
Forbrændingsanalysator
Monoxor® XR Høj CO Analysator 

EGENSKABER: FORDELE: 
Udstødningsgas kulilte Mål CO-røggas direkte fra motorer
Test af omgivende  
kulilte

Mål de omgivende CO-niveauer for sikkerhed og indeluft 
kvalitetstest

Automatisk CO-alarm Advarer brugeren om potentielt farlige niveauer af CO
Grafiske- og standard-
skærmbilleder

Se CO-målinger i realtid i grafiske eller standardformater

IR-printer med magnet Print forbrændings- og emissionsrapporter i marken
Udstødningstemperatur Type K termoelementer indgang for temperatur kapacitet
Prækalibrerede B-Smart® 
sensorer

Hurtig og nem sensorudskiftning når som helst og redu-
ceret nedetid (kræver ikke kal. Gas)

Monoxor® XR er en bærbar udstødningsgasanalysator designet til at 
måle høj CO fra gaffeltrucks og andre forbrændingsmotorer, der brænder 
propan, benzin, diesel, LPG og CNG. Se og gem dine CO-aflæsninger 
i realtid fra de numeriske eller grafiske skærmbilleder. Monoxor® XR 
fås med prækalibrerede B-Smart® sensorer for at minimere nedetid og 
vedligeholdelsesomkostninger.

Automatisk levering af forkalibrerede sensorer 
til din dør for at eliminere feltkalibrering og 
minimere vedligeholdelse 
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SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE
CO 0 til 80.000 ppm

Temperatur -4 til 1,202 ° F (-20 til 650 ° C)

Nøjagtighed ± 5% af aflæsningen eller ± 10 ppm, alt efter hvad der er størst

PRODUKTDETALJER BESKRIVELSE
Skærm Baggrundsbelyst, sort / hvid LCD

Sprog Engelsk, spansk, fransk

Strøm 4 × AA engangsbaserede alkaliske batterier ≈ 20 timer

Mål (H x B x D) 8,0 ′′ × 3,6 ′′ × 2,3 ′′ (20,3 × 9,1 × 5,8 cm)

Vægt 1 lb. (0,45 kg) inklusive batterier

Hukommelse 100 optagelser

Kommunikation USB 2.0 (mini-B), IrDA

Godkendelser CE, EN 50379-1 & -3

Garanti 2 år (inklusiv sensor)

VARENUMMER BESKRIVELSE
0019-8119 Monoxor® XR (analysator med standard 12 ′′ probe i robust beskyttelsestaske)

0019-8120 Monoxor® XR & Reporting Kit (analysator med standard 12 ′′ probe, IrDA trådløs prin-
ter og Fyrite® bruger Software, i robust beskyttelsestaske)

0019-8121 Monoxor® XR (analysator med fleksibel udstødningsprobe i robust beskyttelsestaske)

0019-8122 Monoxor® XR & Reporting Kit (analysator med fleksibel udstødningsprobe, 
IrDA trådløs printer og Fyrite® brugersoftware, i robust beskyttelsestaske)

VARENUMMER BESKRIVELSE
0024-1400 Trådløs IrDA magnetisk printer

0024-1461 Plastik beskyttelse med magnet 

0024-1795 B-Smart® prækalibreret CO-sensor

0007-1644 Udskiftning af partikelfiltre (pakke med 3)

0024-8265 Udstødningsprobesæt

0019-7111 Standard 12'' probe

0019-7110 Standard 12 ′′ probe med termoelement
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