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Leírás 
A POLI többgázos detektorok (MP400 és MP400P) oxigén (O2), éghető (LEL) gázok, mérgező gázok, szén-
dioxid (CO2) és illékony szerves vegyületek (VOC) 4- vagy 5-gázos észlelését biztosítja. Az MP400 egy 
diffúziós elven működő, mintavevő modell, alapfelszereltségként O2, LEL, szén-monoxid (CO) és 
hidrogén-szulfid (H2S) konfigurációval. A tűzoltók számára készített változat O2, LEL, CO és hidrogén-
cianid (HCN) szenzorokat használ, és egy 5-gázos változata is elérhető – a kén-dioxid (SO2) érzékelését 
is beleértve. Az MP400P egy alap, szivattyúval szerelt modell, amely lehetővé teszi az a szenzorok 
teljes palettájának használatát, például több mint 30 különböző elektrokémiai (EC) szenzort, LEL 
pellisztort, nem diszperzív infravörös (NDIR) érzékelőket szénhidrogénekhez  %LEL és %Vol 
tartományban, valamint fotoionizációs detektort (PID) illékony szerves vegyületekhez. 
A MP400S egy továbbfejlesztett modell szivattyúval és beépített vezeték nélküli modullal, ami kritikus 
adatokat - többek között pánik-, mozdulatlansági-, gázkoncentrációs- és akkumulátor riasztásokat - 
küld a helyi vagy távoli felügyeleti és irányító központok felé, a gyorsabb reagálás és a maximális 
biztonság érdekében. Az MP400S termék az MP400H típussal, mSquadban esetén legfeljebb 8 
detektorhoz, mPlatoon rendszerben legfeljebb 64 detektorhoz használható együttesen. Jelen 
használati útmutató az egyes MP400S és MP400H típusú műszerek alapvető működését ismerteti; a 
többkészülékes rendszerek beállítására és használatára vonatkozó információkért tekintse meg a POLI 
készülék használati útmutatóját. 

FŐBB FUNKCIÓK 

• 4 diffúziós, szivattyús és vezeték nélküli modell, amelyek alapvető zárt térbe belépési (CSE) megfelelőségre, 
professzionális és magasabb szintű felhasználásra vannak optimalizálva. 

• Nagyméretű grafikus kijelző és ikonvezérelt felhasználói felület intuitív, egyszerű, kétgombos 
működtetéssel. Automatikus képernyő elfordítás, ha a készüléket fejjel lefelé tartja. 

• Több mint 30 cserélhető szenzor konfiguráció, az illékony szerves vegyületekhez használható PID-et, valamint 
az éghető anyagokhoz használható NDIR-t és katalitikus szenzort és a CO2-höz használható NDIR-t is beleértve. 

• Intelligens szenzorok tárolják a kalibrálási adatokat a helyszíni gyors üzembe helyezés érdekében 

• Könnyen hozzáférhető a szivattyú, szenzorok és szűrő 

• Az akkumulátor hosszú, 16 órás üzemideje diffúziós üzemmódban és 12 órás üzemideje szivattyús 
üzemmódban 

• 6 hónapos folyamatos adattárolás 4 szenzorral 

•  Mozdulatlanság, pánik, gázkoncentráció és akkumulátor riasztás az ISM vezeték nélküli hálózaton keresztül, 
üzemeltetési költség nélkül 

• IP-65/67 víz- és porállósági besorolás 
• Tartós, dupla ütésálló külső tok 

 

 Figyelmeztetés 
Az útmutatót figyelmesen el kell olvasnia minden személynek, aki felelősséggel fogja használni, karbantartani 
vagy szervizelni ezt a terméket. A termék csak akkor működik megfelelően, ha azt a gyártó utasításai szerint 
használják, karbantartják és szervizelik. A felhasználónak meg kell ismernie a megfelelő paraméterek 
beállításának és a kapott eredmények értelmezésének módját. 

• A teljesítményt csak a műszerrel mérhető éghető gáz észlelési koncentrációra vonatkozóan vizsgáltuk. 

• A készülék megfelel az FCC szabályozás 15. cikkelyének. 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. 
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 Vigyázat 
• A monitor borítását csak biztonságos területen távolítsa el. 

• A feltöltést biztonságos területen végezze el. Alkatrészszám: M004-3002-000. 

• Csak WatchGas tölthető lítium akkumulátorokat használjon. 

• A nem WatchGas alkatrészek használata esetén a garancia érvényét veszti és az ilyen alkatrészek 
használata befolyásolhatja a termék teljesítményét is. 

• A helyettesítő alkatrészek használata károsan befolyásolhatja a gyújtószikramentes védelmet. 

• A magas mérési értékek robbanásveszélyes koncentrációra utalhatnak. A csökkenő vagy hibás érték 
kijelzést követő, gyors gázérték növekedés, a felső gázkoncentrációs korlát túllépésére utalhat, ami 
veszélyes lehet. 

• A napi használat előtt az éghető gáz érzékelőt metán gáz vagy azzal egyenértékű gáz 20-50 %-os 
ismert koncentrációjával ellenőrizni kell. A mérési pontosság a tényleges koncentrációhoz képest ±20 
%-kal térhet el. A pontosság kalibrálással korrigálható. 

• A termék megfelelőségéért felelős fél által kifejezetten nem engedélyezett módosítások vagy 
átalakítások esetén a felhasználó nem jogosult a készülék további használatára. 

TANÁCS: 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 tartózkodási helyre telepítés esetén észszerű védelmet nyújtsanak a káros 
sugárzás ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes ennek kisugárzására is, 
és nem megfelelő üzembe helyezés és használat esetén zavarhatja a rádiós kommunikációt. Az azonban 
nem garantálható, hogy egy adott telepítésnél nem okoz zavart. Ha az eszköz zavarja a rádiós vagy a 
televíziós jelek vételét (ezt ki- és 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 elválasztásáról. 

• Csatlakoztassa az eszközt a vevőtől eltérő áramkörrel táplált hálózati aljzatba. 
• Ha segítségre van szüksége, kérjen tanácsot a forgalmazótól. 

A biztonságos használat különleges feltételei 
• Sikertelen bump teszt esetén, új érzékelő üzembe helyezéskor vagy a használattól és attól függően, 

hogy az érzékelő milyen mértékben van mérgező- és szennyezőanyagoknak kitéve, legalább 180 
naponta a POLI többgázos érzékelőt kalibrálni kell. 

• A műanyagból, fémből vagy e két anyag kombinációjából készült burkolattal ellátott hordozható 
készülék esetében az elektrosztatikus kisülésekkel szemben semmilyen óvintézkedésre nincs 
szükség, kivéve olyan helyeken, ahol jelentős mértékű sztatikusságot generáló mechanizmus 
azonosítható. A termék például övre helyezése, a gombok működtetése vagy a nedves törlőkendővel 
végzett tisztítás nem jár jelentős elektrosztatikus kockázattal. Azonban az olyan helyeken, ahol 
sztatikusságot generáló mechanizmus észlelhető – pl. az ismétlődő ruházathoz dörzsölődés – a 
megfelelő intézkedéseket, például antisztatikus lábbeli viselése meg kell tenni. 

TANÁCS: Az éghető gázok érzékelésére alkalmas műszerek üzembe-helyezésére, működtetésére és 
karbantartására vonatkozóan javasoljuk, hogy tekintse meg az 1987-ben kiadott ISA RP12.13 
szabványfejezet II. bekezdését. 
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A termék ártalmatlanítása az életciklusa végén 
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) irányelv 
(2002/96/EK) célja, hogy elősegítse az elektromos és elektronikus berendezések 
és ezek alkatrészeinek újrahasznosítását az életciklusuk végén. Ez a szimbólum 
(áthúzott szemeteskuka) arra utal, hogy az EU területén az elektromos és 
elektronikai hulladékokat szelektíven kell gyűjteni. A termék egy vagy több 
nikkel-metál-hidrid (NiMH), lítium-ion vagy alkáli akkumulátort tartalmazhat. Az 
adott akkumulátorra vonatkozó információkat a használati útmutató tartalmazza. 
Az akkumulátorokat újra kell hasznosítani vagy szakszerűen kell ártalmatlanítani. 
A terméket az életciklusa végén nem szabad általános vagy háztartási hulladékba 
helyezni, hanem szelektív módon kell összegyűjteni és újrahasznosítani. Kérjük, 
hogy a terméke ártalmatlanításához használja a lakhelyén elérhető hulladék 
visszavételi- és gyűjtőrendszereket. 

1. Akkumulátor 
A termék átvételekor és a mindennapi használat előtt teljesen töltse fel A POLI készülék 
akkumulátorát. A Li-ion akkumulátort lehetőleg WatchGas USB töltővel töltse. 
TANÁCS: Bármilyen USB A vagy Micro B USB kábel használható (részlegesen) a töltéshez, 
azonban nem használható a WatchGas Suite konfigurációs és adatátviteli szoftverrel végzett 
adatkommunikációhoz. A WatchGas M011-3003-W00 alkatrészszámú USB-kábellel tudja a 
készüléket számítógéphez csatlakoztatni, és a WatchGas Suite szoftvert használni. 

 

 

1.1 AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 
Csatlakoztassa a WatchGas USB töltőkábel mini végét a POLI készülék 
töltőfoglalatához, és csatlakoztassa a tápkábelt egy 220-250 V-os 
hálózati aljzatba. A képernyőn az akkumulátor ikon jelenik meg az 
üres és a teljes töltöttség közötti állapot szimbolizálásával, és az 
egyik riasztás LED sárga marad. Ha az akkumulátor teljesen fel van 
töltve, az ikon teljesen feltöltött állapotot jelez (ld.: 3.1 fejezet), 
és a riasztás LED zöldre vált. 

 

1.2 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉG 
A kijelzőn található akkumulátor ikon jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét és riasztást ad 
ki, töltési probléma esetén. 

 

Ha az akkumulátor feszültségszintje egy előre beállított érték alá esik, a műszer egy sípoló  

FIGYELMEZTETÉS 
A veszélyes légkör gyulladásának elkerülésére, az akkumulátorokat csak biztonságos helyen 

szabad feltölteni, kiszerelni vagy cserélni! 
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hanggal és egy percig tartó villogással figyelmeztet. A készülék 10 perc után automatikusan 
kikapcsol és ennyi idő áll rendelkezésére az akkumulátor feltöltésére. Alacsony akkumulátor 
töltöttség esetén azt javasoljuk, hogy a műszereket azonnal csatlakoztassa teljesen feltöltött 
POLI termékre, és/vagy az akkumulátort nem veszélyes helyen töltse fel. 
TANÁCS: A legjobb teljesítmény érdekében erősen ajánlott a POLI készülék teljes feltöltése 
minden egyes használat előtt. 

 
1.3 AKKUMULÁTOR CSERE 
A POLI lítium-ion akkumulátor karbantartásmentes. Akkumulátorhiba vagy az élettartam végén 
az akkumulátor cseréjével kapcsolatban forduljon a WatchGas szervizszolgálatához vagy egy 
hivatalos szervizközponthoz. 

 
2. Felhasználói felület 
A POLI készülék felhasználói felülete két gombból, négy szenzor foglalatból, egy nagyméretű 
folyadékkristályos kijelzőből (LCD), nyolc riasztást biztosítói LED-ből, egy hangjelzőből és két 
rezgés riasztásból áll. 

 
LED RIASZTÁS GÁZBEMENET (SZIVATTYÚS MODELLEK)

HANGJELZŐ 

SZENZOR 
(GÁZBEMENETTEL/KIMENETTEL 
RENDELKEZŐ DIFFÚZIÓS MODELLEK) 

 
BEKAPCSOLÓ/KURZOR NAVIGÁLÓ 
GOMB 

MEGERŐSÍTÉS/
SZÁM/ 
NÖVELÉS 

LED RIASZTÁS 

LCD 

TÖLTŐ/KOMM. PORT 
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2.1 KIJELZŐK ÉS GOMBOK 
Az LCD kijelző valós idejű gáz mérési 
értékeket, szenzor típusokat, 
adatnapló/akkumulátor/szivattyú/ 
vezeték nélküli állapotot stb. jelenít 
meg. 

 
 
 
 

2.2 AZ ÁLLAPOTJELZŐ IKONJAI 
A legtöbb kijelző felső részén állapot ikonok találhatók, amik jelzik Önnek, hogy az adott 
funkció be van-e kapcsolva és/vagy jelzik annak erősségét vagy fokozatát. 

 

  VEZETÉK NÉLKÜLI JEL ERŐSSÉGE 0-5 SZINT KÖZÖTT  

   SZIVATTYÚ ÁLLAPOTA (CSAK SZIVATTYÚVAL SZERELT MODELLEK ESETÉN) 

  ADATNAPLÓZÁS ENGEDÉLYEZVE (NEM KAPCSOLHATÓ KI) 

  AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉG 

MOZDULATLANSÁG RIASZTÁS ENGEDÉLYEZVE 

AZ ÖSSZES ÉRZÉKELŐ BUMP TESZTJE ÉS KALIBRÁLÁSA MEGTÖRTÉNT; A MŰSZERBEN KONFIGURÁLT 
INTERVALLUMNAK MEGFELELŐEN NINCS ESEDÉKES BUMP TESZT VAGY KALIBRÁLÁS 

 

2.3 GOMBOK ÉS FELÜLETEK 
A POLI készüléknek 2 gombja van: 

 

 
BAL OLDALI [+/OK] GOMB 

MŰVELET MEGERŐSÍTÉSE/SZÁM NÖVELÉSE 
 

JOBB OLDALI [ /  ] GOMB 
MŰVELET MEGERŐSÍTÉSE/SZÁM CSÖKKENTÉSE 

KIKAPCSOLÁS/KURZOR MOZGATÁSA 

Az egyik [+/OK] jelölésű gomb a műveletek megerősítéséhez vagy a szám növeléséhez, a 
másik [ / ] jelölésű gomb a be- és kikapcsoláshoz/a kurzor mozgatásához használható. Az 
LCD képernyő alján található két szövegdobozhoz vagy szimbólumhoz rendelt 
„funkciógombokként” is működnek, melyekkel számértékeket módosíthat, és a különböző 
menükben kiválaszthatja a kívánt beállításokat. 
A fent ismertetett funkciók mellett a bal oldali [+/OK] gomb, a kikapcsolt az LCD 
háttérvilágítás kézi aktiválására használható, továbbá a fő kijelzőn megjelenő LED-, hang- és 
rezgés riasztások manuális tesztelésére használható. 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali gombot a pánik riasztás elindításához. 
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2.4 A RIASZTÁSOK ÁTTEKINTÉSE 
A POLI készülék összetéveszthetetlen ötutas riasztást biztosít, ami a detektor helyi riasztásait a valós 
idejű, távoli, vezeték nélküli értesítéssel kombinálja a felhasználó biztonságának magasabb szintre 
emeléséhez. Az eszköz riasztások közé tartozik a hangriasztás, optikai riasztás LED-ek segítségével, 
rezgés és a kijelzőn megjelenő értesítés. Ezek egymástól függetlenül programozhatók és be- vagy 
kikapcsolhatók. 
Minden egyes mérési periódus alatt a készülék összehasonlítja a gázkoncentrációt az alacsony, magas, 
TWA és STEL riasztásokra vonatkozó programozott riasztási határértékekkel. Ha a koncentráció 
meghaladja az előre beállított határértékeket (vagy oxigén esetén az alsó határérték alá csökken), a 
riasztások azonnal bekapcsolnak, hogy figyelmeztessék a POLI készülék felhasználóját és a 
távfelügyeletet (ha a rádió engedélyezve van) egyaránt a riasztás állapotáról. 
A legfontosabb új funkció a Mozdulatlanság érzékelés, ami lehetővé teszi a helyi és távoli riasztások 
aktiválását, amikor a felhasználó összeesett vagy nem mozdul. Ez a funkció manuálisan is elindítható a 
Pánik riasztás elindításával, ha a munkatárs bajba kerül. Emellett a POLI készülék riasztást ad ki, ha az 
akkumulátor feszültség alacsony, a szivattyú blokkolva van és más egyéb hibakörülmények között. 
A Pánik riasztás aktiválásához tartsa lenyomva a bal oldali gombot. 

 

RIASZTÁSOK TÍPUSA ÉS PRIORITÁSA 

  

3. Alapvető műveletek 
3.1 BEKAPCSOLÁS  
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ / ] gombot 3 másodpercig, amíg a hangjelző sípol, és a 
piros LED világítani nem kezd. Bekapcsolás után az alábbiak jelennek meg: 
• WatchGas logó és cégnév 
• Terméktípus, típusszám és sorozatszám 
• Firmware verzió, gyártási dátuma és ideje 
• Akkumulátor típusa és feszültsége 
• Adatnapló intervallum 
• Riasztási határértékek az egyes szenzor típusokhoz 

RIASZTÁS TÍPUSA PIROS LED HANGJELZŐ REZGÉS 

Pánik riasztás 1 sípolás/s Többtónusú, hosszú sípolás 1 rezgés/s 

Mozdulatlanság riasztás 1 sípolás/s Többtónusú, hosszú sípolás 1 rezgés/s 

Tartományon túli riasztás 3 villogás/s 3 sípolás/s 1 rezgés/s 

Magas gázkoncentráció riasztás 3 villogás/s 3 sípolás/s 1 rezgés/s 

Kalibrálási hiba 3 villogás/s 3 sípolás/s 1 rezgés/s 

Sikertelen bump teszt 3 villogás/s 3 sípolás/s 1 rezgés/s 

Alacsony gázkoncentráció riasztás 2 villogás/s 2 sípolás/s 1 rezgés/s 

STEL riasztás 1 villogás/s 1 sípolás/s 1 rezgés/s 

TWA riasztás 1 villogás/s 1 sípolás/s 1 rezgés/s 

Negatív torzítás 1 villogás/s 1 sípolás/s 1 rezgés/s 

A kalibrálás esedékes 1 villogás/s 1 sípolás/s 1 rezgés/s 

A bump teszt esedékes 1 villogás/s 1 sípolás/s 1 rezgés/s 

Alacsony töltöttségű akkumulátor 1 villogás/s 1 sípolás/p 1 rezgés/s 

Szenzor hiba 1 villogás/s 1 sípolás/s  

Lemerült akkumulátor 1 villogás/s 1 sípolás/s  

A vezeték nélküli adatátvitel megszűnt 1 villogás/s   

 

Prioritás (legm
agasabbtól a legalacsonyabbig) 
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• Ezután a POLI készülék fő mért érték képernyője jelenik meg. Általában 1–2 percet vesz 
igénybe, amíg a szenzorok értékelhető értékeket jelenítenek meg. Egyes szenzorok 
esetében, melyek nem melegedtek be teljesen, a fő képernyőn a számértékek helyett a 
„-” jelzés jelenik meg, amíg a szenzor stabilizálódik. Ez általában néhány percig tart. 
Ezt követően a 2.2 fejezetben látható képernyőhöz hasonló, azonnali mért érték jelenik 
meg (a beépített érzékelőtől függően) és a termék használatra kész. 

TANÁCS: Ha az akkumulátor töltöttsége nem megfelelő, az LCD kijelzőn rövid időre a 
„Battery Low” (Akkumulátor töltöttség alacsony) üzenet jelenik meg, és a POLI készülék 
automatikusan kikapcsol. Az akkumulátort ezután újra fel kell tölteni vagy teljesen 
feltöltött akkumulátorra kell cserélni, mielőtt a készüléket újra bekapcsolná. 

TANÁCS: A gyors indítás mindkét gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával érhető el. 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 KIKAPCSOLÁS  
Normál mérési módban nyomja meg és tartsa lenyomva a [ / ] gombot. Az egység 5 
másodperig visszaszámol, a piros LED villog és másodpercenként egy hangjelzés hallható. Az 
utolsó hosszú villogást és sípolást követően a készülék a „Power off” (Kikapcsolva) üzenetet 
jeleníti meg, majd kikapcsol. 

 
 

FONTOS! 
Olyan nagyobb hiba esetén, ami megakadályozza a POLI működését az indításkor, a kijelzőn a 
„Contact Service” (Vegye fel a szervizzel a kapcsolatot) üzenet jelenik meg. A műszert ki kell 

kapcsolni és szervizelni kell. 

VIGYÁZAT! 
A riasztás nagyon hangos. Az indításkor a riasztási hangerőt úgy tompíthatja, hogy az ujját a 
hangjelző nyílásához helyezi. Ragasztószalaggal ne ragassza le a hangjelző nyílását, mivel így az 
tartósan elnémul, és ez súlyos biztonsági problémát okozhat. 
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3.3 AKTÍV SZENZOR KIJELZŐK 
A POLI készüléke egy rugalmas platform, négy szenzor foglalattal, ami lehetővé teszi legfeljebb 
öt érzékelő tetszés szerinti használatát, az utolsó foglalat esetében dupla toxikus szenzorral. 
Ha nincs egy vagy több szenzor beállítva, illetve ki van kapcsolva, a kijelzőn csak a beépített, 
aktív szenzorok jelennek meg: 

 

Egy szenzor Két szenzor Három szenzor 
 

Négy szenzor Öt szenzor 
 

3.4 SZIVATTYÚ ÁLLAPOT 
Normál működés közben a szivattyú ikon a beáramlást és a kiáramlást 
felváltva mutatja. Ha a szivattyú meghibásodik vagy elzáródik, a riasztás 
megszólal, és a szivattyú leállását jelző ikon villog. Ebben az esetben 
szüntesse meg az akadályt, és nyomja meg a bal oldali [+/OK] gombot a 
szivattyú újraindításához. 

 

FONTOS! 
Az akadályok a szivattyú idő előtti kopását és téves mérését okozhatják. Ha a szivattyú nem 
indul újra a [+/OK] gomb megnyomása után, olvassa el az útmutató Hibaelhárítás fejezetét, 

vagy technikai segítségért forduljon a WatchGas-hoz. 
TANÁCS: A POLI készülék diffúziós változatán a szivattyú állapota nem látható. 
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3.5 RIASZTÁSOK TESZTELÉS 
Normál üzemmódban és riasztásmentes állapotban a hangjelző, a rezgés riasztás, a LED és a 
háttérvilágítás bármikor ellenőrizhető az [Y+/OK] gomb egyszeri megnyomásával. 

 

3.6 FŐ FELHASZNÁLÓI MENÜ 
A mérési módban található felhasználói menü egyszerűen áttekinthető a [ / ] és [+/OK] 
gombokkal. Az adatok az alábbi sorrendben jelennek meg. Minden egyes érzékelőhöz 
megjelenik a bekapcsolástól számított csúcs, minimum, STEL és TWA érték, a csúcs vagy a 
minimum érték törlése és újraindítása opcióval. Emellett, ha a POLI készülék PID- vagy 
pellisztor LEL szenzorral van szerelve, a megfelelő kalibráló gáz és mérőgáz (és annak 
korrekciós tényezője) jelenik meg (az akkumulátor adatok után). 

JOBB OLDALI FŐMENÜ 

VALÓS IDEJŰ MÉRT ÉRTÉKEK 

[ / ] 
CSÚCS ----- TISZTA CSÚCS? [+/OK] 

[ / ] 
MINIMUM ------  TISZTA MIN? [+/OK] 

[ / ] 
STEL 

[ / ] 
TWA 

[ / ] 
DÁTUM, IDŐ, HŐMÉRSÉKLET 

[ / ] 
AKKUMULÁTOR TÍPUSA, FESZÜLTSÉG, ÜZEMIDŐ, UTOLSÓ ÜZEMIDŐ 

[ / ] 

PID KAL. GÁZ, MÉRŐGÁZ, KORREKCIÓS TÉNYEZŐ (HA BE VAN ÉPÍTVE) 

[ / ] 
LEL KAL. GÁZ, MÉRŐGÁZ, KORREKCIÓS TÉNYEZŐ (HA BE VAN ÉPÍTVE) 

[ / ] 
KOMM. INDÍTÁSA? 

[ / ] 
VALÓS IDEJŰ MÉRT ÉRTÉKEK 

FIGYELMEZTETÉS 
Ha valamelyik riasztás nem reagál erre a tesztre, ellenőrizze a riasztási beállításokat a 
Konfigurációs módban, hogy a riasztások ki vannak-e kapcsolva. Ha bármelyik riasztás 
engedélyezve van, de nem működik, ne használja a készüléket. Műszaki támogatásért forduljon a 
WatchGas-hoz. 
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BAL OLDALI FŐMENÜ 
 

VALÓS IDEJŰ MÉRT ÉRTÉKEK 
 

  LED TESZT/HANGJELZŐ/REZGÉS RIASZTÁSOK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HA 3-S-IG NEM TÖRTÉNIK SEMMI 
 
 
 
 
 
 
 
 

HA 3-S-IG NEM TÖRTÉNIK SEMMI 
KAL. INTERVALLUM KI (NULLA) KAL. INTERVALLUM BE (NEM NULLA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUMP INTERVALLUM KI (NULLA)  

 
HA 3-S-IG NEM TÖRTÉNIK SEMMI 

 
 

BUMP INTERVALLUM BE (NEM NULLA) 

 
 
 
 
 
 
 

  HA 3-S-IG NEM TÖRTÉNIK SEMMI 
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A Valós idejű mérési értékekre visszatérés előtti utolsó kijelző a „KOMM. INDÍTÁSA?”. A 
jelölőnégyzet kipipálása leállítja a szivattyút és a méréseket, várakozik a számítógépes 
kapcsolatra, hogy a WatchGas Suite segítségével az adatokat át lehessen vinni, vagy a 
készülék konfigurációját frissíteni lehessen (ld.: 5. fejezet). 

4. Konfigurációs mód 
A Konfigurációs mód (Konfig mód) a POLI készülék működési beállításainak módosítására és 
a szenzorok kalibrálására szolgál. Ne feledje, hogy a kijelző alján található két 

szöveges/szimbólum mező a bal [+/OK] és a jobb [ / ] oldali gombhoz van rendelve, és a 
menütől függően változik. 

 

4.1 BELÉPÉS A KONFIGURÁCIÓS MÓDBA 
Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a [+/OK] és a [ / ] gombot 3 másodpercig, amíg a 
jelszó képernyő nem jelenik meg. Az alapértelmezett jelszó a „0000”, ami csak a WatchGas 
Suite szoftverrel módosítható. Alapértelmezés szerint a jelszóra csak akkor van szükség, 
amikor a Konfigurációs módba először szeretne belépni a készülék bekapcsolása után. Ez a 
WatchGas Suite szoftver segítségével módosítható. 

 

• Növelje a számértéket 0 és 9 között a [+/OK] gomb megnyomásával ( -hez rendelve). 

• A következő szemjegyre lépéshez használja [ / ] gombot ( -hez rendelve). 

• Mind a négy számjegy megadása után nyomja meg ismét a [ / ] gombot, és a   elem „  
”-ra vált. 

• Nyomja meg a [+/OK] gombot a jelszó megerősítéséhez és a konfigurációs módba lépéshez. 
 

Ha a jelszó nem megfelelő, az „Incorrect” (Nem megfelelő) üzenet jelenik meg jelenik meg, és 
az egység automatikusan visszatér a mérési módba. Ha nem megfelelő számjegyet adott meg, a 

[ / ] gombbal mozgassa a kurzort a négy számjegy között, majd az érték módosításához nyomja 
meg a [+/OK] gombot. 

4.2 KILÉPÉS A KONFIGURÁCIÓS MÓDBÓL 
A kilépéshez görgessen végig a fő Konfig mód menün a [ /  ] és        gomb segítségével, 
amíg az ajtó szimbólum nem jelenik meg, majd nyomja meg a [+/OK] gombot. Vagy 
egyszerűen várjon, és az egység automatikusan visszatér a normál üzemmódba, ha egy 
percen belül nem nyomja meg egyik gombot sem. 

4.3 NAVIGÁLÁS A KONFIGURÁCIÓS MÓDBAN A PARAMÉTEREK SZERKESZTÉSÉHEZ 
A Konfig módba való belépés után először a kalibrációs menü jelenik meg. Nyomja meg a [ / ] 
és  gombot a menük közötti léptetéshez, és nyomja meg a [+/OK] (Enter) gombot, hogy a 
menübe belépéssel az almenü paramétereit szerkeszteni tudja. 

[+/OK
] 

[ / ] 
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[ / ] 

4.3.1 MENÜK ÉS ALMENÜK 

[ / ] [ / ] [ / ] 

A konfigurációs üzemmód menük és almenük az alábbiak szerint vannak rendszerezve: 
 

Kalibrálás Mérés Riasztás Adatnaplózás Felügyeleti beállítás vezeték nélküli Kilépés 

Frisslevegő 
kalibrálás 

Engedélyezés és 
letiltás 

Felső határérték Összes törlése LCD kontraszt Készülékek mentése  

Többszörös 
kalibrálás 

PID mérés Gáz Alsó határérték Intervallum Szivattyú sebesség* Munkatárs 
hozzárendelése 

 

Egyszeri zéró (csak 
O2/CO2 esetén) 

Egyedi CF beállítása 
(Csak PID esetén) 

STEL határérték Érzékelő 
kiválasztása 

Szivattyú leállás* Mentés (csak 400H 
esetén) 

 

Egyszeri kalibrálás Gáz mértékegység TWA határérték Kilépés Hőmérséklet 
mértékegység 

Hoszt modul 
azonosító 

 

Bump teszt Kilépés Riasztási eszköz  Nyelv Csatorna  

Kalibrálási érték 
beállítása 

 Szívverés jelzőfény  Háttérvilágítás mód Kilépés  

Span2 érték* 
beállítása 

 M-D† be/ki  LCD automatikus 
elfordítás 

  

3-pontos kal. 
engedélyezése* 

 Mozdulatlanság 
figyelmeztetési idő 

 Házirend ellenőrzése   

Kilépés  Mozdulatlanság 
riasztási küszöbérték 

 Valós idejű óra 
beállítás  

  

  Mozdulatlansági 
időtartam 

 Kilépés   

  Kilépés     

*Csak szivattyúval szerelt verziók esetén. **Csak vezeték nélküli változat esetén. †M-D = Mozdulatlanság 
 

4.3.2 LISTÁK KÖZÖTTI NAVIGÁLÁS 
A konfigurációs módban kétféle menü van:  
1) listát tartalmazó menük 
2) olyan menük, ahol számértéket kell megadni. Az egyszerű listák és a rádiógombos listák akkor 
használhatók, ha csak egy opció választható ki. Az [X] jelölőnégyzeteket akkor használjuk, ha egyszerre 
több opció is kiválasztható. 

[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] 
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1 

 

4.3.2.1 EGYSZERŰ LISTÁK 
Ha egy egyszerű lista jelenik meg, a [ / ] lefelé mutató nyílgombbal jelölje ki a kívánt 
elemet, majd nyomja meg az [+/OK] (Enter) gombot az almenübe belépéshez. Az egyszerű 
listából kilépéshez görgessen lefelé, amíg az „Exit” (Kilépés) elem kiemelten meg nem 
jelenik, és az Enter gomb „  ”-ra vált, majd nyomja meg a [+/OK] gombot. 

 

4.3.2.2 LISTÁK JELÖLŐNÉGYZETTEL 
Ha a fent bemutatott jelölőnégyzetes lista jelenik meg, a fenti, PIROS számmal jelölt 
sorrendiséget kövesse. Ha nem szeretne módosítást végezni, a kilépéshez egyszerűen nyomja 
meg a [+/OK] ” gombot. A módosításokhoz 1 nyomja meg a [ / ] és     gombot, és az első 
elem kiemelve jelenik meg. 2 Használja a [+/OK] gombot a kijelölt/nem kijelölt állapot közötti 
átváltáshoz, és 3 a [ / ] nyíllal lépjen a lista következő elemére vagy végére, ahol a Toggle 
gomb „  ” gombra vált. 
Végül 4 nyomja meg a [+/OK] ” és    gombot a kilépéshez, és 5 nyomja meg ismét a [+/OK]” 
és    gombot a mentéshez. Ha a mentést nem erősíti meg, a módosítások nem lépnek életbe, 
és az egység visszatér az előző beállításokhoz. 

 

4.3.2.3 RÁDIÓGOMBOKAT TARTALMAZÓ LISTÁK 
Rádiógombok akkor használhatók, ha a listában csak egy opció választható ki, és nincs további 
almenü. Ha egy rádiógombos lista jelenik meg, a fenti, PIROS számmal jelölt sorrendiséget 
kövesse. Ha nem szeretne módosítást végezni, a kilépéshez egyszerűen nyomja meg a [+/OK] 
” és    gombot. A módosításokhoz 1 nyomja meg a [ / ] (Change) gombot, és az első elem 
kiemelve jelenik meg. 2 A lefelé mutató nyíl [ / ] segítségével lépjen a kívánt elemre, 3 a 
[+/OK] (Select) segítségével válassza ki a kiemelt elemet, és 4 a lefelé mutató nyíl [ / ] 
segítségével lépjen a lista következő elemére vagy a végére, ahol Select gomb „ ” gombra 
vált. Végül 5 a kilépéshez nyomja meg a [+/OK] és „ ” gombot. 

FŐ KONFIG. MENÜ EGYSZERŰ LISTA EGYSZERŰ LISTA FŐ KONFIG. MENÜ 

[+/OK]  [+/OK]  [ / ] [+/OK]  

1 [ / ] 2 [+/OK] 3 [ / ] 4 [+/OK] 5 [+/OK] 
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4.3.3 SZÁMÉRTÉKEK MEGADÁSA 
Számértékek listába beírásához kövesse az alábbi lépéseket. Ha nem szeretne módosítást végezni, a 

kilépéshez egyszerűen nyomja meg a [+/OK] (Done) gombot. A módosításokhoz  nyomja meg a [ / ] 
(Change) gombot, és az első elem kiemelve jelenik meg.  

A [ / ] nyíllal lépjen a kívánt elem(ek)re, a számérték növeléséhez használja a [+/OK] (Inc/+) gombot. 
Ezután a [ / ] nyíllal lépjen a lista következő elemére vagy végére, ahol az (Inc/+) gomb (Done) gombra 
vált. Végül nyomja meg a [+/OK] (Done) gombot a kilépéshez, és nyomja meg ismét a [+/OK] (Done) 
gombot a mentéshez. Ha a mentést nem erősíti meg, a módosítások nem lépnek életbe, és az egység 
visszatér az előző beállításokhoz. 

 

4.3.3.1 SZÁMÉRTÉKEK CSÖKKENTÉSE 
A bal oldali funkciógomb növelő és csökkentő funkciója közötti átváltáshoz tartsa lenyomva 
egyszerre mindkét gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a       gomb  gombra vált. A 
menüből kilépést követően a bal oldali gomb automatikusan visszaáll a növelő funkcióra. 

4.4 KALIBRÁLÁS ÉS BUMP TESZT 
A menü segítségével egy vagy több érzékelő zéró kalibrálását vagy kalibrálását, a szenzorok bump 
tesztjét végezheti el, tesztelheti a funkciókat és módosíthatja a kalibráló gáz koncentrációját. 
A POLI készüléket az első alkalommal és rendszeresen, legfeljebb 180 naponta kell kalibrálni, a 
felhasználástól, a részecske, szennyezőanyag és mérgező anyagok expozíciójától függően. Naponta 
bump tesztet kell végezni az összes szenzor és riasztás működőképességének biztosítása érdekében. 

• A BUMP TESZT azt jelenti, hogy a detektort rövid ideig teszt gáznak tesszük ki annak érdekében, 
hogy meggyőződjünk arról, az érzékelő reagál a gázra illetve a riasztások működnek és be vannak 
kapcsolva, mennyiségi méréstől függetlenül. 

• A KALIBRÁLÁS azt jelenti, hogy a szenzor(oka)t egy ismert koncentrációjú szabványos gáznak tesszük 
ki a teljes kalibrálási idő alatt (általában 60–90 másodperc), és a szenzoro(k) mérési értékét a 
kalibráló gáz koncentrációjával egyenlő értékre állítjuk. 

A kalibrálási intervallumok és a bump tesztek a szenzor típusa, a környezeti feltételek, a helyi előírások 
és/vagy a felhasználó vállalati irányelvei alapján változhatnak.* A kalibrálásra és a bump tesztekre 
vonatkozó automatikus emlékeztetők a WatchGas Suite szoftverrel állíthatók be (ld.: 6.1 fejezet). Ha 
egy kalibrálás esedékessé válik, 

RÁDIÓGOMBOKAT TARTALMAZÓ LISTA 

[ / ] 

1 [ / ] 3 
[+/OK] 

5 
[+/OK] 

[ / ] 
4 2 
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az érzékelő neve egy kiemelt „CAL” vagy „BUMP” jelzéssel felváltva jelenik meg, az alábbiak szerint: 

Kalibrálásra akkor van szükség, ha: 

• a szenzor modult olyan modulra cseréli, aminek esedékes a kalibrálása. 

• a felhasználó módosította a kalibráló gáz típusát a műszer újrakalibrálása nélkül. 

•  az érzékelő korábbi kalibrálása nem sikerült. Megalapozott kétség merül fel, hogy egy vagy több 
szenzor rossz értékeket mutat. 

A kalibrálási gyakorisággal kapcsolatos további információkért tekintse meg a TN-3. sz. „Milyen gyakran 
kell a gázdetektorokat kalibrálni” műszaki tájékoztatót. 

 

* A kalibrálási gyakoriságot a felhasználó vállalati irányelvében kell meghatározni, mivel az adott felhasználási 

módok eltérőek lehetnek, illetve az érzékelő érzékenységének csökkenését okozhatják az olyan különböző, nem 

WatchGas-nak betudható okok, mint például folyadékok, szennyeződés vagy korrózió, amelyek 

megakadályozzák, hogy a gáz eljusson a szenzorhoz, vagy olyan vegyi anyagoknak kitettség, amelyek 

akadályozzák a szenzor működését. Az egzotikus gáz érzékelők általában gyakoribb kalibrálást igényelnek, mint 

a szokásos O2, LEL, CO és H2S érzékelők.  

Általánosságban azt javasoljuk, hogy a napi használat előtt ellenőrizze az érzékelő reakcióját és a riasztási 

funkciót. A kalibrálás ellenőrzése egy ismert koncentrációjú gáz alkalmazásával végezhető el, hogy a szenzorok 

továbbra is a jellemző határértékeken belül reagálnak-e. A kalibrálás ellenőrzési intervallumok növelhetők, 

miután a felhasználó a felhasználásban kellő tapasztalatra tett szert. Ha a bump vagy kalibrálás ellenőrzés 

sikertelen, a készüléket teljes kalibrálásnak kell alávetni. A teljes kalibrációk között legfeljebb 1 hónapot 

javaslunk, de ez a vállalati szabályzat szerint akár 6 hónappal is meghosszabbítható. 

4.4.1 KALIBRÁLÁS BEÁLLÍTÁSA 
4.4.1.1 KALIBRÁLÓ GÁZ KIVÁLASZTÁSA 
A kalibráláshoz és bump teszthez választott gázkoncentrációnak a várhatóan mért koncentrációk felső 
féltartományában kell lennie. Ha a lehetséges gázkoncentrációk nem ismertek, válasszon egy gázkoncentrációt 
a szenzor tartomány felső határa közelében, vagy a legmagasabb expozíciós határérték közelében (pl.: TWA, 
STEL vagy Mennyezet). A standard 4-gázos keverékek lehetővé teszik a 4 szenzor egyidejű kalibrálását. 18 vol% 
O2, 50 % LEL CH4 (2.2 vol%), 50 ppm CO, 10 ppm H2S, az ilyen detektorokhoz használt standard 4-gázos kalibrációs 
keverék. 
Az egyéb gázokra vonatkozó kalibráló gáz ajánlások a jelen kézikönyv végén és a TN-4 sz. műszaki tájékoztatóban 
találhatók. Egyes szenzorok kalibrálhatók helyettesítő gázokkal, ha a mérésre szánt gáz rendkívül reaktív, drága 
vagy egyébként nehezen beszerezhető. 
Ne feledje, hogy néhány gyakori szenzor kombináció nem kompatibilis kalibráló gázokat használ, ezért külön kell 
alkalmazni, például a klórt (CL2) és ammóniát (NH3), a klór-dioxidot (ClO2) és hidrogén-szulfidot (H2S). Ilyen 
esetekben fontos, hogy a kalibrálások között néhány percnek el kell telnie, míg az egyik interferáló gáz a másik 
használata előtt teljesen távozik. 
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4.4.1.2 KALIBRÁCIÓS VEGYÜLETEK PID ÉS LEL ÉRZÉKELŐKHÖZ 
Mivel a PID-ek és a LEL szenzorok szélessávú detektorok, számos lehetséges gázzal kalibrálhatók. A 
kalibráló gáz típusa a WatchGas Suite több száz vegyületének listájából választható ki (5.1 fejezet), 
jellemzően 100 ppm izobutilén a PID, és 50% LEL (2.2 VOL%) metán esetében. 
A mérőgáz a WatchGas Suite-ban is kiválasztható. A korrekciós tényezőket a készülék automatikusan 
kiszámítja és alkalmazza, hogy a kijelzőn megjelenő értékek a mérőgázzal egyenértékűek legyenek. 

 

4.4.1.3 GÁZCSATLAKOZÓK ÉS SZABÁLYOZÓK 
A kalibráló gázt a legkönnyebben egy szabályozóval vezérelt, nagynyomású palackból lehet biztosítani. 

• Az állandó áramlású reduktorokat előre beállítják, hogy egyenletes áramlási sebességet hozzanak 
létre, a palackban uralkodó gáznyomástól függetlenül. A diffúziós POLI termékekhez 0.3 l/p-es 
reduktor, a szivattyús POLI változatokhoz 0.5 l/p-es reduktor használatát javasoljuk. 

• Az igény szerinti áramlás-szabályozók drágábbak, azonban gázt takarítanak meg azzal, hogy csak a 
POLI szivattyúval kivont gázmennyiséget engedik át. Ezek a szabályozók nem használhatók diffúziós 
műszerekkel, mivel nincs szivattyú. 

• A gázgenerátorok saját áramlást biztosítanak, és olyan gázokhoz kell használni, mint az ózon (O3) 
és a klór-dioxid (ClO2), amelyek túl instabilak ahhoz, hogy palackban tároljuk. 

• A trigger reduktorok a gázt nem meghatározott áramlási sebességgel biztosítják, és hasznosak a 
lehetnek a bump teszt gyors elvégzéséhez anélkül, hogy a teszt rögzítéséhez a konfigurációs módba 

kellene lépni. 
 

Szivattyús műszerek 
Javasoljuk, hogy a szivattyúval szerelt POLI készüléket magas áramlási sebesség beállítással - általában 
350 cm3/perc (0.35 l/p) és 450 cm3/perc (0.45 l/p) közötti - kalibrálja, egy 0.45 µm-es szűrővel. Ebben 
az esetben a műszer közvetlenül csatlakoztatható a gázpalackhoz, ami igény szerinti áramlás 
szabályozóval vagy 0.5 l/p-es rögzített áramlású reduktorral van felszerelve. Ha a rögzített áramlású 
reduktor több, mint 0.5 l/p-et biztosít, az alábbi ábrán látható T-csatlakozót kell használni a gázellátó 
vezetékben, hogy a felesleges gáz a POLI szivattyún és a szenzor kamrákon akadálymentesen 
távozhasson. Még T-csatlakozó használata esetén is legfeljebb 1.0 l/p teljes áramlást javaslunk. 

 
TANÁCS: A detektor kalibrálásakor célszerű a szivattyú leállási értékét beállítani. T-csatlakozó 
használatakor ügyeljen arra, hogy a gázpalack nyomása 100 psi-nél nagyobb legyen. 
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Diffúziós műszerek 
A diffúziós műszereknek a Luer csatlakozót takaró fekete sapkájuk van, ami megóvja az egységet a 
szennyeződéstől és a nedvességtől. Ezt a sapkát a Luer csatlakozó és a gázellátáshoz csatlakozó cső 
rögzítéséhez le kell venni. (A gáz belső csatornák osztják el az egyes szenzorok felé, annak ellenére, hogy 
a mérések során a gáz POLI készülék oldalán található négy szűrőn keresztül lép be és távozik.) A 
gázáramnak alacsonynak - 0.2 és 0.3 l/p között - kell lennie, hogy elkerülhesse a nyomás növekedését a 
szenzor csatornákban. Ne használjon T-csatlakozót vagy igény szerinti áramlás szabályozót diffúziós 

mintavétellel. 

4.4.1.4 PTFE ÖSSZEKÖTŐ CSŐ REAKTÍV GÁZOKHOZ 
Reaktív gázok - beleértve az ózont, klórt, klór-dioxidot, sósavat, fluorsavat, és az elnyelhető gázokat, 
mint a legtöbb illékony szerves vegyület - esetében kritikus fontosságú az inert csatlakozócsövek, 
például a WatchGas Last-o-more tömlő használata, és a csatlakozásoknak a lehető legrövidebbeknek 
kell lenniük. A rugalmasabb változatok, mint például a teflonbevonatú Norprene vagy a teflonbevonatú 
TYGON megfelelő alternatívák lehetnek. A legtöbb egyéb gáz esetében, a szén-monoxidot, hidrogén-
szulfidot és metánt tartalmazó standard 4-gázos keverékeket is beleértve - más típusú csövek is 
használhatók. 

 

4.4.1.5 TOVÁBBI KIEGÉSZÍTŐK 
Minden esetben az a legpontosabb, ha a POLI készüléket úgy kalibrálja, hogy az összes tartozék a 
helyén van, épp úgy, mint a helyszíni mérések során. Például a POLI készülék bemenetén általában a 
mérésekhez és a kalibráláshoz is szűrőt kell használni. Ha azonban a mérés során nem használ szűrőt 
(ahogy az erősen reaktív gázoknál bizonyos esetekben javasolt), akkor a kalibrálás során nem szabad 
szűrőt használni. Hasonlóképpen, ha a mintavétel során hosszabbító csövet használ, pontosabb 
kalibrálás érhető el, ha a csövet a kalibrálás során is csatlakoztatja. Ez a módszer figyelembe veszi a 
csatlakozó(k) okozta kisebb mértékű gázkoncentráció változásokat. 

 

4.4.2 FRISSLEVEGŐ (ZÉRÓ) KALIBRÁLÁS 
A zéró kalibrálás előtt, tiszta levegőben, 20.9% oxigén tartalom mellett kalibrálást kell végezni. Ez a 
folyamat határozza meg a legtöbb szenzor nullpontját és az oxigén szenzor kalibrálását. Nincs szükség 
gázcsatlakozásokra, ha a környezeti levegő nem tartalmaz kimutatható szennyeződéseket. 

 

Konfigurációs módban lépjen be a kalibrálás menübe, és válassza ki a "Fresh Air Calib" (Frisslevegő 
kalibrálás) opciót a kiválasztott szenzorok listájának megjelenítéséhez. Szüntesse meg a nullázni nem 

kívánt szenzor(ok) kijelölését a ([ / ](Change) gombbal. Indítsa el a zéró kalibrálást a [+/OK] és " " 
megnyomásával, a 30 másodperces zéró kalibrálási visszaszámlálás elindításához. 

 

TANÁCS: A POLI készülék lehetőséget biztosít arra is, hogy a műszer minden egy bekapcsolásakor 
elvégezze a zéró kalibrálást. Válassza ki a Zero at Start (Indításkor zéró) opciót a WatchGas Suite-ban. 
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A nullázási folyamat a visszaszámlálás során bármikor megszakítható a [ / ] gomb megnyomásával. 
Amikor a zéró kalibrálás befejeződött, minden egyes szenzornál megjelenik a "Pass” (Megfelelt) vagy a 
"Fail" (Nem megfelelő) eredmény. 

 

4.4.3 NITROGÉN KALIBRÁLÁS 
A nitrogén kalibrálás csak az oxigén szenzor alapjelének beállítására szolgál. Erre a kalibrálásra csak 
meglehetősen alacsony, kb. 5 Vol% alatti oxigén koncentrációjú alkalmazásoknál van szükség, mivel az 
oxigén alapjel általában elég stabil. Általában nincs rá szükség 20.9 Vol% oxigéntartalmú belélegzett 
levegő esetében. 
Az oxigén zéró kalibrálás elvégzéséhez lépjen be a "Single Zero" (Egyszeri nullázás) menübe, használjon 
99.9 Vol%-os nitrogént a POLI készülék bemenetén, és végezze el a fenti, frisslevegő kalibrálásánál is 
ismertetett lépéseket. A nitrogén visszaszámlálási ideje 60 másodperc. Más inert gázok, például argon 
vagy hélium is használható. 

 

4.4.4 KALIBRÁLÁS 
Konfigurációs üzemmódban lépjen be a kalibrációs menübe, és válassza ki a "Multi Span" (Többszörös 
kalibrálás) menüpontot. A POLI készülék konfigurációjától függően egyszerre több szenzor is 
kalibrálható. Az Egyszeri kalibrálás (Single Span) opciót akkor is lehet használni, ha egyszerre csak egy 
szenzort kalibrál. Válassza ki a kívánt szenzorokat, és nyomja meg a [+/ OK] és „  „ gombot. Ellenőrizze, 
hogy a mérőgáz koncentrációk megegyeznek-e a gázpalack koncentrációjával. Ha nem, akkor szakítsa 
meg a műveletet, és a beállításhoz lépjen a "Span Value" (Kalibrálási érték) menübe. Ha minden rendben 
van, kapcsolja be a gázáramlást, csatlakoztassa a gázt a POLI készülékhez, és nyomja meg a Start 
gombot a 60 másodperces visszaszámlálás elindításához. Ha kész, a kijelzőn a szenzor értékek felváltva 
jelennek meg a „Pass” (Megfelelt) vagy a "Fail" (Nem megfelelő) üzenettel. A visszaszámlálás során a 

[ / ] (Abort) gomb megnyomásával a kalibrálás bármikor megszakítható. 
 

 
TANÁCS: Ha az érzékelő kalibrálás meghiúsul, próbálja újra. Ha a kalibrálás továbbra is sikertelen, 
kapcsolja ki a készüléket és forduljon a WatchGas szervizközpontjához. 
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A keverékként nem elérhető gázokat egyenként kell kalibrálni az összes többi szenzor kijelölésének 
megszüntetésével. Keresztérzékeny gázok - mint például klór és ammónia vagy klór-dioxid és hidrogén-
szulfid - szenzorok kalibrálásakor a kalibrálások között mindenképpen hagyjon néhány percet, hogy az 
előző gáz kiürüljön, és a mérgező gáz szenzorok értékei visszaállhassanak nullára. 

 
4.4.5 BUMP TESZT 
Lépjen be a Kalibrálás menübe, és válassza ki a "Bump Test" (Bump teszt) opciót. Legtöbb esetben a 
bump teszthez ugyanazt a gázt kell használni, mint a teljes kalibráláshoz. Végezze el a bump tesztet 
ugyanúgy, mint a kalibrálás esetén biztosítva azt, hogy a teszt gáz koncentrációs értékei 
megegyezzenek a gázellátó palack értékeivel. A bump teszt 30 másodpercig tart, vagy annyi ideig, 
amíg megfelelő eredmény nem születik, attól függően, hogy melyik a rövidebb. A 30 másodperc alatt 
bármikor megszakítható. A bump teszt befejezésekor minden egy szenzornál megjelenik a „Pass” 
(Megfelelt) vagy a "Fail" (Nem megfelelő) eredmény. A nem megfelelő bump tesztet produkáló 
szenzorokat feltétlenül kalibrálja. 

 

4.4.6 KALIBRÁLÁSI ÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA 
A kalibráló gáz koncentrációk módosításához lépjen be a Kalibrálás menübe és válassza 
ki a "Span Value" (Kalibrálási érték) menüpontot. Frissítse az értékeket szükség szerint, 
majd nyomja meg a Done gombot a kilépéshez és a módosítások megerősítéséhez, amikor 
a "Save?" (Mentés?) kérdésre válaszol. A bal oldali       funkciógomb növelő és csökkentő 
funkciója közötti átváltáshoz tartsa lenyomva egyszerre mindkét gombot körülbelül 2 
másodpercig, amíg a gomb  gombra vált. 

 
TANÁCS: A kalibrálási (span) értékek az WatchGas Suite szoftver segítségével módosíthatók. 

 
 
  
 

FIGYELMEZTETÉS 
Veszélyes helyeken cseréljen szenzort! 

FONTOS! 
A bump teszt elvégzése előtt ellenőrizze az összes szenzor bemelegedését. A műszer a 

bemelegedés alatt három kötőjelet ("--") jelenít meg a szenzor neve mellett. Miután a szenzor 
bemelegedett, koncentrációs érték fog megjelenni, és a bump teszt folytatható. 
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4.5 MÉRÉS 
Ebben a menüben engedélyezheti vagy letilthatja a szenzorokat, és beállíthatja a gázkoncentráció 
mértékegységét. Vegye figyelembe, hogy a PID- és LEL szenzorok mérőgáz típusa csak a WatchGas Suite 
használatával választható ki. 

 

4.5.1 SZENZOR ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA 
A szenzorok letilthatók, ha egy adott alkalmazáshoz nem szükségesek, vagy ha egy szenzor 
meghibásodik, de a többi szenzor továbbra is hasznos mérési adatokat szolgáltat. A Konfigurációs 
módban lépjen be a „Measurement” (Méreés) menübe és válassza ki az "Enable/Disable" 
(Engedélyezés/Letiltás) opciót. Nyomja meg a "Change" (Módosítás) gombot és szükség szerint válassza 
ki vagy szüntesse meg a szenzorok kijelölését. Ezután görgessen a „  „ mezőre, és nyomja meg. Erősítse 
meg a módosításokat a „Save" (Mentés) gomb megnyomásával, vagy nyomja meg az X gombot az 
elvetéshez. 

 

4.5.2 PID MÉRŐGÁZ 
Lépjen be a "PID Meas. Gas" (PID mérőgáz) menübe az elmentett, 10.6 eV-os jelzőfényhez tartozó 
korrekciós tényezőkkel (CF) rendelkező vegyületek listájának megtekintéséhez . 

Görgessen lefelé a listán a [ / ] gombbal. A gyors görgetéshez tartsa lenyomva a [ / ] gombot, hogy 
az ábécé szerinti első csoportra léphessen. A görgetés irányának módosításához nyomja meg mindkét 
gombot egyszerre kb. 2 másodpercig. Ha megtalálta a kívánt gázt, nyomja meg a „ „ kiválasztáshoz, 
majd a „ „ gombot ismét a mentéshez és a kilépéshez. A mérőgáz a WatchGas Suite-ban is beállítható 
(ld.: 5. fejezet). 

 

4.5.3 EGYEDI KORREKCIÓS TÉNYEZŐ BEÁLLÍTÁSA 
Ebben a menüben a felhasználó legfeljebb 15 egyéni gáz PID korrekciós tényezőt adhat meg olyan 
vegyületekhez, amelyek nem szerepelnek a már létező gázokat tartalmazó könyvtárban. Görgessen 
lefelé és válassza ki a kívánt Custom Gas (Egyéni gáz) számot, majd nyomja meg a  gombot a CF 
érték növeléséhez. A  -ra váltáshoz nyomja meg mindkét gombot egyszerre kb. 2 másodpercig. A 
kívánt érték megadása után nyomja meg a „Done" (Kész) gombot az elfogadáshoz‘ és a „ „ gombot a 
mentéshez és kilépéshez. Az Egyéni gáz neve a WatchGas Suite segítségével adható meg (ld.: 5. 
fejezet). A LEL-mérésekhez használt egyéni CF értékek csak a WatchGas Suite használatával adhatók 
meg (5. fejezet). 

 

4.5.4 GÁZ MÉRTÉKEGYSÉG 
A Measurement (Mérés) menüből válassza ki a „Gas Unit” (Gáz mértékegység) menüpontot, majd 
nyomja meg a „Change" (Módosítás) gombot bármely szenzor koncentrációs mértékegységének 
módosításához. Ezután görgessen a „Done" (Kész) és a „Save” (Mentés) gombra a módosítások 
mentéséhez. Az alábbi opciók érhetők el: 

 

Gáz mértékegység opciók 
ppm (milliomodrész) 
mg/m3 (mg per köbméter) 
µmol/mol (mikromol per mol) 10-6 (1 milliomod mol rész) 
% (térfogat %) 
% LEL (alsó robbanóanyag határérték %-a) 

 
A ppm, µmol/mol (mikromol per mol) és 10-6 mértékegység lényegében ugyanaz a mértékegység, más 
címkével kifejezve. A ppm-ről mg/m3-re történő átszámítás automatikusan zajlik a firmware-ben tárolt 
gáz molekulatömegének felhasználásával. A %Vol vagy %LEL értékű szenzorok mértékegységeit nem 

lehet módosítani. 
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4.6 RIASZTÁSI BEÁLLÍTÁSOK 
Ebben a menüben módosíthatja a riasztási határértékeket, kiválaszthatja a riasztási 
eszközöket, engedélyezheti a szívverés jelzőfényt, és megadhatja a Mozdulatlanság riasztási 
paramétereket. 

 
4.6.1 MAGAS, ALACSONY, STEL ÉS TWA RIASZTÁSI HATÁRÉRTÉKEK 
Az "Alarm Setting" (Riasztási beállítások) menüben válassza ki a kívánt riasztás típust, és adja 
meg az egyes szenzorokhoz tartozó értékeket a fenti 5.3.3. fejezetben leírtak szerint. 
Győződjön meg arról, hogy a riasztási határértékek koncentrációs mértékegységei megegyeznek 
a megjelenített koncentrációs mérésekhez kiválasztott mértékegységekkel. Megjegyzés: 
Néhány riasztási határérték nem alkalmazható minden szenzorre. Például az oxigén- és LEL 
szenzorok nem jelennek meg a STEL és TWA riasztási határértékek listájában. 

 
4.6.2 RIASZTÁSI ESZKÖZ 
Ebben a menüben a hang- (hangjelző), optikai (LED) vagy rezgés riasztások bármely 
kombinációját kiválaszthatja vagy letilthatja. 

 
 

 
4.6.3 SZÍVVERÉS JELZŐFÉNY 
A "Szívverés" jelzőfény rendszeres LED villogással jelzi, hogy a készülék még mindig be van-e 
kapcsolva. Ez különösen hasznos nagy zajban, amikor a szivattyú hangja nem hallható. A 
villogási ütem 1 és 10 másodperc között állítható, vagy 0-ra állítva kikapcsolható. 

VIGYÁZAT! 
Győződjön meg arról, hogy a műszer gázkoncentrációs mértékegysége megegyezik az egyes 
szenzorokhoz használt kalibráló gáz palackon szereplő mértékegységgel. Ellenkező esetben 

veszélyesen alacsony mért értékek fordulhatnak elő. A kalibrálás befejezése után a mértékegységek a 
fenti listában szereplő első négy mértékegység között módosíthatók, és a mért értékeket így 
korrigálhatja. Ezután győződjön meg arról, hogy a riasztási határértékeket ugyanazokban a 

mértékegységekben adta meg, mint amit a koncentráció mérési értékekhez kiválasztott. 

FIGYELMEZTETÉS 
Bármelyik riasztási eszköz kikapcsolása/módosítása megakadályozza, hogy a készülék jelezze a 

veszélyes gázkoncentrációt, illetve súlyos sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet! 
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4.6.4 MOZDULATLANSÁGI FUNKCIÓ 
A POLI készülék minden modellje tartalmaz egy ún. Mozdulatlanság riasztást, amely kritikus és potenciális 
életmentő biztonsági funkció. Ha a műszert tartó felhasználó egy megadott ideig nem mozog, vagy 
rendellenes testhelyzetbe kerül, a készülék Mozdulatlanság riasztást ad ki, és értesíti a hallótávolságon belüli 
összes személyt, hogy a felhasználó valószínűsíthetően segítségre szorul. A készülék a felhasználót 
másodpercenkénti 2 impulzusos optikai és hangjelzéssel előre figyelmezteti, hogy mozdulatlansági állapotot 
észlelt. Ezután a felhasználónak egy meghatározott idő áll rendelkezésére, hogy a figyelmeztetést a „ „ 
elemmel törölje, ha rendben van. Ha nem törli időben, akkor egy hangosabb Mozdulatlanság riasztás 
kezdődik, ami egy rövid rezgésből, majd egy hangmagasságban emelkedő, másodpercenkénti egy riasztásból 
áll, hogy figyelmeztesse a közelben lévő munkatársakat. A figyelmeztetés ideje alatt a felhasználó az "X" 
gombot is megnyomhatja, ha bajban van, hogy a teljes Mozdulatlanság riasztás azonnal elindulhasson. Ezek 
a riasztások nagyban eltérnek a Magas szintű riasztásoktól, így a munkatársak könnyen meg tudják 
különböztetni. Ha a teljes Mozdulatlanság riasztás elindul, de a felhasználó rendben van, a riasztás a bal 
oldali gombbal (Clear) törölhető. 

A POLI készülék későbbi verziói lehetővé teszik a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozást a különböző 
riasztások, beleértve a Mozdulatlanság riasztások helyszínen vagy távoli helyen tartózkodó csoport tagok, 
felettesek vagy a biztonsági felügyelet felé továbbítását, időben történő mentés érdekében. 

4.6.4.1 MOZDULATLANSÁG RIASZTÁS BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA 

A Mozdulatlanság be/ki kapcsoló funkciónak 4 beállítása van: 
• Off (Ki) 
• On (Be) A riasztás bármely irányú elégtelen mozgás esetén működésbe lép. Az előzetes 

figyelmeztetés vagy riasztás gyors testhelyzet billentéssel, vagy a bal oldali [+/OK] gomb 
megnyomásával törölhető. 

• Vertical Off (Függőleges ki) A riasztás mindaddig kikapcsolva marad, amíg a készüléket 
függőleges helyzetben tartják, például övre csíptetve (vagy egyenesen fejjel lefelé), és akkor lép 
működésbe, amikor bármilyen más helyzetet észlel, az oldalirányú tartást vagy a fejjel felfelé vagy 
lefelé történő elhelyezést is beleértve. Az előzetes figyelmeztetés a POLI készülék függőleges 
helyzetbe történő gyors visszaállításával, vagy a bal oldali [+/OK] gomb megnyomásával 
visszaállítható. 

• Horizontal Off (Vízszintes ki) A riasztás mindaddig kikapcsolt állapotban marad, amíg a műszert 
vízszintes helyzetben tartják, például fejjel felfelé az asztalon, és bármely más helyzetben újra 
működésbe lép. Az előzetes figyelmeztetés POLI készülék gyors vízszintes helyzetbe 
visszaállításával, vagy a bal [+/OK] gomb megnyomásával törölhető. 

FIGYELMEZTETÉS 
A Mozdulatlanság funkció nem minden helyzetben érzékeli a bajba jutott munkatársat, még akkor sem, ha 

összeesett. A Mozdulatlanság funkció nem használható más biztonsági óvintézkedések helyettesítésére. 
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A főképernyő Mozdulatlanság  ikonja jelzi, hogy a Mozdulatlanság 
funkció engedélyezve van. 

 
 

4.6.4.2 MOZDULATLANSÁG FIGYELMEZTETÉSI IDŐ 
Ebben a menüben azt az időt lehet beállítani, amíg a felhasználó az előzetes figyelmeztető 
jelzést törölni tudja, mielőtt a készülék teljes Mozdulatlanság riasztásba lép. Az előriasztási 
idő 10 és 60 másodperc között állítható be, az alapértelmezett érték 30 másodperc. 

 

4.6.4.3 MOZDULATLANSÁG KÜSZÖBÉRTÉK (ÉRZÉKENYSÉG) 
Ez a menü lehetővé teszi a mozgásra (Be mód) vagy a helyzetváltoztatásokra (Függőleges ki 
vagy Vízszintes ki mód) érzékenység beállítását a Mozdulatlanság állapot érzékeléséhez. Az 
alacsony érzékenység kisebb, a magasabb érzékenység pedig nagyobb valószínűséggel vált ki 
riasztást. 

 

4.6.4.4 MOZDULATLANSÁG MOZGÁSMENTES IDŐ 
Ez a menü lehetővé teszi megállás (Be mód) vagy helyzetváltoztatások (Függőleges ki vagy 
Vízszintes ki mód) esetén a Mozdulatlanság állapot észlelése előtti engedélyezett idő 
beállítását. A mozgás nélküli vagy helyzetváltoztatási idő 10 és 60 másodperc között állítható 
be, az alapértelmezett érték 30 másodperc. 

 

4.7 ADATNAPLÓZÁS 
A műszer a főképernyőn egy floppylemez ikonnal jelzi, hogy a gázmérések adatnaplózása 
folyamatban van. A műszer minden egyes szenzor esetén tárolja a mért gázkoncentrációt, 
illetve egyes mérések dátumát és időpontját. A POLI készüléknek elegendő memóriakapacitása 
van ahhoz, hogy négy szenzor hat hónapnyi adatát egyperces időközönként tárolni tudja. A 
készülék az összes adatot (még a készülék kikapcsolása után is) a nem felejtő memóriában 
elmenti, így azok később a WatchGas Suite szoftver segítségével letölthetők egy számítógépre 
(ld.: 6. fejezet). Az adatnaplózás nem kapcsolható ki. Ha az adatnapló megtelt, a készülék a 
legrégebbi adatokat felülírja, melyek így véglegesen elvesznek. 

 

4.7.1 AZ ÖSSZESADAT TÖRLÉSE 
Ez a menü törli az adatnapló összes adatát. 

 

 

4.7.2 ADATNAPLÓ INTERVALLUM 
Az alapértelmezett intervallum 60 másodperc, és 1 és 3600 másodperc közötti tartományban 
módosítható. 

 

4.7.3 ADATNAPLÓ ÉRZÉKELŐ KIVÁLASZTÁS 
Ebben a menüben kiválasztható, hogy mely szenzorok szerepeljenek az adatnaplóban. A 
telepített szenzorok teljes listája megjelenik, melyek egyeként kijelölhetők vagy a kijelölésük 
megszüntethető. 

VIGYÁZAT! 
A törölt adatnapló nem állítható vissza. 
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Megjegyzés: Egy szenzor kikapcsolása az adatnaplóban nem befolyásolja a koncentráció mérési 
értékeket, a riasztási beállításokat vagy bármely más beállítást. 

 

4.8 DETEKTOR BEÁLLÍTÁS 
Ebben a menüben a felhasználó különböző egyéb funkciókat állíthat be, a kijelző kontrasztját, 
háttérvilágítását és nyelvét, a szivattyú sebességet és leállási küszöbértékét, a dátumot és az 
időt, valamint a hőmérséklet mértékegységét is beleértve. 

 

4.8.1 LCD KONTRASZT 
A kijelző kontrasztja 20 és 100 közötti értékre állítható be. Az alapértelmezett beállítást 
általában nem szükséges módosítani, kivéve extrém hőmérsékleti és/vagy fényviszonyok esetén. 

 

4.8.2 SZIVATTYÚ SEBESSÉG 
Ha a POLI készülék szivattyúval van szerelve, akkor alacsony vagy magas áramlásra állítható, 
vagy kikapcsolható az akkumulátor kímélése és a diffúziós mintavételezés érdekében. Az 
alacsony áramlás jellemzően 140 és 210 cm3/perc közötti, míg a magas áramlás 350-450 
cm3/perc közötti, mindkettő 0.45 μm-es szűrővel. Az alacsony sebességű működés csendesebb, 
növeli a szivattyú élettartamát, és energiát takarít meg. Diffúziós üzemmódban, kikapcsolt 
szivattyúval valamivel hosszabb reakcióidő tapasztalható, mint bekapcsolt szivattyúval. A 
mintavételi pontosságban szinte nincs különbség kivéve, hogy a magas szivattyúsebesség 
gyorsabb és pontosabb választ ad, ha a bemenethez hosszabb mintavevő cső van csatlakoztatva. 

 

4.8.3. SZIVATTYÚ LEÁLLÁS 
A Pump Stall (Szivattyú leállás) beállítás azt az áramfelvételi küszöbértéket határozza meg, 
aminél a szivattyú akadályozottnak tekinthető. Normál működés közben, ha a gázbevezetés 
elzáródik, a szivattyú automatikusan kikapcsol a további károsodás elkerülése érdekében. A 
leállási küszöbérték beállításához lépjen be a Pump Stall (Szivattyú leállás) menübe, és nyomja 
meg a „Change" (Módosítás) gombot. Amikor a rendszer kéri, 5 másodpercre zárja el a bevezető 
nyílást az ujjával, majd engedje el. A kézi letakarás alatt a szivattyúnak majdnem le kell állnia, 
és az áram (I) értékének emelkednie kell. A küszöbérték automatikusan beáll. Ha az új 
küszöbérték valamilyen okból nem tűnik megfelelőnek, nyomja meg a "Clear" (Törlés) gombot, 
és ismételje meg az 5 másodpercig tartó letakarást. Ha megfelelő, nyomja meg a „Done" (Kész) 
és a „Save" (Mentés) gombot az új szivattyú leállási küszöbérték megerősítéséhez. 

 

Megjegyzés: A detektor kalibrálásakor célszerű a szivattyú leállási értékét beállítani. 
 

Példa értékek 
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4.8.4 HŐMÉRSÉKLET MÉRTÉKEGYSÉG 
A POLI készülék belső hőmérővel van felszerelve, melynek megjelenítési értéke Fahrenheit 
(°F) vagy Celsius (°C) mértékegységben választható. A hőmérséklet kijelzése a fő felhasználói 
menüben (4.6. fejezet) görgetéssel tekinthető meg. 

 

4.8.5 NYELV 
Angol, spanyol, hagyományos kínai és egyszerű kínai nyelv érhető el a nyelvi beállításokban. 

 

4.8.6 HÁTTÉRVILÁGÍTÁSI MÓD 
Az LCD háttérvilágítás automatikusra (gyenge környezeti fényviszonyok esetén), kézire vagy 
kikapcsoltra állítható be. Kézi háttérvilágítás módban a háttérvilágítás bármelyik gomb 
megnyomásával bekapcsolható. A bal oldali [ / ] gomb használata azért kényelmes, mert nem 
kell átváltani egy másik kijelzőre (de tesztelni tudja a riasztásokat). A háttérvilágítás 10 
másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nem nyomja meg egyik gombot sem. 

 

4.8.7 LCD AUTOMATIKUS ELFORDÍTÁS 
Az LCD kijelző beállítható úgy, hogy automatikusan elforduljon, ha a POLI készülék fejjel 
lefelé van állítva. Az automatikus elfordítási funkció kikapcsolható. 

 

Automatikus elfordítási funkció 

TANÁCS 
Minden egyes szivattyú sebességhez más-más szivattyú leállási küszöbértéket kell 

beállítani. A műszer megjegyzi a megfelelő küszöbértékeket, így a felhasználónak nem kell újra 
beállítania minden egyes alkalommal, amikor a szivattyú sebességét módosítja. 

Az áramerősség (I) érték a szivattyú sebességtől, a bemeneti szűrő állapotától és a firmware 
verziójától függ. Ha az I érték a bemenet kézi letakarásával nem változik jelentős mértékben, akkor 

bizonyos karbantartási feladatokat kell elvégezni, mint például a szűrő cseréjét, a gázáramlás 
akadálymentességének ellenőrzését, vagy a szivattyú karbantartását. 
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4.8.8 HÁZIREND ELLENŐRZÉS 
Itt a készüléket zárolni lehet, ha a Cal vagy Bump teszt intervallum letelt. 
• A "Must Bump/Cal" (Bump/Kal. kötelező) opció a Bump vagy Cal intervallum elérésekor a 
műszert a bump teszt vagy kalibrálás elvégzéséig zárolja. 
• A "Bump/Cal Due (Lock)" (Bump/Kal. esedékes/Zárolás) lehetővé teszi a Bump/Cal érték 
felülbírálását a műszer jelszavának megadásával. 

 

4.8.9 ÓRA BEÁLLÍTÁSA 
A Clock Set-up (Óra beállítás) menü a dátum és az idő beállítására szolgál, a többi 
számbevitelhez hasonló módon (ld.: 4.3.3. fejezet). A dátum hónap-nap-év formátumban, az 
óra pedig 12 órás formátumban jelenik meg. Az óra számítógépes szinkronizálással is 
beállítható, ha ez az opció a WatchGas Suite segítségével engedélyezve van. 

 

4.9 VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁS (WATCHGAS SQUAD ÉS WATCHGAS PLATOON) 
Az MP400S és MP400H POLI készülék modellek vezeték nélküli távoli adatátviteli funkciót is 
tartalmaznak. Az MP400 vagy MP400P modellek ezt nem tartalmazzák. Egy MP400H 7 db MP400S 
egységgel képes akár 0.8 km-es (0.5 mérföld) távolságban kommunikálni, amivel akár 8 készülékből álló 
WatchGas Squadot alkothat. Több (legfeljebb 8) WatchGas Squad össze is kapcsolható egy WatchGas 
Platoon kialakításához, a WatchGas link modem segítségével, ami 3 km (2 mérföld) távolságig képes 
kommunikálni minden egyes MP400H-val. A WatchGas Linket a WatchGas Suite mobilalkalmazással lehet 
vezérelni okostelefonon vagy táblagépen, Bluetooth-on keresztül 10 méteren (32 láb) belül. Ha 
bármelyik mértékegységnél riasztás lép fel, a WatchGas Squadon belüli összes egység rövid időre (kb. 
1 perc) szintén riaszt, majd leáll, de a riasztás az érintett egységen és az MP400H-n továbbra is fennáll, 
amíg a riasztási állapotot nem törlik. WatchGas Link használata esetén a riasztás a parancsközpontba 
is továbbítva van, illetve a mobiltelefonon vagy a táblagépen is megjelenik. A vezérlő műveletekkel 
kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a WatchGas Suite mobil alkalmazás használati 
útmutatóját (2019-től, csak androidos eszközökön érhető el). 
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4.9.1 REGISZTRÁLÁS 
A regisztrálás összekapcsolja az aktuális műszer és a hoszt modul közötti kommunikációt. 

 

4.9.2 HOSZT MODUL AZONOSÍTÓ 
A hoszt modul azonosítója jelenik meg itt. 

 

4.9.3 CSATORNA 
A működtető csatorna 904.5 MHz, 915 MHz és 927 MHz között választható. 

 

5. Adatátvitel 
A WatchGas Suite szoftver az alábbiakra használható: 1) a naplózott adatok letöltésére, 2) a 
konfigurációs paraméterek műszerbe feltöltésére, 3) a mért értékek megjelenítésére PC-n 
és valós idejű letöltése, valamint 4) a műszer firmware-ének frissítésére. A WatchGas Suite 
és a műszer firmware weboldalunk letöltési területéről tölthető le: www.watchgas.com. 

 

5.1 CSATLAKOZTATÁS ÉS KONFIGURÁLÁS 
• Kapcsolja be a műszert, lépjen át a fő felhasználói módba és lépjen be a PC Comm. 

módba. 
• Csatlakoztassa az USB-kábelt egyik végét a számítógéphez, a másik, Micro-USB végét a 

műszerhez.* 
FIGYELMEZTETÉS: CSAK NEM VESZÉLYES KÖRNYEZETBEN CSATLAKOZTASSA! 

• Indítsa el a WatchGas Suite programot a számítógépen, és kattintson a "Search" (Keresés) 
gombra a műszer kereséséhez. 

• Keresse meg a műszert a bal oldali Device Connected (Csatlakoztatott eszközök) listában. 
Kattintson az S/N elemre a műszer konfigurációs fájljának lekérdezéséhez. 

• Szerkessze a konfigurációs paramétereket a kívánt módon, jobb felső sarokban található, 
az egyes szenzorokhoz tartozó fülek alatti paramétereket is beleértve. Kattintson a 
"Write" (Írás) gombra a konfiguráció műszerbe feltöltéséhez. 

• A "Read" (Olvasás) lehetővé teszi az aktuális konfigurációs fájl letöltését a műszerből. 
• A "Save" (Mentés) lehetővé teszi az aktuális konfigurációs fájl tárolását a számítógépen. 
• A "Load" (Betöltés) lehetővé teszi az elmentett konfigurációs fájl megnyitását a 

számítógépről a WatchGas Suite-ba. 
• A műszer firmware frissítéséhez válassza ki a "Firmware Upgrade" (Firmware frissítés) 

opciót. A firmware-t először le kell tölteni a számítógépre, a WatchGas weboldaláról 
(www.watchgas.com). 

 
TANÁCS: Kereskedelmi forgalomban kapható USB A-Micro B USB-kábel használható az 
akkumulátor (részleges) töltésére, de ez a WatchGas Suite szoftveres adatátvitelre nem 
alkalmas. A WatchGas M011-3003-W00 alkatrészszámú USB-kábellel tudja a készüléket 
számítógéphez csatlakoztatni, és a WatchGas Suite szoftvert használni. 
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A WatchGas Suite Bump/Cal összefoglaló konfigurációs képernyő 
• A kalibráló gáz és a mérőgáz egy PID és pellisztor LEL szenzorokhoz használható, közel 

1000 vegyületet tartalmazó listából választható ki. Ha a mérő- és a kalibráló gáz eltér, a 
készülék egy korrekciós tényezőt számít ki és alkalmaz, hogy a szenzor kijelzés a mérőgáz 
koncentrációval egyenértékű legyen. 

• Az egyes gázokat a Felhasználói gáz fülön kell beállítani. Írja felül a "Custom Gas 1" (1. 
felhasználói gáz) nevet a vegyület nevével, és nyomja meg a „Return" (Visszatérés) 
gombot. Adja meg a molekulatömeget (m.w.) valamint a 10.6 eV-os PID lámpához és a 
LEL-szenzorhoz tartozó korrekciós tényezőket. Ha sem a PID-, sem a LEL-szenzort nem 
használja, hagyja a CF értéket 0-n. A molekulatömegre csak akkor van szükség, ha mg/m3 
gáz mértékegységet használ; ellenkező esetben, hagyja az m.w. értékét 1-en. A képernyő 
jobb oldalán található "Save User Gas" (Felhasználói gáz mentése) mezőre kattintva a 
tényezők a műszerbe kerülnek, más konfigurációk elküldése nélkül. A "Reset User Gas" 
(Felhasználói gáz visszaállítása) gomb visszaállítja az összes értéket a gyári 
alapértelmezett értékre a műszeren és WatchGas Suite felületen egyaránt. 
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5.2 ADATNAPLÓ ÉS ESEMÉNYTÁROLÓ 

LEKÉRDEZÉS 

WatchGas Suite Felhasználói gáz képernyő 

• A műszer adatainak számítógépre töltéséhez válassza ki a "Get Log" (Napló lekérése) opciót. 
Ez a folyamat több percig is eltarthat, mivel az adatnapló folyamatosan be van kapcsolva, 
és nagyméretű fájlok hozhatók létre. Az adatnapló fájlok a képernyő tetején a "Datalog" fül 
alatt jelennek meg. Az alábbiakban adatnapló mintaképernyő látható, ami a mintavételi 
időt és a pillanatnyi mért értékeket sorolja fel. A készülék minden egyes bekapcsolásakor 
vagy a konfiguráció módosításakor új Single Datalog (Egyszeri adatnapló) fájl jön létre. A 
középső felület a fájl kezdési időpontját és az adatpontok számát mutatja. 

• Az adatok Excel vagy más táblázatkezelő szoftverrel megnyitható csv fájlba történő 
exportálásához vigye a kurzort a jobb oldali adatpanel fölé, kattintson a jobb egérgombra, 
majd válassza ki az aktuális Egyszeri adatnapló fájlt vagy az összes tárolt adatot (Teljes 
adatnaplót). 
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5.3 VALÓS IDEJŰ ADATOK 

WatchGas Suite Adatnapló képernyő 

• (Ehhez a funkcióhoz a WatchGas Suite 1.3.4-ra vagy újabb verzióra, és 0.0.7.6 vagy újabb 
POLI készülék firmware verzióra van szükség). 

• A mért értékek valós idejű listájának megjelenítéséhez kattintson a képernyő tetején 
található "Real-time Data" (Valós idejű adatok) fülre. Adja meg a kívánt mérési 
időintervallumot, válasszon ki egy mappát a számítógépen az adatok tárolásához, és adjon 
meg egy fájlnevet. 

• Győződjön meg arról, hogy a POLI készülék csatlakoztatva van, és kattintson a "Start" 
gombra a valós idejű észlelés megkezdéséhez. Válassza ki a "Stop" opciót, ha végzett, és a 
"Clear" (Törlés) opciót az adatok elvetéséhez, ha ezek már nincs szükség. 

Az adatoknak Excelben megnyitható .csv fájlként kell rendelkezésre állniuk a kiválasztott 
mappában. Ahhoz, hogy az adatok Excelben oszlopokra tagolhassa, kattintson a felső "Data" 
(Adatok) menüpontra, és válassza ki a "Text to Columns" (Szövegből oszlopok) menüpontot a 
konvertáláshoz. 

 

FIGYELMEZTETÉS 
A veszélyes helyekre vonatkozó biztonsági tanúsítványok érvényüket vesztik, ha a POLI 

készüléket számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatott kábellel használja. Csak olyan 
területeken végezzen valós idejű adatátvitelt, melyekről tudja, hogy nem áll fenn 

robbanásveszély. 
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6. KARBANTARTÁS WatchGas Suite valós idejű adatokat tartalmazó képernyője 

A POLI készülék kevés karbantartást igényel, a napi akkumulátor töltést (ld.: 2. fejezet), a 
szűrő rendszeres cseréjét és a szenzor szükség szerinti cseréjét (1-3 év az szenzortól és a 
használati körülményektől függően) leszámítva. Szélsőséges körülmények között a 
szivattyú vagy az akkumulátor javításra vagy cserére szorulhat. 

 

6.1 SZŰRŐK CSERÉJE 
Ha a külső szűrő szennyezett vagy eltömődött, távolítsa el azt a bemeneti nyílásról 
kicsavarozással. Dobja ki, és cserélje ki új vízzűrőre. A szennyezett szűrők az alábbiakról 
ismerhetők fel: 
• A szűrő látható elszíneződése 
• Gyakori szivattyú leállás 
• A szivattyú áramerősség (I) magas értéke jelenik meg a Pump Stall (Szivattyú leállás)  

                  menüben. 
 

 

Rendszeresen használt műszerek esetén legalább havonta, poros vagy nedves körülmények 
közötti használat esetén pedig gyakrabban, akár naponta javasoljuk a szűrő cseréjét. 

 

FONTOS! 
A szivattyús POLI készüléket nem szabad szűrő nélkül kalibrálni vagy üzemeltetni. A szűrő 

nélküli üzemeltetés károsíthatja a műszert. Ez alól az egyetlen kivétel a reaktív gázok 
használata, amelyek részben eltűnhetnek a szűrőben. 
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6.2 ÉRZÉKELŐ MODULOK ELTÁVOLÍTÁSA/TISZTÍTÁSA/CSERÉJE  
 

Az összes szenzor a műszer felső részében, a POLI készülék áramköre feletti érzékelő rekeszben 
található. A szenzorokhoz úgy lehet hozzáférni, hogy a POLI készülék hátulján lévő hat csavart 
eltávolítja, majd a műszert megfordítja és kiemeli a szenzor fedelet. 

 
 

 

• Kapcsolja ki a készüléket. 
• Csavarja ki a hátlapon található hat darab csavart. 
• Fordítsa meg a készüléket, majd emelje ki az elülső fedelet. 
• Óvatosan emelje ki az ellenőrizni vagy cserélni kívánt szenzorokat. 
•  Helyezze be a csere érzékelőt. Ügyeljen arra, hogy az érintkező tüskék és a nyomtatott 

áramkör foglalatai illeszkedjenek. Gondoskodjon a szenzor megfelelő rögzítettségéről. A 
szenzor elhelyezése nem számít kivéve, ha a nagy teljesítményű szenzoroknak dupla 
szárnyas háza van, és csak a dupla szárnyas, 1-es és 2-es nyílásba helyezhetők. A 
kisteljesítményű szenzoroknak egy szárnyuk van, és a négy szenzor nyílás bármelyikébe 
behelyezhetőek. A firmware automatikusan felismeri a szenzor helyét. 

• Helyezze vissza a fedelet és húzza meg a 6 darab csavart. 
 

 

6.3 SZIVATTYÚ VAGY AKKUMULÁTOR CSERÉJE 
Az akkumulátor vagy a szivattyú cseréjéhez forduljon a WatchGas-hoz. 

FIGYELMEZTETÉS 
A szenzorokat csak a WatchGas szervizközpont vagy az arra felhatalmazott technikusok 

cserélhetik ki. 

FONTOS! 
Az érzékelők cseréje után mindig végezzen teljes kalibrálást. 
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7. Hibaelhárítás 

Érzékelő jellemzők 
Probléma Lehetséges okok és megoldás 

Az akkumulátor cseréjét 
követően a készüléket nem 
lehet bekapcsolni. 

Okok: Hibás töltőáramkör. Hibás akkumulátor. 

Megoldás: Próbálja meg újra feltölteni az akkumulátort. Cserélje az 
akkumulátort vagy a töltőt. 

Elveszett jelszó. Megoldás: Műszaki támogatásért forduljon a WatchGas-hoz: +31 (0)85 01 87 
709 

A hangjelző, LED-ek és a 
rezgőmotor nem működik. 

Okok: A hangjelző és/vagy a többi riasztás le van tiltva. Hibás hangjelző. 

Megoldás: A Konfigurációs mód „Riasztási beállítások” pontja alatt 
ellenőrizze, hogy a hangjelző vagy a többi riasztás nincs-e kikapcsolva. 
Forduljon a WatchGas-hez: +31 (0)85 01 87 709 

Paump failed (Szivattyú 
meghibásodott) üzenet 
Szivattyú riasztás 

Okok: 
A bemeneti szonda eltömődött. Közvetlen csatlakozás a kalibráló gáz 
kimenethez a szabályozó nyitása előtt. Külső szűrő szennyeződés vagy 
folyadék miatt elzáródott. Pára csapódott le a belső gázelosztó csövekben. 
Hibás szivattyú vagy szivattyúáramkör. 

Megoldás: 
Távolítsa el az elzáródást okozó anyagokat, majd nyomja meg a [+/OK] 
gombot a szivattyú riasztás visszaállításához. Cserélje ki a szennyezett külső 
szűrőt. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejében ne legyen páralecsapódás. 
Cserélje vagy szerelje be újra a szivattyút (szervizközpont végezheti). 

Nem adatátvitel a készülék és 
a számítógép között. 

Okok: Hibás kábel. 

Megoldás: Használjon WatchGas USB kábelt. 

Szivattyú leállás riasztás Okok: Alacsony töltöttségű akkumulátor miatt a szivattyú I értéke a szivattyú 
leállási érték alá csökken. 

Megoldás: Minden egyes használat előtt töltse fel teljesen a POLI készüléket. 
Vagy állítsa vissza a szivattyú leállási értékét. 

Cserealkatrészekért forduljon a WatchGas hivatalos szervizközpontjához. 
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8. A POLI MonoDock használata 
TANÁCS: Nem minden gáz kalibrálható az MP400T-vel. 
8.1 BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS 
1. Csatlakoztassa a házat USB-kábellel egy számítógéphez, és a WatchGas Suite szoftver segítségével 

konfigurálja a gázkoncentrációt és egyéb paramétereket. Ügyeljen arra, hogy a szenzor típusát a 
kalibrálandó típusnak megfelelően állítsa be. 

2. Csatlakoztasson egy kalibráló gázt tartalmaz palackot a Cal gázbemenethez [9] egy 0.3-0.6 l/p 
igény szerinti vagy állandó áramlású szabályozóval. Helyezze a 6 mm-es külső átmérőjű tömlőt 
közvetlenül a bemeneti gyorscsatlakozóba. Ha egy másik gázpalackra van szükség a 
kalibráláshoz/bump teszthez, csatlakoztassa a gázpalackot a Kalibráló gáz bemenetre [10]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 3. BUMP TESZT 

8.2 KALIBRÁLÁS 
1. Helyezze a műszert a bölcsőre és nyomja rá ütközésig, majd csatlakoztassa a 

Micro USB-t [1]. 

2. Ha a STATUS LED [3] nem világít, nyomja meg a Cal gombot [5], amíg a LED 

zöldre nem vált. 

3. Nyomja meg a Cal gombot [5] a kalibrálás elindításához. A POLI készülék LED-
jének [4] zölden kell villognia. 

4. Ha a kalibrálás sikeres, a POLI készülék LED zölden, ellenkező esetben pirosan 
világít. 

5. A bump teszt jelentést a készülék a memóriájába menti el. 

6. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a Cal gombot [5], amíg a STATUS LED ki nem 
alszik. 

1. Helyezze a műszert a bölcsőre, és nyomja le ütközésig, majd csatlakoztassa a Micro USB -t [1]. 
2. Ha a STATUS LED [3] nem világít, nyomja meg a Cal gombot [5], amíg a LED zöldre nem vált. 

3. Nyomja meg a Bump gombot [6] a bump teszt elindításához. A POLI készülék LED-jének [4] zölden kell villognia. 
4. Ha a bump teszt sikeres, a POLI készülék LED zölden, ellenkező esetben pirosan világít. 

5. A bump teszt jelentést a készülék a memóriájába menti el. 
6. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a Cal gombot [5], amíg a STATUS LED ki nem alszik. 

8. 4. ADATNAPLÓ LETÖLTÉS 
1. Csatlakoztassa a házat USB-kábellel egy számítógéphez, majd kattintson a Download Log (Napló letöltése) 

gombra a WatchGas Suite-ban. Kattintson a jobb gombbal az adatnapló oldalra az Excelbe exportáláshoz. 
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8.5 MONODOCK ADATOK LETÖLTÉSE ÉS KALIBRÁLÁSI TANÚSÍTVÁNYOK 
• Ahhoz, hogy a kalibrálási/bump teszt naplót a MonoDockról számítógépre tudja másolni, 

csatlakoztassa a MonoDock foglalatra [2] csatlakoztatott USB-USB kábel segítségével. 
• Indítsa el a WatchGas Suite programot a számítógépen, és kattintson a "Search" (Keresés) 

gombra a műszer megkereséséhez. 
• Kattintson a "MonoDock" feliratra a bal oldali Device Connected (Csatlakoztatott eszköz) 

listában. Nem szükséges, hogy a POLI készülék a MonoDockban legyen. 
• Válassza ki a "Download Log" (Napló letöltése) opciót. A Cal/Bump fájlok a képernyő tetején 

a "Datalog" (Adatnapló) fül alatt fognak megjelenni. Az alábbi mintaképernyő mutatja a 
Cal/Bump események dátumainak és időpontjainak listáját. Kattintson az esemény 
időpontjára a Cal/Bump eredmények megtekintéséhez a jobb oldali felületen. 

• Az adatok Excel vagy más táblázatkezelő szoftverrel megnyitható csv fájlba exportálásához 
mozgassa a kurzort a jobb oldali adatfelület fölé, kattintson a jobb egérgombra, majd 
válassza ki az aktuális Cal/Bump (Kalibrálás/Bump teszt) eredményt (Egyszeri adatnapló) 
vagy az összes tárolt eredményt (Teljes adatnapló). 

• A kalibrálási tanúsítvány kinyomtatásához kattintson az egér jobb gombjával a jobb oldali 
panelen, és válassza ki a Generate Certificate (Tanúsítvány létrehozása) opciót. Adja meg 
a szükséges információkat, mint például a kezelő nevét és a palack tételszámát, majd 
kattintson a Print (Nyomtatás) gombra a képernyő alján. 

 

 
WatchGas Suite MonoDock Cal/Bump napló képernyő 
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A MonoDock segítségével generált POLI készülék kalibrálási tanúsítvány 
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9. Műszaki jellemzők 
 

Méret 140 x 84 x 42 mm (5.74 x 3.31 x 1.65”) 

Tömeg 435 g (szivattyús), 385 g (diffúziós) 

Szenzor technológia 
Több mint 30 cserélhető és helyszínen cserélhető szenzor, beleértve az illékony 
szerves vegyületekhez használatos PID-eket, mérgező anyagokhoz és O2-höz 
használatos EC-ket, LEL pellisztorokat, NDIR-eket, LEL-hez, Vol%-hoz és CO2-höz. 

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

Páratartalom 5% ~ 95% relatív páratartalom (párakicsapódás nélkül) 

Riasztás típusa 
Magas szintű riasztás, Alacsony szintű riasztás, TWA riasztás, STEL riasztás, 
Mozdulatlanság riasztás előzetes riasztással, a riasztási állapotok 
megjelenítése a képernyőn. 

 
Riasztási jel 

Hang: 95 dB 30 cm-ről 
Optikai: Villogó piros LED-ek 
Rezgés 

Pánik riasztás Igen 

Kijelző 
128 x 128 felbontású, grafikus 45 x 44 mm-es (1.77 x 1.73") LCD kijelző, LED 
háttérvilágítással a jobb olvashatóság érdekében. Automatikus képernyő 
"elfordítási" funkció 

Kalibrálás 
2 pontos kalibrálás, zéró és kalibráló gáz. Bekapcsoláskori zéró kalibrálás 
felhasználói megerősítéssel A MonoDock lehetővé teszi az automatikus bump 
tesztet és kalibrálást 

Adatnaplózás 
Folyamatos adatnaplózás (6 hónap 4 szenzor esetén 1 perces időközönként, 24 
óra/nap és 7 nap/hét) 

 

 
Akkumulátor üzemidő 

Újratölthető lítium-ion: 

Diffúziós (LEL Cat): 16 h 
Szivattyús (LEL Cat): 12 h 
Diffúziós (LEL IR): 60 h 
Szivattyús (LEL IR): 28 h  
Csak EC-szenzorok: 60 h 

Mérés Beépített szivattyú (mintavétel 30 m-ig) vagy diffúziós 

Készülékház Polikarbonát és gumi 

Válaszidő T90 Szenzorok: 15 másodperc 
(LEL/CO/H2S/H2S/O2) 
Más gázok esetén eltérő lehet (ld.: 4. sz. Szenzor műszaki adatok 
összefoglalása c. műszaki tájékoztató) 
Tömlők: 10 m: 60s/20m: 90s / 30m: 120 s 

Pontosság eltérés 2-3% 

IP védettség IP-65 (szivattyús változatok); IP-67 (diffúziós változatok) 

EMI/RFI Az EMC 2014/30/EU szabványnak megfelelő 

Biztonsági 
tanúsítványok 

UL: I. osztály, 1. alosztály, ABCD csoport, T4, -20°C <= Tkörny <= +50°C 
IECEX: Ex ia IIC T4 Ga 
ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga 
CE: Conformité Européenne 

Garancia 2 év a műszerekre 

2 év a LEL, LEL/Vol, O₂, CO, CO2, H2S, SO2, HCN, NO, NO2 és PH3 pellisztor 
szenzorokra. 
1 év a többi szenzorra 
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SZENZOR JELLEMZŐK 
 
 

Modell Észlelési gáztartományok Felbontás 
 

PID p 

0-200 ppm 
0-2000 ppm 

0-10000 
ppm 

0.1 ppm 
0.1 ppm 
1 ppm 

O2 
Oxigén 

Ólommentes O2 0-30 %vol 0.1 %vol 
Ólom-gyapjú O2 0-30 %vol 0.1 %vol 

Éghető anyagok (LEL% ) 0-100 %LEL 1 %LEL / 0.1 %LEL 

NDIR metán (LEL%) 0-100 %LEL 0-100 %LEL 

NDIR metán (Vol%) 0-100 %vol 0.1% Vol 
Dupla tartományú LEL%/Vol% 0-100 %vol 1 %LEL vagy 0.1 Vol% 
NDIR metán CH 4 
+CO2 CO2 

0-100 %LEL 
0-50000 

ppm 

1 %LEL 
100 ppm 

CO2 (ATEX 1. zóna) 
Szén-dioxid 

0-50000 ppm 90000 mg/m3
 100 ppm 180 mg/ m3

 

CO 
Szén-monoxid (CO) 

0-1000 ppm 1829 mg/m3 1 ppm 2 mg/ m3
 

H2S 
Hidrogén-szulfid 

0-100 ppm 
0-1000 ppm 

142 mg/m3
 

1418 mg/m3
 

0.1 ppm 
1 ppm 

0.1 mg/m3
 

1 mg/m3
 

CO + H₂S 
CO 0-500 ppm 573 mg/m3

 1 ppm 1,8 mg/m3
 

H₂S 0-200 ppm 279 mg/m3
 0.1 ppm 0,1 mg/m3

 

SO₂ + H₂S 
SO₂ 0-20 ppm 53 mg/m3

 0.1 ppm 0,3 mg/m3
 

H₂S 0-100 ppm 142 mg/m3
 0.1 ppm 0,1 ppm 

SO2 Kén-dioxid 
0-20 ppm 

0-100 ppm 
53 mg/m3

 

266 mg/m3
 

0.1 ppm 
0.1 ppm 

0.3 mg/m3
 

0.3 mg/m3
 

Cl2 Klór p 0-50 ppm 71 mg/m3
 0.1 ppm 0.3 mg/m3

 

ClO2 Klór-dioxid p 0-1 ppm 3 mg/m3
 0.01 ppm 0.03 mg/m3

 

NO Nitrogén-oxid 0-250 ppm 450 mg/m3
 1 ppm 1.9 mg/m3

 

NO2 Nitrogén-dioxid 0-20 ppm 38 mg/m3
 0.1 ppm 0.2 mg/m3

 

H2 Hidrogén 0-1000 ppm 83 mg/m3
 1 ppm 0.1 mg/m3

 

PH3 Foszfin 
0-20 ppm 

0-1000 ppm 
28 mg/m3

 

2758 mg/m3
 

0.01 ppm 
1 ppm 

0.01 mg/m3
 

1.4 mg/m3
 

ETO Etilén-oxidp 0-100 ppm 183 mg/m3
 0.1 ppm 0.2 mg/m3

 

NH3 Ammónia 
0-100 ppm 
0-500 ppm 

71 mg/m3
 

353 mg/m3
 

1 ppm 
1 ppm 

1 mg/m3
 

1 mg/m3
 

HF (csak diffúziós) 
Fluorhidrogén 

0-20 ppm 17 mg/m3
 0.1 ppm 0.1 mg/m3

 

HCl Hidrogén-klorid p 0-15 ppm 23 mg/m3
 0.1 ppm 0.2 mg/m3

 

HCN Hidrogén-cianid p 0-100 ppm 112 mg/m3
 0.1 ppm 1 mg/m3

 

CH3SH Metil-merkaptán 0-10 ppm 20 mg/m3
 0.1 ppm 0.2 mg/m3

 

C2H4O Acetaldehid p 0-20 ppm 37 mg/m3
 0.1 ppm 0.2 mg/m3

 

THT Tetrahidrotiofén p 0-40 ppm 144 mg/m3
 0.1 ppm 0.4 mg/m3
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10. Korlátozott garancia 

 
A WATCHGAS a jelen termékre, gyártási- és anyaghibák esetére, normál használat és 

szervizelés mellett, a gyártástól vagy a termék hivatalos viszonteladójától történő vásárlás 

napjától számított két évig jótállást biztosít. 

 
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal (jelen jótállás alapján), amennyiben a tesztelés 

és vizsgálat során megállapítható, hogy a termék jelzett hibája nem áll fenn, vagy a 

meghibásodás arra vezethető vissza, hogy a terméket a vevő (vagy harmadik fél általi) nem 

rendeltetésszerűen, hanyagul használta, szakszerűtlenül helyezte üzembe, tesztelte vagy 

kalibrálta. A termék engedély nélküli javítása vagy átalakítása, a nem rendeltetésszerű 

használatból adódó meghibásodások - a tűz, villámlás vagy egyéb veszély által okozott károkat 

beleértve - esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. 

 
Abban az esetben, ha a termék a gyártó előírásainak a vonatkozó jótállási időszak alatt nem 

felel meg kérjük, forduljon a termék hivatalos viszonteladójához vagy a WATCHGAS 

szervizközponthoz az alábbi elérhetőségen: 

+31 (0) 85 01 87 709-es telefonszámon, a javítási/visszaküldési információkkal kapcsolatban. 
 
 
 
 
 
 
 

 
WatchGas B.V. 

Klaverbaan 
121 2908 KD Capelle aan 

den IJssel 
Hollandia 

+31 (0)85 01 87 709 
info@watchgas.com - www.watchgas.com 

 
Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány sem részben, sem egésznem nem sokszorosítható, terjeszthető vagy továbbítható 
semmilyen formában vagy módon - a fénymásolást, a rögzítést vagy más elektronikus vagy mechanikus módszereket is 
beleértve - a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a termékkel kapcsolatos véleményekben szereplő rövid idézeteket 
és bizonyos más, a szerzői jog által megengedett nem kereskedelmi célú felhasználásokat kivéve. Az engedélyekkel 
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a WatchGas B.V-vel. 
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