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• Hoạt động với bơm trong 52 giờ liên tục
• Phát hiện các khí dễ cháy (LEL), hydrogen sulfide (H2S), carbon

monoxide (CO) & oxygen (O2)
• Bơm hoạt động dò khí lên tới 23 mét (~75 feet)
• Chu kỳ hiệu chuẩn 1 năm giúp tiết kiệm thời gian & khí hiệu chuẩn
• Hoạt động chính xác trong môi trường thiếu oxy
• Chi phí bảo trì thấp - cảm biến hồng ngoại LEL miễn dịch với ngộ độc hóa học
• Sử dụng đơn giản, thao tác bằng một nút bấm - màn hình hiển thị lớn, dễ đọc
• Nhẹ & bền - phụ kiện kẹp máy chắc chắn.



*Không bao gồm Đầu dò hoặc lấy mẫu từ xa
Vui lòng liên hệ MARICO để biết thêm về phụ kiện & chai khí.
Phân phối bởi:

Bộ sạc di động 
MGC

Part# MGC-V-CHARGER1

Bộ sạc đa năng 
MGC

Part# MGC-CHRG-MULTI

Kết nối hồng ngoại 
cho GCT

Part# GCT-IR-LINK

Trạm sạc cho máy MGC  
Pump

Part# MGC-P-CHRG-STATION

Kết nối nhanh cho máy 
MGC Pump*

Part# MGC-PUMP-QD

Đầu dò lấy mẫu  từ xa 
MGC

Part# MGC-PROBE-1

Đầu dò lấy mẫu từ xa (1.8m)
Part# MGC-TSPROBE

Vỏ cao su tổng hợp cho 
máy MGC*

Part# MGC-PUMP-TSCASE

      THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TÙY CHỌN NGƯỜI DÙNG

Trạm kết nối MGC*
Part# MGC-DOCK-PUMP

Áp suất cao
Part# MGC-DOCK-PUMP-HP

Trạm kết nối MGC
Treo tường*

Part# MGC-WMDOCK-PUMP
Áp suất cao

Part# MGC-WMDOCK-PUMP-HP

Tin nhắn người dùng tùy chọn
Khoảng TWA/STEL 

Ngôn ngữ (6)
Cài chốt báo hiệu
Khóa tự kiểm tra

Khoảng thời gian kiểm tra Bump
Báo hiệu Thấp/ Cao
Thông báo bảo trì

Kiểm tra chức năng

Phương pháp IWA
Bật/ Tắt cảm biến

Màn hình khóa AN TOÀN
Khóa dock

Nồng độ khí hiệu chuẩn
Chu kỳ hiệu chuẩn

Báo hiệu TWA/STEL
% LEL hay % theo -vol

Phụ kiện Multi Gas Clip Pump

Phiên bản Multi Gas Clip Pump

Multi Gas Clip Pump Infrared
Part# MGC-IR-PUMP

Máy dò khí hồng ngoại 
với bơm bên trong cho

H2S, CO, O2 & LEL

Multi Gas Clip Pump Pellistor
Part# MGC-P-PUMP

Máy dò khí 4 khí xúc 
tác với bơm bên trong 
cho H2S, CO, O2 & LEL

DS-MGC-P v2.02

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi không cần báo trước do sản phẩm không ngừng phát triển.
          Copyright © 2018 Gas Clip Technologies, Inc. All Rights Reserved

Máy dò khí bao gồm: bộ xạc, dây lấy mẫu khí 10 feet,
đầu lọc lấy mẫu khí inox, mười đầu lọc bổ sung (năm
đầu lọc chống nước, 5 đầu lọc bụi), chứng nhận hiệu

chuẩn & Hướng dẫn sử dụng.

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  

  

Kích thước • Trọng lượng

Nhiệt độ 

Độ ẩm

Tuổi thọ 
của pin

Thời gian sạc

Báo động

Đèn LED

Hiển thị

Nhật ký

Kiểm tra

Xếp hạng

Bơm lấy khí

Đầu dẫn khí
 

5.7” H x 3.0” W x 1.5” D (147 x 78 x 38.3 mm.) • 12.4 oz. (352g)

-4˚ to +122˚F (-20˚ to +50˚C)

5% to 100% RH (không ngưng tụ) 

Phiên bản hồng ngoại ........52 giờ liên tục
Phiên bản xúc tác       ........12 giờ liên tục

4 - 6 Tiếng

Hình ảnh, run & âm thanh (tối thiếu 95 dB)
Bơm, Thấp, Cao, STEL, TWA & OL (Over Limit - Quá giới hạn)

4 thanh LED màu đỏ
Đèn nền vàng (được kích hoạt khi nhấn nút)
Đèn nền đỏ (được kích hoạt trong điều kiện báo động)
Đèn LED thông báo bảo trì màu vàng

Màn hình tinh thể lỏng (LCD) góc nhìn rộng

25 lần bump test, 25 lần hoạt động và 25 lần hiệu chuẩn
Ghi dữ liệu liên tục 1 giây/ lần (bộ nhớ thông thường > 2 tháng)

Tự kiểm tra đầu đủ các chức năng khi kích hoạt
Kiểm tra Cảm biến, pin và mạch được thực hiện liên tục

EMC Directive 2004/108/EC IP 67

1/8” Bằng thép không gỉ

Lấy mẫu lên đến 23m. (75 ft.)

Chứng nhận

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

  
 
 
 

 
  

Bảo hành 2 năm

Khí H2S...................................0 - 100 PPM (sai số 0.1 PPM)
CO....................................0 - 500 PPM (sai số 1 PPM)
Combustible (LEL).....0 - 100% LEL (sai số 0.1%)
O2.....................................0 - 30% vol. (sai số 0.1%)

Loại cảm biến H2S, CO & O2.................Điện hóa
Khí dễ cháy (LEL).....Hồng ngoại (IR) hoặc xúc tác (P)

Khuyến nghị Phiên bản hồng ngoại... 1 năm
Chu trình hiệu chuẩn Phiên bản xúc tác ......... 6 tháng

CSA: C22.2 No. 157 and C22.2 152 (MGC-IR-PUMP only)
Class I, Division 1, Group A, B, C, and D
MGC-IR-PUMP: Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga
MGC-P-PUMP: Class I, Zone 1, AEx d ia IIC T4 Gb
UL-913 and ANSI/ISA-S12.13.01

IECEx: IECEx CSA 14.0029
IEC 60079-0:2011, 60079-1:2007, 60079-11:2011
MGC-IR-PUMP: Ex ia IIC T4 Ga
MGC-P-PUMP: Ex d ia IIC T4 Gb

ATEX: Sira 14ATEX2120
EN60079-0:2012, 60079-1:2014, 60079-11:2012, 60079-26:2007
MGC-IR-PUMP: CE ll 1 G Ex ia llC T4 Ga
MGC-P-PUMP: CE ll 1 G Ex d ia llC T4 Gb

InMetro: IEx 14.0326
ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2009,  
ABNT NBR IEC 60079-11:2013
MGC-IR-PUMP: Ex ia llC T4 Ga
MGC-P-PUMP: Ex d ia IIC T4 Gb
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