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iNET® 

SZOFTVER 
 

 

iNet megoldások 
 

Függetlenül attól, hogy folyamatos felügyeletre van szüksége valós 

idejű riasztásokkal, gázérzékelés kezelésre előzmény jelentésekkel, 

vagy karbantartást nem igénylő műszercserére, az iNet® megoldás 

csomag segít Önnek a biztonságosabb és eredményesebb 

munkavégzésben. 

 
 

Az iNet® Exchange egy előfizetéses szolgáltatás gázérzékelőkhöz, 

ami a javításra és cserére terjed ki. Az iNet Exchange leegyszerűsíti 

a gázérzékelő program használatot, igény szerinti eszköz 

biztosítással. Az alkatrészeket, felszereléseket és a szállítást fedi le, 

így még a sérült műszerekre is van megoldásunk. 

 

• A szükséges felszerelés mindig rendelkezésre áll 
 

• A nem várt gázérzékelő javítással és cserével kapcsolatos 

költségeknek búcsút inthet 
 

• A műszer állásidők a proaktív cserével kiküszöbölhetők, 

általában 48 órán belül 
 

• Mindent megkap, amire a gázérzékelő programhoz 

szükséges van; beállítást, oktatást, a kalibráló gázt, 

karbantartást és javítást is beleértve 

 

A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide:  

www.indsci.com/inet-exchange 
 

 

Az iNet® Control segítségével, egy könnyen kezelhető felületen 

keresztül, bárhonnan egyszerűen kezelheti a személy- és 

vagyonbiztonságot érintő veszélyhelyzeteket. 

 
• Jelentések készítése gáz- és felhasználói riasztások 

szerint 
 

• Bump teszt kalibrációs trend jelentések 
 

• A kalibráló gázt tartalmazó palackok automatikus 

utántöltése, ha az iNet Control alacsony szintet észlel 
 

• Megtudhatja, kik azok, akik nem végzik el a bump tesztet 

rendszeresen, ki volt az, aki a magas riasztási szintű 

területre többször belépett és ki állított be a javasolt 

értéknél magasabb riasztási szintet 
 

• A DSXi dokkoló állomás használó ügyfelek az iNet Control 

hozzáférést is megkapják 

 
A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az iNet® Now folyamatos felügyeletet biztosító szoftver 

valós idejű láthatóságot biztosít az iNet szoftver 

segítségével, szöveges és e-mail figyelmeztetés formájában, 

gázveszély, pánik- és emberi életet veszélyeztető helyzet 

esetén. Az iNet Now segítségével a munkatársakat még 

több kilométeres távolságban is megbízhatóan láthatja. 

 

• Valós idejű adatokat a vészhelyzetek felmérése és a 

megfelelő reakció érdekében 
 
• A folyamatosan mozgásban levő munkatársak státuszát 

úgy ellenőrizheti, hogy közben nem őket feleslegesen 

leterhelnie vagy zavarnia a kézi bejelentkezésekkel 
 
• A biztonságot érintő esemény jelentések tovább fejlesztése 

valós a következő napi vagy heti adatok 

összehasonlításával 

 
A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide:  

www.indsci.com/inet-now  
 
 

Csatlakozzon az iNet hálózat több, mint 10.000 ügyfeléhez 
 

Több, mint 67.000.000 riasztási esemény | Több, mint 

358.000 gázdetektor 81 országban | 17 évnyi tapasztalat 

felhőbe foglalva 
 

 

www.indsci.com/inet-control 
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LENS® 

WIRELESS 
 
 
 

A LENS™ Wireless az első olyan gázérzékelő megoldás, 

amely lehetővé teszi a személyi érzékelők és a terület 

felügyelő érzékelők közötti gázértékek és riasztások egymás 

közötti, vezeték nélküli megosztását. Most már, ha 

gázveszély, üzemzavar vagy pánikhelyzet miatt egy eszköz 

riasztást ad ki, a csatlakoztatott csoport összes eszköze 

azonnal értesül a veszélyről és a veszélyben lévő 

személyről, lehetővé téve számukra, hogy okosabb, 

gyorsabb és biztonságosabb döntéseket hozzanak. 

 
• Megtekintheti a csoport többi eszközének gázmérési 

eredményeit bármilyen érzékelőn, az adatok 

továbbításához szükséges központi vezérlő nélkül 
 
• Megoszthatja a gázmérési értékeket és a riasztásokat a 

Ventis® Pro5 többgázos érzékelők és a Radius® BZ1 terület 

felügyelő érzékelők között akár 1,5 km távolságról, a 

műszerek közötti vezeték nélküli adatátvitellel 
 
• Élvezze a kulcsrakész használatot helyszíni vizsgálatok, 

informatikai beállítások, licencek vagy további 

infrastruktúra nélkül 
 
• Akár 25 eszköz is csatlakoztatható egy csoporthoz, egy 

érintéssel 
 
• Az „öngyógyító hálózatok" folyamatosan kapcsolatban 

maradnak, még akkor is, ha egy egység a hálózatról 

lecsatlakozik 

A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide:  

www.indsci.com/lens-wireless  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Átlagos idő 25 LENS vezeték nélküli eszköz telepítéséhez   
(25 műszer egy csoporthoz csatlakoztatás)   

2 perc 

 

Más vezeték nélküli megoldások átlagos beállítási időtartama (műszer, 

informatika és központi vezérlő beállítása) 
 

2 óra - 2 nap 
 
 

 
MŰSZAKI JELLEMZŐK*   
Opciós LENS™ vezeték nélküli mesh hálózat  
Frekvencia: ISM engedély nélküli sáv (2.4 GHz)  
Max. peerek száma: 25 eszköz hálózati csoportonként  
Hatótávolság: Ventis Pro5: 100 m-es látótengely, szemtől-szembe  

Radius BZ1: 300 m-es látótengely  
Titkosítás: AES-128  
Jóváhagyások: FCC 15. fejezet, IC, CE/RED, továbbiak 

 

*Az országspecifikus vezeték nélküli jóváhagyásokkal és tanúsítványokkal kapcsolatosan kérjük, 
látogasson el ide: www.indsci.com/wireless-certifications  

VENTIS PRO WIRELESS FRISSÍTŐ KÁRTYA   
CIKKSZÁM LEÍRÁS 

 
18109494 20-műszeres frissítő kártya 

18109493 5-műszeres frissítő kártya 

18109492 1-műszeres frissítő kártya 
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iASSIGN® 

JELZŐ ÉS CÍMKÉK 
 
 
 
 
 

Az iAssign jelzők (beaconok) és címkék a gázérzékelők tárgyi és idő 

adatain túl, személyi- és hely adatokkal is ellátják Önt. 

 

Az előre beprogramozott iAssign címke használatával a kezelők 

vezeték nélküli technológiával tudnak egyetlen koppintással egy 

eszközt elnevezni. Ezután a műszer által rögzített összes adat a 

felhasználó nevével is meg lesz jelölve. Ha egy munkatárs (és egy 

címkézett eszköz) egy iAssign jelzőhöz közeledik Ön telephelyén, a 

jelző (beacon) hozzáadja az eszköz helyét az adatokhoz. Az iAssign 

jelzőkhöz jogosultsági szintek is beállíthatók, lehetővé téve ezzel 

automatikus riasztások küldését a korlátozott területekre belépő 

munkatársak számára. 

 

• Megkeresheti a problémás helyeket a teljes létesítményben 
 

• Egy egyszerűen programozható közelítési riasztással 

figyelmeztetheti a munkatársakat, ha korlátozott területre 

lépnek be 
 

• A munkatársi engedélyek kezelése külön eszközök, extra 

feliratok vagy fizikai akadályok nélkül 
 

• A gyújtószikramentes védelemhez tartozó jelzők beltérben és 

kültérben egyaránt használhatók és 1-30 m közötti sugarú 

terület képesek lefedni 
 
 
 
 

 
iAssign címke 

jellemzők 

Címke típusa Normál Vízálló Időjárásálló Kulcstartóra  

 címke címke címke címke 

Cikkszám 18109417 18109418 18109419 18109420 

(10-es csomag)     

Vastagság 0.7 mm 1.5 mm 3 mm 4 mm 

Öntapadó hátsó rész Igen Igen Nem Nem  
 
 

 
iASSIGN CÍMKE JELLEMZŐK   
TECHNOLÓGIA  
Near Field Communication (NFC)   
PROGRAMOZÁSI MÓDSZER  
A Google Play áruházban elérhető iAssign alkalmazás   
ALKALMAZÁS  
Az iAssign címkék a munkatársak nyomon követésére használhatók 

 
 

 
iASSIGN JELELŐ JELLEMZŐK   
CIKKSZÁM  
18109491   
ÜZEMIDŐ 

4 év  
Garancia 

1 év  
VÍZÁLLÓSÁGI VÉDELEM  
IP65  
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY  
-40 °C és 50 °C között  
PÁRATARTALOM  
0% és 100% közötti relatív páratartalom  
MÉRETEK  
125 x 85 x 43mm (5 x 3.3 x 1.68”)  
TÖMEG 

9 oz (250 g)  
HATÓTÁVOLSÁG 

1-30 m között állítható  
TECHNOLÓGIA 

Bluetooth, Near Field Communication (NFC)  
PROGRAMOZÁSI MÓDSZER  
A Google Play áruházban elérhető iAssign alkalmazás  
TARTOZÉKOK  
Útmutató, gipszkarton horgonyok, csavarok  
ALKALMAZÁS  
Az iAssign jelzők csak helykövetésre használhatók  
TANÚSÍTVÁNYOK  
ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga 
c UL us: Cl I, Div 1 Gr A, B, C, D, T4; Cl II, Div 1, Gr E, F, G; 

Cl I Zone 0. AEx ia IIC T4; Ex ia IIC T4 
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 
Vezeték nélküli: FCC Part 15, IC  
KIS ENERGIÁJÚ BLUETOOTH  
Frekvencia: 2402-2480 MHz 
Átviteli teljesítmény: +4 dBm 
Az alábbi szabvány szerint: Bluetooth v4.1 
FCC azonosító szám: RYYEYSGJN (Taiyo Yuden) 

 
*A megadott jellemzők átlagos teljesítményen alapulnak, melyek műszerenként eltérők lehetnek. 

 

 
A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide:  

www.indsci.com/iassign  
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RGX™ 

GATEWAY 
 
 
 
 
 

 
A hordozható RGX Gateway bárhonnan képes a helyadatokat, 

a gázmérési értékeket és a valós idejű figyelmeztetéseket - a 

veszélyes helyeket is beleértve - továbbítani, így gyorsabban 

tud reagálni és javíthatja a termelékenységet is. Az RGX 

Gateway alkalmas arra, hogy órákig tartó folyamatokat, napokig 

tartó eseményeket vagy hetekig tartó projekteket 

engedélyezzen. 

 
• Valós idejű riasztásokat és helyadatokat kaphat a 

személyi gázérzékelőktől és a terület felügyelő 

készülékektől 
 
• Megfigyelheti a veszélyes helyeket, és valós időjű 

adatokat kaphat elzárt helyekről 
 
• Percek alatt üzemkész, költséges informatikai 

infrastruktúra nélkül 
 
• A LENS vezeték nélküli adatátvitele képes Ventis Pro5 

többgázos érzékelőkkel és a Radius BZ1 terület felügyelő 

érzékelőkkel kompatibilis 
 
• 168 óra folyamatos üzemidő 
 
• Mobiltelefonos, wi-fi vagy Ethernet csatlakozási 

lehetőségek 
 
• Automatikus konfiguráció és firmware frissítések, a mezőn 

kívül elhelyezett gateway-jel is 

 
ÁLTALÁNOS MŰSZER KONFIGURÁCIÓK   

CIKKSZÁM LEÍRÁS 

18109509-001 
RGX Gateway, nincs SIM-kártya, wi-fi/Ethernet kompatibilis, LENS ismétlő mód, 
cULus, Észak-amerikai szabvány szerinti tápkábel 

18109509-011 
RGX Gateway, USA, LTE (Verizon kompatibilis), cULus, Észak-amerikai szabvány 

szerinti tápkábel 

18109509-041 
RGX Gateway, Kanada, LTE, (Telus/Bell/Rogers kompatibilis), cULus, Észak-
amerikai szabvány szerinti tápkábel 

18109509-062 
RGX Gateway, EMEA, 3G (Tele2 kompatibilis), ATEX/IECEx, EU szabvány szerinti 
tápkábel 

18109509-075 
RGX Gateway, ázsiai-csendes-óceáni térség, 3G (Telefonica kompatibilis), Kína 
kivételével, Ausztrál szabvány szerinti tápkábel 

TÖLTŐK ÉS TÁPKÁBELEK  

CIKKSZÁM LEÍRÁS 

18109388-1A Bővített üzemidejű tápegység  

 A = tápkábel, ahol 1 = Észak-amerikai, 2 = európai, 

 3 = ausztrál, 4 = brit 

18109516 Gyújtószikramentes védelem Bővített üzemidejű tápegység (CSA) 

17156261 50 m-es, cserélhető, gyújtószikramentes védelmi kábel  

 
 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK   
2 év GARANCIA   
MÉRETEK 11 x 9 x 6” (28 x 23 x 15 cm) 

 
TÖMEG 5.6 lb (2.5 kg) 

 
BURKOLAT ANYAGA  
Polikarbonát | Külső bőr tok  
ÜZEMIDŐ/TÁPFORRÁS  
Tölthető akkumulátor: 168 óra 25°C-on (77°F), 5 perces 

nem kritikus adatküldési periódus 
Töltési idő: Maximum 8 óra  
Bemeneti tápfeszültség: 9-30 VDC (ipari létesítményekben, járművekben és irodákban történő 
működtetéshez)   
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY  
-20°C és 55°C között (-4 °F - 134 °F)  
PÁRATARTALOM  
5% és 95% párakicsapódás nélkül (folyamatos)  
VÍZÁLLÓSÁGI VÉDELEM  
IP65  
HELY  
GPS rádió; antenna: belső; Pontosság: ~10 m (32 láb) szabad térben  
GATEWAY-JEL  
Töltőkábel  
OPCIÓS TARTOZÉKOK  
Bővített üzemidejű tápegység (Gyújtószikramentes védelemmel vagy normál)  
Szerelőkészlet (fali vagy mágneses)  
KEZELŐI FELÜLET  
Bekapcsoló gomb állapotjelzővel  
Konfiguráció: Helyileg Etherneten vagy wi-fin keresztül, vagy távolról az éteren keresztül (iNet®  Control)   
Firmware frissítések: Éteren keresztül 

 
ADATÁTVITEL*  
LENS™ VEZETÉK NÉLKÜLI MESH HÁLÓZAT  
Frekvencia: ISM engedély nélküli sáv (2.4 GHz)  
Max. műszerek szám: 25 eszköz (az RGX-et is beleértve) 

 
RANGE  
Világ mód, RGX(TM) Gateway-től RGX Gateway-ig 300 m-es (~ 1000 láb) látótengely 

CE/RED megfelelőség, Gateway-től RGX Gateway-ig 185 m-es (~ 600 láb) látótengely 

Világ mód, RGX Gateway-től a Radius(R) BZ1-ig 300 m-es látótengely  
CE/RED-kompatibilis mód, Gateway-től a Radius(R) BZ1-ig 185 m-es (~ 600 láb) látótengely 

 
Világ mód, RGX Gateway-től Ventis(R) Pro-ig 100 m-es (~ 300 láb) látótengely  
CE/RED-kompatibilis mód, RGX Gateway-től Ventis(R) Pro-ig 

100 m-es (~ 300 láb) látótengely TITKOSÍTÁSS: AES-128 
 
JÓVÁHAGYÁSOK: FCC 15. fejezet, IC, CE/RED, továbbiak* 

 
MOBIL  
LTE 3G-vel  
US: Verizon, AT&T, T-Mobile  
Kanada Telus, Bell, Rodgers  
EMEA: Tele2  
Ázsiai-csendes-óceáni térség: Telefonica  
Antenna: Belső, többsávos 

 
WI-FI  
802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi WPA2 biztonsággal 

 
ETHERNET (CSAK BELSŐ)  
Ethernet 10/100 Mb   
VESZÉLYESSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK  
ATEX**: 2. zóna: Ex ec ic IIC T6 Gc; RoHS megfelelőség  
Kína kivételével: 2. zóna: Ex ec ic IIC T6 Gc (CN)  
cULus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T6; Zone 2: Ex ec ic IICT6 Gc (CA)  

AEx ec ic IIC T6 Gc (US)  
IECEx**: 2. zóna: Ex ec ic IICT6 Gc 

 
* Az országspecifikus vezeték nélküli jóváhagyásokkal és tanúsítványokkal kapcsolatosan kérjük, látogasson el ide: 

www.indsci.com/wireless-certifications 
 

** Bőr tok szükséges 



 
 
 
 
 

 

VENTIS® PRO5 
TÖBBGÁZOS ÉRZÉKELŐ 

 
 
 
 
 
A Ventis® Pro5 ötgázos érzékelő elesés esetén történő (man-

down) riasztással, pánikgombbal és testre szabható, képernyőn 

megjelenő üzenetekkel, amelyek megkönnyítik a munkatársak 

közötti kommunikációt és együttműködést. A Ventis Pro5 rugalmas, 

összekapcsolt biztonsági lehetőségeket is kínál, függetlenül attól, 

hogy peer-to-peer riasztás megosztást, távoli valós idejű 

megfigyelést helyadatokkal, vagy mindkettőt szeretné. 

 

• A flexibilis érzékelő konfigurációk akár öt gázt képes egyszerre 

észlelni. 
 
• Több Ventis Pro5 többgázos érzékelő és Radius BZ1 terület 

felügyelő érzékelő riasztásait és gázértékeit tekintheti meg, 

integrált LENS vezeték nélküli technológiával 
 
• Valós idejű hely- és riasztási adatokat küldése közvetlenül a 

Ventis Pro5 gázérzékelőkből, az iNet Now Live Monitoring 

szoftverhez 
 
• Valós időben követheti nyomon a személyeket és eszközöket az 

iAssign Technology segítségével 
 
• Beépített szivattyúval vagy a nélkül is elérhető, illetve a 

maximális flexibilitás érdekében a Ventis mintavevő szivattyúval 
 
• A DualSense® technológia növeli a munkavállalók biztonságát 

azzal, hogy két szenzort használ egyazon gáz azonosítására 
 
• Dokkolási és karbantartási emlékeztetők 
 
• A legtöbb Ventis MX4 tartozékkal kompatibilis 
 
A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide:  

www.indsci.com/ventispro 
 
 

Szenzor és beállítási lehetőségek 
 
A Ventis Pro5 szenzor és konfigurációs lehetőségeket kínál 

számos iparág és alkalmazás számára - a szabványos és nem 

szabványos 4-gázos, 5-gázos és egy metán IR szenzort is 

beleértve - melyekkel költséghatékony lehetőséget biztosít a 

személyi védelemhez és a zárt térben történő alkalmazásokhoz. 

 

LEL (CH4 térfogat %) Cl2 NO2 IR HC 

LEL (metán) CO IR CH4 HCN 

LEL (pentán) CO/H2 alacsony IR CO2 NH3 

O2 CO/H2S IR CO2/CH4 PH3 

H2S SO2 IR CO2/LEL  

 

TÖBBGÁZOS 
ÉRZÉKELŐK 6 
  

 
MŰSZAKI JELLEMZŐK* 

 
GARANCIA: Life™ élettartam garancia A garancia mindaddig él, amíg a műszert az Industrial Scientific  
Corporation támogatja (szenzorokat, akkumulátorokat és szűrőket kivéve). O2, LEL, CO, és H 2S 
szenzorok 3 év garanciával. A többi szenzorra 2 év. A szivattyúkra és akkumulátorokra 2 év garancia 
érvényes.  
BURKOLAT ANYAGA: Polikarbonát készüléktest, védő gumiborítással 
MÉRETEK 
104 x 58 x 36 mm (4.1 x 2.3 x 1.4”) szivattyú nélkül 
172 x 67 x 65 mm (6.8 x 2.6 x 2.6”) szivattyúval 
104 x 58 x 61 mm (4.1 x 2.3 x 2.4”) wi-fivel vagy elemmel 
TÖMEG 
200 g (7.05 oz) jellemző, szivattyú nélkül 
390 g (13.76 oz) jellemző, szivattyúval 
243 g (8.5 oz) jellemző, wi-fivel és akkumulátorral 
244 g (8.6 oz) jellemző, akkumulátorral  
TÁPFORRÁS/ÜZEMIDŐ 
Tölthető vékony, nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátor (szivattyú opció nélkül) 

(18 óra jellemzően 20ºC-on, LEL-lel) | (54 óra jellemzően 20ºC) IR-rel 
Tölthető lítium-ion akkumulátor (szivattyú nélkül)  

(12 óra jellemzően 20ºC-on, LEL-lel) | (36 óra jellemzően 20ºC) IR-rel 
Tölthető, nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátor LEL-lel  

(23 óra jellemzően 20ºC-on, LEL-lel) szivattyú nélkül | (18 óra jellemzően 20ºC) 

szivattyúval Tölthető, nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátor IR-rel  
(72 óra jellemzően 20ºC-on, LEL-lel) szivattyú nélkül | (32 óra jellemzően 20ºC) 

szivattyúval Tölthető, nagyteljesítményű lítium-ion (szivattyú nélkül)  
(16 óra jellemzően 20ºC-on) LEL-lel) 

Tölthető, cellás lítium-ion akkumulátor (szivattyú nélkül) 
(16 óra jellemzően 20ºC-on) LEL-lel 

RIASZTÁSOK: 4 db, optikai riasztást biztosító LED (2 piros, 2 kék) 
95 decibel (dB) hallható riasztás 10 cm (3,94 hüvelyk) távolságra a rezgés helyétől 

KIJELZŐ/ÉRTÉK: Háttérvilágítású folyadékkristályos kijelző (LCD)  

GOMBSOR: 2 gomb a működéshez, kijelölt pánik gomb  
VÍZÁLLÓSÁGI VÉDELEM: IP68 (1 órára, legfeljebb 1,5 méteres mélységig)  
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY: -40 °C és 50 °C között (-40 °F - 122 °F)  
PÁRATARTALOM: 15% és 95% párakicsapódás nélkül (folyamatos)  
ESEMÉNYNAPLÓZÁS: 60 riasztási esemény 

ADATNAPLÓZÁS: Legalább 3 hónap, 10 másodperces intervallumokkal 

SZENZOR TARTOMÁNYOK  
KATALITIKUS GYÖNGY 

0-100% LEL 1 %-os léptékben Éghető gázok: 
Metán (CH4): 0-5 térfogat % 0.01%-os léptékben 

ELEKTROKÉMIAI 
0-500 ppm 1 ppm-es léptékben Ammónia (NH3): 

Szén-monoxid (CO) 0-2 000 ppm 1 ppm-es léptékben 
Szén-monoxid (CO/H2 alacsony): 0-1 000 ppm 1 ppm-es léptékben 
Szén-monoxid/Hidrogén-szulfid CO: 0-1 500 ppm 1 ppm-es léptékben 

 H2S: 0-500 ppm 0.1 ppm-es léptékben 
Klór (Cl2): 0-50 ppm 0.1 ppm-es léptékben 
Hidrogén-szulfid (H2S): 0-500 ppm 0.1 ppm-es léptékben 
Hidrogén-cianid (HCN): 0-30 ppm 0.1 ppm-es léptékben 
Nitrogén-dioxid (NO2): 0-150 ppm 0.1 ppm-es léptékben 
Oxigén (O2) (normál/hosszú élettartam): 0-30 térfogat % 0.1%-os léptékben 
Foszfin (PH3): 0-10 ppm 0.01 ppm-es léptékben 
Kén-dioxid (SO2): 0-150 ppm 0.1 ppm-es léptékben 
INFRAVÖRÖS  
Szén-dioxid (CO2): 0-5 térfogat % 0.01%-os léptékben 
Metán (CH4): 0-5 térfogat % 0.01%-os léptékben 

Szén-dioxid/Éghető: 
5-100 térfogat % 0.1%-os léptékben 
CO2: 0-5 térfogat % 0.01%-os léptékben 

Szén-dioxid/Metán: 
LEL: 0-100% LEL 1 %-os léptékben 
CO2: 0-5 térfogat % 0.01%-os léptékben 

 CH4: 0-5 térfogat % 0.01%-os léptékben 

 CH4: 5-100 térfogat % 0.1%-os léptékben 
Szénhidrogének: 0-100% LEL 1 %-os léptékben 

ADATÁTVITEL 
LENS™ VEZETÉK NÉLKÜLI MESH HÁLÓZAT 
Frekvencia: ISM engedély nélküli sáv (2.405 - 2.480 GHz) 
Max. peerek száma: 25 eszköz hálózati csoportonként 
Hatótávolság: 100 m (300 láb) látótengelyben, szemtől-szembe  
Titkosítás: AES-128 | Jóváhagyások: FCC 15. fejezet, IC, CE/RED, továbbiak†  
MOBIL: LTE CAT M1 | US: AT&T, Verizon | Kanada: TBD  
WI-FI: 802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi WPA2 biztonsággal  

*A megadott jellemzők átlagos teljesítményen alapulnak, melyek műszerenként eltérők lehetnek.  
** 50°C (122°F) feletti működési hőmérséklet csökkentheti a műszer pontosságát. 20°C (-

4°F) alatti működési hőmérséklet csökkentheti a műszer pontosságát, és befolyásolhatja a 

kijelző és a riasztás teljesítményét. A részletekért kérjük, tekintse meg a termékleírást.  
† Az országspecifikus vezeték nélküli jóváhagyásokkal és tanúsítványokkal kapcsolatosan kérjük, 
látogasson el ide: www.indsci.com/wireless-certifications  
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RADIUS® BZ1 
TERÜLET FELÜGYELŐ 
KÉSZÜLÉK 
 

 
A Radius® BZ1 készülék egy ütésálló terület felügyelő készülék, ami 

egyszerre akár 7 különböző gázt is képes észlelni és a teljes 

munkahelyi hálózatba kapcsolható. Azonnali reakciót igénylő 

vészhelyzetben néhány másodperc alatt üzembe helyezhető, és 

egyetlen feltöltéssel az adott területen akár 7 napig is üzemképes 

marad. A Radius BZ1 készülék a LENS vezeték nélküli rendszeren 

keresztül képes a mért értékeket és riasztásokat más készülékekkel 

és személyi gázérzékelőkkel megosztani, egy olyan dinamikus 

biztonsági hálózatot létrehozva ezzel, ami megváltoztatja az adott 

tevékenységekkel szemben támasztott követelményeket. 

 

• Akár 7 különböző gáz egyidejű észlelésére, 18 szenzor opcióval, 

a PID-t is beleértve. 

 
• A terület felügyelő készülék nagyméretű kijelzőjének 

köszönhetően nagyobb távolságról is tudhatja, hogy mi történik, 

melyhez a „KIÜRÍTÉS” vagy „SZELLŐZTETÉS” testre szabható 

riasztási üzenetek nyújtanak további segítséget. 

 
• A 108 dB-es hangerejű riasztásokkal még a magas zajterheltségű 

helyeken és hatékonyan működik 

 
• A DualSense® technológia növeli a munkavállalók biztonságát 

azzal, hogy két szenzort használ egyazon gáz azonosítására 

 
• A bővített üzemidejű tápegység segítségével az akkumulátor 

üzemideje még 1 hónappal tovább növelhető, míg a 

gyújtószikramentes védelmet biztosító, bővített üzemidejű 

tápegység közel végtelen üzemidőt biztosít a veszélyt jelentő 

helyeken  

 
• A SafeCore® modul a rendszer kritikus technológiáját a külső 

behatásoktól megóvja, a kisebb számú téves riasztás érdekében 

 
A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide: 
 

www.indsci.com/radius 

 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK* 
 
Garancia 

2 év garancia (a szenzorokra és az akkumulátorra is)  
BURKOLAT ANYAGA Ütésálló. polikarbonát kompozit 
 
MÉRETEK 29 x 29 x 55 cm (11.5 x 11.5 x 21.5”) 
 
TÖMEG 7,5 kg (16,5 lb) 
 
TÁPFORRÁS/ÜZEMIDŐ 
Tölthető nikkel-metál-hidrid (NiMH) akkumulátor 
7 nap (168 óra), jellemzően 20ºC-on, szivattyú nélkül, vezeték nélküli módban 
3.5 nap (84 óra), jellemzően 20ºC-on, szivattyúval, vezeték nélküli módban 

30 nap (720 óra), jellemzően 20ºC-on, csak elektrokémiai 
szenzorokkal, szivattyú nélkül, vezeték nélküli módban  

≤ 8 óra teljes feltöltési idő  
RIASZTÁSOK 
108 decibel (dB) 1 m-es (3.3 ft) magasságban, ismétlődő hangriasztások 

Ismétlődő optikai LED riasztás (piros és kék) 

KIJELZŐ/ÉRTÉKEK 
11.2 cm-es (4.4”-os) monokróm, háttérvilágítású folyadékkristályos kijelző (LCD) 
 
GOMBSOR 3 gomb 
 
VÍZÁLLÓSÁGI VÉDELEM IP66 
 
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY -20 °C és 55 °C között (-4 °F t- 131 °F) 
 
PÁRATARTALOM 

15% és 95% párakicsapódás nélkül (folyamatos)  
MÉRÉSI TARTOMÁNY  
KATALITIKUS GYÖNGY 
Éghető gázok: 0-100% LEL 1 %-os léptékben 
 
ELEKTROKÉMIAI 
Ammónia (NH3): 0-500 ppm 1 ppm-es léptékben 

Szén-monoxid (CO) 0-1 500 ppm 1 ppm-es léptékben 

Szén-monoxid (CO magas tartomány): 0-9 999 ppm 1 ppm-es léptékben 

Szén-monoxid (CO/H2 alacsony): 0-1 000 ppm 1 ppm-es léptékben 

Szén-monoxid/Hidrogén-szulfid CO: 0-1 500 ppm 1 ppm-es léptékben 

H2S:  0-500 ppm 0.1 ppm-es léptékben 
Klór (Cl2): 0-50 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Hidrogén (H2): 0-2 000 ppm 1 ppm-es léptékben 

Hidrogén-szulfid (H2S): 0-500 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Hidrogén-cianid (HCN): 0-30 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Nitrogén-dioxid (NO2): 0-150 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Oxigén (O2): 0-30 térfogat % 0.1%-os léptékben 

Kén-dioxid (SO2): 0-150 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Foszfin (PH3): 0-5 ppm 0.01 ppm-es léptékben 

Nitrogén-monoxid (NO): 0-1000 ppm 1 ppm-es léptékben  
INFRAVÖRÖS 
Szén-dioxid (CO2): 0-5 térfogat % 0.01%-os léptékben 
 
FOTOIONIZÁCIÓS: 
Illékony szerves vegyületek (10.6 eV):  0-2 000 ppm 0.1 ppm-es léptékben 
 
ESEMÉNYNAPLÓZÁS: 60 riasztási esemény 
 
ADATNAPLÓZÁS: Legalább 3 hónap, 10 másodperces intervallumokkal 
 
SZIVATTYÚ: Opciós integrált szivattyú akár 30.48 m-es (100 láb) mintavételi magasságig 
 
VEZETÉK NÉLKÜLI 

Opciós LENS™ vezeték nélküli mesh hálózat 
Frekvencia: ISM engedély nélküli sáv (2.405 - 2.480 GHz)  
Max. peerek száma: 25 eszköz hálózati csoportonként/10 független, konfigurálható hálózati csoport   
Hatótávolság: 300 m-es (~ 1000 láb) a látótengely 
Titkosítás: AES-128 
Jóváhagyások: FCC 15. fejezet, IC, CE/RED, továbbiak**  
MONITORRAL 
Kalibráló pohár (szivattyú nélkül), mintavételi cső és szivattyú bemeneti 

vízzárral (szivattyúval), kézi szerszám, töltőegység és országspecifikus kábel 

 
* A megadott jellemzők átlagos teljesítményen alapulnak, melyek műszerenként eltérők lehetnek.  
** † Az országspecifikus vezeték nélküli jóváhagyásokkal és tanúsítványokkal kapcsolatosa kérjük, látogasson el 

ide: www.indsci.com/wireless-certifications 
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TANGO® TX1 
EGYGÁZOS ÉRZÉKELŐ 

 

 

 

 

 

A Tango® TX1 a piacon ma elérhető legbiztonságosabb 

egygázos érzékelők közé tartozik. A szabadalmaztatott 

DualSense® technológia két azonos szenzort tartalmaz a 

legpontosabb mérés, az eszköz működőképességének és 

megbízhatóságának érdekében, függetlenül a jelenlegi 

bump teszt gyakorlatoktól függetlenül. 

 

• Könnyű és testen hordható, személyi gázérzékelő 
 

• 2 éves üzemidő 
 

• Az opciós AlarmAmp™ rendszer a hangriasztás szintjét 110 
dB-re növeli 

 
• Life™ élettartam garancia 

 

 

DualSense technológia 
 

A Tango TX1, a Ventis Pro5, a Radius BZ1 és a SafeCore 

modul magában foglalja a forradalmian új, szabadalmaztatott 

DualSense® technológiát, amely 2 azonos típusú szenzort 

tartalmaz ugyanazon gáz észleléséhez. A 2 szenzor mérési 

értékei egy saját algoritmuson keresztül vannak feldolgozva, 

és a felhasználó ezeket 1 értékként fogja látni. A DualSense 

technológia biztosítja, hogy - a jelenlegi bump teszt politikától 

függetlenül - sokkal nagyobb biztonságot érhet el, mint 

redundáns szenzorok nélküli műszer használata esetén*. 
 

 

A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide: 
 

www.indsci.com/tango 
 

 

 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK*   
GARANCIA  
Guaranteed for Life™. A garancia mindaddig él, amíg a műszert az Industrial Scientific 

Corporation támogatja (szenzorokat, akkumulátorokat és szűrőket kivéve). CO és H2S 

szenzorok 3 év garanciával. A többi szenzorra 2 év. 
 
BURKOLAT ANYAGA  
Felső burkolat - polikarbonát készüléktest, műanyag védőborítással  
Alsó burkolat - vezető polikarbonát 

 
MÉRETEK  
99 x 51 x 35 mm (3.9 x 2.0 x 1.4”) 

 
TÖMEG  
126.0 g (4,4 oz) 

 
RIASZTÁSOK  
3 db stroboszkópos, optikai riasztást biztosító LED (piros, 2 kék)  
100 decibel (dB) hangerejű riasztás 10 cm-es (3,94") távolságból, rezgés riasztás 

 
KIJELZŐ  
Folyadékkristályos kijelző (LCD) 

 
VÍZÁLLÓSÁGI VÉDELEM  
IP66; IP67 

 
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY  
-40°C és 50°C között (-40°F - 122°F) ** ATEX, IECEx, CSA, INMETRO és UL (C-US) 

 
PÁRATARTALOM  
15% és 95% párakicsapódás nélkül (folyamatos) 

 
ESEMÉNYNAPLÓZÁS  
60 riasztási esemény 

 
SZENZOROK ÉS MÉRÉSI TARTOMÁNYOK  
Szén-monoxid (CO) 0-1.000 ppm 1 ppm-es léptékben  
Szén-monoxid (CO/H2 alacsony): 0-1.000 ppm 1 ppm-es léptékben  
Hidrogén-szulfid (H2S): 0-500.0 ppm 0.1 ppm-es léptékben  
Nitrogén-dioxid (NO2): 0.0-150.0 ppm 0.1 ppm-es léptékben  
Kén-dioxid (SO2): 0.0-150.0 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

 
ADATNAPLÓZÁS  
3 hónap, 10 másodperces intervallumokkal 

 
ELEM  
3.6 V-os primer lítium-tionil-klorid (Li-SOCl2); 1,5AH, 2/3AA típusú elem; cserélhető; 

nem tölthető; folyamatos üzem; 2 éves üzemidő a használati körülményektől függően 
 
*A megadott jellemzők átlagos teljesítményen alapulnak, melyek műszerenként eltérők lehetnek.  
 
** 50°C (122°F) feletti működési hőmérséklet csökkentheti a műszer pontosságát. 

20°C (-4°F) alatti működési hőmérséklet csökkentheti a műszer pontosságát, és 
befolyásolhatja a kijelző és a riasztás teljesítményét. 

 
9 000 910 sz. szabadalom - DualSense technológia | 9 064 386 sz. szabadalom - AlarmAmp ** i

iNet adatok alapján 
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GASBADGE® PRO 
EGYGÁZOS ÉRZÉKELŐ 

 
 
 
 
 
A GasBadge® Pro az egyetlen olyan gázdetektor, ami az 

Industrial Scientific Corporation (Ipari Tudományos 

Társaság) legmagasabb minőségi és megbízhatósági 

normáinak megfelelően készült, és a készülék teljes 

élettartama alatt védelmet nyújt a gázveszély ellen. 

• A cserélhető szenzorok gyorsan képesek észlelni a nem 

biztonságos mennyiségben jelen levő oxigént vagy 

mérgező gázokat 
 
• Infravörös felület 
 
• A GasBadge® Datalink rendszerrel párosítható a 

beállítások elvégzéséhez, valamint a riasztási események 

és a műszer adatainak azonnali letöltéséhez 
 
• Life™ élettartam garancia 
 

 

A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide: 
 

www.indsci.com/gasbadgepro 

 
 

 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 
 
Garancia  
Guaranteed for Life™. A garancia mindaddig él, amíg a műszert az Industrial Scientific 

Corporation (Ipari Tudományos társaság) támogatja (szenzorokat, akkumulátorokat és 

szűrőket kivéve). CO, H2S és O2 szenzorok 3 év garanciával. A többi szenzorra 1 év. 
 
BURKOLAT ANYAGA  
Ütésálló, vízálló polikarbonát burkolat, rázkódás biztos 

készüléktesttel. RFI ellenállóság.  
MÉRETEK  
9.4 x 5.08 x 2.79 mm (3.7 x 2 x 1.1”) 
 
TÖMEG  
85 g (3 oz)  
RIASZTÁSOK  
Felhasználó által kiválasztható alacsony és magas riasztási szint  
Ultrafényes LED-ek, magas hangerejű riasztás (95 dB) és rezgés riasztás  
 
SZENZOROK ÉS MÉRÉSI TARTOMÁNYOK 

Szén-monoxid (CO) 0-1 500 ppm 1 ppm-es léptékben 

Szén-monoxid (CO/H2 alacsony): 0-1 500 ppm 1 ppm-es léptékben 

Hidrogén-szulfid (H2S): 0-500 ppm 0.1 ppm-es léptékben  
Oxigén (O2): 0-30 térfogat % 0.1%-os léptékben  
Nitrogén-dioxid (NO2): 0-150 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Kén-dioxid (SO2): 0-150 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Ammónia (NH3): 0-500 ppm 1 ppm-es léptékben 

Klór (Cl2): 0-100 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Klór-dioxid (ClO2): 0-1 ppm 0.01 ppm-es léptékben 

Foszfin (PH3): 0-10 ppm 0.01 ppm-es léptékben 

Hidrogén-cianid (HCN): 0-30 ppm 0.1 ppm-es léptékben 

Hidrogén (H2): 0-2 000 ppm 1 ppm-es léptékben  
KIJELZŐ  
LCD grafikus ikonokkal a könnyebb használat érdekében  
Szegmentált kijelző a közvetlen gázmérési értékek eléréséhez  
Háttérvilágítás a rosszul megvilágított helyekhez  
„Engedélyezett/Tiltott" megjelenítési mód; csúcsérték-jelzés 
 
VÍZÁLLÓSÁGI VÉDELEM  
Harmadik fél által tanúsított IP64 védettség  
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY  
-40ºC és 60ºC között (-40 ºF - 140 ºF) jellemzően  
PÁRATARTALOM  
0% ~ 99% relatív páratartalom (párakicsapódás nélkül) - jellemző  
ESEMÉNYNAPLÓZÁS  
Folyamatosan működés. Az utolsó 15 riasztási eseményt naplózza, az esemény 
bekövetkezési idejének, időtartamának és az esemény során tapasztalt csúcsérték 
jelzésével. Az eseménynapló számítógépen megtekinthető, vagy közvetlenül a készülékről 
infravörös nyomtatóra is átküldhető.  
ADATNAPLÓZÁS  
1 évnyi folyamatos anyagmennyiség rögzíthető  
ELEM ÜZEMIDŐ  
Cserélhető, 3 V-os, CR2 lítium elem, 2600 óra üzemidővel, általános használat mellett 
 
MONITORRAL  
Tartócsipesz, kalibráló adapter és cső 
 
 
 
 
 
 
 

 

• A riasztási események és műszer 

adatok azonnali letöltése 
 

• Gyorsan és könnyen konfigurálható 

műszerbeállítások 
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DSX™ 

DOKKOLÓ ÁLLOMÁS 
 
 
 
 
 

A DSX™ dokkoló állomás egy automatizált gázérzékelő 

karbantartási, nyilvántartási és flottakezelési megoldás, 

amely rugalmasan illeszkedik üzleti vállalkozása igényeihez. 

Válasszon a DSX-L, DSXi vagy a DSX Standalone 

készülékek közül a kívánt adatmélység alapján. Az összes 

DSX dokkoló állomás automatikus töltést, bump tesztet és 

kalibrálást kínál. 

 

TERMÉK JELLEMZŐK*   
GARANCIA  
2 év garancia - DSX (Standalone) és DSX-L (Local Server)  
Life™ élettartam garancia program** – DSXi (Cloud-connected)   
TÁMOGATOTT MŰSZEREK  
Ventis MX4, Ventis Pro5, MX6 iBrid, Tango TX1, GasBadge Pro, SafeCore 

 
MÉRETEK  
GasBadge Pro, Tango TX1: 22.7 x 16.9 x 27.3 cm (8.92 x 6.65 x 10.75”)  
Ventis MX4, Ventis Pro5: 24.9 x 16.9 x 27.3 cm (9.83 x 6.65 x 10.75”)  
MX6 iBrid: 25.3 x 16.9 x 27.3 cm (9.96 x 6.65 x 10.75”)  
SafeCore: 27.3 x 16.9 x 29.2 cm (10.75 x 6.65 x 11.5”) 

 
GÁZ BEMENETEK  
3-portos verzió: 1 „frisslevegő” nyílás, 2 kalibráló gáz nyílás   
6-portos verzió: 1 „frisslevegő” nyílás, 5 kalibráló gáz nyílás 

(csak Ventis, MX6 iBrid és SafeCore esetén) 
 

SZIVATTYÚ SZÁLLÍTÓSEBESSÉG 1.2 SCFH (550 ml/perc) 
 

ADATÁTVITEL  
10/100 Ethernet támogatás, RJ-45 CAT5 csatlakozó 

KIJELZŐ 
 

128 x 64 felbontású pontmátrix LCD kijelző -  több nyelv is elérhető 

(angol, spanyol, francia német és portugál**) 
 

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY  
0ºC és 50ºC között (32ºF - 122ºF) 

 
ÜZEMI PÁRATARTALOM  
0 %- 80 % relatív páratartalom legfeljebb 30ºC-ig (86ºF), lineárisan 

növekedve 50 %-os relatív páratartalomig, 50ºC-on (122ºF) 
 

KÜLSŐ TÁPELLÁTÁS NÉVLEGES ÉRTÉKEK  
Tápfeszültség: 100-240 VAC / 12 VDC  
Frekvencia tartomány: 50-60 Hz  
Névleges áramerősség: 5A 

 
* A Guaranteed for Life™ program speciális feltételei az 

összes termékre vonatkoznak, és kérésre elérhetők. 
 
 

Automatikus feltöltés 
 

A kalibráló gáz automatikus feltöltési program a leghatékonyabb 

módszer az ügyfelek kalibráló gáz felhasználásának és igényeinek 

kezelésére. Azok számára, akik a programot az iNet előfizetés 

részeként választják, automatikus új gázpalackot küldünk, ha az 

iNet Control alacsony gázpalackot észlel. 

 
• Az e-mail riasztások és értesítések információval szolgálnak a 

munkavállalók kitettségével, a műszer használatával és a 

műszer szervizzel kapcsolatban 

 
• A veszélyes munkákhoz és zárt terekbe lépéshez 

szükséges bump teszt és a kalibrálási tanúsítványok 

kinyomtatható 
 
• A kalibráló gáz típusának és lejárati dátumának 

automatikus észlelése a palack bekötésekor 
 
• A kalibráló gáz állapotjelzők figyelmeztetnek a gázcserére, 

még mielőtt a palack kiürülne 
 
• A DSX Standalone készülékhez nincs szükség 

számítógépre vagy hálózati kapcsolatra 
 
• A DSXi Cloud-connected felhőalapú adattárolást biztosít 

automatikus fájlmentéssel, flottakezeléssel, valamint az iNet 

Control segítségével automatizált karbantartással és 

értesítésekkel 

 
• A DSX-L Local Server készülék szerver alapú adattárolást, 

flottakezelést, automatizált karbantartást és testre szabott 

adatszolgáltatást biztosít 

 

 DSX  DSXi  DSX-L 
 Standalone  Cloud-connected  Local Server 
      

Adattárolás USB  Felhő  PC, szerver 

Bump és Cal 

     

     

Nyomtatott tanúsítványok 

     

     

6-portos (opciós) 

     

     

Jelentések 

     

     

Flottakezelés 

     

     

Esemény ütemezés 

     

     

E-mail riasztások 

     

     

Automatikus szoftverfrissítés 

     

     

Automatikus kalibráló gáz  
feltöltés (opciós) 

     

     

     
      

Ár $ $$ $$$ 
      

Szoftver 
Nem  

Tartalmazza 
 

Tartalmazza 
érhető el   

     
       

A jellemzőkkel és előnyökkel kapcsolatban látogasson el ide: 
www.indsci.com/dsx  


