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1 
Általános tudnivalók 
Tanúsítványok 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztető mondatok 

Javasolt gyakorlatok 

Tanúsítványok 
A jelen dokumentum kiadási időpontjában érvényes Ventis® Pro4 többgázos érzékelő és Ventis® Pro5 
többgázos érzékelő tanúsítványokat az 1.1 és 1.2 táblázat tartalmazza. Annak meghatározására, hogy a 
műszer milyen veszélyes területi osztálynak megfelelően van tanúsítva kérjük, tekintse meg a terméken 
elhelyezett címkét vagy magát a rendelést. 

1.1 táblázat: Veszélyes területi tanúsítványok 

Tanúsító 
testület (CB) 

ANZEx 

Terület osztályozások Engedélyezett 
hőmérséklet tartomány 

-40°C és +50°C között 
(-40°F és +122°F között) 

-20°C és +50°C között 
(-4°F és +122°F között) 

Ex ia I Ma / Ex ia IIC T4 Ga 

Ex d ia I Mb / Ex d ia IIC T4 Gb IR szenzorral 

ATEXa 1G, Ex ia IIC berendezés csoport és kategória, Ga berendezésvédelmi 
szint, T4 hőmérsékleti osztály 

2G, Ex d ia IIC berendezés csoport és kategória, Gb berendezésvédelmi 
szint, T4 hőmérsékleti osztály, IR szenzorral 

I M1, Ex ia I berendezés csoport és kategória, Ma berendezésvédelmi 
szint, T4 hőmérsékleti osztály 

I M1, Ex d ia I berendezés csoport és kategória, Ma berendezésvédelmi 
szint, T4 hőmérsékleti osztály, IR szenzorral 

-40°C és +50°C között 
(-40°F és +122°F között) 

CSAb I. osztály, 1. főcsoport, A, B, C és D, alcsoport, T4 hőmérséklet 
osztály 

I. osztály, 1. zóna, Ex d ia IIC, T4 hőmérsékleti osztály 

-40°C és +50°C között 
(-40°F és +122°F között) 

A C22.2 No. 152 előírás csak a 17155304-K cikkszámú szenzor % 
LEL értékére vonatkozik 

-20°C és +50°C között 
(-4°F és +122°F között) 

IECExc I. osztály, 0. zóna, Ex ia IIC, Ga berendezésvédelmi szint, T4 
hőmérséklet osztály 

-40°C és +50°C között 
(-40°F és +122°F között) 

 

 

 

 



 

 

1.1 táblázat: Veszélyes területi tanúsítványok 

Tanúsító 
testület (CB) 

Terület osztályozások Engedélyezett 
hőmérséklet tartomány 

I. osztály, 1. zóna, Ex d ia IIC, Gb berendezésvédelmi szint, T4 
hőmérséklet osztály, IR szenzorral 

INMETRO I. osztály, 0. zóna, Ex ia IIC, Ga berendezésvédelmi szint, T4 
hőmérséklet osztály 

I. osztály, 1. zóna, Ex d ia IIC, Gb berendezésvédelmi szint, T4 
hőmérséklet osztály, IR szenzorral 

-40°C és +50°C között 
(-40°F és +122°F között) 

MSHAC Földalatti bányákban engedélyezett -40°C és +50°C között 

(-40°F és +122°F között) 

UL I. osztály, 1. főcsoport, A, B, C és D alcsoport, T4 hőmérsékleti osztály  

II. osztály, 1. főcsoport, E, F és G alcsoport, T4 hőmérsékleti osztály  

I. osztály, 0. zóna, AEx ia IIC, T4 hőmérsékleti osztály 

I. osztály, 1. zóna, AEx d ia II C, T4 hőmérsékleti osztály, IR szenzorral 

-40°C és +50°C között 
(-40°F és +122°F között) 

aA jelölési követelményeket a B. függelék tartalmazza. 
bA CSA tanúsítvány szerinti eszközökre az alábbiak vonatkoznak: A Ventis Pro4 és a Ventis Pro5 műszerek a 
Kanadai Elektromos Szerelési Szabályzat szerinti CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, az I. osztály 1. főcsoport,
valamint az I. osztály 1. zóna szerinti veszélyes helyeken, a Tamb környezeti hőmérsékleti tartományon belüli 
használat esetén: -40 °C és +50 °C között. 

• A CSA csak a műszer % LEL éghető gáz szenzor elem (csak a 17155304-K cikkszámú szenzor) teljesítményét értékelte a CSA 
szabvány C22.2 152. sz. előírásának megfelelően. Tamb környezeti hőmérséklet tartományon belül: 0°C és +50°C között, a pontosság 
±3 %. Tamb környezeti hőmérséklet tartományon belül: -20°C-tól 0°C-ig, a pontosság ±5 %. Ez csak akkor alkalmazható, ha a 
készülék 50% LEL CH4-re van kalibrálva 
VIGYÁZAT! A CSA C22.2 152. sz. előírás megköveteli, hogy minden nap, a használatot megelőzően a pentán vagy metán - a teljes 
koncentráció 25-50 %-nak megfelelő - ismert koncentrációjára vonatkozó érzékenységet meg kell vizsgálni. A mérési pontosság a 
tényleges koncentrációhoz képest ±20 %-kal térhet el. A pontosság a termék kézikönyv zéró kalibrálásra vonatkozó fejezetében 
leírtak szerint korrigálható. 

cAz MSHA előírja, hogy a gázdetektort csak a termék kézikönyvében leírtak szerint szabad kalibrálni. Az MSHA a metán 
térfogatszázalékos módban (0-5%) történő megjelenítése esetén megköveteli az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyv, 75. 
cím, 30. fejezet D részében előírt meghatározást. 

Az alább felsorolt tanúsítványok mellett kérjük, hogy a vezeték nélküli termék 
tanúsítványokkal kapcsolatos legfrissebb információkért tekintse meg az Industrial Scientific 
weboldalait. 
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1.2. táblázat: Vezeték nélküli tanúsítványok

Ügynökség 
vagy hatóság 

FCC 

Azonosító szám vagy nyilvántartási 
szám 

PHH-BLEPAN1740, U90

IC 216Q-1740, 7084A

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztető mondatok
A készülék használata vagy szervizelése előtt olvassa el és értelmezze a jelen termék kézikönyvben 
leírtakat. Bizonyos lépések kihagyása vagy adott 
nem tartása hátrányosan befolyásolhatja a termék teljesítményét, emellett 

Figyelmeztetések és óvinté

Ha a műszer vélhetően nem működik megfelelően, azonnal lépjen kapcsolatba az Industrial Scientific vállalattal.

Csak szakképzett személyzet használhatja, tarthatja karban és szervizelheti a készüléket.

Az alkatrészek cseréje hatással lehet gyújtószikra mentes védelmi funkcióra, ami 

 

A készüléket ne használja oxigénben dús légkörben. Ha a légkör oxigénben dús, az pontatlan leolvasást 
eredményezhet. 

Az oxigénhiányos légkör is pontatlan mérést okozhat.

A csökkenő vagy hibás érték kijelzést kővető, gyors gázérték növekedés, az előírt tartomány túllépésére 
utalhat, ami veszélyes lehet.

A légköri nyomás hirtelen megváltozása

Előfordulhat, hogy -20°C (-
korlátozottan fognak működni.

A környezeti levegő hőmérsékletének hirtelen megváltozása a szén
szenzorok (cikkszám: 17155306
értékekben. 
• Ha a hőmérséklet hirtelen 

növekedhet. 
Ha a hőmérséklet hirtelen 
csökkenhet. 

• 

Ha a szenzorok felvették a környezeti hőmérsékletet, az értékek stabilizálódnak. Például, ha a környezeti 
levegő hőmérséklete 20°C
stabilizálási idő körülbelül 1
vagy hosszabb lesz. 

Megjegyzés: Ha az érzékelőt nullázni kell a környezeti levegő hőmérsékletének hirtelen megváltozása után, 
várja meg, amíg a szenzorok és a mérési értékek sta

 

 

 

 

 

1.2. táblázat: Vezeték nélküli tanúsítványok 

Azonosító szám vagy nyilvántartási 

BLEPAN1740, U90-SM200, PHH-VPX 

Ország vagy régió

USA 

1740, 7084A-SM200, 20727-VPX Kanada 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztető mondatok
A készülék használata vagy szervizelése előtt olvassa el és értelmezze a jelen termék kézikönyvben 

ek kihagyása vagy adott - a kézikönyvben alábbiakban ismertetett 
nem tartása hátrányosan befolyásolhatja a termék teljesítményét, emellett veszélyhelyzetet idézhet elő

ézkedésre figyelmeztető mondatok 

műszer vélhetően nem működik megfelelően, azonnal lépjen kapcsolatba az Industrial Scientific vállalattal.

Csak szakképzett személyzet használhatja, tarthatja karban és szervizelheti a készüléket.

ek cseréje hatással lehet gyújtószikra mentes védelmi funkcióra, ami veszély

álja oxigénben dús légkörben. Ha a légkör oxigénben dús, az pontatlan leolvasást 

Az oxigénhiányos légkör is pontatlan mérést okozhat. 

A csökkenő vagy hibás érték kijelzést kővető, gyors gázérték növekedés, az előírt tartomány túllépésére 
talhat, ami veszélyes lehet. 

A légköri nyomás hirtelen megváltozásai átmeneti ingadozásokat okozhatnak a gázérzékelési értékekben.

-4°F) alatti hőmérsékleten a műszer kijelzési és mozdulatlansági funkciói 
korlátozottan fognak működni. 

A környezeti levegő hőmérsékletének hirtelen megváltozása a szén-monoxid/hidrogén
szenzorok (cikkszám: 17155306-J) torzítását okozhatja, ami átmeneti eltéréseket eredményezhet a gázmérési 

Ha a hőmérséklet hirtelen megnő, a CO érték ideiglenesen csökken, és a H2S érték átmenetileg 

Ha a hőmérséklet hirtelen csökken, a CO érték ideiglenesen növekszik, és a H2S érték átmenetileg 

Ha a szenzorok felvették a környezeti hőmérsékletet, az értékek stabilizálódnak. Például, ha a környezeti 
levegő hőmérséklete 20°C-ról (szobahőmérsékletről) (68 °F) 0°C-os (32°F) külső hőmérsékletre módosul, a 
stabilizálási idő körülbelül 15 perc; kisebb vagy nagyobb hőmérséklet-ingadozások esetén 

Ha az érzékelőt nullázni kell a környezeti levegő hőmérsékletének hirtelen megváltozása után, 
várja meg, amíg a szenzorok és a mérési értékek stabilizálódnak. 
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Ország vagy régió 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztető mondatok 
A készülék használata vagy szervizelése előtt olvassa el és értelmezze a jelen termék kézikönyvben 

a kézikönyvben alábbiakban ismertetett - feltételek be 
veszélyhelyzetet idézhet elő. 

műszer vélhetően nem működik megfelelően, azonnal lépjen kapcsolatba az Industrial Scientific vállalattal. 

Csak szakképzett személyzet használhatja, tarthatja karban és szervizelheti a készüléket. 

veszélyt okozhat. 

álja oxigénben dús légkörben. Ha a légkör oxigénben dús, az pontatlan leolvasást 

A csökkenő vagy hibás érték kijelzést kővető, gyors gázérték növekedés, az előírt tartomány túllépésére 

átmeneti ingadozásokat okozhatnak a gázérzékelési értékekben. 

4°F) alatti hőmérsékleten a műszer kijelzési és mozdulatlansági funkciói 

monoxid/hidrogén-szulfid (CO/H2S) 
eltéréseket eredményezhet a gázmérési 

S érték átmenetileg 

S érték átmenetileg 

Ha a szenzorok felvették a környezeti hőmérsékletet, az értékek stabilizálódnak. Például, ha a környezeti 
os (32°F) külső hőmérsékletre módosul, a 

ingadozások esetén ez az idő rövidebb, 

Ha az érzékelőt nullázni kell a környezeti levegő hőmérsékletének hirtelen megváltozása után, 



 

 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztet

A hosszú élettartamú O2 szenzorok (cikkszám: 17155304
folyamatos tápellátást igényelnek az előír
feltöltött akkumulátor biztosítja, a készülék bekapcsolt állapotától függetlenül. Ha a szenzor nem kap áramot, 
abban az esetben szenzor torzítás jelentkezhet és hibás mérési értékeket kaphatunk.

Előfeszített szenzorral szerelt műszernél, lemerülés esetén a szenzor torzítás hamarabb bekövetkezhet. Ilyen 
esetben az Industrial Scientific azt javasolja, hogy a műszert csatlakoztassa egy kompatibilis töltő
helyezze dokkolóba. Dokkolóba helyezésko
céljából a dokkolóban maradhat. Töltés után* húzza ki a készüléket; dokkolja ki a műszert, vagy kézzel 
végezze el a zéró kalibrálást. Ha a műszer zéró kalibrálás

* Ha az érzékelő 7 napig lemerült állapotban volt, akkor akár 3 órás töltési idő is előfordulhat. A töltési idő attól függ, h
az érzékelő mennyi ideig volt lemerült állapotban.

Az alábbi cél gázok esetén 
hidrogén-klorid (HCL) és illékony szerves vegyületek (VOC), vagy ha ilyen gázokhoz tartozó szenzor van 
beépítve és a cél gáz nem ismert; csak a Ventis Pro szivattyú modult használja. A VSP használata ilyen gázok 
esetén - az elnyelési hajlam miatt 

Az esetleges pontatlan mérések elkerülése érdekében az egyes alkalmazásoknál 
éghető gázok [LEL/CH4] kivételével 
működtesse és ne kapcsolja ki a műszert, amíg az a bőrtokban van.

A szilikon és más ismert szennyeződések károsíthatják a műszer éghető gáz szenzorait, a
gázmérést okozhat. 

   A pontos észlelés érdekében tartsa az összes szűrőt, érzékelő csatlakozót, vízzárót és a szivattyú 
bemenetét tisztán és akadálymentesen.

Az érzékelő nyílásainak elzáródása 
pontos gázkoncentráció mérési képességét. A pontos mérés érdekében tartsa a szenzor nyílásokat tisztán, 
szárazon és megfelelő módon tegye ki a környezeti levegőnek.

Az elzáródott, szennyezett vagy sérült érzékelő vízzárók (vagy azok
gázkoncentráció mérési képességét. A pontos észlelés érdekében szükség szerint cserélje ki a szenzor 
vízzáróit és tömítéseit (ld.: Szerviz fejezet).

FIGYELMEZTETÉS - A Ventis Pro készülékhez csatlakoztatva, a Stan
vagy kiválasztott műszeres riasztási eseményeket készenléti módban. A műszer NEM figyelmezteti a 
kezelőt az ilyen eseményekhez kapcsolódó veszélyekre, a heveder viselése esetén.

FIGYELEM - Robbanásveszély. Az 

A készülék akkumulátorát csak biztonságo
 

A készülék akkumulátorát csak az Industrial Scientific kompatibilis tartozékaival töltse fel, az al
felsorolt töltőket is beleértve.

Cikkszám 

18108191 

18108209 

18108651 

18108652 

 

 

 

 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztető mondatok 

szenzorok (cikkszám: 17155304-Y és 17155306-Y) előfeszített szenzorok, melyek 
folyamatos tápellátást igényelnek az előírásoknak megfelelő működéshez. A folyamatos áramellátást egy 
feltöltött akkumulátor biztosítja, a készülék bekapcsolt állapotától függetlenül. Ha a szenzor nem kap áramot, 
abban az esetben szenzor torzítás jelentkezhet és hibás mérési értékeket kaphatunk. 

lőfeszített szenzorral szerelt műszernél, lemerülés esetén a szenzor torzítás hamarabb bekövetkezhet. Ilyen 
esetben az Industrial Scientific azt javasolja, hogy a műszert csatlakoztassa egy kompatibilis töltő
helyezze dokkolóba. Dokkolóba helyezéskor előfordulhat, hogy a műszer kalibrálása meghiúsul, de töltés 
céljából a dokkolóban maradhat. Töltés után* húzza ki a készüléket; dokkolja ki a műszert, vagy kézzel 
végezze el a zéró kalibrálást. Ha a műszer zéró kalibrálása sikertelen, ismételje meg a mű

* Ha az érzékelő 7 napig lemerült állapotban volt, akkor akár 3 órás töltési idő is előfordulhat. A töltési idő attól függ, h
az érzékelő mennyi ideig volt lemerült állapotban. 

Az alábbi cél gázok esetén ne használja a Ventis mintavevő szivattyút (VSP): Klór (CL
klorid (HCL) és illékony szerves vegyületek (VOC), vagy ha ilyen gázokhoz tartozó szenzor van 

beépítve és a cél gáz nem ismert; csak a Ventis Pro szivattyú modult használja. A VSP használata ilyen gázok 
az elnyelési hajlam miatt - pontatlan gázérzékelést eredményez. 

Az esetleges pontatlan mérések elkerülése érdekében az egyes alkalmazásoknál - 
] kivételével - csak bőrtokot használjon a hordozáshoz. Ne kapcsolja be, ne 

működtesse és ne kapcsolja ki a műszert, amíg az a bőrtokban van. 

A szilikon és más ismert szennyeződések károsíthatják a műszer éghető gáz szenzorait, a

A pontos észlelés érdekében tartsa az összes szűrőt, érzékelő csatlakozót, vízzárót és a szivattyú 
bemenetét tisztán és akadálymentesen. 

Az érzékelő nyílásainak elzáródása - por, szennyeződés, víz vagy egyéb ok miatt 
pontos gázkoncentráció mérési képességét. A pontos mérés érdekében tartsa a szenzor nyílásokat tisztán, 
szárazon és megfelelő módon tegye ki a környezeti levegőnek. 

Az elzáródott, szennyezett vagy sérült érzékelő vízzárók (vagy azok tömítései) gátolhatják a készülék pontos 
gázkoncentráció mérési képességét. A pontos észlelés érdekében szükség szerint cserélje ki a szenzor 
vízzáróit és tömítéseit (ld.: Szerviz fejezet). 

A Ventis Pro készülékhez csatlakoztatva, a Standby Clip™ veszi át a mozdulatlanság
vagy kiválasztott műszeres riasztási eseményeket készenléti módban. A műszer NEM figyelmezteti a 
kezelőt az ilyen eseményekhez kapcsolódó veszélyekre, a heveder viselése esetén. 

Robbanásveszély. Az akkumulátorokat csak biztonságos helyeken cserélje.

A készülék akkumulátorát csak biztonságos helyeken töltse fel.  

A készülék akkumulátorát csak az Industrial Scientific kompatibilis tartozékaival töltse fel, az al
felsorolt töltőket is beleértve. 

Termékleírás 

Ventis egykészülékes töltő 

Ventis egykészülékes töltő/Datalink 

Ventis egykészülékes, autós töltő, 12 VDC 

Ventis egykészülékes, járműbe szerelhető töltő, 12 VDC, szivargyújtó adapterrel

4 

Y) előfeszített szenzorok, melyek 
ásoknak megfelelő működéshez. A folyamatos áramellátást egy 

feltöltött akkumulátor biztosítja, a készülék bekapcsolt állapotától függetlenül. Ha a szenzor nem kap áramot, 
 

lőfeszített szenzorral szerelt műszernél, lemerülés esetén a szenzor torzítás hamarabb bekövetkezhet. Ilyen 
esetben az Industrial Scientific azt javasolja, hogy a műszert csatlakoztassa egy kompatibilis töltőre vagy 

r előfordulhat, hogy a műszer kalibrálása meghiúsul, de töltés 
céljából a dokkolóban maradhat. Töltés után* húzza ki a készüléket; dokkolja ki a műszert, vagy kézzel 

a műveletet. 

* Ha az érzékelő 7 napig lemerült állapotban volt, akkor akár 3 órás töltési idő is előfordulhat. A töltési idő attól függ, hogy 

yút (VSP): Klór (CL2), klór-dioxid (CLO2), 
klorid (HCL) és illékony szerves vegyületek (VOC), vagy ha ilyen gázokhoz tartozó szenzor van 

beépítve és a cél gáz nem ismert; csak a Ventis Pro szivattyú modult használja. A VSP használata ilyen gázok 

 az O2, CO, CO2, H2S és 
csak bőrtokot használjon a hordozáshoz. Ne kapcsolja be, ne 

A szilikon és más ismert szennyeződések károsíthatják a műszer éghető gáz szenzorait, ami pontatlan 

A pontos észlelés érdekében tartsa az összes szűrőt, érzékelő csatlakozót, vízzárót és a szivattyú 

por, szennyeződés, víz vagy egyéb ok miatt - gátolhatja a készülék 
pontos gázkoncentráció mérési képességét. A pontos mérés érdekében tartsa a szenzor nyílásokat tisztán, 

tömítései) gátolhatják a készülék pontos 
gázkoncentráció mérési képességét. A pontos észlelés érdekében szükség szerint cserélje ki a szenzor 

dby Clip™ veszi át a mozdulatlanság- 
vagy kiválasztott műszeres riasztási eseményeket készenléti módban. A műszer NEM figyelmezteti a 

helyeken cserélje. 

A készülék akkumulátorát csak az Industrial Scientific kompatibilis tartozékaival töltse fel, az alábbiakban 

Ventis egykészülékes, járműbe szerelhető töltő, 12 VDC, szivargyújtó adapterrel 



 

 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztet

18108653 

Az összes műszer szervizelési és karbantartási feladatot csak biztonságos helyen szabad elvégezni. Ide tartozik 
műszer, a belső szivattyú vagy a további alkatrészek kiszerelése, cseréje vagy beállítása.

  

Az akkumulátorok kiszerelésekor előfordulhat, hogy véletlenül hozzáér az érintkezőkhöz. Ne érjen
akkumulátor érintkezőihez, és ne helyezze egymásra az akkumulátorokat.

Ne használjon oldószereket vagy tisztító oldatokat a műszeren vagy annak alkatrészein.

Az Industrial Scientific Ventis 
FCC-ben, a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hiva
az Európai Tanács 1995/519/EK sz. elektromágneses mezők emberi expozíciós követelményeire vonatkozó 
ajánlásoknak megfelelnek.
Az eszközt megvizsgáltuk és azt állapítottuk meg, hogy megfelel az FCC szabályozás 15. cikkelye 
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek megállapítva, hogy 
tartózkodási helyre telepítés esetén é
rádiófrekvenciás energiát hoz létre
és használat esetén zavarhatja a rádiós kommunikációt
telepítésnél nem okoz zavart. Ha az eszköz nem zavarja a rádiós vagy a 
bekapcsolással lehet ellenőrizni), akkor a felhasználónak azt ajánljuk, hogy az alábbi lépések egyikével próbálja 
meg megszüntetni a zavart:
• 
• 
• 
• 

Módosítsa a vevőantenna irányát vagy helyét.
Gondoskodjon a berendezés és a vevőegység fokozottabb 
Csatlakoztassa az eszközt a vevőtől eltérő áramkörrel táplált hálózati aljzatba. 
Ha segítségre van szüksége, kérje
szerelőtől. 

A gyártó kifejezett hozzájárulása nélkül végzett műszer átalakítások és módosítások esetén
felhasználó nem használhatja tovább a terméket

Az eszköz megfelel az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabvány(ai)nak. A működés 2 feltételhez 
kötött: (1) a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát és (2) az eszköznek el kell viselnie a k
érkező zavarokat, beleértve az olyan interferenciákat is, amik nemkívánatos működéshez vezethetnek.

   

A készülék nem okoz interferenciát a megfelelően engedélyezett rendszerekben, de a káros interferenciák ellen 
nincs teljesen védve. 

A Ventis Pro4 és Ventis Pro5
rádiókommunikációs modulokat tartalmaznak. Ezek frekvenciáját és kimeneti teljesítményét az alábbiakban 
soroljuk fel: 

NFC 

Alacsony energiájú Bluetooth 

LENS Wireless 

 

 

 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztető mondatok 

Ventis egykészülékes, járműbe szerelhető töltő, 12 VDC, vezetékes

Az összes műszer szervizelési és karbantartási feladatot csak biztonságos helyen szabad elvégezni. Ide tartozik 
első szivattyú vagy a további alkatrészek kiszerelése, cseréje vagy beállítása.

Az akkumulátorok kiszerelésekor előfordulhat, hogy véletlenül hozzáér az érintkezőkhöz. Ne érjen
akkumulátor érintkezőihez, és ne helyezze egymásra az akkumulátorokat. 

Ne használjon oldószereket vagy tisztító oldatokat a műszeren vagy annak alkatrészein.

Az Industrial Scientific Ventis Pro4 és Ventis Pro5 hordozható többgázos érzékelőkben található rádiók az 
ben, a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal által meghatározott, valamint 

az Európai Tanács 1995/519/EK sz. elektromágneses mezők emberi expozíciós követelményeire vonatkozó 
megfelelnek. 

Az eszközt megvizsgáltuk és azt állapítottuk meg, hogy megfelel az FCC szabályozás 15. cikkelye 
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek megállapítva, hogy 
tartózkodási helyre telepítés esetén észszerű védelmet nyújtsanak a káros sugárzás ellen. A készülék 
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes ennek kisugárzására is. nem megfelelő üzembe helyezés 

varhatja a rádiós kommunikációt. Az azonban nem garantálható, hogy egy adott 
telepítésnél nem okoz zavart. Ha az eszköz nem zavarja a rádiós vagy a televíziós je

lehet ellenőrizni), akkor a felhasználónak azt ajánljuk, hogy az alábbi lépések egyikével próbálja 
meg megszüntetni a zavart: 

Módosítsa a vevőantenna irányát vagy helyét. 
Gondoskodjon a berendezés és a vevőegység fokozottabb elválasztásáról. 
Csatlakoztassa az eszközt a vevőtől eltérő áramkörrel táplált hálózati aljzatba.  
Ha segítségre van szüksége, kérjen tanácsot a viszonteladótól vagy egy tapasztalt 

A gyártó kifejezett hozzájárulása nélkül végzett műszer átalakítások és módosítások esetén
használhatja tovább a terméket. 

Az eszköz megfelel az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabvány(ai)nak. A működés 2 feltételhez 
kötött: (1) a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát és (2) az eszköznek el kell viselnie a k
érkező zavarokat, beleértve az olyan interferenciákat is, amik nemkívánatos működéshez vezethetnek.

A készülék nem okoz interferenciát a megfelelően engedélyezett rendszerekben, de a káros interferenciák ellen 

Pro5 hordozható többgázos érzékelők rádiófrekvenciás energiát generáló 
modulokat tartalmaznak. Ezek frekvenciáját és kimeneti teljesítményét az alábbiakban 

Maximális átviteli teljesítmény

Alacsony energiájú Bluetooth  

13.56 MHz 

2402-2480 MHz 

2405-2480 MHz 

-43.2 dBm (0.000048 mW)

0 dBm (1 mW)

3 dBm (2 mW)
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Ventis egykészülékes, járműbe szerelhető töltő, 12 VDC, vezetékes 

Az összes műszer szervizelési és karbantartási feladatot csak biztonságos helyen szabad elvégezni. Ide tartozik 
első szivattyú vagy a további alkatrészek kiszerelése, cseréje vagy beállítása. 

Az akkumulátorok kiszerelésekor előfordulhat, hogy véletlenül hozzáér az érintkezőkhöz. Ne érjen az 

Ne használjon oldószereket vagy tisztító oldatokat a műszeren vagy annak alkatrészein. 

hordozható többgázos érzékelőkben található rádiók az 
tal által meghatározott, valamint 

az Európai Tanács 1995/519/EK sz. elektromágneses mezők emberi expozíciós követelményeire vonatkozó 

Az eszközt megvizsgáltuk és azt állapítottuk meg, hogy megfelel az FCC szabályozás 15. cikkelye szerinti B 
osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek megállapítva, hogy a 

zerű védelmet nyújtsanak a káros sugárzás ellen. A készülék 
nem megfelelő üzembe helyezés 

. Az azonban nem garantálható, hogy egy adott 
televíziós jelek vételét (ezt ki- és 

lehet ellenőrizni), akkor a felhasználónak azt ajánljuk, hogy az alábbi lépések egyikével próbálja 

 
n tanácsot a viszonteladótól vagy egy tapasztalt híradástechnikai 

A gyártó kifejezett hozzájárulása nélkül végzett műszer átalakítások és módosítások esetén a 

Az eszköz megfelel az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabvány(ai)nak. A működés 2 feltételhez 
kötött: (1) a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát és (2) az eszköznek el kell viselnie a külső forrásból 
érkező zavarokat, beleértve az olyan interferenciákat is, amik nemkívánatos működéshez vezethetnek. 

A készülék nem okoz interferenciát a megfelelően engedélyezett rendszerekben, de a káros interferenciák ellen 

hordozható többgázos érzékelők rádiófrekvenciás energiát generáló 
modulokat tartalmaznak. Ezek frekvenciáját és kimeneti teljesítményét az alábbiakban 

Maximális átviteli teljesítmény 43.2 dBm (0.000048 mW) 

0 dBm (1 mW) 

3 dBm (2 mW) 



 

 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztet

Wi-Fi (ha van) 

Az Industrial Scientific azt javasolja, hogy szívritmus
(ICD) esetén az érintett személyeknek 15 cm távolságot kell tartaniuk a szívritmus
a vezeték nélküli eszköz között. További útmutatásért és ajánlásokért forduljon orvosához, vagy a szív
szabályozó- illetve ICD gyártójához.

MSHA biztonságos használati feltételek

A Ventis Pro4 és Pro5 diffúziós változatai csak az újratölthető 17134453
(bővített) 3.7 V-os lítium-ion akkumulátorokkal használhatók.

Az akkumulátorokat a felhasználó nem cserélheti.

   A Ventis Pro4 és Pro5 szívó változata csak a 17148313

A felszín feletti vagy alatti töltést kizá
hatályos előírások) és a PIB P11

A gázérzékelőt az Industrial Scientific Corporation kifejezetten az adott érzékelőh

A kalibrálást a 17156830-1 cikkszámú termék kézikönyvben leírtak szerint végezze el.

Az érzékelőnek a metánt az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyv, 75. cím, 30. fejezet D 
részében előírt térfogatszázalékos módban (0

A Ventis Pro4 vagy Pro5 készülékek, valamint a robbanásveszélyes áramkörök, anyagok és detonátorok kö
minimális ajánlott biztonsági távolság az MHSA és a pennsylvaniai Környezetvédelmi Osztály ajánlásai alapján

MSHA - 6 hüvelyk (15,2 cm) 

PA DEP - 30 hüvelyk (76 cm)

Javasolt gyakorlatok

Műszer karbantartás  

Az alábbi ajánlások segítséget nyújtanak műszer működőképességének fenntartásában és garantálják a 
kezelő biztonságát. 

Az Industrial Scientific minimális frekvenciára vonatkozó ajánlásait az alábbi, 1.4. táblázat foglalja össze. 
Ezeket az ajánlásokat a munkavállalók biztonságának érdekében határoztuk meg, melyek a területi 
adatokon, a biztonságos munkamódszereken, az ipari bevált gyakorlatoko
alapulnak. Az Industrial Scientific nem felelős a vállalat biztonsági gyakorlatának meghatározásáért vagy 
biztonsági politikájának kialakításáért, melyet a szakértői csoportok irányelvei és ajánlásai, a környezeti 
feltételek, az üzemeltetési feltételek, a műszerhasználati szokások és a gáz kitettség, valamint egyéb 
tényezők befolyásolnak. 

Beállítások 

A beállítások hatással vannak a műszer teljesítményére. Ezekkel biztosítható, hogy az eszköz megfeleljen 
a vállalat biztonsági politikájának, valamint a szabályozó hatóságok és a kormányzati vagy ipari csoportok 
által kiadott előírásoknak, törvényeknek és irányelveknek.

 

 

 

 

 

Figyelmeztetések és óvintézkedésre figyelmeztető mondatok 

2412 - 2472 MHz 19.1 dBi (81,3 mW) alacsony Tx 
aktív ciklusidő mellett

Az Industrial Scientific azt javasolja, hogy szívritmus-szabályozó vagy beültethető kardioverter/defibrillátor 
(ICD) esetén az érintett személyeknek 15 cm távolságot kell tartaniuk a szívritmus-szabályozó vagy az ICD és 
a vezeték nélküli eszköz között. További útmutatásért és ajánlásokért forduljon orvosához, vagy a szív

illetve ICD gyártójához. 

MSHA biztonságos használati feltételek 

diffúziós változatai csak az újratölthető 17134453-X2 vagy 17148313
ion akkumulátorokkal használhatók. 

ulátorokat a felhasználó nem cserélheti. 

szívó változata csak a 17148313-2 cikkszámú, bővített akkumulátorral használható.

A felszín feletti vagy alatti töltést kizárólag a 30 CFR 75.340 (az akkumulátortöltő állomásokra vonatkozó 
hatályos előírások) és a PIB P11-12 MSHA Program Tájékoztató szerint szabad elvégezni.

A gázérzékelőt az Industrial Scientific Corporation kifejezetten az adott érzékelőhöz készült töltőjével töltse fel.

1 cikkszámú termék kézikönyvben leírtak szerint végezze el.

metánt az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyv, 75. cím, 30. fejezet D 
részében előírt térfogatszázalékos módban (0-5%) kell megjelenítenie. 

készülékek, valamint a robbanásveszélyes áramkörök, anyagok és detonátorok kö
minimális ajánlott biztonsági távolság az MHSA és a pennsylvaniai Környezetvédelmi Osztály ajánlásai alapján

6 hüvelyk (15,2 cm) 

30 hüvelyk (76 cm) 

Javasolt gyakorlatok 

 

Az alábbi ajánlások segítséget nyújtanak műszer működőképességének fenntartásában és garantálják a 

ific minimális frekvenciára vonatkozó ajánlásait az alábbi, 1.4. táblázat foglalja össze. 
Ezeket az ajánlásokat a munkavállalók biztonságának érdekében határoztuk meg, melyek a területi 
adatokon, a biztonságos munkamódszereken, az ipari bevált gyakorlatokon és a vonatkozó szabványokon 
alapulnak. Az Industrial Scientific nem felelős a vállalat biztonsági gyakorlatának meghatározásáért vagy 
biztonsági politikájának kialakításáért, melyet a szakértői csoportok irányelvei és ajánlásai, a környezeti 

az üzemeltetési feltételek, a műszerhasználati szokások és a gáz kitettség, valamint egyéb 

A beállítások hatással vannak a műszer teljesítményére. Ezekkel biztosítható, hogy az eszköz megfeleljen 
litikájának, valamint a szabályozó hatóságok és a kormányzati vagy ipari csoportok 

által kiadott előírásoknak, törvényeknek és irányelveknek. 
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19.1 dBi (81,3 mW) alacsony Tx 
aktív ciklusidő mellett 

vagy beültethető kardioverter/defibrillátor 
szabályozó vagy az ICD és 

a vezeték nélküli eszköz között. További útmutatásért és ajánlásokért forduljon orvosához, vagy a szívritmus-

X2 vagy 17148313-2 cikkszámú 

2 cikkszámú, bővített akkumulátorral használható. 

rólag a 30 CFR 75.340 (az akkumulátortöltő állomásokra vonatkozó 
12 MSHA Program Tájékoztató szerint szabad elvégezni. 

öz készült töltőjével töltse fel. 

1 cikkszámú termék kézikönyvben leírtak szerint végezze el. 

metánt az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyv, 75. cím, 30. fejezet D 

készülékek, valamint a robbanásveszélyes áramkörök, anyagok és detonátorok közötti 
minimális ajánlott biztonsági távolság az MHSA és a pennsylvaniai Környezetvédelmi Osztály ajánlásai alapján: 

Az alábbi ajánlások segítséget nyújtanak műszer működőképességének fenntartásában és garantálják a 

ific minimális frekvenciára vonatkozó ajánlásait az alábbi, 1.4. táblázat foglalja össze. 
Ezeket az ajánlásokat a munkavállalók biztonságának érdekében határoztuk meg, melyek a területi 

n és a vonatkozó szabványokon 
alapulnak. Az Industrial Scientific nem felelős a vállalat biztonsági gyakorlatának meghatározásáért vagy 
biztonsági politikájának kialakításáért, melyet a szakértői csoportok irányelvei és ajánlásai, a környezeti 

az üzemeltetési feltételek, a műszerhasználati szokások és a gáz kitettség, valamint egyéb 

A beállítások hatással vannak a műszer teljesítményére. Ezekkel biztosítható, hogy az eszköz megfeleljen 
litikájának, valamint a szabályozó hatóságok és a kormányzati vagy ipari csoportok 



 

 

Segédprogramok 

A karbantartási eljárásokat "segédprogramoknak" nevezzük. A segédprogramokat elsősorban a műszer 
vagy az alkatrészek működésének ill. teljesítményének tesztelésére használjuk. Az egyes 
segédprogramokat az alábbiakban ismertetjük. 

Önteszt 

Az öntesztet a műszer memória műveletének, akkumulátorának, kijelzőjének és az összes riasztási jel 
típus (hang, vizuális és rezgés) működésének tesztelésére használjuk. 

Bump teszt (vagy "funkcionális teszt") 

A bump teszt egy olyan funkcionális teszt, melynek során a műszer beépített szenzorait rövid ideig 
kalibráló gázoknak tesszük ki (vagy "ütköztetjük") a szenzorok alacsony riasztási szintjét meghaladó 
koncentrációban. Ennek hatására a készülék alacsony riasztási szintű állapotra kapcsol és jelzi, hogy a 
gázra reagálva mely szenzorok mennek át az alapteszten. 

Zéró kalibrálás 

A nullázás módosítja a szenzorok későbbi gázmérések összehasonlítására szolgáló „alapjel" értékeit. Ez 
a kalibrálás előfeltétele. A nullázás során a beépített szenzorokat egy zéró minősítésű levegőpalack 
levegő mintájának vagy a tiszta levegőként ismert környezeti levegőnek kell kitenni. Ha a levegőmintában 
olyan gázok is találhatók, melyek koncentrációja az alacsony riasztási szint alatt van, a műszer ezeket 
nullaként fogja érzékelni; a feladata az, hogy a levegőmintát tiszta levegőnek tekintse. A tiszta levegőt a 
felhasználónak kell biztosítania. 

Kalibrálás 

A rendszeres kalibrálás elősegíti a gázkoncentráció értékek pontos mérését. A kalibrálás során a műszer 
beépített szenzorait a beállított kalibrációs gázkoncentrációnak kell kitenni. A szenzorok reakciója alapján 
a műszer saját maga korrigálja a szenzor megváltozó érzékenységét, ami a beépített szenzorok 
használatakor vagy „elhasználódásakor" természetes módon jelentkezik. 
Megjegyzés: A kalibrálás során az egyes szenzorok kalibráló gáz tartalék százalékos értéke jelenik. Ez a szenzor hátralévő 
élettartamának mutatója és, ha az érték kevesebb, mint 50 %, a szenzor kalibrálása már meghiúsul. 

Dokkolás 

Dokkoláskor az iNet(R) Control vagy DSSAC (Docking Station Software Admin Console) által támogatott 
eszközök összes ütemezett bump tesztje és kalibrálása lefut, az adott beállítások szinkronizálva lesznek 
és az Industrial Scientific legújabb frissítései is települnek. 

Egyéb karbantartás 

Az idősúlyozott átlag (TWA), a rövid távú kitettségi korlát (STEL) valamint a csúcsértékek "törölhetők". 
Bármely összefoglaló mérés törlésekor a mérési értékek és az időbeállítások is törlődnek. 

1.4. táblázat: A műszer ajánlott karbantartási periódusa Eljárás 

Beállítások 

Kalibrálása 

Bump tesztb 

Öntesztc 

Ajánlott minimális periódus 

Első használat előtt, beépített érzékelő cseréje esetén és szükség esetén.  

Az első használat előtt, majd havonta. 

Az első használat előtt, majd minden nap, a használat előtt. 

Szükség esetén. 
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aA rendszeres kalibrálási folyamatok között az Industrial Scientific azt javasolja, hogy a kalibrálást közvetlenül az alábbi események 
bekövetkezése után is hajtsa végre: ha a készülék leesik, ütés vagy más jelentős hatás éri; vízzel érintkezik; a bump teszt sikertelen; vagy 
túl nagy (pozitív vagy negatív) gázkoncentrációnak volt kitéve. Új (vagy csere) érzékelő telepítése után is ajánlott a kalibrálást elvégezni. 
bHa a körülmények nem teszik lehetővé a bump teszt napi teszt napi szintű elvégzését, a folyamatot ritkábban is el lehet végezni a 
műszerhasználat, a lehetséges gázkibocsátás, valamint a vállalati irányelvekben és a helyi szabályozási előírásokban meghatározott 
környezeti feltételek alapján. 
bDualSense(R) technológiával működő redundáns szenzorok esetén, a bump tesztet a vállalat biztonsági politikája szerint ritkábban is el 
lehet végezni. 
cA műszer bekapcsoláskor öntesztet végez. Folyamatosan bekapcsolt állapot esetén a készülék 24 óránként automatikusan öntesztet 
végez. Az öntesztet igény szerint a felhasználó is elindíthatja. 
Megjegyzés: A nem az Industrial Scientific által biztosított kalibráló gázok használata esetén a termékgarancia érvényét vesztheti és 
korlátozhatja az esetleges kártérítési igényeket. 

Első használat 

A Ventis Pro sorozatú készülék első használatra felkészítéséhez, egy szakképzett személynek az 
alábbiakat kell elvégeznie: 

• 
• 
• 
• 

Fel kell töltenie az akkumulátort 40°C (104°F) alatti környezeti hőmérsékleten.  
Ellenőrizni kell a készülék beállításait, és szükség esetén beállítást kell végezni. 
Kalibrálnia kell a műszert.  
Bump tesztet kell végeznie. 

A műszer viselése 
Az Egyesült Államok Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségének (OSHA) légzési magassági 
meghatározása alapján javasoljuk, hogy a műszert az orr és a száj 25.4 cm (10") sugarú körzetén belül viselje. 
Szükség esetén, további információkért forduljon az OSHA-hoz és más szervezetekhez vagy csoportokhoz. 

Távoli mintavétel 

FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi cél gázok esetén ne használja a Ventis mintavevő szivattyút (VSP): Klór 
(CL2), klór-dioxid (CLO2), hidrogén-klorid (HCL) és illékony szerves vegyületek (VOC), vagy ha ilyen 
gázokhoz tartozó szenzor van beépítve és a cél gáz nem ismert; csak a Ventis Pro szivattyú modult 
használja. A VSP használata ilyen gázok esetén - az elnyelési hajlam miatt - pontatlan gázérzékelést 
eredményez. 

Ha motoros szivattyúval és mintavevő vezetékkel vesz mintát, az Industrial Scientific az alábbiakat 
javasolja: 
• 

• 

Soha ne működtesse a szivattyút beépített belső szűrő nélkül. 

A cső típusát a cél gázok alapján válassza ki. Ha a cél gázok ismertek, az alábbi gázok esetén 
használjon teflonbevonatú csövet: klór (Cl2), klór-dioxid (ClO2), hidrogén-klorid (HCl) és illékony 
szerves vegyületek (VOC). Más ismert cél gázokhoz uretánnal vagy teflonnal bevont csövek 
használhatók. Ha a cél gázok ismeretlenek, használjon teflonbevonatú csövet. 

Legyen tisztában a mintavevő vezeték hosszával, mivel ez hatással van a mintavételi időre. A 
mintavevő vezeték hossza a porszűrő-vízzáró nyílás és a vezeték szivattyú bemeneti csatlakozási 
pontja közötti távolság. Ügyeljen arra, hogy a mintavevő vezeték hossza ne haladja meg a szivattyú 
maximális szállítómagasságát. 

A mintavevő vezeték csövekből, szondából vagy szondából és csövekből állhat. 

• 

 
• 
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• A szívó oldali szűrő mellett használjon egy, a vezeték végére szerelt porszűrőt-
vízzárót (külső szűrő) is. 

A szivattyú szűrők cseréje során*: 

o A külső és a belső szűrőket egyszerre cserélje. 

o A szűrők cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket. 

o Vizsgálja meg a szivattyú szívó oldali sapkáját és a szivattyúhengert; levegő 
átfúvatásával távolítsa el az összes port, szennyeződést és folyadékot, vagy 
óvatosan törölje le tiszta, szöszmentes törlőkendővel. 

• 

Porszűrő-vízzáró 

*Ld. továbbá: A szivattyú sapka és a belső szűrő cseréje. 
• Minden egyes levegő mintavétel előtt és után ellenőrizze a teljes mintavételi vezetéket. 

o Hüvelykujjával blokkolja a mintavételi vezeték végét a vízzáró nyílásnál. Ez szivattyúhiba 
riasztást generálhat. 

o Nyissa a vízzáró nyílását. A riasztási ciklus végén a szivattyúnak vissza kell állnia normál 
működésre. 

Megjegyzés: Ha nincs szivattyú hiba, ellenőrizze és javítsa a repedéseket vagy egyéb sérüléseket, szennyeződéseket 
és a megfelelő összeszerelést az alábbi pontokon: a mintavevő vezeték és csatlakozásai, a szivattyú szívó oldali 
sapka és szivattyúhenger, valamint a porszűrő-vízzáró elemek a mintavételi vezeték végén és a szivattyúhenger belső 
része. 

A mintavételi vezeték hossza alapján számítsa ki azt a minimális javasolt időt, ami alatt a levegőminta 
eljut a műszer szenzoraihoz. Az alábbiaknak megfelelően alkalmazzon 2 perces alapidőt, és adjon 
hozzá 2 másodpercet minden egyes 30 cm-es (1") vezeték hosszhoz. Figyelje a kijelzőn megjelenő 
gázértékeket és, ha ilyeneket lát, várja meg, amíg az értékek stabilizálódnak. 

1.5. táblázat: Minimális mintavételi idő általános mintavételi vezeték hosszak esetén 

• 

Mintavételi 
vezeték hossza 

Alapidő 
(perc) 

2 perc 

2 perc 

2 perc 

2 perc 

2 perc 

2 perc 

2 perc 

2 perc 

2 perc 

2 perc 

Mintavételi vezeték 
hossztényező 

(10 ' x 2 s) 

(20 ' x 2 s) 

(30 ' x 2 s) 

(40 ' x 2 s) 

(50 ' x 2 s) 

(60 ' x 2 s) 

(70 ' x 2 s) 

(80 ' x 2 s) 

(90 ' x 2 s) 

(100 ' x 2 s) 

= Minimális mintavételi 
idő (pp:ss) 

02:20 

02:40 

03:00 

03:20 

03:40 

04:00 

04:20 

04:40 

05:00 

05:20 

+ 

3.05 m (10 ') 

6.10 m (20 ') 

9.14 m (30 ') 

12.10 m (40 ') 

15.24 m (50 ') 

18.29 m (60 ') 

21.34 m (70 ') 

24.38 m (80 ') 

27.43 m (90 ') 

30.48 m (100 ') 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Működtetés hidegben 
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Óvatosan járjon el, ha a készüléket -20°C (-4°F) alatti hőmérsékleten használja, ami korlátozhatja a 
kijelző olvashatóságát és a mozdulatlansági funkciót. A működőképesség biztosítása és az elérhető 
akkumulátor energia érdekében az alábbi gyakorlatokat javasoljuk. 

• Ne használja a készüléket a beépített szenzorok előírt hőmérséklet tartományán (ld.: 2.7. 
táblázat: Szenzorok műszaki jellemzők) kívül. 
Kompatibilis, teljesen feltöltött, bővített kapacitású akkumulátort használjon. 
Mielőtt hidegben használná a készüléket, fűtött környezetben (kb. 20°C [68°F]) kapcsolja be. 
A műszer hideg időben és fűtött környezetben felváltva használható.  
Ne használja a készüléket személyzet nélkül. 

• 
• 
• 
• 

Vezeték nélküli funkciók 
A Ventis Pro műszereknek és a beépített Ventis Pro Wi-Fi akkumulátoroknak számos sajátossághoz és 
funkcióhoz engedélyezett vezeték nélküli műveletei lehetnek. A műszer működése során a nem kívánt 
interferencia gyengítheti a vezeték nélküli jeleket. Ezek a helyi gyakorlatok bizonyos esetekben 
növelhetik a jelerősséget. 

• Állítsa be a saját pozícióját a közeli épületekhez vagy azok falaihoz, padlójához, mennyezetéhez és 
más szerkezetekhez, mint például járműhöz vagy géphez viszonyítva. 

A GPS kültérben, szabad ég alatt biztosít megfelelő helymeghatározást. • 

A Ventis Pro műszerekben egy rádió található, ami a készülékek vezeték nélküli csatlakoztatására szolgál 
a LENS™ Wireless csoporton belül és lehetővé teszi az adatok (például riasztások) megosztását a 
műszerek között. A LENS támogatja a műszeradatok átvitelét is az iNet®-tel, egy kompatibilis átjárón - 
például az RGX™ átjárón - keresztül, az iNet Now valós idejű felügyeleti funkciók* támogatásához. A 
Ventis Pro Wi-Fi akkumulátor - ahol be van építve - támogatja a valós idejű felügyeletet, valamint a 
műszer riasztásainak és egyéb adatainak átvitelét az iNet-re. Az egyes kapcsolattípusok fenntartásához 
használja az alább megadott hatótávolság iránymutatásokat. 
Megjegyzés: A vezeték nélküli teljesítmény a dokkoló állomás műveletein keresztül biztosított, ami rendszeres műszer és Wi-Fi 
akkumulátor firmware frissítéseket szolgáltat a karbantartási feladatok mellett. 

*Akkor érhető el, ha az iNet Now szolgáltatás és az összes megfigyelni kívánt eszköz aktiválva van a valós idejű felügyelethez. 

1.6 táblázat: Vezeték nélküli csatlakozás hatótávolság irányelvek Maximális látótengely távolság 

Felszereltségi elemek Bluetooth 
kapcsolat 

LENS Wireless 
csoportos csatlakozás 

Wi-Fi 
akkumulátor 
csatlakozás 

Műszer-műszer 

Ventis Pro - Ventis Pro 

Ventis Pro - Radius® BZ1 

─ 

─ 

100 m (109 yd)a 

100 m (109 yd)a 

─ 

─ 

Műszer - átjáró 

Ventis Pro - RGX átjáró  

Ventis Pro - TGX átjáró 

Ventis Pro - okoseszköz átjáró 

─ 

─ 

30 m (32 yd) 

100 m (109 yd) 

100 m (109 yd) 

─ 

─ 

─ 

─ 

Egyéb 
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1.6 táblázat: Vezeték nélküli csatlakozás hatótávolság irányelvek 

Maximális látótengely távolság 

Felszereltségi elemek Bluetooth 
kapcsolat 

LENS vezeték nélküli 
csoport csatlakozás 

Wi-Fi 
akkumulátor 
csatlakozás Ventis Pro Wi-Fi akkumulátor - Wi-Fi 

hozzáférési pont 
─ ─ 65 m (71 yd) 

aArra vonatkozik, amikor a Ventis Pro műszert a másik műszerrel szemben helyezzük el. 
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2 
Termék információk 
A műszer áttekintése  

A csatlakoztatott biztonsági rendszer 

Főbb jellemzők 

Kompatibilitás 

Műszaki jellemzők 

Műszer áttekintés 
A Ventis® Pro hordozható gázérzékelők a munkatársak személyes biztonságát szolgálják az oxigén, 
valamint a különféle mérgező és éghető gázok mennyiségének figyelésével. A Ventis Pro5 legfeljebb 5 
gázt képes figyelni, és 23 kompatibilis szenzora van, melyek közül 14 a Ventis Pro4-gyel is kompatibilis. 

A műszer másodpercenként végez gázmérést és 10 másodpercenként rögzíti a méréshez kapcsolódó 
adatokat. Az adatok a műszer adatnaplójában vannak tárolva, melynek jellemzői az alábbiak: 

• A műszer másodpercenként vesz gázmintát, és 10 másodpercenként rögzíti a mérési adatokat. Az 
adatokat a műszer az adatnaplójában tárolja, melynek jellemzői az alábbiak: 
Max. 60 riasztás, 30 hibaesemény, valamint 250 kézi kalibrálás és bump teszt adatainak tárolása. 
A naplót az iNet® Control, a DSSAC vagy az Industrial Scientific által támogatott kompatibilis 
tartozékok segítségével töltheti le. 

• 
• 

A Ventis Pro sorozat műszerei több szenzoros riasztó, figyelmeztető és jelző rendszert használnak, mely 
rendszer hang-, vizuális- és rezgési jelzésekből áll. 

A műszer kijelző az elérhető nyelvek valamelyikére tetszőlegesen beállítható. 

Csatlakoztatott biztonsági rendszer 

Egyéni védelem 

A Ventis Pro gázérzékelő műszerként használható az egyes dolgozók egyéni védelme érdekében. A cél 
érdekében a műszer: 

• 
• 
• 
• 

Riasztja a munkatársakat a tényleges és lehetséges gázveszélyekkel kapcsolatban. 
Aktiválja a mozdulatlanság riasztást, ha azt észleli, hogy a készüléket a felhasználó nem használja. 
Egy pánik gombbal rendelkezik. 
Opciósan utasító üzeneteket küld a különféle veszélyekkel kapcsolatban. 

 

 

 



 

 

Csapat alapú védelem 
A LENS (Linked Equipment Network for Safety) vezeték nélküli csoport tagjaként a Ventis Pro „társ" 
eszközként is működtethető. A társkészülékek megosztják egymással a gázleolvasásokat, a riasztásokat 
és az egyéb műszereseményeket. Ez a megosztás lehetővé teszi a munkavállalók és feletteseik számára, 
hogy tudomást szerezzenek a közelben fennálló veszélyes körülményekről és bajba került kollégákról. 

Kiterjesztett biztonsági csatlakozások 
Az egyéni, munkatársi és a helyi csapat alapú biztonságon túl, a műszerek valós idejű felügyelete az 
iNet Now segítségével távoli láthatóságot biztosít adott terepviszonyok mellett és potenciálisan 
veszélyes események esetén. A kompatibilis átjárók - mint például az RGX - és az engedélyezett 
vezeték nélküli akkumulátorokat tartalmazó műszerek képesek az esemény információkat az iNet-re 
továbbítani. Ezek a funkciók elősegítik a munkavédelmi csapat felkészültségét a veszélyes és előre nem 
látható eseményekre, és megkönnyítik a vállalat elsősegély-nyújtásra kijelölt munkatársai és a 
munkavédelmi csapatok közötti együttműködést. 

Amint az alábbiakban látható, az Industrial Scientific csatlakoztatott biztonsági, valós idejű felügyeleti 

Kompatibilis átjáró 

iNet 

Műszeradatok RGX átjáró 

iNet Now felhasználók (valós 
idejű felügyelet és előfizetéses 
figyelmeztetések) 

Kompatibilis vezeték nélküli 
akkumulátor 

 

2.1. ábra: Industrial Scientific csatlakoztatott biztonsági rendszer 
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Főbb ismertetőjegyek 

Riasztások 

Gáz- és egyéb riasztások 
A készülék az alábbi riasztási eseményekre figyelmezteti a felhasználót: gáz jelenléte, STEL, TWA, 
mozdulatlanság, pánik és korlátozott terület megközelítése 3 különböző jelbeállítással és akár 4 
különböző hangmintával. Ezek a riasztások segítik az egyes munkatársak és csapatok biztonságát. 

Gázriasztás 
Ez az opciós szolgáltatás értesíti a készülék kezelőjét a műszer riasztási alapértékét megközelítő
koncentrációjú gáz jelenlétéről. A riasztás arra ösztönzi a munkatársakat, hogy ellenőrizzék a kijelzőn 
megjelenő gáz mérési értékeket vagy az adott gázra vonatkozó utasító üzenetet. 

Öntartó (Latch) riasztás 
Ez a funkció fenntartja a riasztást, miután a riasztást okozó állapot már megszűnt. Fenntartja a 
riasztási jeleket, ami arra készteti a munkatársakat, hogy ellenőrizzék a kijelzőn megjelenő gáz 
mérési értékeket vagy az adott gázra vonatkozó utasító üzenetet. 

Mozdulatlanság funkció 
A Man-down (Mozdulatlanság) funkció lehetővé teszi egy beállított időintervallumon belüli műszer 
mozdulatlanság észlelését. A mozdulatlanság riasztás arra utalhat, hogy a munkavállaló nem képes 
mozogni, nem tudja megnyomni a pánik gombot vagy, hogy a műszer nincs a kezelő közelében. 

Pánik gomb 
A pánik gomb megnyomásával készülék magas szintű riasztásra kapcsol. Ez a pánik riasztás jelezni 
tudja a LENS csapattagok és a közelben tartózkodók számára, hogy a munkavállaló vagy valaki más 
bajba kerül, illetve hogy a területen bizonyos fokú vészhelyzet áll fenn. 

Riasztás intézkedési üzenetek 
"EVACUATE") állítható be az alábbi események bekövetkezésekor: gáz jelenléte (riasztás, alacsony 
riasztás és magas riasztás), STEL és TWA. Beállíthat egy nem riasztási tartalmú, általános üzenetet is, 
ami a készülék indításakor jelenik meg. 

Megjegyzés: Egyes üzenetekhez iNet, DSSAC (Docking Station Software Admin Console) vagy kiegészítő szoftver szükséges. 

Csatlakoztathatóság 

Adatátvitel 
A hatékony kommunikációs funkciók kiegészítik az Industrial Scientific eszközök gázérzékelési 
képességeit: 

• 
• 
• 

Kommunikáció társeszközök között LENS vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. 
A műszer események átvitele az iNet-be átjárón és vezeték nélküli eszközökön között. 
Az iNet Now valós idejű megfigyelés és riasztások tájékoztatják a munkavédelmi csapatokat és más 
személyeket a gázérzékelésről és a munkatársakat érintő eseményekről. 
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iNet Now 
Egy felhő alapú alkalmazás, ami felügyeli az átjárókkal és az engedélyezett vezeték nélküli akkumulátorokkal szerelt 
műszerekkel továbbított műszer eseményeket. Az iNet Now felhasználók egy térképet is megtekinthetnek, ami mutatja a 
bajba került munkatársakat. A valós idejű felügyelettel a munkavédelmi csapatok követni tudják és szükség esetén 
reagálni tudnak az ilyen eseményekre. Az iNet Now riasztások további csatlakoztatott biztonsági csatornát biztosítanak. 

LENS Wireless 
Az Industrial Scientific LENS Wireless opciója lehetővé teszi a gázérzékelő műszerek és más társ 
berendezések közötti kommunikációt és a LENS csoportok létrehozását. A LENS perek megadott vagy 
eseti LENS csoportokhoz tudnak csatlakozni a közelben található csoportok felderítésével, és 
automatikusan képesek a megadott LENS csoporthoz párosítással vagy hozzárendeléssel csatlakozni. 

Megjegyzés: A LENS csoport csatlakozási módszerek kölcsönösen kizárják egymást, így egyszerre csak egyfajta 
csatlakozás lehetséges. 

Vezeték nélküli akkumulátorok és GPS 
A beépített Ventis Pro Wi-Fi akkumulátor képes továbbítani a műszer GPS pozícióját, riasztási 
eseményekkel és néhány műszerfrissítéssel együtt az iNet-re, a LENS csoport peer adatai nélkül. 

Megjelenítési opciók 

Teljes képernyős riasztások 
Ez az opciós beállítás nagy méretben, könnyen olvasható módon jeleníti meg a riasztási részleteit. 

Gázinformációs kijelzések 
Ezek az opciós kijelzések biztosítják a munkavállaló számára a gázesemények és a kalibrációs gáz 
koncentráció alapértékeket. Be lehet állítani, hogy ez az információ indításkor, működés közben, 
mindkettőnél, vagy egyiknél sem jelenjen meg. 

Gyors állapot 
Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a készülék kikapcsolt állapotában bizonyos 
információkat megtekinthessenek: a beépített érzékelőket, a rendelkezésre álló akkumulátor kapacitást és 
a készülék sorozatszámát. 

Biztonság és védelem 

Folyamatosan bekapcsolt állapot 
A biztonsági kóddal engedélyezhető opció megakadályozza a műszer kikapcsolását működés közben. 

Sérülésállóság 
Ezek a hardverjellemzők segítséget nyújtanak a műszer védelmében és csökkentik a károsodás esélyét: 

• 
 
• 
• 

A kiemelt bordák megóvják a szenzor nyílásokat a szennyeződéstől és a sérülésektől, ha a műszer 
leesne vagy ütés érné.  
A kijelző süllyesztett kivitelű, hogy megóvjuk a karcolásoktól és egyéb sérüléstől. 
A sínek segítenek a műszerkopás csökkentésében, dokkolás esetén. 
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Technológiák 

DualSense technológia 
A DualSense® technológia 2 azonos típusú, telepített és párosított szenzort használ. A műszer a 2 
szenzor adatait dolgozza fel, de csak egyetlen gázmérési értéket jelenít meg. Az adatokat a párosított 
szenzorokhoz és a származtatott DualSense "virtuális" szenzorhoz naplózza. Minden egyes szenzor 
függetlenül és önálló érzékelőként működik, ha a redundáns párja meghibásodik. Ez a technológia 
csökkenti a szenzor meghibásodás miatti műszerhiba esélyét. 

iAssign technológia 
Az iAssign technológia rövid hatótávolságú kommunikációt (NFC) használ a kompatibilis eszközökkel 
történő kommunikációhoz. Vannak egyszerű és bonyolultabb alkalmazások. Az iAssign címke egyszerűen 
továbbítja az azonosítókat (például felhasználónevet) egy műszerre, míg a Standby Clip™ és az iAssign 
Beacon bizonyos funkciók és riasztások tekintetében befolyásolja a műszer viselkedését. 

Az alábbi szenzorok esetén ne építsen be szén-monoxid/hidrogén-szulfid, CO/H2S szenzort 
(17155304-J). 

• 
• 
• 

Szén-dioxid/LEL (propán) IR (CO2/LEL) (17155304-U) 
Szén-dioxid/metán CO2/CH4 (17155304-V) 
Metán IR, CH4 (17155304-N) 

Az egyes szenzorokkal és azok technológiájával (pl. infravörös) kapcsolatos 
további információkat a 2.7 Szenzor jellemzők táblázatban talál. 
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1. vagy 2. hely 

Szén-dioxid (CO2); 17155304-Q 

Hidrogén-szulfid (H2S); 17155304-2 

Oxigén (O2); 17155304-3a 

Oxigén, Long-life (O2); 17155304-Ya és b 

Csak 2. hely 

Szénhidrogén IR (Propán); 17155304-P 

LEL (Pentán); 17155304-K 

LEL (metán); 17155304-L 

Metán, 0-5 térfogat %; 17155304-M 

3. vagy 4. hely 

Szén-monoxid (CO); 17155306-1a 

Szén-monoxid alacsony hidrogén keresztérzékenyéggel (CO/H2 Low); 

17155306-G Hidrogén-cianid (HCN); 17155306-B 

Hidrogén-szulfid (H2S); 17155306-2a 

Nitrogén-dioxid (NO2); 17155306-4 

Oxigén, Long-life (O2); 17155306-Yb 

Kén-dioxid (SO2); 17155306-5a  

2.2.A ábra: Szenzor kompatibilitás és beépítési helyek Ventis Pro4-hez 

aDualSense képes szenzor 

bElőfeszített szenzor 
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1. vagy 2. hely 

Szén-dioxid (CO2); 17155304-Q 

Szén-monoxid/Hidrogén-szulfid 
(CO/H2S); 17155304-J 

Hidrogén-szulfid (H2S); 17155304-2 

Oxigén (O2); 17155304-3a 

Oxigén, Long-life (O2); 17155304-Ya és b 

Csak 2. hely 

Szén-dioxid/LEL (Propán), IR  
(CO2/LEL); 17155304-U 

Szén-dioxid/Metán (CO2/CH4); 17155304-V 

Szénhidrogén IR (Propán); 17155304-P 

LEL (Pentán); 17155304-K 

LEL (metán); 17155304-L 

Metán, 0-5 térfogat %; 17155304-M 

Metán IR, (CH4); 17155304-N 

3. vagy 4. hely 

Ammónia (NH3); 17155306-6 

Szén-monoxid (CO); 17155306-1a 

Szén-monoxid/Hidrogén-szulfid (CO/H2S); 17155306-Ja 

Szén-monoxid alacsony hidrogén keresztérzékenyéggel (CO/H2 Low); 

17155306-G Klór (Cl2); 17155306-7c 

Hidrogén-cianid (HCN); 17155306-B 

Hidrogén-szulfid (H2S); 17155306-2a 

Nitrogén-dioxid (NO2); 17155306-4 

Oxigén, Long-life (O2); 17155306-Yb 

Foszfin (PH3); 17155306-9 

Kén-dioxid (SO2); 17155306-5a 

2.2.B ábra: Szenzor kompatibilitás és beépítési helyek Ventis Pro5-höz 

aDualSense képes szenzor 
bElőfeszített szenzor  

ccFIGYELMEZTETÉS: Az alábbi cél gázok mintavételéhez ne használja a Ventis mintavevő szivattyút (VSP): Klór (CL2), klór-dioxid 
(CLO2), hidrogén-klorid (HCL) és illékony szerves vegyületek (VOC) esetén, vagy ha ilyen gázokhoz tartozó szenzor van beépítve és a cél 
gáz nem ismert; csak a Ventis Pro szivattyú modult használja. A VSP használata ilyen gázok esetén - az elnyelési hajlam miatt - pontatlan 
gázérzékelést eredményez. 

2.1 táblázat: Szenzor kompatibilitás és beépítési helyek 

Ventis 
Pro4 

Ventis 
Pro5 

Beépítési 
helyek 

Cikkszám 

Szenzor 

Ammónia (NH3) 

Szén-dioxid (CO2) 

Szén-dioxid/LEL (Propán), IR  
(CO2/LEL) 

Szén-dioxid/Metán (CO2/CH4)  

Szén-monoxid (CO)a 

Nem 

Igen 

Nem 

Igen  

Igen 

Igen 

3 vagy 4 

1 vagy 2 

2 

17155306-6 

17155304-Q 

17155304-U 

Nem 

Igen 

Igen 

Igen 

2 

3 vagy 4 

17155304-V 

17155306-1 
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2.1 táblázat: Szenzor kompatibilitás és beépítési helyek 

Ventis 
Pro4 

Nem 

Ventis 
Pro5 

Igen 

Beépítési 
helyek 

1 vagy 2 

Cikkszám 

Szén-monoxid/Hidrogén-szulfid 
(CO/H2S) 

Szén-monoxid/Hidrogén-szulfid 
(CO/H2S)a 

Szén-monoxid alacsony hidrogén 
keresztérzékenyéggel (CO/H2 Low) 

Klór (Cl2)c 

Szénhidrogén IR (Propán) 

Hidrogén-cianid (HCN) 

Hidrogén-szulfid (H2S) 

Hidrogén-szulfid (H2S)a 

LEL (Metán) 

LEL (Penán) 

Metán, IR, (CH4)  

Metán, 0-5 térfogat % 

Nitrogén-oxid (NO2)  

Oxigén (O2)a 

Oxigén, Long-life (O2)a és b 

Oxigén, Long-life (O2)b 

Foszfin (PH3) 

Kén-dioxid (SO2)a 

17155304-J 

Nem Igen 3 vagy 4 17155306-J 

Igen Igen 3 vagy 4 17155306-G 

Nem  

Igen  

Igen 

Igen 

Igen  

Igen  

Igen  

Nem  

Igen  

Igen  

Igen  

Igen  

Igen  

Nem 

Igen 

Igen  

Igen  

Igen 

Igen 

Igen  

Igen  

Igen  

Igen  

Igen  

Igen  

Igen  

Igen  

Igen  

Igen 

Igen 

3 vagy 4 

2 

3 vagy 4 

1 vagy 2 

3 vagy 4 

2 

2 

2 

2 

3 vagy 4 

1 vagy 2 

1 vagy 2 

3 vagy 4 

3 vagy 4 

3 vagy 4 

17155306-7 

17155304-P 

17155306-B 

17155304-2 

17155306-2 

17155304-L 

17155304-K 

17155304-N 

17155304-M 

17155306-4 

17155304-3 

17155304-Y 

17155306-Y 

17155306-9 

17155306-5 

aDualSense képes szenzor 
bElőfeszített szenzor  

c FIGYELMEZTETÉS: Az alábbi cél gázok mintavételéhez ne használja a Ventis mintavevő szivattyút (VSP): Klór (CL2), klór-dioxid 
(CLO2), hidrogén-klorid (HCL) és illékony szerves vegyületek (VOC) esetén, vagy ha ilyen gázokhoz tartozó szenzor van beépítve és a cél 
gáz nem ismert; csak a Ventis Pro szivattyú modult használja. A VSP használata ilyen gázok esetén - az elnyelési hajlam miatt - pontatlan 
gázérzékelést eredményez. 

Akkumulátorok 
A diffúziós műszer számos tölthető lítium-ion akkumulátorral - többek között wi-fi akkumulátorral -
kompatibilis. A szívó készülék csak bővített kapacitású akkumulátorral kompatibilis. Ahogy az alább 
látható, az egyes akkumulátorokon található címkéken szerepel egy meghatározott cikkszám, a 
rendelhető alkatrész számokat a 8.2. akkumulátor alkatrész lista táblázat tartalmazza. 
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2.2. táblázat: Az akkumulátorok kompatibilitása 

Ventis Pro sorozat 

Diffúziós Szívó 

Tölthető lítium-ion akkumulátor (cikkszám) 

Ventis Pro Wi-Fi akkumulátor (17159022-XYa)  

Ventis normál akkumulátor (17134453-XYa)  

Ventis Slim bővített kapacitású akkumulátor (17157350-XYa) 

Ventis bővített kapacitású akkumulátor (17148313-Ya) 

Igen  

Igen  

Igen 

Igen 

Nem 

Nem 

Nem 

Igen 

aX a színt, az Y pedig a jóváhagyásokat jelöli. Bővebb információért tekintse meg a 8.2. sz., akkumulátor 
alkatrészlistát tartalmazó táblázatot. 

Azok a munkavállalók, akik wi-fi akkumulátorral szerelt műszereket használnak, az iAssign alkalmazás segítségével programozni tudják az 
iAssign címkéket az alábbi, ügyfél által megadott értékekkel. A Wi-Fi akkumulátorral szerelt Ventis Pro programozásához   kérjük, tekintse meg 
a B függeléket. 

• 
• 
• 

A wi-fi hálózat típusa, a hálózat neve és a jelszó.  
A kapcsolat típusa (statikus vagy DHCP). 
Statikus kapcsolat esetén az alábbi értékekre lesz szükség: Hálózati maszk, IP-cím, átjáró és 
DNS-kiszolgáló. 

NE HASZNÁLJA A WI-FI KÉPES AKKUMULÁTOR CSOMAGOT ROBBANÓ DETONÁTOR ÁRAMKÖRÖK 
KÖZELÉBEN. A Wi-Fi képes akkumulátor használatát detonátor gyújtóáramkörök közelében nem 
vizsgáltuk. 

Átjárók 

A Ventis Pro sorozatú műszerek az RGX™ átjáróval, a TGX™ átjáróval és az Industrial Scientific 
okoseszköz átjáró alkalmazással kompatibilisek. Minden egyes átjáró az engedélyezett műszerek és az 
iNet közötti adatátvitelre szolgál, és ezek támogatják az eszköz elemek valós idejű felügyeletét az iNet Now 
segítségével. 

A valós idejű felügyelet használatához először aktiválni kell az iNet Now szolgáltatást. A szolgáltatás 
aktiválása után az összes felügyelni kívánt műszert aktiválni kell a valós idejű felügyelethez, melyet az 
iNet-en keresztül az iNet Now beállításai segítségével lehet elvégezni. 

Az alábbiakban összefoglaljuk az összes kompatibilis átjáróhoz tartozó, valós idejű felügyelet 
támogatásához szükséges készülék firmware-t és beállításokat. Az egyes átjárókat a termék 
kézikönyvének vagy az üzembe helyezési útmutatónak megfelelően használja, az alábbiak szerint. 
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2.3. táblázat: Ventis Pro - átjáró firmware és beállítási követelmények 

Átjáró (felhasználói dokumentum cikkszáma) 

RGX átjáró 

(Termék kézikönyv 
17158071) 

TGX átjáró 

(Termék kézikönyv 
17159042) 

Okoseszköz átjáró 

(Üzembe helyezési 
útmutató, 88100582) 

Műszerkövetelmények  

Ventis Pro firmware verzió 

Ventis Pro beállítások 

Vezeték nélküli menü 

LENS Wireless 

LENS Wireless, LENS Groupa 

Titkosítás (ajánlott) 

Karbantartás menü 

Bluetooth 

V3.0 vagy 
magasabb 

V3.0 vagy 
magasabb 

V2.3 vagy 
magasabb 

iNet Now és Local 

Group X 

Alap vagy egyedi 

iNet Now és Local 

Group X 

Alap vagy egyedi 

Opciós 

Opciós 

Alap vagy egyedi 

Nem szükséges Nem szükséges iNet Now vagy iNet Now 
és Local 

Nem szükséges NFC (near-field communication) Be Nem szükséges 

aHasználja a beállításokat egy Ventis Pro műszer megnevezett csoporthoz rendeléséhez, vagy tegye lehetővé a LENS 
csoporthoz csatlakozást a felderítési (Scan) mód vagy párosítás (kézi) segítségével. Felderítés vagy kézi mód beállítása 
esetén, a készülék egy név nélküli, eseti csoporthoz vagy egy megnevezett csoporthoz (pl. X csoporthoz) tud kapcsolódni. 

iAssign tartozékok 
Az iAssign® tartozékok a Ventis Pro műszerekkel kompatibilisek. 

Az ügyfél által programozható iAssign címkék segítségével frissítheti a Ventis Pro készülékeket olyan 
azonosítókkal, mint például a felhasználónév, hozzáférési szint, hely neve és Wi-Fi akkumulátoros 
hálózat. 

Az iAssign Beaconök (jelzők) az ügyfelek által programozható hozzáférési szintet sugározzák a 
hatósugaron belül található Ventis Pro műszerek felé. Ha a Ventis Pro felhasználó által társított 
hozzáférési szint alacsonyabb, mint a Beacon hozzáférési szintje, a készülék aktiválja a közelítés 
riasztást, figyelmeztetve ezzel a felhasználót arra, hogy az adott területre nem jogosult belépni. 

A Standby Clip folyamatosan zárolt, gyárilag programozott iAssign címkét tartalmaz. Standby Clip 
tartozék esetén a Ventis Pro a kiválasztott funkciókat - a mozdulatlanság funkciót is beleértve - 
készenlétbe helyezi, a műszer készenléti beállításától, a gázérzékeléstől és a peer riasztásoktól függően. 
Ha a Standby Clipet a műszerről eltávolítja, az érintett funkciók körülbelül 5 másodpercen belül újra 
engedélyezhetők. 

További információkért tekintse meg az alább felsorolt erőforrásokat, és az egyes tartozékokat a jelzett 
felhasználói dokumentumokban leírt módon használja. 
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2.4. táblázat: iAssign tartozékok 

Elem Jellemzők Opciók Felhasználói 
dokumentum (cikkszám) 

iAssign Gyors üzembe helyezési 
útmutató (cikkszám: 17159342) 

Normál címke Könnyű, öntapadós címke, ami 
jelvényre vagy más tiszta, sík 
felületre illeszthető. 
 
Könnyű, öntapadós címke, vízálló 
bevonattal, ami jelvényhez vagy 
más tiszta, sík felülethez 
rögzíthető. 

Kulcstartóként használható. 

Felhasználónév, felhasználói 
hozzáférési szint és webhelynév; 
hálózati hitelesítő adatok Wi-Fi 
akkumulátorhoz 
 
Felhasználónév, felhasználói 
hozzáférési szint és webhelynév; 
hálózati hitelesítő adatok Wi-Fi 
akkumulátorhoz 

Vízálló címke iAssign Gyors üzembe helyezési 
útmutató (cikkszám: 17159342) 

Kulcstartó 
helyezhető címke 

Felhasználónév, felhasználói 
hozzáférési szint és webhelynév; 
hálózati hitelesítő adatok Wi-Fi 
akkumulátorhoz 

iAssign Gyors üzembe 
helyezési útmutató (cikkszám: 
17159342) 

Időjárásálló, kültéri 
címke 

Tartós műanyag címke, középen 
menetes furattal, folyamatos kül- 
és beltéri használatra egyaránt 
alkalmas 

Felhasználónév, felhasználói 
hozzáférési szint és webhelynév; 
hálózati hitelesítő adatok Wi-Fi 
akkumulátorhoz 

iAssign Gyors üzembe helyezési 
útmutató (cikkszám: 17159342) 

iAssign Beacon Folyamatos kül- és beltéri 
használatra egyaránt alkalmas. 

Hely és belépési kód; értékek, 
mint például hozzáférési szint 
és hatótávolság 
 
Az ügyfél által nem 
programozható; gyárilag 
programozott, zárolt címkét 
használ 

iAssign Gyors üzembe 
helyezési útmutató (cikkszám: 
17159342) 

Standby Clip A műszer elejére pattintható, hogy 
készenléti állapotban a 
mozdulatlanság és más kiválasztott 
funkciókat helyettesítse. 

Standby Clip útmutató 
(cikkszám: 17159437) 

Ha az iAssign alkalmazást használja a felhasználó- és helyszín nevek programozásához, a címke 
„felülírásához" kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait. Az alkalmazás "tömeges 
felülírás" opciójának használatakor kövesse a képernyőn megjelenő formázási utasításokat. 

További kompatibilis elemek 

A Ventis Pro műszerek a DSX dokkoló állomásokkal kompatibilisek, melyeket az iNet vagy a DSSAC 
szoftveralkalmazások támogatnak. 

Ezek a tartozékok a Ventis Pro műszerekkel is használhatók: Ventis töltő-Datalink, különböző Ventis 
töltők és a V-Cal kalibráló állomások. 

Műszaki jellemzők 

Műszer 

A Ventis Pro sorozat műszer jellemzőit az alábbiakban ismertetjük. 

2.5 táblázat: Műszer és szivattyú jellemzők 

Elem 

Kijelző 

A felhasználói felület gombjai 

Termékleírás 

Fekete-fehér LCD kijelző automatikus háttérvilágítással 

3 gomb (bekapcsoló gomb, Enter gomb és pánik gomb) 
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2.5 táblázat: Műszer és szivattyú jellemzők 

Elem 

Tok anyaga 

Riasztások 

Termékleírás 

Polikarbonát, sztatikusság elleni védelmet nyújtó gumiborítással 

Optikai jelzés (2 piros és 2 kék fény); hangjelzés (95 dB 10 cm-es [3.94"] távolságra, 
jellemzőa) és rezgés 

104 x 58 x 36 mm (4.09 x 2.28 x 1.42 ") 

200 g (7.05 oz.), jellemzőb 

IP68 1,5 m-es (4.9") magasságban 1 órán át 

A 0.3175 cm (0.125") belső átmérőjű mintavételi cső biztosítja a folyamatos 
mintavételt legfeljebb 30.48 m-ig (100"). 

Max. 60 másodperc 

Méretek 

Tömeg 

Vízállósági védelem 

Szivattyú 

Bemelegedési idő (a stabilizálási 
idővel együtt) 

Maximális teljesítményfelvétel 350 mW 

Hőmérséklet tartományc és d 

Működtetés -40°C és 50°C között (-40°F - 122°F)

Tárolás -25°C és 60°C között (-13°F - 140°F)

Páratartalomd 15−95 % relatív páratartalom (RH) párakicsapódás nélkül, folyamatos működés és tárolás esetén 

Nyomástartomány 1 ±0.2 atm 

Maximális tárolási időe Legfeljebb 12 hónap a fent említett hőmérsékleten 

aA helyi körülményektől függően változhat. 
bA beépített alkatrészektől függően változhat. 
cA -20°C (-4°F) alatti hőmérséklet korlátozhatja a kijelző olvashatóságát és a mozdulatlansági funkciót. Lásd továbbá: "Működtetés 
hidegben" (1. fejezet, "Javasolt gyakorlatok") és 1.1. sz. "Tanúsítványok" táblázat. 
dA szenzor működési hőmérséklet- és páratartalom tartománya eltérhet a műszer tartományától (ld.: 2. táblázat 7 Érzékelő jellemzők”) 
eAz Industrial Scientific azt javasolja, hogy a ritkán használt lítium-ion akkumulátorokat 4 havonta töltse fel. 

Akkumulátor jellemzők 

A 2.6. táblázat az akkumulátor jellemzőit tartalmazza, az üzemidőt, a töltési időt és a töltési hőmérséklet 
követelményeket is beleértve. Az egyes akkumulátor címkéken az alább látható módon egy 
meghatározott cikkszám szerepel, a rendelhető alkatrész számokat a 8.2. akkumulátor alkatrész lista 
táblázat tartalmazza. 
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2. táblázat: Akkumulátor jellemzők 

Üzemidő Töltési időc
 Töltéshez szükséges 

környezeti hőmérséklet 

0-40°C (32-104°F) 

0-40°C (32-104°F) 

0-40°C (32-104°F) 

0-40°C (32-104°F) 

Tölthető lítium-ion akkumulátorok 

Ventis Pro Wi-Fi akkumulátor (17159022-XYd és e) 

Ventis normál akkumulátor (17134453-XYd) 

Ventis Slim bővített kapacitású akkumulátor (17157350-XYd) 

Ventis bővített kapacitású akkumulátor (17148313-Yd) 

16 óraa 

12 órab 

18 órab 

23 órab 

7.5 óra  

max. 4 óra  

max. 7.5 óra 

max. 7.5 óra 

aHozzávetőleges üzemidő, az alábbiak teljesülése esetén: Az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A készülék szobahőmérsékleten 
(25°C [77°F]) működik, az összes riasztási jeltípus engedélyezésével és 60 másodperces üzenetekkel. Az NFC és a Bluetooth 
engedélyezve van. A műszer egy LENS csoportba van, legfeljebb 5 társ eszköz elemmel 
bA diffúziós készülék hozzávetőleges üzemideje, az alábbiak teljesülése esetén. Az akkumulátor új és teljesen fel van töltve. A készülék 
szobahőmérsékleten (25°C [77°F]) üzemel, egy LENS csoportban van, legfeljebb 24 társ eszközzel közösen. 
cHa a lítium-ion akkumulátor teljesen lemerült és a készülék dokkolva van, akár egy óra is eltelhet, amíg a készülék kijelzője bekapcsol és 
jelzi, hogy az akkumulátor töltődik. 
dX a színt, az Y pedig a jóváhagyásokat jelöli. 

eNem használható MSHA tanúsított eszközökben. 

Megjegyzés: Az egyes akkumulátorok élettartama 300 töltési ciklus. 
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3 
Első lépések 
A műszer kicsomagolása 

A hardver áttekintése 

A kijelző áttekintése 

Bekapcsolás 

Kikapcsolás 

A műszer kicsomagolása 
A műszerrel együtt érkező tételeket az alábbi, 3.1. táblázat sorolja fel. A kicsomagolás során az összes 
tételt meg kell számolni. Ha valamelyik elem hiányzik, vagy valószínűleg sérült, forduljon az Industrial 
Scientific-hez (ld.: hátsó borítás) vagy az Industrial Scientific termékek hivatalos forgalmazójához. 

3.1. táblázat: A csomag tartalma 

Darab Tétel Megjegyzések 

1, rendelés szerint Ventis® Pro sorozatú műszer Ventis Pro4 vagy Ventis Pro5. 

1, rendelés szerint Akkumulátor (gyárilag beépítve) A 4 tölthető lítium-ion akkumulátor egyike. 

1 Nyakbaakasztó csat (gyárilag beépítve) — 

1 Végső ellenőrzés és vizsgálati jelentés A műszerről, a beépített szenzorokkal és a gyári 
kalibrálással kapcsolatos információkata tartalmazza. 

1 Gyors üzembe helyezési útmutató — 

Rendelés szerint Ventis töltő Az univerzális tápkábelnek 4 csatlakozója van az USA, az Egyesült 
Királyság, az EU és az AUS szabvány szerinti aljzatokhoz. 

1 Kalibráló adapter — 

1 Kalibráló cső 60.96 cm (2”) uretán cső; 4.762 mm-es (3/16″) belső átmérő 

aLeszállításkor. 
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Hardver áttekintés 
A fő fizikai egységek az alábbi, a diffúziós és szívó rendszerű készülékekhez tartozó 3.1.A. és 
3.1.B. ábrákon azonosítható be. 

A készülék eleje 

Piros lámpák 

Szenzor nyílások Szenzor nyílások 

Pánik gomb 

Kék lámpák 

Kijelző 

Hangszóró 

NFC 

Bekapcsoló 
gomb 

Enter gomb 

A készülék hátoldala 

Alsó csavar (2 db) 

Csat 

Akkumulátor csavar (4 
db) 

Akkumulátor 
Töltőérintkezők 

Infravörös (IrDA) átviteli ablak 

3.1. ábra: A diffúziós műszer alkatrészeinek áttekintése 
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A készülék eleje 

Bemenet 

Kupak 

Szivattyú fedél zsanérja Henger (vízzáróval) 

Szivattyú fedél csavar

Szivattyú fedél

Pánik gomb 

Piros lámpák

Kék lámpák

Kijelző Hangszóró

NFC 

Bekapcsoló 
gomb 

Enter gomb 

Infravörös (IrDA) átviteli ablak 

A készülék hátoldala 

Szivattyú burkolat (alul az 
akkumulátor található) 

Szivattyú burkolat csavar (4 db) 

3.1. ábra: A szívó műszer alkatrészeinek áttekintése 
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A kijelző áttekintése 
A műszer könnyen olvasható kijelzőjének 3 fő vízszintes szegmense van. Fentről lefelé haladva ezek az 
alábbiak 

• 
• 
• 

Állapotsáv 
Gázmérési terület 
Navigációs sáv 

A műszer ezeket a területeket használja a szimbólumok, számok, rövidítések és szöveg kombinált 
megjelenítéséhez, melyek egyértelmű kommunikációt tesznek a termék felhasználójával, legyen szó a 
területen tartózkodó műszer kezelőjéről vagy a műszer karbantartásáért felelős munkatársakról. 

Tekintse meg a 3.2.A - 3.2.D ábrákat, hogy megismerje a kijelző elrendezését és a várhatóan 
megjelenő tartalmat: 

• 
• 
• 
• 

működés közben 
figyelmeztetés vagy riasztás esetén  
a karbantartás során 
A beállítások elvégzése közben 

Állapotsáv 

Működés közben a kijelző állapotsora 
tájékoztatja a kezelőt az alapvető 
információkról: a készülék és az 
akkumulátor állapotáról (jelzett), a 
környezeti levegő hőmérsékletéről és a 
napszakról. Ha a műszer egy LENS 
csoportban van, akkor megjeleníti az 
eszközök számát és a csoport 
jelminőségét. A felhő szimbólumok a 
műszer iNet kapcsolatának állapotát 
jelzik. 

Működtetés A peer és mozdulatlanság funkciók készenléti állapotban 
vannak (körrel jelölt szimbólumok) és nem működnek a 
Standby Clip csatlakoztatásakor. 

Műszer állapot szimbólum 

Az állapotsáv pipája a műszer megfelelő működését jelzi. 

Wi-Fi állapot 

Van beépített Wi-fi akkumulátor és csatlakozik a hálózathoz 
(a legerősebb jelminőség itt 3 sávval jelenik meg). 

Van beépített Wi-fi akkumulátor, de a vezeték nélküli és GPS 
funkciók nem működnek. 

LENS Wireless 
állapot 

Jelzi a LENS Wireless csoport peerek számát és a csoport 
hálózati jel minőségét (a legerősebb jelminőség itt 4 sávval 
jelenik meg). 

5 és 

A LENS Wireless nem működik. 

A LENS Wireless ki van kapcsolva és a LENS vezeték nélküli 
funkciók nem érhetők el. 
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iNet Now 
állapot 

A készülék firmware verziója, beállításai vagy a LENS 
Wireless állapota miatt az iNet Now felhasználók számára a 
valós idejű felügyelet nem érhető el. 

No 
cloud 

Van vezeték nélküli kapcsolat a műszer és az iNet között; az 
iNet Now felhasználók számára a valós idejű felügyelet 
elérhető. 

vagy 

Nincs vezeték nélküli kapcsolat a műszer és az iNet között; az 
iNet Now felhasználók számára a valós idejű felügyelet nem 
érhető el. 
Van vezeték nélküli kapcsolat a műszer és az iNet között egy 
okoseszköz átjárón keresztül; miközben az iNet Now 
felhasználók számára a valós idejű felügyelet elérhető, a 
műszer és az okoseszköz közötti vezeték nélküli kapcsolat 
gyenge. 

További szimbólumok 

A műszer mozdulatlansági funkciója nem működik. 

A peer riasztások készenléti állapotban vannak, és nem működnek. 

Name A társ műszer mérési értékekhez rendelt felhasználónév.  

Van beépített szivattyú. 

Az akkumulátor töltöttségi szintje 67-100 % közötti.  

Az akkumulátor töltöttségi szintje 34-66 % közötti.  

Az akkumulátor töltöttségi szintje ≤ 33 %. 

Az akkumulátor töltöttsége a kritikus szinthez 
közeli. 

A napszak (12 óra formátumban). 

A környezeti levegő hőmérsékletének értéke (Fahrenheit egységek). 

11:34a 

76 F 

Gázmérési terület 

Az aktuális gázértékek megjelenítése 
mellett ez a terület információkkal 
szolgál a beépített szenzorok 
állapotáról. 

A gázérzékelés (bekarikázott szimbólum), a peer riasztások és 
a mozdulatlanság funkció a Standby Clip csatlakoztatásakor 
készenléti állapotba kerül. 

Gázmérések 

Gázmérés 

Gáz, mértékegység és aktuális érték. 

A műszer gázérzékelés készenléti állapotban van, és 
nem működik. 
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További szimbólumok 

A jelzett szenzor általános hibaállapotban van.  

A jelzett szenzor nullázása sikertelen. 

A jelzett szenzor kalibrálása sikertelen. 

A jelzett szenzor bump tesztje sikertelen. 

A jelzett szenzor rossz helyre van beépítve. 

CAL 

BUM

P 

Navigációs sáv 

Működés közben tájékoztató képernyők 
vagy karbantartási segédprogramok 
érhetők el a műszer kezelője számára. 
Ilyen esetben a kijelző alsó részén a 
navigációs sáv jelenik meg. A bal oldalon 
megjelenő műveletet az alatta lévő gomb, 
a  gomb, míg a jobb oldali műveletet az 
Enter  gomb vezérli. 

Utasító szimbólumok és szöveg 

Opció indítása (a fent leírt bump teszt segédprogram). 

Opció kihagyása és a következő képernyőre ugrás. 

Értékek törlése. 

. 

3.2. ábra: A kijelző értékei működés közben 
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Állapotsáv 

Gázmérési terület 

Műszer figyelmeztetés vagy riasztás 
esetén a gázmérési terület megadja az 
esemény típusát, a riasztás részleteit és 
az összes szenzor gázmérési értékét.

A peer események a műszer esemény 
szimbólumokhoz hasonló 
szimbólumokat használnak. Az 
állapotsávban általában fehér színnel 
jelennek meg, fekete háttérrel. 

3.2.B ábra: A kijelző értékei esemény közben (figyelmeztetés vagy riasztás)

 

 

 

Műszer figyelmeztetés vagy riasztás 
esetén a gázmérési terület megadja az 
esemény típusát, a riasztás részleteit és 
az összes szenzor gázmérési értékét. 

yek a műszer esemény 
szimbólumokhoz hasonló 
szimbólumokat használnak. Az 
állapotsávban általában fehér színnel 

Teljes képernyős riasztási formátum
 

Esemény szimbólumok (gázzal kapcsolatos) 

Gáz jelenlét, tartományon túli riasztásés 

Gáz jelenléte, magas riasztási szintés 

Gáz jelenléte, alacsony riasztási szintés 

Gáz jelenléte, riasztás (figyelmeztetés)

Rövid távú kitettségi korlát (STEL) riasztás

Idősúlyozott átlag (TWA) riasztás

A riasztás zárolva (öntartás)

További szimbólumok (nem gázzal kapcsolatos, teljes képernyős szimbólumok)

Kritikus telep töltöttség 

Jelzi, hogy a riasztó műszer egy Ventis Pro soroz
érzékelő. 

Jelzi, hogy a riasztó társ műszer
terület felügyelő készülék. 

; 

; 

Pánik riasztás, peer pánik riasztás

Mozdulatlanság riasztás; peer mozdulatlanság riasztás

Egy társ eszköz elvesztette a vezeték nélküli kapcsolatot 
a LENS csoporttal. Peer Name 

A műszer már nem csatlakozik egy eszközhöz sem a 
LENS csoporton belül. Group Lost 

Az összes eszköz kilépett a csoportból.No Peers 

Rendszerhiba (408) 

ő értékei esemény közben (figyelmeztetés vagy riasztás)
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Teljes képernyős riasztási formátum
Peer 

rtományon túli riasztás 

riasztási szint 

Gáz jelenléte, alacsony riasztási szint 

Gáz jelenléte, riasztás (figyelmeztetés) 

Rövid távú kitettségi korlát (STEL) riasztás 

Idősúlyozott átlag (TWA) riasztás 

A riasztás zárolva (öntartás) 

csolatos, teljes képernyős szimbólumok) 

Jelzi, hogy a riasztó műszer egy Ventis Pro sorozatú 

társ műszer egy Radius BZ1 

Pánik riasztás, peer pánik riasztás 

Mozdulatlanság riasztás; peer mozdulatlanság riasztás 

elvesztette a vezeték nélküli kapcsolatot 

A műszer már nem csatlakozik egy eszközhöz sem a 

Az összes eszköz kilépett a csoportból. 

 értékei esemény közben (figyelmeztetés vagy riasztás) 

 



 

 

Állapotsáv 

A kijelző állapotsávja jelzi, hogy milyen 
karbantartási folyamat zajlik (itt a bump 
teszt segédprogram). 

Segédprogra
m 

Bump teszt 
segédprogram 

Zéró segédprogram 

Kalibrációs segédprogram 

Zajló folyamat 

Gázmérési terület 

A gázmérési terület információkkal szolgál 
az adott folyamattal és a karbantartási 
lépések eredményeivel kapcsolatban (itt a 
bump teszt segédprogram). 

További szimbólumok 

Kalibráló gáz típusa, mértékegység és koncentráció 

Eredmények 

Sikeres 

Meghiúsult 

Navigációs sáv 

A navigációs sáv utasításokat ad. A bal 
oldalon látható műveletet az alatta lévő 
gomb, a bekapcsoló gomb vezérli; a 
jobb oldali műveletet az enter gomb  
vezérli. 

Utasító szimbólumok 

Segédprogram törlése (itt a bump teszt).  

A segédprogram indítása 

Kalibráló gáz használata 

3.2.C ábra: A kijelző értékei karbantartás közben 
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Állapotsáv 

A beállítások elvégzése közben az 
állapotsáv jelezheti a beállítás nevét (itt 
H2S beállítások). 

Több elem beállítása Egy elem beállítása 

Szerkesztési terület 

A szerkesztési terület a beállítások 
értékeit jeleníti meg. A kiemelés jelzi, 
hogy melyik beállítás áll szerkesztés 
alatt (itt a gázriasztási érték). 

Navigációs sáv 

A navigációs sáv útmutatást nyújt a 
navigációs beállításokhoz. A bal oldalon 
látható műveletet az alatta lévő gomb, a 
bekapcsoló gomb vezérli; a jobb oldali 
műveletet az enter gomb vezérli. 

Állapotsáv szimbólum 

Beállítások 

További szimbólumok 

Aktuális beállítások. 

Ugrás a következő beállításra.  

Beállítások szerkesztése. 

Beállítások szerkesztése. 

Egy opció lista görgetése. 

Kilépés 

"X" kijelző menü számát, "Y" a beállítási számát 
jelzi. 

X.Y 

3.2.D ábra: A kijelző értékei a beállítások elvégzése 
közben 

A fent ismertetett elemek mellett a Ventis Pro sorozat kijelzőjén adott esetben megjelennek még a gáz 
nevek, mértékegységek és az alább látható további szimbólumok. 

Gáz nevek 

CH4 CH4 (Metán) 

CO Szén-monoxid 
(CO) 

CO2 CO2 (Szén-dioxid) 

H2S H2S (Hidrogén-szulfid) 

HCN Hidrogén-cianid 
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LEL Éghető gázok 

NH3 NH3 (Ammónia) 

NO2 NO2 (Nitrogén-dioxid) 
 
O2 (Oxigén) O2 

SO2 SO2 (Kén-dioxid) 

Mértékegység 

ppm Egész milliomod része. 

mg/m3 Milligramm/köbméter. 

Az alsó robbanási korlát (LEL) a gáz minimális koncentrációja, ami gyújtóforrással érintkezve 
képes meggyulladni. 

% LEL 

A térfogatszázalék a meghatározott mennyiségű gázra vonatkozik 100 rész levegőben. Például a 
normál levegő 21 térfogat % oxigént tartalmaz, vagyis 100 rész levegőben 21 rész oxigén van. 

% 
VOL 

További szimbólumok 

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy bizonyos funkciók készenléti állapotban vannak és nem működnek; 
a szimbólum megjelenésekor a gázmérési területeken a gázértékek, az állapotsávban pedig a peer 
események jelennek meg. 
Akkor jelenik meg, ha van GPS vétel; ellenkező esetben a koordináták utolsó vételi GPS pozíciót 
jelzik. 

Igen
. 
Nem. 

Karbantartás esedékes (itt kalibrálás). 

A lefelé mutató nyíl az utolsó elvégzett karbantartás óta eltelt napok számát mutatja. A felfelé 
mutató nyíl a következő esedékes karbantartásig hátralevő napok számát mutatja. vagy 

Csúcsértékek. 

A peer üzenetekkel együtt használják annak jelzésére, hogy a társ eszköz egy Radius BZ1. 

A műszerhez rendelt (vagy elérhető) felhasználónév azonosítására szolgál. A peer üzenetekkel 
együtt jelzi, hogy a társ eszköz egy Ventis Pro sorozatú műszer. 

A műszerhez rendelt hely név azonosítására szolgál. 

Juttassa vissza a műszert az Industrial Scientific-nek. 

Biztonsági kód szükséges. 

Valószínűsíthetően adatcsere vagy a szinkronizálás van folyamatban.  

Jelzi, hogy a szenzor DualSense technológiával működik. 

A DualSense üzemű szenzor meghibásodott. 

A DualSense üzemű szenzor karbantartásra vár (itt az 1. szenzor). 

35 

 



 

 

Bekapcsolás 
Beépített szivattyú esetén, a bekapcsolás előtt hajtsa végre az alábbi szivattyú előkészítési lépéseket. 

Ha integrált szivattyút kíván használni, de még nem szerelte be, akkor tekintse meg a 8.3 sz., szivattyú 
beszerelési szerviz feladatokat ismertető ábrát. 

— — 

Csatlakoztassa a mintavételi cső egyik végét a szivattyú szívó oldali csövéhez (bal oldalon); csatlakoztassa a másik végét 
egy kompatibilis vízzáróhoz (jobb oldalon). 

Mindkét végén nyomja össze a csövet, hogy a csatlakozó rész tökéletesen illeszkedjen a csőbe (kb. 0.635 cm [0.25 "]). A 
merev csatlakozás teszteléséhez óvatosan húzza meg a csövet. 

A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot  kb. 3 másodpercig, 
amíg a kék fény villogni nem kezd. A műszer öntesztet hajt végre; a kezelőnek figyelnie kell a műszert és a 
kijelzőjét, hogy ellenőrizni tudja a megfelelő működést (ld.: alábbi 3.3. ábra). 

Közvetlenül az önteszt után az indítási műveletsor zajlik, ami tájékoztatást ad és kérheti a kezelőt a 
műszer használatának előkészítésére. Az indítási sorrendben szereplő előkészítési és segédprogram 
opciók a műszer beállításaitól és funkcióitól függően eltérhetnek az alábbiaktól. 

A bekapcsolási folyamat végén a kezdőképernyő jelenik meg. 

Önteszt 

Lámpa teszt Kijelző teszt Hang- és rezgésvizsgálat Minta hibaüzenet 

A piros lámpák után a 
kék lámpák gyulladnak ki. 
Ellenőrizze, hogy az 
összes lámpa működik-e. 

Ellenőrizze, hogy a kijelző 
összes pixele működik-e. 

A műszer rezegni kezd, 
majd hangos sípoló hangot
ad ki. Ellenőrizze, hogy 
mindkét jelzési típus 
működik-e. 

Ha a műszer öntesztje 
valamely fázisban 
meghiúsul, hibaüzenet 
jelenik meg. Ha a műszer 
vagy a kezelő problémákat 
észlel, kérje az Industrial 
Scientific segítségét. 
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Indítási műveletsor 

Információk 

Dátum és idő 

Koppintson az iAssign 
címkére 

Műszer információk 

Vezeték nélküli 
információk 

Az akkumulátor 
beszerelése vagy cseréje 
esetén, szükség lehet a 
dátum és idő beállítására, 
manuálisan vagy a műszer 
dokkolásával. 

Szabályozási információk 

Érintse meg a műszert a 
kívánt iAssign címke 
eléréséhez. Ha a címkét fél 
percig nem használja, az 
indítás folytatódik. 

— — 

Hálózati hitelesítő adatok 
frissítése (csak Wi-Fi 
akkumulátor esetén) 

Műszer hozzárendelések 

— 

— A beépített Wi-Fi 
akkumulátor hálózati 
hitelesítő adatainak 
módosításához érintse meg 
a kívánt iAssign címkét. Ha 
a címkét fél percig nem 
használja, az indítás 
folytatódik. 

Jelzi a műszerhez jelenleg hozzárendelt vállalatot, 
személyt (felhasználót) és helyet (telephelyet). 

Megjegyzés: A felhasználónév melletti „X" jelzi a készülék 
jelenlegi felhasználói hozzáférési szintjét, a Beaconnel 
korlátozott területekre vonatkozóan. 

Karbantartási információk Gáz információk 

— 

A dokkolási információk (bal felső rész) azt jelzik, hogy a 
karbantartás esedékes („napok múlva"). 

A kalibrációs információk (jobb felső rész) azt jelzik, hogy a 
karbantartást mikor történt („azóta eltelt napok"). A 
kalibrációs információk esedékesség esetén a 
későbbiekben megjelennek. 

Az információs képernyők adják meg az egyes érzékelők 
alapértékeit (itt a H2S látható). Az értékek balról jobbra: 

Felső sor: gáz jelenlét riasztás, alacsony riasztási szint és 
magas riasztási szint. Alsó sor: STEL riasztás, TWA 
riasztás és kalibráló gáz koncentráció. Ellenőrizze, hogy a 
beállítások megfelelőek-e. 
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Előkészítés és segédprogramok

Indítási üzenet Megfelelőség ellenőrzés

(Csak német nyelvű műszerek 
esetén)

Olvassa el és 
értelmezze az 

üzenetet. Nyugtázó 
üzenet. 

„Nem" válasz.

Szivattyú teszt 

Bemenet blokkolás 

Ilyenkor a műszer kéri, hogy a hüvelykujjával blokko
a mintavételi vezeték végét és a vízzáró nyílást.

Teszt eredmények: Sikeres 

Nyissa a vízzáró 
nyílását. 

Szivattyú újraindítása: 
Nyomja A szivattyú újraindítása több 
másodpercet is igénybe vehet.

*Megjegyzés: A sikertelen szivattyú teszt arra utal, hogy a mintavételi vezetékben valahol hiba van. Az alábbi pontokon ellenőrizze és javítsa a 
repedéseket vagy egyéb sérüléseket, szennyeződéseket és a nem megfelelő beszerelést: az összes mintavételi vezeték csatlakozó
szívó oldali sapka, a szívócső és porszűrő

Zéró segédprogram 

A segédprogram 
kihagyása: várjon 
15 másodpercet. 

segédprogram 
kihagyása: 
várjon 15

másodpercig.

A segédprogram 
indítása. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

készítés és segédprogramok 

Megfelelőség ellenőrzés 

(Csak német nyelvű műszerek 
esetén) 

Beépített szivattyú esetén, a készülék megkéri a 
kezelőt az alábbi szivattyú teszt elvégzésére.

„Nem" válasz. „Igen" válasz. 

Várakozás 

hüvelykujjával blokkolja 
a mintavételi vezeték végét és a vízzáró nyílást. 

Amíg a teszt folyamatban van a kezelőnek várakoznia 
kell. Ezután a „Passed" (Sikeres) vagy „Failed" 
(Sikertelen) teszt eredmény jelenik meg.

Teszt eredmények: Meghiúsult*

Szivattyú újraindítása: 
Nyomja meg 

. Nyissa a vízzáró 
nyílását. A szivattyú újraindítása több 

másodpercet is igénybe vehet. 
teszt arra utal, hogy a mintavételi vezetékben valahol hiba van. Az alábbi pontokon ellenőrizze és javítsa a 

repedéseket vagy egyéb sérüléseket, szennyeződéseket és a nem megfelelő beszerelést: az összes mintavételi vezeték csatlakozó
li sapka, a szívócső és porszűrő. 

Bump teszt segédprogram 

—

A 
segédprogram 

kihagyása: 
várjon 15 

másodpercig. 

A segédprogram 
indítása. 
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Beépített szivattyú esetén, a készülék megkéri a 
kezelőt az alábbi szivattyú teszt elvégzésére. 

— 

Amíg a teszt folyamatban van a kezelőnek várakoznia 
kell. Ezután a „Passed" (Sikeres) vagy „Failed" 
(Sikertelen) teszt eredmény jelenik meg. 

Teszt eredmények: Meghiúsult* 

— 
Kapcsolja ki 
a műszert. 

teszt arra utal, hogy a mintavételi vezetékben valahol hiba van. Az alábbi pontokon ellenőrizze és javítsa a 
repedéseket vagy egyéb sérüléseket, szennyeződéseket és a nem megfelelő beszerelést: az összes mintavételi vezeték csatlakozó, szivattyú 

— 

 



 

 

Kezdőképernyő 

Wi-Fi állapot 

Nincs hibás állapot 
szimbólum 

LENS Wireless (peer szám és csoport jel minősége) 

iNet Now állapot 

Telep állapota (jelzett), hőmérséklet és idő 

Gáz neve 

Mértékegység 

Aktuális gázmérés 
Kezdőképernyő (5-gázos műszer) Kezdőképernyő (4-gázos műszer) 

3.3. ábra: Bekapcsolás 

Kikapcsolás 
Ha a műszer folyamatos működésre van állítva, a kikapcsoláshoz szükség lehet a biztonsági kód 
megadására. 

Kezdőképernyő Visszaszámlálás Visszaszámlálás 

— — 

Biztonsági kód 
megadása 

Elindítja a kikapcsolás 
visszaszámlálását. 

3.4. ábra: Kikapcsolás 

Kijelzett érték 
elfogadása. 

Kijelzett érték 
szerkesztése. 

Gyors állapot információk 

A készülék kikapcsolt állapotában a beépített szenzorok, a rendelkezésre álló 
akkumulátor töltöttsége és a műszer sorozatszáma bekapcsolás nélkül megtekinthető. 
Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a     és     gombot 2 másodpercig. 
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4 
Működtetés 
A műszer gombjai 

A műszer kijelzése 
A műszer működtetése 

A műszer viselése 

iAssign tartozékok  

LENS Wireless 

Valós idejű megfigyelés 

Mozdulatlanság felismerés 

Azonnali riasztások és figyelmeztetések 

A műszer gombjai 
A Ventis Pro Series® műszereknek 3 gombja van: a bekapcsoló, az Enter és a pánik gomb. 
Működés közben a gombok az alábbi, 5.1. ábrán ismertetett módon használhatók. 
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Pánik 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék 
pánik riasztásának be-(vagy ki)kapcsolásához. 

A pánik riasztás segíthet a bajba került személy 
közelében tartózkodó más személyek 
figyelmeztetésében. Például, ha a műszer 
kezelője megbotlott, elesett, más módon 
megsérült vagy egy másik ember megsérült, 
illetve az adott területen probléma van. 

Bekapcsolás 
Nyomja meg az információk megtekintéséhez és 
a segédprogramok eléréséhez. Nyomja meg és 
tartsa lenyomva a készülék be- vagy 
kikapcsolásához. 

Enter 

Tartsa nyomva az 
öntartó riasztás 
visszaállításához. 

Nyomja meg a 

+ 
A műszer önteszt befejezéséhez nyomja 
meg egyszerre és tartsa lenyomva, majd 
engedje fel mindkét gombot. 

5.1. ábra A gombok használata működés közben 

A műszer kijelzője 
A készülék bekapcsolása után – ha az önellenőrzés és az indítási műveletsor sikeresen befejeződött - a 
gázértékeknek meg kell jelenniük. Ezt a képernyőt „Home" képernyőnek is nevezzük, ami általában az 
alább látható 5-gázos (részben felnagyított) és 4-gázos készülékek mintaképernyőjéhez hasonló. 
Működés közben a kezdőképernyő látható mindaddig, amíg a műszer nem használja a kijelzőt a 
riasztással, figyelmeztetéssel, jelzővel vagy állapotjelzéssel kapcsolatos információk megjelenítésére 
illetve, amíg a kezelő nem lépett be egy másik opcióba. 
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Wi-Fi állapot LENS Wireless (peer szám és csoport jel minősége) 

Nincs hibás állapot szimbólum iNet Now állapot 

Telep állapota (jelzett), hőmérséklet és idő 

Gáz neve 

Mértékegység 

Aktuális gázmérés Kezdőképernyő (5-gázos műszer) 

Kezdőképernyő (4-gázos műszer) 

5.2. ábra: Kezdőképernyő 

A műszer működtetése 
A kezdőképernyőről - a műszer beállításaitól függően - számos képernyő érhető el, ami az alábbi opciókat 
tartalmazhatja. 

A LENS™ Wireless peer lista az alábbiakhoz biztosít hozzáférést: 

• 
• 
• 
• 

A csoporton belüli eszköz elemek* listája. 
Bármelyik társ műszer gáz mérési értékei. 
Az RGX™ átjáró információs képernyő.  
A csoportból kilépés lehetősége. 

* Ha egy társ műszer nincs hozzárendelve felhasználónévhez, annak sorszáma vagy MAC címe a peer listában megjelenik. 

A Wi-Fi akkumulátor kijelzője az alábbiakhoz biztosít hozzáférést: 

• 
• 
• 

A csatlakoztatott wi-fi hálózat neve. 
A Wi-Fi akkumulátor hálózati hitelesítő adatainak frissítési lehetősége iAssign címke használatával. 
GPS koordináták. A GPS zár szimbólum (   ) GPS vétel esetén jelenik meg; ellenkező esetben az 
utolsó vételi koordináták jelennek meg. 
Az akkumulátor firmware verziószáma. • 

A további, rendelkezésre álló információk az 
alábbiakat tartalmazhatják: • 
• 

A műszer esedékes dokkolásáig hátralevő napok száma. 
A műszer esedékes kalibrálásáig hátralevő napok száma vagy a legutóbbi kalibrálás óta eltelt 
napok száma. 
Gázbeállítási információk (riasztási alapértékek és kalibráló gáz koncentrációk). A 
hozzárendeléssel kapcsolatos információk (az eszközhöz rendelt vállalat, felhasználó és 
hely). 

• 
• 
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A segédprogramok segítséget nyújtanak a kezelőnek a karbantartásban, az alábbiakat is beleértve. 

• 
• 
• 
• 
• 

A beépített szenzorok nullázása és a műszer opcionális kalibrálása.  
A beépített szenzorok bump tesztje. 
A csúcsértékek megtekintése és opciós törlése.  
A TWA értékek megtekintése és opciós törlése.  
A STEL értékek megtekintése és opciós törlése. 

Megjegyzés: Érték törlésekor, a mérési érték nullára áll és az időbeállítás is nullázódik. 

Az 5.3. ábra (alább) az információk és a segédprogramok elérését ismerteti. Az elérhető opciók a műszer 
beállításaitól függően változhatnak. Az itt látható mintaképernyők 3-, 4- és 5-gázos formátumokat 
vegyesen tartalmazzák. 
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Kezdőképernyő LENS Wireless peer lista Peer információk 

Társ műszer 
értékek 

RGX átjáró 
információk 

— — 

Következő 
képernyő 

Következő 
képernyő 

Peer 
kiemelése 

Lista 
görgetése 

Kiemelt opció 
kiválasztása 

Következő 
képernyő 

Hozzárendelési információk Dokkolási információk Kalibrációs információk 

A kalibráló gáz tartalék 

százalék a szenzor hátralévő 

élettartamát jelzi. Ha az érték 

kevesebb, mint 50 %, a szenzor 

kalibrálása sikertelen lesz. 

— 

Következő 
képernyő 

Következő 
képernyő 

Kalibráló gáz tartalék 
%-os érték 
megtekintése 

Következő 
képernyő 

Kalibráló gáz 
tartalék %-os érték 
megtekintése 

Zéró és kalibrációs 
segédprogramok 

Bump teszt 
segédprogram 

Csúcsértékek TWA értékek 

A segédprogram 
kihagyása 

A segédprogram 
indítása 

A segédprogram 
kihagyása 

A segédprogram 
indítása 

Értékek törlésének 
kihagyása 

Értékek törlése Értékek törlésének 
kihagyása 

Értékek törlése 

STEL értékek Gáz információk A Wi-Fi akkumulátorra vonatkozó információk Kezdőképernyő 

— — 

Értékek 
törlésének 
kihagyása 

Értékek 
törlése 

Következő 
képernyő 

Következő 
képernyő 

Hálózati 
hitelesítő 
adatok 
frissítése 

Következő 
képernyő 

5.3. ábra: Használati útmutató 
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A műszer viselése 
A műszert gyárilag felszerelt csattal lehet viselni, ami kizárólag a ruhára rögzíthető. 

Az alább ábrán látható módon, a kapcsot biztonságosan kell rögzíteni úgy, hogy a műszer szenzor 
nyílásai teljesen akadálymentesek legyenek. A műszer egyetlen részét sem takarhatja el ruhadarab vagy 
más egyéb olyan tárgy, ami akadályozza szenzorok levegőáramlását, vagy gátolja a kezelőt a hang, 
vizuális vagy rezgési jelzések észlelésében. 

Csipesz (diffúziós eszköz) 

— 

Emelje fel a csat felső részét. Helyezze a ruhadarabot a csat felső és alsó foga közé. 

Nyomja le a csat felső részét a rögzítéshez. 

iAssign tartozékok 

iAssign címkék és jelzők  

Az NFC (rövid hatótávolságú kommunikáció) technológiát használó iAssign® címkéket a felhasználó az 
iAssign alkalmazás segítségével programozhatja. Ha a munkatárs az iAssign címkét úgy programozta, 
hogy az például tartalmazza a felhasználói vagy hely információkat, majd rákoppint a Ventis Pro 
készülékre (lásd alább), akkor a műszer beállításai a címke azonosítókkal frissülnek. 

Ha egy címke úgy van programozva, hogy a címke felhasználónevéhez hozzárendelt „hozzáférési 
szintet" tartalmazza, akkor a címke megérintésekor a készüléknek továbbítja azt. Az érték alapján a 
műszer aktiválja a közelítési riasztást, ha egy magasabb hozzáférési szintű értéket sugárzó iAssign 
Beacon hatótávolságán belülre kerül, és értesíti a „korlátozott területre" belépő műszer használóját. 

Az iAssign címkéket Wi-Fi akkumulátorral szerelt műszerek hálózati hitelesítő adatainak frissítésére is 
lehet programozni. A frissítéshez nyissa meg a készülék akkumulátor információs képernyőjét, válassza ki 
az Update (Frissítés) lehetőséget, majd koppintson az eszköz iAssign címkéjére. A Wi-Fi akkumulátorral 
kapcsolatos programozási utasításokkal kapcsolatban kérjük, tekintse meg a B függeléket. 

Az iAssign Beacon beállításait az iAssign alkalmazást futtató okoseszköz segítségével kezelheti. A 
beállítások magukban foglalják az azonosítók (pl.: hely) és egyéb értékek - például a hozzáférési szint és a 
hatótávolság - beállítását. 
Megjegyzés: Bizonyos műszerbeállításokkal engedélyezheti vagy letilthatja az iAssign technológia használatát. 
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iAssign 
címke 

iAssign koppintási területek

Egy műszer iAssign címkén található felhasználóhoz, helyhez 
és hozzáférési szinthez rendeléséhez érintse meg egyszer a 
címkét az eszköz iAssign koppintási területén.

A hozzárendelés megszüntetéséhez használja az alábbi opciók 
egyikét: • 
• 
• 
• 

Érintse meg ugyanazt a címkét a műszer iAssign érintési 
területén. Érintsen meg egy másik címkét a műsze
iAssign érintési területén. Kapcsolja ki a műszert.
Dokkolja a műszert, hogy szinkronizálni tudja a műszer 
beállításait az iNet Control, a DSSAC vagy az tartozék 
szoftver aktuális értékeivel. 

Standby Clip 
A Standby Clip™ tartozék a Ventis Pro készülék elejére 
pattintható. Használat közben a tartozék
gyárilag programozott iAssign címkéje kiválasztott funkciókat 
készenléti állapotba helyezi, vagyis ezek a funkciók nem lesznek 
elérhetők. A készenléti állapothoz tartozik a mozdulatlanság
felismerés és - a műszer beállításaitól függően 
illetve peer riasztás is. Ahogy az az alábbi ábrán látható, a kijelző 
szimbólumai jelzik, hogy mely funkciók vannak készenléti 
állapotban. 

A Standby Clip leválasztásakor a készenléti állapotban lévő 
funkciók körülbelül 5 másodpercen belül újra bekapcsolnak.

A Standby Clip használata alatt a műszer pánik riasztási funkciója 
továbbra is működik. 

Megjegyzés: Ha a készülék akkumulátorának töltöttsége kritikusan alacsony 
szintre csökken, akkor a készenléti állapotot le lesz tiltva, vagy szakaszosan 
fog működni 
A Standby Clippel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a 17159437 
cikkszámú Standby Clip útmutatót. 

 

 

 

iAssign koppintási területek Eredmények (sikeres és

Egy műszer iAssign címkén található felhasználóhoz, helyhez 
és hozzáférési szinthez rendeléséhez érintse meg egyszer a 
címkét az eszköz iAssign koppintási területén. 

A hozzárendelés megszüntetéséhez használja az alábbi opciók 

Tekintse meg a sikeres és sikertelen 
folyamatokhoz tartozó eredményességi Sikeres 

• 
• 
• 

kék lámpák 
jelenlegi felhasználó 
és hely 

Érintse meg ugyanazt a címkét a műszer iAssign érintési 
területén. Érintsen meg egy másik címkét a műszer 
iAssign érintési területén. Kapcsolja ki a műszert. 
Dokkolja a műszert, hogy szinkronizálni tudja a műszer 
beállításait az iNet Control, a DSSAC vagy az tartozék 

Ha a hozzárendelés nem sikerült, próbálja újra.

5.4. ábra: Az iAssign címkék használata

A Standby Clip™ tartozék a Ventis Pro készülék elejére 
Használat közben a tartozék folyamatosan zárolt, 

gyárilag programozott iAssign címkéje kiválasztott funkciókat 
elyezi, vagyis ezek a funkciók nem lesznek 

elérhetők. A készenléti állapothoz tartozik a mozdulatlanság
a műszer beállításaitól függően - gázérzékelés 

illetve peer riasztás is. Ahogy az az alábbi ábrán látható, a kijelző 
hogy mely funkciók vannak készenléti 

A Standby Clip leválasztásakor a készenléti állapotban lévő 
funkciók körülbelül 5 másodpercen belül újra bekapcsolnak. 

A Standby Clip használata alatt a műszer pánik riasztási funkciója 

Ha a készülék akkumulátorának töltöttsége kritikusan alacsony 
szintre csökken, akkor a készenléti állapotot le lesz tiltva, vagy szakaszosan 

A Standby Clippel kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a 17159437 

Ventis Pro Standby Clippel (mozdulatlanság és 
gázérzékelés ké
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Eredmények (sikeres és sikertelen) 

se meg a sikeres és sikertelen 
folyamatokhoz tartozó eredményességi Sikertelen 

• 
• 
• 

piros lámpák 
„Invalid Tag" (Érvénytelen címke) 
üzenet 

Ha a hozzárendelés nem sikerült, próbálja újra. 

5.4. ábra: Az iAssign címkék használata 

Ventis Pro Standby Clippel (mozdulatlanság és 
gázérzékelés készenlétben) 



 

 

Peer Mozdulatlanság figyelmeztetés 

Gáz 

Mozdulatlanság figyelmeztetés, peer és gázérzékelés készenlétben 

5.5. ábra: Kezelő képernyő (Ventis Pro Standby Clippel) 

LENS Wireless 

LENS műszer alapok 
A LENS™ Wireless vezeték nélkül kapcsolaton keresztül képes a műszer "csoporthoz" csatlakoztatni. A 
LENS csoportban lehetnek Ventis Pro műszerek, Radius(R) BZ1 terület megfigyelő készülékek és átjárók, 
mint például az RGX™ átjáró vagy az okoseszköz átjáró. A LENS csoporton keresztül összekapcsolt 
eszközöket "társ eszközöknek" nevezzük. A társ készülékek megosztják a riasztásaikat, ami lehetővé teszi 
a műszer kezelői számára, hogy megismerjék a közelben fennálló veszélyes körülményeket és be tudják 
azonosítani azokat a kollégákat, akiknél a műszerek riasztanak. A LENS lehetővé teszi a műszer kezelők 
számára, hogy igény szerint megtekinthessék a társ műszer gázértékeket. 

A LENS csoport tagjai nem lineáris módon kommunikálnak. Ahogy az az alábbi 5.5. ábrán látható, lehetőség 
van üzenet küldésére olyan eszközök között, amelyek között távolság vagy fizikai akadály (szürke sáv) van. 
Az alábbiak a LENS csoportban levő Ventis Pro műszerekre is vonatkoznak. 
 
• 

Ahhoz, hogy folyamatosan a csoportban maradhasson, kövesse az alábbi iránymutatást a potenciális jel 
elérésére: 100 m-es látótengely távolság (109 yd) a Ventis Pro és egy másik, csoporton belüli műszer között. 

Ellenőrizze a kezdőképernyőt, hogy felmérje a csoport jelminőségét. A legalacsonyabbtól a legjobb 
minőségig haladva az 

• 
szimbólumok jelennek meg:               és 

• Ha egy műszer leszakad a csoportról, akkor a kijelzőjén a "Lost Group" (Csoport elvesztése) üzenet 
jelenik meg, a társ műszereken pedig a "Peer Lost" (Elveszett peer) üzenet látható (ha a beállítások 
lehetővé teszik). Leszakadás esetén, a műszer 5 percig kísérli meg a csoporthoz csatlakozást. 

• A LENS peer riasztásokat a képernyő megnyomásával 
lehet kikapcsolni. 

; a részletek a kijelzőn továbbra is 
megjelennek 

5.6. ábra: A LENS csoport társ műszer helyei 

* Érvényes aktuális felhasználói hozzárendelést szükséges hozzá; ellenkező esetben a társ eszköz sorozatszáma 
vagy MAC címe jelenik meg. 

47 

 

 

 

 

 

.. 

 



 

 

Frissítő kártyák használata 
A LENS Wireless-hez szükséges műszerfunkciókhoz hozzáadásához frissítő kártyákat lehet használni. Egyszerűen érintse a kártyát a 
műszer elejéhez. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és valamelyik, alábbi üzenetet fogja visszakapni. 

A frissítés sikeres volt. Kapcsolja ki a 
készüléket, majd kapcsolja vissza. A 
funkcióhoz kapcsolódó szimbólumnak most 
meg kell jelennie a kijelzőn; ellenkező 
esetben forduljon a feletteséhez. 

A frissítés nem volt sikeres, mert a 
kártya frissítéseket felhasználták. 
Próbálja meg újra a frissítést egy 
másik kártyával. 

A műszeren a funkció megtalálható. A 
műszerrel kapcsolatos beállítások 
megfelelőségét ellenőrizni kell (pl.: a 
LENS be van-e kapcsolva). 

Csatlakozás LENS csoporthoz 
Ha a LENS Wireless engedélyezve van, a Ventis Pro csoportra kapcsolhatóságát a „Scan" (Felderítés), 
„Manual" (Kézi) vagy egy megnevezett csoport (pl. „A csoport") LENS csoportbeállítása határozza meg. 

• 

• 

• 

A felderítés esetén a műszer meg tudja keresni és csatlakozni tud egy üres LENS csoport üres helyére. 

A kézi beállításnál a műszer meg tudja keresni és el tudj hagyni a LENS csoportot szükség esetén. 

A megnevezett csoport beállítással a műszer el tudja hagyni a csoportot; azonban csak akkor csatlakozhat 
egy másik LENS csoporthoz, ha a LENS csoport beállítását felderítésre, kézire módosítja, vagy más 
megnevezett csoportra módosítja. 

Ha egy LENS csoportban található műszernél kézi beállítást használ és egy másik csoporthoz csatlakozik, a 
műszer arra kéri a felhasználót, hogy erősítse meg a módosítást; ellenkező esetben egyszerűen jelzést ad ki és 
tájékoztatja felhasználót a csatlakozási kísérlet eredményéről, és jelzi a szükséges intézkedéseket. 

Indítás 

— 

A Ventis Pro műszereik 
csatlakoztatásához, vegye 
kezébe a két műszert úgy, 
hogy a hangszórói egymással 
szemben legyenek, ebben a 
pozícióban várjon kb. 5 
másodpercig, amíg a műszer 
- a sikeres csatlakozást jelző -
emelkedő hangot nem ad ki. 

Ventis Pro és Radius BZ1 műszer csatlakoztatásakor, 
válassza ki a Radius készülék „Join new peer" 
(Csatlakozás új peerhez opciót; ami a vezeték nélküli 
menü Wireless Peer opcióján keresztül érhető érhető el. 

Ezután helyezze a Ventis Pro IrDA ablakát a Radius 
készülék IrDA ablakához. Tartsa a Ventis Pro 
készüléket a Radius műszer közvetlen közelében 
körülbelül 5 másodpercig, vagy amíg a Ventis Pro - a 
sikeres csatlakozást jelző - emelkedő hangot nem ad ki. 

Ventis Pro műszer RGX átjáróra 
csatlakoztatása esetén, háromszor 
érintse meg az RGX bekapcsoló 
gombot és a jelzőfény pirosan fog 
villogni. Tartsa a Ventis Pro 
hangszórót az RGX Gateway 
logóhoz 5 másodpercig, vagy amíg 
a műszer - a sikeres csatlakozást 
jelző - emelkedő hangot nem ad ki. 
Háromszor érintse meg az RGX 
bekapcsoló gombot; a jelzőfény 
ekkor megváltozik, ami jelzi az átjáró 
aktuális állapotát. 
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Csatlakozás folyamatban Csoport elhagyás megerősítése Kezdőképernyő 

— 

A csatlakozási folyamat 
legfeljebb 30 másodpercet 
igényel. Ez idő alatt a Ventis 
Pro többször megjeleníti a 
gázértékeket. 

Ha a Ventis Pro műszer egy létező csoportban van, 
akkor a felhasználónak meg kell erősíteni a csoport 
elhagyását. Így a műszerrel egy új csoporthoz lehet 
csatlakozni. 

A csatlakoztatás után a készülék 
kezdőképernyőjén a peer szám 
és a csoport jelminősége 
megjelenik. 

5.7. ábra: Csatlakozás LENS csoporthoz párosítással 

Kilépés LENS csoportból 

3 különböző módon lehet egy eszközzel szándékosan elhagyni a csoportot anélkül, hogy a 
csoporthoz kapcsolódó figyelmeztetések bekapcsolnának. 

• A kezelőnek be kell lépnie a műszer LENS Wireless peer listájába és ki kell választania a „Leave 
Group" (Csoport elhagyása) opciót. Ahogy az az alábbi ábrán is látható, ha a műszer egy 
megnevezett csoportban van, például az A csoportban, a csoport neve a képernyőn látható. 

A műszer LENS csoport tagsága egy másik csoporthoz kézzel csatlakozva vagy a beállítások 
módosításával megváltozik 

A műszer LENS csoport beállítása felderítésre van állítva.  

A készülék dokkolva van, vagy ki van kapcsolva. 

• 

• 

• 

Kezdőképernyő LENS Wireless peer lista Megerősítés 

— — 

Következő 
képernyő 

Menüelem 
kiemelése 

Csoport 
elhagyás 
kiemelése 

Csoport 
elhagyásba 
lépés 

Meglévő 
csoport 
elhagyása 

Meglévő 
csoportban 
maradás 

5.8. ábra: LENS csoport elhagyása 
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Peer gázértékek 
Az 5.8. ábra a társ műszer gázértékeinek elérési módját mutatja. A peer kiolvasás időtartama a műszer 
beállításától függ; be lehet állítani, hogy 30 másodperc múlva megszakadjon vagy folyamatos legyen. 

Kezdőképernyő LENS Wireless peer lista Peer értékek 

— — 

Következő 
képernyő 

Menüelem 
kiemelése 

Peer név 
kijelölése 

Peer gázértékek 
megtekintése 

Peer lista 

5.9. ábra: Peer gázértékek elérése 

Valós idejű felügyelet 
Az iNet Now az Industrial Scientific egy olyan szolgáltatása, ami a vezeték nélküli rendszer részét képezi 
és a lehetővé teszi a gázérzékelő műszere valós idejű felügyeletét. A műszeradatok vezeték nélküli 
adatátvitel útján jutnak el az iNet-re. Az iNet-ről, a munkavédelmi csapatok az iNet Now segítségével valós 
idejű információkat kaphatnak az adott helyen fennálló állapotokról, a gázeseményeket és a 
mozdulatlanság- illetve pánik riasztásokhoz hasonló kezelői eseményeket is beleértve. 

A valós idejű felügyelethez az alábbiak szükségesek*: • 

• 
 
• 

Az iNet Now szolgáltatás bekapcsolása 

A valós idejű felügyelet bekapcsolás (iNet-en keresztül). 

A Ventis Pro készüléknek vezeték nélküli kapcsolatot kell a kompatibilis átjáróval kialakítania, vagy 
Ventis Pro készülékben Wi-Fi akkumulátornak kell lennie (vagy mindkettő). 
*A termék kézikönyvben” ismertetett műszerbeállítások és csatlakozási iránymutatások itt is érvényesek. 

A Ventis Pro kijelzőn megjelenő felhő és Wi-Fi akkumulátor szimbólumok jelzik a műszer valós idejű 
felügyeleti állapotát. 

5.1. táblázat: Valós idejű felügyelet csatlakozási állapota 

Felhő elérési út 

Csak átjáró 

Csatlakoztatva Nincs csatlakoztatva 

vagy * 

Csak Wi-Fi akkumulátor 

Átjáró és Wi-Fi akkumulátor — vagy és 

*A kapcsolatot egy teli felhő jelzi, ha a készüléket csak egy átjáró figyeli, illetve felhő és sávok jelennek meg, ha csak az okoseszköz felügyeli. 
Ha a műszert az átjáró és az okoseszköz is figyeli, akkor a tele felhő jelenik meg. 

Minden egyes kompatibilis átjárónak egyedi jellemzői vannak az alábbiakban leírtak szerint. 
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RGX átjáró és TGX átjáró 
• Ahhoz, hogy a műszeradatok egy kompatibilis átjáróhoz eljuthassanak, a Ventis Pro készüléknek és 

az átjárónak ugyanabban a LENS csoportban - például A csoport, név nélküli csoport vagy alkalmi 
csoport - kell lennie. 
A gázérzékelő műszereket és átjáró egységeket beleszámolva, a LENS csoport legfeljebb 25 elemből 
állhat. Például, ha egy RGX és egy TGX egységet használunk az A csoport megfigyelésére, a 
csoporthoz 23 gázérzékelő műszert tud csatlakozni. 

• 

Okoseszköz átjáró 
• A Ventis Pro folyamatosan továbbítja az adatokat az iNet Now Sync alkalmazást futtató, tartományon 

belüli okoseszközökre. Az alkalmazás a készüléktől kapott adatokat az iNet-re továbbítja. 
Az okoseszköz alkalmazás egy tartományon belüli Ventis Pro műszert felügyel, a műszer LENS 
csoportjának állapotától függetlenül. 
Ha a Ventis Pro műszer egy LENS csoportban van, a csoport tagságot 6 gázérzékelő műszerre kell 
korlátozni. Megjegyzés: Az RGX-től eltérően, az okoseszköz nem számít LENS csoporton belüli 
eszköz elemnek. 

• 

• 

Man-down (Mozdulatlanság funkció) 
A műszer mozdulatlanság funkciója ideiglenesen letiltható vagy készenléti állapotba kapcsolható. 

Letiltott állapot 
A mozdulatlanság funkció letiltható, ha a műszer helyének nevét egy olyan iAssign Beacon aktualizálja, 
amely egy speciális hely nevet sugároz. Például a társaság éttermében találkozhatunk olyan Beaconnel, 
ami úgy van beállítva, hogy ideiglenesen megakadályozza a nyugalmi állapotban lévő műszerek 
mozdulatlanság figyelmeztetését vagy riasztását. A Ventis Pro készülék kijelzőjén egy szimbólum (  ) 
szimbólum jelzi, hogy a műszer mozdulatlansági funkciója nem működik. A műszer funkciójának 
visszaállításához, egyszerre nyomja meg a bekapcsoló és Enter gombot (   és ); különben az adott 
funkció 60 perc elteltével, vagy az eszköz hely nevének frissítésekor automatikusan helyreáll, (attól 
függően, hogy melyik következik be előbb. 
  Készenlét 
A Standby Clip használatakor a mozdulatlanság figyelmeztetés készenléti állapotba kerül. A Ventis Pro 
kijelzőjén a szimbólum jelzi a készenléti állapotot: a mozdulatlanság funkció nem működik. 
Ha a Standby Clipet leválasztjuk a műszerről, a mozdulatlanság funkció körülbelül 5 másodpercen belül 
helyreáll. 

Azonnali riasztások és figyelmeztetések 

Riasztások 

A riasztások tájékoztatják a műszer kezelőjét a veszélyről. 

A Ventis Pro műszereknek 4 különböző intenzitású riasztása van: magas, alacsony, magas peer és 
alacsony peer. A riasztások folyamatosak. Kikapcsolnak, ha a riasztást kiváltó eseményt már nem 
észlelik, hacsak nincsenek öntartásra beállítva. Az öntartó riasztást a  gomb megnyomásával lehet 
kikapcsolni. A LENS peer riasztásokat a  gomb megnyomásával tudjuk kikapcsolni. A részletek a 
kijelzőn továbbra is megjelennek. 

 .  
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Ha az összes jelzés* aktív: 

• 
• 

A magas szintű riasztás élénkvörös színű; két különböző hangot és rezgést használ. Gyors ütemű. 

Az alacsony szintű riasztás a magas szintű riasztáshoz hasonló, azonban kék és az élénkvörös 
fényt is használ. Közepes ütemű. 

A peer riasztások az alacsony szintű riasztáshoz hasonlóak, de lassabbak. • 
*A jelek (optikai, hang és rezgés) a műszer beállításaitól függően változnak. 

A gázriasztásokkal kapcsolatos információk a képernyőn különböző formában jelennek meg. Az "értékek" és az 
"eseménytípus" formátumok mellett a készülék felhasználója "riasztási műveletek" (utasító) vagy "teljes képernyős" 
riasztási üzenetekkel is találkozhat. Műszer és peer riasztások esetén az alábbi mintaképernyők láthatók. 

Riasztások (mintaképernyők 100 ppm CO esetén) 

Riasztás intézkedési 
formátum 

Teljes képernyős 
riasztási formátum 

Mérési értékek Esemény típus 

Műszer riasztáskor a kijelzőn egy szimbólum jelenik meg, ami jelzi az esemény típusát. A LENS peer 
riasztások ugyanazokat, vagy azokhoz hasonló szimbólumokat használnak; ezekre példákat az alábbiakban 
mutatunk. 

Magas szintű riasztás 

OR, -OR 

Esemény 

Gáz jelenléte (tartományon kívüli esemény) 

Gáz jelenléte (magas riasztási esemény) 

STEL esemény 

Rendszer hiba 

Kritikus telep töltöttség 

; Mozdulatlanság figyelmeztetés; Peer mozdulatlanság figyelmeztetés 
Man-down 

; Pánik; Peer pánik 
PANIC ALARM 
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LENS peer riasztások (mintaképernyők) 
 
 
 
 
 

Peer riasztás (itt pánik) Peer riasztás (itt gáz jelenléte, magas szint) 

 

 
és  jelzi, hogy a riasztási állapotban 

levő műszer Ventis Pro vagy Radius(R) BZ1 

területet figyelő készülék. 

 

  

    

 

 

 

 



 

 

Alacsony riasztási szint 

Gáz jelenléte (alacsony szintű riasztási esemény); Peer gáz jelenléte (alacsony 
szintű riasztási esemény)a ; 

TWA 
esemény 

Figyelmeztetések 
A figyelmeztetések olyan állapotot jeleznek, amire a készülék kezelőjének figyelmet kell fordítania. 

A figyelmeztetések folyamatosan be- és kikapcsolnak. Minél sürgősebb a figyelmeztetés, annál rövidebb 
a be- és kikapcsolás közötti idő: a 2 másodpercenként ismétlődő figyelmeztetés sürgősebb, mint a 30 
másodpercenként ismétlődő figyelmeztetés. A figyelmeztetések addig aktívak, amíg a problémát meg 
nem oldják; az iNet Now kapcsolat megszakadás és gázriasztás figyelmeztető jeleit azonban a  gomb 
megnyomásával ideiglenesen kikapcsolhatjuk. 

Ha az összes jelzés* aktív, a figyelmeztetés rövid ideig tartó, váltakozó piros és kék fény formájában 
jelenik meg, amit hangjelzés és rezgés kísér. 
*A jelek (optikai, hang és rezgés) a műszer beállításaitól függően változnak. 

Az alábbi mintaképernyőkkel találkozhatunk a műszer figyelmeztetései és a peer figyelmeztetései 

Figyelmeztetések (mintaképernyők) 

Műszer figyelmeztetések 

Mozdulatlanság figyelmeztetés Gáz jelenléte riasztás Műszer probléma Karbantartás szükséges Alacsony töltöttségű telep 

120 másodperces riasztás 

előtti visszaszámlálás. 
H2S gáz jelenlét 
riasztás 

LEL szenzor 
meghibásodás. 

Bump teszt esedékes 
CO és H2S esetén. 

További figyelmeztetések 

iAssign figyelmeztetés LENS Wireless figyelmeztetés 

Elveszett csoport Elveszett peer Nincs peer 

iNet Now kapcsolat 
megszakadt 
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5 
Riasztások, figyelmeztetések és értesítések 
Áttekintés 

Riasztások 

Figyelmeztetések 

Jelzők 

Meghibásodások és hibák 

Áttekintés 
Ez a fejezet a riasztásokkal, figyelmeztetésekkel és értesítésekkel kapcsolatban nyújt részletes 
információt; A jelen fejezet szöveges tartalmát a kézikönyv többi fejezetétől eltérően, rövidített formában 
ismertetjük. 

A riasztások tájékoztatják a műszer kezelőjét a veszélyről.  

A figyelmeztetések olyan állapotról tájékoztatnak, amire figyelmet kell fordítani. 

A jelzők állapotról tájékoztatnak (pl. Standby Clip™ rögzítve). 

Vegye komolyan az összes riasztást, figyelmeztetést és jelzőt, és mindegyikre reagáljon a társasági Riasztások 
A riasztások tájékoztatják a műszer kezelőket a veszélyről. A riasztás intenzitása az esemény típusától 
és annak forrásától függ. A Ventis Pro műszernek 4 különböző intenzitású riasztása van; a 
legmagasabbtól a legalacsonyabbig: 
• 
• 
• 
• 

Magas szintű riasztás 
Alacsony szintű riasztás 
Peer magas szintű riasztás (LENS Wireless)  
Peer alacsony szintű riasztás (LENS Wireless) 

Ha az összes jelzés* aktív, az alábbiak 
érvényesek: • 
• 
• 

Magas szintű riasztásnál csak gyors ütemű piros fényjelzés van. 
Az alacsony szintű riasztás a magas szintű riasztáshoz hasonló, azonban itt piros és kék fény látható. Közepes ütemű. 
A peer riasztások az alacsony szintű riasztáshoz hasonlóak, de lassabbak. 

*A jelek (optikai, hang és rezgés) a műszer beállításaitól függően változnak. 

A riasztások folyamatosak: akkor szűnnek meg, ha a riasztást kiváltó eseményt már nem észlelik; ha 
azonban a műszer öntartó riasztása be van kapcsolva, a riasztás mindaddig aktív, amíg a felhasználó meg 
nem nyomja a  gombot a kikapcsoláshoz. A peer riasztás a  gomb megnyomásával 
nyugtázható, ami kikapcsolja a riasztási jeleket, de a 
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kijelző változatlan marad; ha 2 vagy több peer riasztás aktív, az 
egyszeri megnyomásával nyugtázható.

Ha a készüléknek több aktív riasztása (vagy peer riasztása) van
üzeneteit ciklikusan felváltva jeleníti meg; ha azonban a műszer riasztásban van, a peer riasztásokat nem 
jeleníti meg. 

A műszeres riasztási események a kijelzőn megjelenő szimbólumok segítségével különböztethetők 
meg (ld.: 6.1. táblázat). A peer eseményeknél ugyanolyan, vagy hasonló szimbólumokkal 
találkozhatunk, mint a peer riasztási üzenetek esetén.

6.1 táblázat: Riasztási esemRiasztási szimbólum Riasztási 
szint 

Műszereseménye
k 
OR, -OR Magas 

Magas 

Magas 

Magas 

Magas 

Magas 

Magas 

Magas 
Access 
Denied 

Alacsony 

Alacsony 

LENS peer események 

Magas 
peer 

Magas peer

Magas peer

Magas peer

Alacsony 
peer 

 

 

 

 

 

 

kijelző változatlan marad; ha 2 vagy több peer riasztás aktív, az összes riasztás az Enter gomb 
egyszeri megnyomásával nyugtázható. 

Ha a készüléknek több aktív riasztása (vagy peer riasztása) van, akkor a kijelző 
üzeneteit ciklikusan felváltva jeleníti meg; ha azonban a műszer riasztásban van, a peer riasztásokat nem 

A műszeres riasztási események a kijelzőn megjelenő szimbólumok segítségével különböztethetők 
d.: 6.1. táblázat). A peer eseményeknél ugyanolyan, vagy hasonló szimbólumokkal 

találkozhatunk, mint a peer riasztási üzenetek esetén. 

si események (lista) Riasztási 
esemény 

Termékleírás 

Az észlelt gázkoncentráció a szenzor mérési tartományán kívül esik.

Az észlelt gázkoncentráció meghaladja a magas szintű 
riasztás alapértéket. 

 
Az észlelt gáz teljes mennyisége meghaladja a STEL alapértéket.
 

A műszer a beállított időtartamig nyugalmi helyzetben van
kikapcsolásához nyomja meg és tartsa a 
 
A felhasználó megnyomta és kellő ideig (kb. 3 másodpercig) lenyomva tartotta a készülék 
pánik gombját, a pánik riasztás bekapcsolásához. A riasztás kikapcsolásához nyomja 
meg és tartsa a  gombot lenyomva. 

A műszer meghibásodott (itt 408
 
 

A műszer kikapcsolt és nem működik.
 
 

Gáz jelenlét (tartományon túli 
riasztás) 

Gáz jelenlét (magas 
riasztási szint) 

STEL 

Mozdulatlanság 
figyelmeztetés 

Pánik 

Rendszer 

Kritikus telep töltöttség 

Közelítés A műszer egy iAssign® Beacon által korlátozott területen 
belülre került, ahol a Beacon hozzáférési szintje a jelenlegi 
felhasználói hozzáférési szintnél magasabb.

Az észlelt gázkoncentráció meghaladja az alacsony szintű 
riasztási alapértéket. 

Az észlelt gáz teljes mennyisége meghaladja a TWA 
alapértékét. 

Gáz jelenlét (alacsony 
riasztási szint) 

TWA 

Peer gáz jelenlét (magas 
riasztási szint) 

Peer STEL 

Bármilyen peer riasztás esetén kapcsolja ki a riasztást a
 gomb megnyomásával és lenyomva tartásával. A

riasztási üzenet az állapotsávban továbbra is megjelenik.
 

 

Magas peer 

Magas peer Peer mozdulatlanság 
figyelmeztetés 

Magas peer Peer pánik 

Peer gáz jelenléte 
(alacsony szintű riasztás) 
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riasztás az Enter gomb  

akkor a kijelző az egyes események 
üzeneteit ciklikusan felváltva jeleníti meg; ha azonban a műszer riasztásban van, a peer riasztásokat nem 

A műszeres riasztási események a kijelzőn megjelenő szimbólumok segítségével különböztethetők 
d.: 6.1. táblázat). A peer eseményeknél ugyanolyan, vagy hasonló szimbólumokkal 

Az észlelt gázkoncentráció a szenzor mérési tartományán kívül esik. 

Az észlelt gázkoncentráció meghaladja a magas szintű 

Az észlelt gáz teljes mennyisége meghaladja a STEL alapértéket. 

A műszer a beállított időtartamig nyugalmi helyzetben van. A riasztás 
kikapcsolásához nyomja meg és tartsa a  gombot lenyomva. 

A felhasználó megnyomta és kellő ideig (kb. 3 másodpercig) lenyomva tartotta a készülék 
olásához. A riasztás kikapcsolásához nyomja 

A műszer meghibásodott (itt 408-as hibakód) és nem működik. 

A műszer kikapcsolt és nem működik. 

szer egy iAssign® Beacon által korlátozott területen 
belülre került, ahol a Beacon hozzáférési szintje a jelenlegi 
felhasználói hozzáférési szintnél magasabb. 

Az észlelt gázkoncentráció meghaladja az alacsony szintű 

ljes mennyisége meghaladja a TWA 

peer riasztás esetén kapcsolja ki a riasztást a 
és lenyomva tartásával. A 

az állapotsávban továbbra is megjelenik. 



 

 

6.1 táblázat: Riasztási események (lista) 

Riasztási szimbólum Riasztási 
szint 

Alacsony peer 

Riasztási esemény Termékleírás 

TWA 

Bizonyos műszeres riasztások esetén a kijelzőn a riasztások adatai különböző formában jelennek meg, melyek az 
esemény során váltakoznak. Például egy magas riasztási szintű gázeseménynek 3 lehetséges megjelenítési 
formátuma van (az alábbiakban egy olyan műszert mutatunk be, ahol a CO szenzor esetében van magas szintű 
riasztás, a 100 ppm-et meghaladó koncentráció miatt). Az ugyanazt az eseményt kiváltó peer riasztást is feltüntetjük. 

Képernyő formátumok 

Műszer riasztások 

Utasítás Teljes képernyős riasztás Esemény Mérési értékek 

Ha a műszer úgy van beállítva, hogy utasítást adjon a 
felhasználónak, az utasítási formátum (itt „Kiürítés", 
ellenkező esetben a teljes képernyős riasztási formátum 
jelenik meg. 

A szimbólum jelzi az 
esemény típusát és 
azonosítja a riasztási 
állapotban levő szenzort. 

Az összes többi beépített 
szenzor értéke elérhető. 

Biztosítja a riasztási 
állapotban levő, és az összes 
többi beépített szenzor 
aktuális értékét. 

LENS peer riasztások 

Esemény Felhasználó 

— — 

Az alábbi mintaképernyők riasztást kiváltó, adott eseményeket mutatnak. Minden olyan esemény 
esetében, amihez több megjelenítési formátum is tartozhat (az összes formátum itt látható) az adott 
formátumok a riasztási esemény során felváltva jelennek meg a kijelzőn. 
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Riasztási szint: Magas 

Gáz jelenlét, tartományon túli riasztás 

— 

Gáz jelenléte (magas riasztási szint) 

STEL riasztás 

— 

Kritikus telep töltöttségi 
szint riasztás 

Rendszer riasztás Mozdulatlanság 
riasztás 

Pánik 
riasztás 

Riasztási szint: Alacsony 

Gáz jelenléte (alacsony riasztási szint) 

TWA riasztás 

— 
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Riasztási szint: Magas LENS peer 

Peer gáz jelenlét 
(magas riasztási szint) 

Peer STEL Peer pánik riasztás Peer mozdulatlanság 
figyelmeztetés 

Riasztási szint: Alacsony LENS peer 

Peer gáz jelenlét 
(alacsony riasztási szint) 

Peer TWA 

— — 

6.1. ábra: Riasztási események (kijelzők) 

Figyelmeztetések 
A figyelmeztetések folyamatosan be- és kikapcsolnak. Minél sürgősebb a figyelmeztetés, annál rövidebb a 
be- és kikapcsolás közötti idő: a 2 másodpercenként ismétlődő figyelmeztetés sürgősebb, mint a 30 
másodpercenként ismétlődő figyelmeztetés. 

A figyelmeztetések addig aktívak, amíg az eseményt meg nem oldják; az iNet Now kapcsolat 
megszakadás és gázriasztás figyelmeztető jeleit azonban az Enter gomb  megnyomásával ideiglenesen 
kikapcsolhatjuk. Bizonyos esetekben a meg nem oldott figyelmeztetés riasztást vált ki. Például, ha a 
mozdulatlanság figyelmeztetés bekapcsol és a műszer kezelője azt nem kapcsolja ki, a készülék és annak 
jelei a figyelmeztető állapotról riasztási állapotra kapcsolnak át. Hasonló móron, egy el nem hárított 
alacsony telep töltöttségi figyelmeztetés esetén, a figyelmeztetés riasztási állapotra vált, ami jelzi a 
kritikusan alacsony töltöttségi szintet. 

Ha az összes jelzés* aktív, a figyelmeztetés rövid ideig tartó, váltakozó piros és kék fény formájában 
jelenik meg, amit hangjelzés és rezgés kísér. 

A riasztási eseményekhez hasonlóan, a figyelmeztetéseket is megkülönböztetjük a műszer kijelzőjén (ld.: 
6.2 táblázat). 

LENS-csoport társ műszerek esetén, amikor egy adott műszer már nem tud csatlakozni a csoporton 
belüli bármelyik más eszközhöz, akkor azt mondjuk, hogy "elveszett" és nincs egyetlen társ eszköz 
hatósugarába sem. Az ilyen figyelmeztetések esetén: 

• A műszer aktiválja az "elveszett csoport" figyelmeztetést, ami jelzi a kezelőnek, hogy a kapcsolat a 
csoporttal megszűnt. 5 percen keresztül folyamatosan megkísérli a csoporthoz csatlakozást. 

A társ eszközök aktiválják a "peer lost" figyelmeztetést, ami beazonosítja annak elveszett 
peernek és és felhasználónak a nevét**, aki a csoportról leszakadt. 

• 

*A jelek (optikai, hang és rezgés) a műszer beállításaitól függően változnak. 

** Érvényes felhasználói hozzárendelést igényel. 
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6.2. táblázat: Figyelmeztetések (lista) 

Szimbólum Figyelmeztetés 

Mozdulatlanság 

Termékleírás 

A műszer a beállított ideig mozdulatlan volt. A figyelmeztetés 
kikapcsolásához mozgassa a műszert. 

Egy észlelt gázkoncentráció megközelítheti a riasztási szintet. A 
figyelmeztetés kikapcsolásához nyomja meg és tartsa a  gombot 
lenyomva. 

Man-down 

Gázriasztás 
. 

LEL és O2 LEL és O2 szenzorok vannak beépítve és az O2 koncentrációja 
nem elegendő a LEL szenzor működéséhez. 

Egy vagy több szenzor nem működik. F Szenzor meghibásodás 

Műszer karbantartás szükséges 
(itt bump teszt) 

Alacsony töltöttségű telep 

A műszer valamilyen karbantartásra szorul (kalibrálás, 
bump teszt stb.). 

A műszer akkumulátorának töltöttsége alacsony; cserélje ki 
vagy töltse fel az akkumulátort. 

iNet Now kapcsolat megszakadt A műszer adatai nem jutnak el az átjáróhoz, vagy nincs 
adatkommunikáció átjáró és az iNet között, ezért a műszer 
adatai nem érhetők el az iNet Now felhasználói és üzenet 
fogadói számára. A műszer iNet Now kapcsolat megszakadásra 
vonatkozó figyelmeztetése bekapcsol 

villog 

Nyomja meg a  gombot a figyelmeztetés nyugtázásához és a 
figyelmeztetések ideiglenes kikapcsolásához. 

Az iNet Now kapcsolat 
megszakadás figyelmeztetés 
nyugtázva 

A készülék iNet Now kapcsolat megszakadás figyelmeztetést a 
felhasználó nyugtázta; a kapcsolat azonban továbbra sem él. A 
műszeradatok nem érhetők el az iNet Now felhasználói és 
üzenet fogadói számára. 

A társ eszköz lekapcsolódott a LENS csoportról a "Csoport 
elhagyása" opció használata nélkül. 

A felhasználó nem használta a "Csoport elhagyása" opciót, de 
lekapcsolódott a LENS csoportról; előfordulhat, hogy a műszer 
az összes többi műszer hatósugarán kívülre került. 

Az összes eszköz elhagyta a csoportot 

nem villog 

Elveszett peer 
Peer Name
  

Elveszett csoport 
Lost Group 

Nincs peer ; 
NO PEERS NO PEERS 

Az alábbi képernyők az összes olyan feltételt bemutatják, amik figyelmeztetést válthatnak ki. Minden olyan 
figyelmeztetés esetében, amihez több megjelenítési formátum is tartozhat (az összes formátum itt látható) 
az adott formátumok az esemény során felváltva jelennek meg a kijelzőn. 

59 

 

 

 



 

 

Mozdulatlanság 
figyelmeztetés 
(itt 120 másodperces riasztás előtti 
visszaszámlálás) 

Gázriasztás 

(itt 5.0 ppm H2S) 

Szenzor meghibásodás 
figyelmeztetés 

(itt LEL) 

(Kalibrálás esedékes CO 
és H2S esetén) 

(Dokkolás esedékes; kézi 
kalibráció szükséges CH4 
magas riasztási szint esetén) 

További figyelmeztetések 

LENS Wireless figyelmeztetés 

iAssign figyelmeztetés Elveszett csoport Elveszett peer Nincs peer 

iNet Now kapcsolat 
megszakadt 

— — — — 

6.2. ábra: Figyelmeztetések (kijelző képek) 

Jelzők 
A legtöbb jelző egyszer kapcsol be- majd ki; csak a működésjelző folyamatos, ami 90 másodpercenként 
ismétlődve látható. Ha az összes jelzés* aktív, a jelzők az alábbiak szerint jelennek meg: 

Jelző 

iAssign frissítés, kalibrálás vagy bump teszt 
 
iAssign frissítés, kalibrálás vagy bump teszt 

Állapot 

Sikeres 
 
Sikertelen 

Szín 

Kék 
 
Piros 

Hang 

Működésjelző Műszer be Kék Sípol
ás 

*A jelek (optikai, hang és rezgés) a műszer beállításaitól függően változnak. 
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Karbantartás szükséges riasztások Alacsony telep töltöttség figyelmeztetés 

    

 

 

 

 

 



 

 

Meghibásodások és hibák 
Bizonyos meghibásodásokat és hibákat a szakképzett személyek könnyen el tudnak hárítani (ld.: 6.3 
táblázat). Egyéb meghibásodások vagy hibák esetén kérje az Industrial Scientific segítségét. 

6.3. táblázat: Meghibásodások és hibák 

A mintaképernyő (bal oldal) szenzor hibát jelez. Az „F" felirat azt jelenti, hogy a LEL szenzor hibás. 
Ahogy azt korábban említettük, különböző rövidítéseket vagy szimbólumokat használunk az egyéb 
meghibásodások és hibák jelzésére. 

Szimbólumok 

Csak F 

Ok 

A szenzor általános 
hibaállapotban van és 
nem működik. 

A szenzor rossz helyre 
van beépítve. 
 
A szenzor nullázása 
meghiúsult. 

A szenzor bump tesztje 
sikertelen. 

A szenzor 
kalibrálása 
sikertelen. 

Javasolt intézkedések 

Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja 
vissza. Ha a hiba továbbra is fennáll, 
ellenőrizze a szenzor beépítését. 

Építse be a szenzort a megfelelő helyre. ERR 

Ismételje meg a nullázási folyamatot. 

BUMP és F 

CAL és F 

Kalibrálja a műszert, majd végezzen 
bump tesztet. 

A kalibrálási eredmények jelzik a szenzor 
kalibrálási tartalék százalékos értékét. Ha ez 
az érték kevesebb, mint 50 %, a szenzor 
kalibrálás sikertelen és cserélni kell. Ha a 
kalibrálási tartalék 50 % feletti, ellenőrizze a 
hiba lehetséges okait. 

• Győződjön meg arról, hogy a kalibráló adapter 
kompatibilis a műszerrel, illetve megfelelően 
és biztonságosan van-e rögzítve a műszeren. 

Ellenőrizze a csövek épségét és esetleges 
elzáródását. 

Ellenőrizze, hogy a cső a kalibráló 
adapterhez és a palack szabályozó 
szelepéhez rögzítve van-e 

Ügyeljen arra, hogy a palack ne legyen üres és 
szükséges gázkoncentrációt tartalmazza. 

• 

• 

• 

Szükség esetén ismételje meg a kalibrálást. 

A még működő szenzor külön szenzorként 
működik. A társaság biztonsági szabályzata 
szerint cselekedjen. 

! és gázérték A DualSense üzemű 
szenzor meghibásodott. 

Ha a hibát nem a fent felsorolt feltételek váltják ki, akkor hibakód jelenik meg. Bizonyos esetekben 
telepítési hiba vagy kompatibilitási probléma lehet; a szakképzett személyek kísérletet tehetnek az ilyen 
problémák és egyéb hibák megoldására (ld.: alábbi 6.4. táblázat). Az összes többi hibakóddal 
kapcsolatban kérje az Industrial Scientific segítségét. 

61 

 

 

 

 



 

 

6.4. táblázat: Kritikus hibák 

A bal oldali ábra egy kritikus hiba jelzésére mutat példát. A műszer meghibásodási állapotba kerül, 
amíg a hibát el nem hárítják. A 408 kód egy konkrét problémát jelez; a különféle hibák jelzésére 
különböző kódokat használunk. 

Hibakód 

406 

Ok 

Egy szenzor rossz helyre 
van beépítve. 

Nincs beépített szenzor, 
vagy a műszer nem érzékeli 
a beépített szenzorokat. 

Előfordulhat, hogy egy 
szenzor levált az 
áramkörről. 

Nem kompatibilis 
akkumulátor van 
beépítve. 

Lehetséges megoldás 

Ellenőrizze a szenzor típusát, és telepítse a 
megfelelő helyre. 

Ellenőrizze a telepített szenzor megfelelő 
beépítését, pozícióját és kompatibilitását. 

408 

490 Ellenőrizze, hogy nincs-e meglazult vagy 
elmozdult szenzor, a szenzor tűk és áramköri 
csatlakozók nem sérültek-e. 

A kompatibilitás érdekében ellenőrizze a 
beszerelt akkumulátor cikkszámát; szükség 
esetén építsen be kompatibilis akkumulátort. 

470 
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Betét pozíció: előre 

Betét oldal: 1 

Lítium-ion akkumulátor 

Behelyezési pozíció: előre 

Behelyezési oldal: 1 

Slim, bővített kapacitású 
lítium-ion akkumulátor 

Behelyezési pozíció: előre 

Behelyezési oldal: 2 

Bővített kapacitású lítium-ion 
akkumulátor (itt szívó 
készülék). 

Ezt a helyzetet bármilyen 
diffúziós készülék - bővített 
kapacitású akkumulátor 
kombinációnál is használhatja. 

Betét pozíció: hátsó 

Betét oldal: 1 

Garancia 
A Ventis Pro5 termékre az élettartam garancia mindaddig él, amíg a műszert az Industrial Scientific 
Corporation támogatja (szenzorokat, akkumulátorokat és szűrőket kivéve). Az O2, LEL, CO és H2S 
szenzorokra és szivattyúkra 4 év garanciát adunk. A többi szenzorra és akkumulátorra 2 év. 

A felelősség korlátozása 

A FENTIEKBEN RÖGZÍTETT SZAVATOSSÁG KIZÁRÓLAGOSAN AZ ABBAN MEGHATÁROZOTT 
FELTÉTELEKRE KORLÁTOZÓDIK, ÉS KIZÁR MINDEN MÁS JOGSZABÁLYBÓL, ÜZLETKÖTÉSBŐL, 
KERESKEDELMI SZOKÁSBÓL VAGY EGYÉB FELTÉTELBŐL FAKADÓ - KIZÁRÓLAGOS VAGY 
HALLGATÓLAGOS - JÓTÁLLÁST VAGY GARANCIÁT. AZ INDUSTRIAL SPECIFIC NEM VÁLLAL 
SEMMILYEN - KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS - GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK 
KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY MÁS EGYÉB MEGHATÁROZOTT CÉLRA VONATKOZÓ 
SZAVATOSSÁGOT. 

HA A TERMÉK A FENTI JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEKNEK NEM FELEL MEG, A VEVŐI JÓVÁTÉTEL 
LEHETŐSÉGÉRŐL ÉS AZ INDUSTRIAL SPECIFIC KÖTELEZETTSÉGÉRŐL - SAJÁT BEÁLÁTÁSA 
SZERINT - AZ INDUSTRIAL SPECIFIC DÖNT, HOGY 
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Töltés 

Hátsó betét pozíció 

Első betét pozíció 

Ha a töltő betétet is tartalmaz, úgy állítsa be, hogy az 
akkumulátor érintkezők és töltőérintkezők érintkezzenek. 
Miután a betét a kívánt helyzetbe került, határozott 
megnyomással rögzítse a helyén. 

A betét elvesztésének elkerülése érdekében tartsa a 
bölcsőben, a leggyakrabban használt helyzetben. 

 

 



 

 

OPCIÓSAN A NEM MEGFELELŐ ÁRUKAT KICSERÉLI VAGY MEGJAVÍTJA, VAGY VISSZATÉRÍTI AZ 
ILYEN NEM MEGFELELŐ ÁRUK VÉTELÁRÁT. 

AZ INDUSTRIAL SCIENTIFIC SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS AZ EGYÉB SPECIÁLIS, 
VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRÓ, BÜNTETŐJOGI VAGY EGYÉB, HASONLÓ 
JELLEGŰ KÁRÉRT - AZ ITT ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK ELADÁSÁBÓL, GYÁRTÁSÁBÓL VAGY 
FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ PROFIT CSÖKKENÉST, GYÁRTÁS KIESÉST VAGY FEL NEM 
HASZNÁLHATÓSÁGOT IS BELEÉRTVE - FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SZERZŐDÉSBEN VAGY 
KÁRTÉRÍTÉSBEN MILYEN IGÉNY KERÜLT MEGFOGALMAZÁSRA; A SZIGORÚ KÁRTÉRÍTÉSI 
FELELŐSSÉGET VALAMINT AZT IS BELEÉRTVE, HOGY AZ INDUSTRIAL SCIENTIFIC ÉRTESÜLT-E 
AZ ILYEN POTENCIÁLIS KÁROKRÓL. Az Industrial Scientific teljes - bármilyen okra visszavezethető -
felelőssége (az Industrial Scientific gondatlanságával okozott személyi sérülésből eredő felelősséget 
kivéve), a szerződéshez, garanciához, kártérítéshez (a gondatlanságot is beleértve), a szigorú 
felelősségvállaláshoz kapcsolódó felelőssége, termékfelelőssége vagy bármely más elméleti felelőssége a 
vevői kár összegéig vagy a vevői kárigényt képező termékek, Industrial Specific számára megfizetett 
vételáráig terjed ki, ezek közül is arra, amelyik alacsonyabb összeget jelent. Az Industrial Scientific 
társaság részére az összes kárigényt az igény jelentkezésétől számított 1 éven belül kell jelezni, és a Vevő 
kifejezetten lemond a hosszabb elévülési időről. 

Az Industrial Scientific garancia biztosításának kifejezett feltétele, hogy a Vevő az átvétel során az összes 
terméket az épség vonatkozásában gondosan ellenőrizte, a termékeket a Vevő az Industrial Specific 
termékirodalmában rögzített utasítások szigorú betartása mellett használta, szervizelte és tartotta karban. 
Ha a javítást vagy karbantartást nem szakemberek végzik, illetve a nem jóváhagyott fogyóeszközök vagy 
pótalkatrészek használata érvénytelenítheti a garanciát. Az egyéb más kifinomult termékekhez hasonlóan, 
az Industrial Scientific szavatosságának elengedhetetlen feltétele, hogy a termékek felhasználói teljes 
mértékben tisztában legyenek a vonatkozó termékirodalomban meghatározott használattal, képességekkel 
és határértékekkel. 

A Vevő tudomásul veszi, hogy önállóan döntött a megvásárolt áruk felhasználási céljáról és 
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A függelék 
Gázokkal és szenzorokkal kapcsolatos kiegészítő 
információk 

Mérgező gázok 
A szenzort egy adott gáz, a "cél gáz" jelenlétének észlelésére és mérésére fejlesztettük ki; ugyanakkor előfordulhat, 
hogy más gázokra is reagál. Ebben az esetben a szenzor ún. "keresztérzékeny" egy másik gázra, ami zavarja a cél 
gáz észlelését. Az A.1. táblázat áttekintést nyújt a keresztérzékenység lehetséges szintjeivel kapcsolatban, és arról, 
hogy a nem cél gáz csökkenti vagy növelni fogja a cél gáz értékeket. 

Például, ha egy adott helyszínen H2S-t szeretnénk mérni; a levegő NO2-t is tartalmaz. Az A.1 táblázat szerint a H2S 
szenzor reagál az NO2-re, így a H2S érték mindkét gázra vonatkozik. Mivel az NO2 keresztérzékenységi értéke 
negatív (-25 %), annak értéke a H2S értéket csökkenti, amely olyan H2S-értéket eredményez, ami alacsonyabb, mint 
a levegőmintában található H2S tényleges koncentrációja. 

Ha a keresztérzékenység értéke pozitív, akkor ennek épp az ellenkezője zajlik. Ha egy gáz 
keresztérzékenysége pozitív, akkor értéke a szenzor cél gáz értékéhez adódik, ami magasabb értéket 
eredményez, mint a levegőmintában lévő cél gáz tényleges koncentrációja. 

1. táblázat: Keresztérzékenységi iránymutatás (%) 

Szenzor 

Cél gáz 

CO 

H2S 

SO2 

NO2 

Cl2 

ClO2 

HCN 

HCl 

PH3 

NO 

H2 

NH3 

CO 

100 

5 

0 

-5 

-10 

— 

15 

3 

— 

25 

22 

0 

CO/H2 Low 

100 

5 

5 

5 

0 

— 

— 

— 

— 

40 

3 

0 

H2S 

1 

100 

5 

-25 

-20 

— 

— 

— 

— 

-0,2 

0.08 

0 

SO2 

1 

1 

100 

-165 

-25 

— 

50 

5 

— 

1 

0.5 

0 

NO2 

0 

-40 

0 

100 

10 

— 

1 

0 

— 

5 

0 

0 

HC

N 0 

10 

— 

-70 

-20 

— 

100 

0 

425 

-5 

0 

0 

NH3 

0 

25 

-40 

-10 

-50 

— 

5 

0 

— 

0 

0 

100 

A fenti értékek becsült értékek. Általában csak azokra az új szenzorokra vonatkoznak, amelyeket az alábbi környezeti feltételek 
mellett használunk a gázok észlelésére: 20°C (68°F), 50 % relatív páratartalom és 1 atm. Az értékek változhatnak. 

A „-" azt jelzi, hogy nem áll rendelkezésre adat. 
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Éghető gázok 
Az A.2 és A.3 táblázat a kiválasztott éghető gázok LEL-értékét adja meg, mivel azok adott szenzorokra 
vonatkoznak. Ezekben a táblázatokban olyan korrelációs tényezők is található, amik segíthetnek a százalékos
LEL érték meghatározásában, ha a tényleges gáz eltér a műszer kalibrálásához használt gáztól. 

Például, ha a műszer pentán közegben 10 % LEL-értéket mér és metánra van kalibrálva, a százalékos 
LEL értéket az alábbiak szerint kell meghatározni: 

1. Keresse meg azt a táblázat cellát, ahol a mintagáz (pentán) metszi a kalibráló gázt (metán). 

 
Szorozza meg a cella értékét (2.02) a készülék LEL értékével (10 %) a tényleges 20.2% LEL 
koncentráció kiszámításához. 

2. 

A.2. táblázat: LEL korrelációs tényezők 17155304-K, -L és -M cikkszámú szenzorokhoz 

Kalibráló gáz 
LEL 

(térfogat %) 
Bután Hexán Hidrogén Metán Pentán Propán 

Minta gáz 

Aceton 

Acetilén 

Benzol 

Bután Etán 

Etanol 

Etilén 

Hexán 

Hidrogén 

Izopropanol 

Metán 

Metanol 

Nonán 

Pentán 

Propán 

Sztirol 

Toluol 

Toluol  

Xilol 

JP-4 

JP-5 

JP-8 

2,5% 

2,5% 

1,2% 

1,9% 

3,0% 

3,3% 

2,7% 

1,1% 

4,0% 

2,0% 

5,0% 

6,0% 

0,8% 

1,4% 

2,1% 

0,9% 

1,1% 

1,1% 

— 

— 

— 

1.00 

0.70 

1.10 

1.00 

0.80 

0.89 

0.80 

1.71 

0.56 

1.10 

0.60 

0.60 

2.22 

1.21 

0.97 

1.30 

1.53 

1.50 

— 

— 

— 

0.70 

0.60 

0.80 

0.58 

0.60 

0.52 

0.60 

1.00 

0.33 

0.90 

0.35 

0.50 

1.30 

0.71 

0.57 

1.00 

0.89 

1.10 

— 

— 

— 

1.70 

1.30 

1.90 

1.78 

1.30 

1.59 

1.40 

3.04 

1.00 

2.00 

1.06 

1.10 

3.95 

2.15 

1.72 

2.20 

2.71 

2.60 

— 

— 

— 

1.70 

1.30 

1.90 

1.67 

1.30 

1.49 

1.30 

2.86 

0.94 

1.90 

1.00 

1.10 

3.71 

2.02 

1.62 

2.20 

2.55 

2.50 

— 

— 

— 

0.90 

0.70 

1.00 

0.83 

0.70 

0.74 

0.70 

1.42 

0.47 

1.00 

0.50 

0.60 

1.84 

1.00 

0.80 

1.10 

1.26 

1.30 

1.20 

0.90 

1.50 

1.10 

0.80 

1.20 

1.03 

0.80 

0.92 

0.90 

1.77 

0.58 

1.20 

0.62 

0.70 

2.29 

1.25 

1.00 

1.40 

1.57 

1.60 

— 

— 

— 
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A.3. táblázat: LEL korrelációs tényezőa 17155304-U cikkszámú szenzorhoz 

Kalibráló gáz 

Propán LEL 

(térfogat %) Minta gáz 

Aceton  

Bután  

Klórmetán, 

Ciklopentán 

Diklór-etán 

Etán 

Etanol 

Etil-acetát 

Etilén 

Etilén Oxid 

Hexán 

Izopropanol 

Metán 

Metanol 

Metil-etil-keton 

Pentán 

Propilén 

Toluol 

Xilén 

2.5 

1.9 

8.1 

1.1 

5.4 

3.0 

3.5 

2.0 

2.7 

3.0 

1.1 

2.0 

5.0 

6.0 

1.4 

1.4 

2.4 

1.1 

1.1 

3.28 

0.97 

4.97 

1.62 

8.57 

1.01 

1.65 

1.69 

3.43 

0.845 

0.8 

1.43 

3 

2.22 

1.87 

0.89 

1.69 

1.18 

1.51 

aEzek a tényezők csak a térfogat%-ban és legfeljebb 2.5 térfogat%-ban kifejezett gázkoncentrációkra vonatkoznak. Ezek a 
tényezők szenzoronként eltérőek lehetnek, ±25 %-os tűréssel. 

Megjegyzés: A LEL korrelációs tényező pontossága előzetes tájékoztatás nélkül változhat, és a korrelációs tényezőket a 
szenzorok gátlószereknek vagy mérgező anyagoknak kitettsége, a szenzorok öregedése, a gáz szenzor alkalmazások, a 
környezet és egyéb tényezők befolyásolhatják. Ha lehetséges, a műszereket a tervezett cél gázzal kalibrálja, és szükség esetén 
érvényesítse a korrelációs tényezőket. 
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B függelék 
Wi-Fi akkumulátorral szerelt Ventis Pro programozása 

1. Töltse le mobiltelefonjára az iAssign® alkalmazást. 

2. Nyissa meg az alkalmazást; lépjen be a „Tag management" (Címkekezelés) pontba, és válassza ki a „Write Tage" (Címke írása) lehetőséget. 

3. Lépjen a Wi-Fi akkumulátor fülre, hogy az iAssign címkére fel tudja programozni a hálózati azonosítót, jelszót és biztonság 
típust. 

4. Miután az adatait megadta az alkalmazásban, válassza ki a 
„Write" (Írás) lehetőséget, majd érintse meg az iAssign címkét az 
okoseszköz hátoldalán. 

5. A Ventis Pro készülékén nyomja meg a  gombot a hálózati 
képernyőre navigáláshoz, majd nyomja meg a  gombot a 
„Frissítés" eléréséhez. 

 

6. Érintse meg a programozott iAssign címkét a műszer 
hangszórójánál és a hálózati értékek frissülnek. 
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C függelék 
Jelölési követelmények 

ATEX jelölések 
Industrial Scientific Corp. 
15205 USA 
VENTIS Pro SERIES 
DEMKO 15 ATEX 1571 
Ex da ia IIC T4 Ga 
Ex db ia IIC T4 Gb beépített IR szenzorral 
Ex da ia I Ma 
Ex db ia I Ma  beépített IR szenzorral 
-40°C 1 Ta 1 +50°C 
-20°C 1 Ta 1 +50°C  beépített IR szenzorral  
P 64 

IECEx jelölések 
Industrial Scientific Corp. 
15205 USA 
VENTIS PRO SERIES 
IECEx UL15.0114 
Ex da ia IIC T4 Ga Ex db ia IIC T4 Gb beépített IR szenzorral 
-40°C 1 Ta 1 +50°C 
-20°C 1 Ta 1 +50°C  beépített IR szenzorral  
-20°C 1 Ta 1 +50°C IP 64 

Szívó konfiguráció 
Csak a 17148313-1 cserélhető akkumulátor csomagot használja 
Ne töltse vagy cserélje az akkumulátort veszélyes helyeken. 
Töltőérintkező paraméterek: Um = 6.2 V 
[sorozatszám] [gyártási hónap/év] 

Szívó konfiguráció 
Csak a 17148313-1 cserélhető akkumulátor csomagot használja 
Ne töltse vagy cserélje az akkumulátort veszélyes helyeken. 
Töltőérintkező paraméterek: Um = 6.2 V 
[sorozatszám] [gyártási hónap/év] 

Diffúziós konfiguráció 
Csak a 17148313-1, 17157350-X1, 17159022-X1 vagy 17134453-
X1 cserélhető akkumulátor csomagot használja 
Ne töltse vagy cserélje az akkumulátort veszélyes helyeken. 
Töltőérintkező paraméterek: Um = 6.2 V 
[sorozatszám] [gyártási hónap/év] 

Diffúziós konfiguráció 
Csak a 17148313-1, 17157350-X1, 17159022-X1 vagy 17134453-X1 
cserélhető akkumulátor csomagot használja 
Ne töltse vagy cserélje az akkumulátort veszélyes helyeken. 
Töltőérintkező paraméterek: Um = 6.2 V 
[sorozatszám] [gyártási hónap/év] 
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Kapcsolatfelvételi információk 
Industrial Scientific Corporation 
1 Life Way 
Pittsburgh, PA 15205-7500 USA  
Web: www.indsci.com 
Tel.: +1 412-788-4353 vagy 1-800-DETECTS (338-3287) 
E-mail: info@indsci.com 
Fax: +1 412-788-8353 

Industrial Scientific France S.A.S. 
11D Rue Willy Brandt 
62002 Arras Cedex, Franciaország  
Web: www.indsci.com  
Tel.: +33 (0)1 57 32 92 61  
E-mail: info@eu.indsci.com  
Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 

Termékeink területi forgalmazóit, az Industrial Scientific szervizközpontját és székhelyét a www.indsci.com webhelyen találja meg. 
Magyarországi szervizközpont: NESLER Kft. www.nesler.hu 

 

 

 

 

70 

 


