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MultiPro - detektor wielogazowy           
 

 
 
 
        
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakłady przemysłowe mają obowiązek chronić pracowników przed niebezpieczeństwem wynikającym z 
niedoboru lub nadmiaru tlenu w atmosferze oraz przed ekspozycją na gazy wybuchowe i toksyczne. 
Przenośny detektor MultiPro w sposób jednoczesny i ciągły dokonuje pomiaru atmosfery na okoliczność 
obecności w niej najczęściej występujących w przemyśle i podczas gaszenia pożarów, niebezpiecznych gazów 
wybuchowych i toksycznych takich jak: 
- niedobór lub nadmiar tlenu 
- niebezpieczny poziom gazów i oparów wybuchowych  
- ekspozycja na tlenek węgla i/lub siarkowodór  
 
Super lekki MultiPro obsługuje się niezwykle łatwo -  jednym przyciskiem. Pole odczytu jest duże, a 
pokazujące się na nim cyfry są dobrze widoczne w każdych warunkach. 
Dzięki małym rozmiarom i niewielkiej wadze urządzenia, nie utrudnia pracy i czyni ją bezpieczną. Aby ułatwić 
pracę w głośnym środowisku, urządzenie można opcjonalnie wyposażyć w alarm wibracyjny.  
 
MultiPro wyposażony jest w system logowania pomiarów i zapis czarnej skrzynki, która automatycznie 
zapisuje zachowane w pamięci pomiary. Możliwość odczytu w programie Biotrak – wyposażenie Orlen 
Automatyka.   
 

- bieżąca kontrola przeprowadzona przy użyciu 
jednego przycisku 
- dostępne czujniki: O2, LEL, CO, H2S 
- mały rozmiar, waga 
- super duże pole odczytu 
- alarm wibracyjny (w opcji), anty udarowy 
-  wyposażony w liczne akcesoria  

- do 22 godzin pracy ciągłej 
- tryby pracy: MAX, NDS, NDSCH 
- logowanie 20 pojedynczych zdarzeń (rodzaj 
czujnika, maksymalne i średnie odczyty, czas i 
czasookres) 
- zapis „czarnej skrzynki” 
- logowanie danych do PC 
- certyfikaty: CE, UL, ATEX  

http://www.safetech.net.pl/
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Dane techniczne: 
 

Rodzaj urządzenia: Wymienne baterie i czujniki 

Sensory: % LEL (DGW) katalityczny, O2, CO, H2S (elektrochemiczne) 

Pomiar: Ciągły  

Zasilanie: wersja akumulatorowa (litowo-jonowa) lub baterie alkaliczne (3 AA)  

Autonomia:  22 godz. w trybie dyfuzyjnym / 16 godz. z pompką elektryczną 

Pole odczytu: Pole odczytu dobrze widoczne, podświetlone 

Podświetlenie pola 
odczytu: 

Aktywowane przyciskiem trybu 

Wymiary (mm): 114 x 68 x 43 

Waga:  210g (wersja z akumulatorem litowo-jonowym),  280g (wersja z bat. alkalicznymi) 

Alarmy: Wizualny:  jasno czerwona dioda widoczna z frontu i z boków 
Dźwiękowy: głośny dwutonowy alarm o sile 92dBA. Zintegrowany wibrator (opcja)                                                                                                                                                                                                                      

Obsługa: Obsługa przy pomocy 1 przycisku, także dla kalibracji 

Obudowa: Wodoszczelna, anty udarowa, wykowana z poliwęglanu z dodatkową gumową osłoną 
– klasa odporności 

Trwałość (klasyfikacja 
IP): 

Odpowiada standardowi IP65 

Automatyczne 
logowanie zdarzeń: 

20 zdarzeń z włączeniem typu czujnika, wartości średnich i maksymalnych, czasu i 
czasookresu 

Logowanie danych 
(opcja): 

Standardowa czarna skrzynka przechowuje zapisy sponad 40 godz. pracy urządzenia i 
może być przystosowana do pełnej wersji Logowania Danych, a co za tym idzie 
możliwe będzie łatwe i wygodne przeładowywanie danych do komputera.  

Odczyty: Przechodzenie kolejno przez ekrany odczytów gazów: MAX, NDS i NDSCH.  

Zakres temperatur: -20ºC do +40ºC 

Port IrDA: Wbudowany port IrDA umożliwiający łatwą komunikację z komputerem 

Standardowe akcesoria: Adapter do kalibracji, klamra, CD-ROM szkoleniowy, instrukcja obsługi, karta z 
numerami kat. Wersja akumulatorowa zawiera ładowarkę i zasilacz sieciowy. 

Bezpieczeństwo wew./ 
Certyfikaty: 

CD: (DEMKO), c-UL-us: Klasa I, Grupa A,B,C & D kod. temp. T4 dla niebezpiecznych 
lokalizacji. ATEX II 2 G T4. 

 
Wyposażenie standardowe: 
MultiPro wyposażony jest w następujące, standardowe akcesoria: adapter połączeniowy z przewodem, 
zapinka do pasa, CD-ROM aligator z programem szkoleniowym, instrukcja obsługi i karta z podstawowymi 
numerami kat.  
W wersji akumulatorowej: ładowarka sieciowa. 
 
Informacje o zamawianiu: 
MultiPro można zamówić  w wersji bateryjnej i akumulatorowej, z następującymi czujnikami: 
- Multipro z czujnikami LEL/O2 
- Multipro z czujnikami LEL/O2/CO 
- Multipro z czujnikami LEL/O2/H2S 
- Multipro z czujnikami LEL/O2/Duo-Tox (CO/H2S) 
Opcjonalnie logowanie danych i wibrator.  
 

http://www.safetech.net.pl/
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Wymienialne sensory: 
 

19   1965083 C    Czujnik tlenu węgla 

19   1965084 C    Czujnik siarkowodoru (H2S) 

1965082 Czujnik tlenu 

1965086 Czujnik gazów wybuchowych 

1965085 Duo -Tox – (CO/H2S) 

1965087 Zestaw wymienialnych czujników do MultiPro – O2,LEL, 
Duo-Tox 

 
 
Akcesoria: 
 

1965090 Elektryczna pompka do MultiPro. Zestaw zawiera:3m przewodu rurkowego 
i końcówkę zasysającą.  

1965091 Adapter kalibracyjny MultiPro  

1965092 Ręczny zestaw do pobierania próbek. Zawiera 3m przewodu, pompkę 
ręczną, końcówkę zasysającą. 

1955774 Końcówka zasysająca. Nie zawiera: przewodu, ręcznej pompki ani płytki 
połączeniowej.  

1955775 Końcówka zasysająca z 30 cm końcówką zestali nierdzewnej. Nie zawiera 
przewodu, ręcznej pompki ani płytki połączeniowej. 

1965093 Ładowarka (220V) do MultiPro z wtyczką. Wersja kontynentalna CE. 

1967093 Ładowarka (220V) do MultiPro z wtyczką. Wersja brytyjska EC. 

1965094 Ładowarka (12 VDC) do MultiPro z adapterem typu „zapalniczka 
samochodowa”, do montowania w samochodzie 

1965095 Moduł baterii alkalicznych do MultiPro 

1965096 Akumulator litowo-jonowy do MultiPro 

1955738 Zestaw programowy BioTrak. Wymagana wersja Logowania Danych w 
MultiPro. Komputer musi być wyposażony w port podczerwieni.  

1965651 Urządzenie do komunikacji podczerwonej (USB-IrDA)- niezbędne łącze USB 
w komputerze.  
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