
 
ÜÜrrüünn  BBiillggiissii  

 
Multitec® 520 
Gaz tehlikesi olan çalışma alanlarındaki pek çok uygulama için çoklu gaz 
uyarı gereci. 
 

Her zaman güvenli tarafta: 
Multitec® 520 aynı anda altı gazın 
ölçülebilmesi ihtimalini sunmaktadır. Bu  
neredeyse tüm uygulamaları kapsamaktadır. 
Dahası tüm değerler büyük göstergesi 
üstünden bir bakışta okunabilir. 
 
Multitec® 520 tamamıyla yeni bir Sewerin 
enstrüman ailesi içerisine dahil edilmektedir. 
Bu yüzden, meydana getiren geniş 
aksesuarlar yelpazesi üstüne çekilebilir. 

Notlar 

• yuvarlak tuş, mönü gezgini ve fonksiyon tuşları ile çalıştırılmaktadır. 
• Arka plan ışığıyla büyük matris gösterge 
• Hidrokarbonlar ve karbon dioksit için seçkin kızıl ötesi sensörler 
• Oksijen ve zehirli gazlar için yüksek durağanlıklı elektro kimyasal sensörler 
• 4 saatte hızlı şarj, 10 saatte normal şarj, aynı zamanda yükleme 

istasyonsuz 
• 4 değiştirilebilir AA ebatlı şarj edilebilir veya tek kullanımlık piller vasıtasıyla 

güç kaynağı 
• Patlama koruması ATEX 100a IIB, IIC taşıma çantalı 
• Đlerlemede fonksiyon güvenlik testi 
• USB vasıtasıyla PC bağlantısı 
• Taşıma ve konumlandırma için destekleyici dirsek 

 
Ölçüm aralıkları / Sensörler 

Gaz türü Ölçüm aralığı Sensör türü 

Metan % 0 – 100 LEL Kızılötesi sensör 

Karbon dioksit % 0,0 – 5 hacimsel Kızılötesi sensör 

Oksijen % 0,0 – 25 hacimsel Elektro kimyasal sensör 

Karbon monoksit 0 – 500 ppm Elektro kimyasal sensör 

Hidrojen sülfat 0 – 100 ppm Elektro kimyasal sensör 

Amonyak 0 – 100 ppm Elektro kimyasal sensör 



Teknik Veriler 
 
Đşletim zamanı:  asgari 8 saat 
Güç kaynağı: 4 NiMH pil, 4 AA – ebatlı şarj edilebilir veya  

tek kullanımlık piller 
Koruma türü:   IP 54 
Đşletim sıcaklığı:  - 10 0C – + 40 0C 
Depolama sıcaklığı:  - 25 0C – + 50 0C 
Basınç:   950 hPa – 1100 hPa 
Nem:    Nispi nem % 15 – nispi nem % 95, yoğunlaşmayan 
Boyutları (G x D X Y): 148 x 57 x 205 mm 
    253 mm (destekleyici dirsek dâhil) 
Ağırlık:   yaklaşık 1000 gr. 
 

 
 

 
 

 

 


