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PurgEye® 200 WELD PURGE MONITOR®
meetbereik tot 0,001 % zuurstof (O2) - 1 0 ppm

Geïntegreerde automatische pomp.
Alarmfunctie instelbaar van 1 tot 999 ppm.
Autocyclus en oplaadbare batterijen.
Innovatie voor high-end pijplassen
De PurgEye® 200 Weld Purge Monitor® is een draagbare zuurstofmonitor met een interne
pomp en een meetbereik tot maar liefst 0,001% (10 ppm) zuurstof. De meting kan worden
uitgevoerd naar keuze met een vrije doorstroming van gas of met de ingebouwde pomp. De
moderne PurgEye® 200 heeft een instelbaar alarm en is uitermate gebruiks-vriendelijk. Zo
kan de display bijvoorbeeld de meetwaarde in % of ppm weergeven.
Deze uitvoering wordt geleverd met 2x 4 stuks AA oplaadbare batterijen en lader.
De geavanceerde PurgEye® monitor heeft een opwarmtijd van slechts 2 minuten en een
sensor met onbeperkte levensduur.
Multi-functioneel, nauwkeurig, compleet
GEÏNTEGREERDE POMP: elektromechanische pomp met een flow van 1 liter per minuut.
NAUWKEURIGE METING: metingen van 1000 tot 10 ppm.
SLEEPTIMER: automatische uitschakeling na 15 minuten.
OPLAADBAAR: voeding door oplaadbare AA batterijen.
ALARM: instelbaar alarm tussen 1 en 999 ppm.
FLOW DETECTIE: gasstroom detectie voor accurate metingen.
COMPACTE OPBERGKOFFER: de monitor wordt geleverd in een handzame koffer met
toebehoren zoals een draagkoord.
LIFE TIME SENSOR: moderne sensor met onbeperkte levernsduur.
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PurgEye® 200 SPECIFICATIES
PurgEye® 200
meetbereik
nauwkeurigheid
afmetingen display
afmetingen monitor

afmetingen koffer
gewicht
voeding

algemene specificaties
0,1% - 0,001% zuurstof (O2)

± 0,002% (20 ppm)

1 000 - 1 0 ppm

LCD 60 x 25 mm
lengte
breedte
breedte

hoogte

225 mm
75 mm (handgreep)
115 mm (display)

40 mm

375 x 265 x 95 mm

2000 gr (monitor), 2800 gr (complete set koffer)
4x AA oplaadbare batterij

PurgEye® 200 complete set (API0200) omvat
monitor met interne pomp en RVS meetnaald
2x 4 oplaadbare batterijen
baterrijlader met kabel en stekker
monsterslang met filter (15 cm groene slang en
100 cm transparante slang met filter)
draagkoord met veiligheidssluiting
handleiding

calibratie- en testcertificaat

QS kwaliteit- en veiligheidcertificaat

ABS koffer met schuimvulling

PurgEye® 200 ACCESSOIRES
PurgEye® 200 accessoires / onderdelen
Artikel nr.

Omschrijving

APIS1 09
APIS201
APIS203
APIS308

roestvaststalen meetnaald
rubber beschermhoes voor monitor
batterijlader met kabel en stekker
monsterslang met filter (15 cm groene slang
en 100 cm transparante slang met filter)
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