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Elektrokémiai, LEL, PID, IR 
érzékelők — Minden együtt a 
Biosystems PHD6-ban!

A Biosystems PHD6 a Sperian egyik legmodernebb 
többcsatornás gázdetektora. A tetszés szerint konfigurálható 
gázdetektor 5 érzékelő porttal, akár 6 érzékelő csatornával 
és több mint 19 érzékelő opcióval (közöttük elektrokémiai, 
LEL, PID, és infravörös) működtethető.

A Sperian a Biosystems PHD6 tervezésekor egy megbízható, 
kifinomult, és a felhasználó igényeinek megfelelően mégis 
egyszerűen használható készülék megalkotását tartotta 
szem előtt. A napi működtetés minden egyes lépése 
egyetlen gomb segítségével elvégezhető. A felhasználó  
a kijelző állapotjelző sávjában megjelenő praktikus ikonok 
segítségével azonnal tájékozódhat minden fontosabb 
adatról, az időtől kezdve egészen a kalibrálási állapotig.  
Az egyszerűen navigálható beépített menürendszer segítségével  
a detektor a használat helyszínén is egyszerűen konfigurálható.

A Biosystems PHD6 készüléket gumiformázott, ütésálló 
polikarbonát ház teszi masszívvá és ugyanakkor egyszerűen 
kezelhetővé.

Az energiaellátásról cserélhető alkáli vagy Li-Ion újratölthető 
elemkészletek gondoskodnak, amelyek működési ideje elérheti 
akár a 24 órát is. A készülékhez kézi mintavételi készlet tartozik, 
továbbá motoros mintavételi szivattyú rendelhető. 

A kalibrálási költségek csökkentése és a rekordok 
nyilvántartásának automatizálása érdekében a Sperian 
a PHD6 készülék mellett a Biosystems IQ6 Express 
Dokkoló egységet is forgalomba hozta. Az IQ6 Dokkoló 
egység kevesebb, mint egy perc alatt képes kalibrálni 
a hagyományos konfigurációjú PHD6 készülékeket, 
így csökkenti a munkaidő felhasználást és a kalibráló 
gáz költségeit. Önnek gondot okoz az adatrekordok 
nyilvántartása? Az IQ6 dokkoló egységnek köszönhetően  
az adatrekordok nyilvántartása automatikus.

Biosystems PHD6 és Biosystems IQ6 Express dokkoló 
egység: Erős szövetségesekként gondoskodnak az Ön 
biztonságáról a veszélyes helyzetekben.

BIOSySTEMS PHD6™

Alkatrész szám Hagyományos PHD6 érzékelő 
  konfigurációk

1028317 O2/Duo-Tox(CO/H2S)/IR-CH4

1028319 O2/Duo-Tox(CO/H2S)/LEL/PID
1028275 O2/SO2/Duo-Tox(CO/H2S)/LEL
1028287 O2/NO/Duo-Tox(CO/H2S)/LEL
1028297 O2/NO2/Duo-Tox(CO/H2S)/LEL
1028305 O2/HCN/Duo-Tox(CO/H2S)/LEL
1026701 O2/SO2(zakr. rozszerz.)/Duo-Tox(CO/H2S)/LEL
1028335 O2/Duo-Tox(CO/H2S)/Cl2(specyficzny)/LEL
1028349 O2/Duo-Tox(CO/H2S)/ClO2(specyficzny)/LEL
1028352 O2/Duo-Tox(CO/H2S)/NH3/LEL
1028275 O2/SO2/Duo-Tox(CO/H2S)/LEL

 
Biosystems PHD6 Érzékelők
  
Szám     Megnevezés Tartomány Skálázás
1028362 CO - szén-monoxid  0 — 1,000 PPM 1 PPM
1028363 H2S - Hidrogén szulfid (Kénhidrogén)  0 — 200 PPM 1 PPM
1028364 SO2 – kéndioxid 0 — 25 PPM 0.1 PPM
1028365 CO+ - CO CO Plus (nem-specifikus mérési  CO: 0 — 1,000 PPM 1 PPM 
 eredmények CO i H2S érzékelőhöz H2S: 0 — 200 PPM 1 PPM
1028366 NO – Nitrogén-oxid 0 — 350 PPM 1 PPM
1028368 NO2 -Nitrogén-dioxid  0 — 50 PPM 0.1 PPM
1028369 HCN -Hidrogén-cianid (kéksav)  0 — 100 PPM 0.2 PPM
1028379 PH3 — Foszfin  0 — 20 PPM 0.1 PPM
1028380 Duo-Tox - Anyagspecifikus mérési eredmények CO: 0 — 1,000 PPM 1 PPM 
 CO i H2S érzékelőhöz H2S: 0 — 200 PPM 1 PPM
1028364 SO2 — Kéndioxid (megnövelt értéktartománnyal) 0 — 150 PPM 1 PPM
1028381 Cl2 — Klór (specifikus) 0 — 50 PPM 0.1 PPM
1028382  CO-H — CO Minus H (csökkent érzékenység) 0 — 1,000 PPM 1 PPM 

hidrogénre  (H2)
1028383 ClO2 — Klór-dioxid (specifikus) 0 — 5 PPM 0.01 PPM
1028384 NH3 — Ammónia 0 — 100 PPM 1 PPM
1028385 IR-CO2 — nem szétszóródó  0 — 5%/obj. 10 PPM 
 infravörös szén-dioxid (0 — 50,000 PPM)
1028386 IR-CH4 — nem szétszóródó 0 — 100% DGW  1% DGW 
 infravörös metán (0 — 5%/obj.)
1028387 PID illékony szerves vegyületek(VOC) 0 — 2,000 PPM 0.1 PPM 
 felismeréséhez
1028388 DGW - Éghető gáz  0 — 100% DGW 1% DGW
1028389 O2 — Oxigén 0 — 30%/obj. 0.1%

Biosystems IQ6 Express Dokkoló egység 
    
Szám     Megnevezés
1028397 IQ6 Express dokkoló egység 1 db friss levegő és  
  2 kalibráló bemenettel Gáz bemeneti nyílások
1028398 Ethernet-kész IQ6 Express dokkoló egység friss 
  levegő bemenettel 2 db kalibráló gáz bemenet
1028399 IQ6 Express dokkoló egység 1 db friss levegő és  
  4 kalibráló bemenettel Gáz bemeneti nyílások
1028400  Ethernet-kész IQ6 Express dokkoló egység friss 

levegő bemenettel 4 db kalibráló gáz bemeneti nyílás

Alapértelmezett érzékelő-konfigurációk
Alkatrész szám Hagyományos PHD6 érzékelő 
  konfigurációk

1. Az alkatrész számhoz tegye hozzá az alábbi táblázatban lévő toldalék betűket
1028231 O2/CO/H2S/LEL
1028225 O2/CO/H2S/IR-CO2/LEL
1028227 O2/CO/H2S/IR-CH4

1028229 O2/CO/H2S/LEL/PID
1028259 O2/H2S/CO-H/LEL
1028253 O2/H2S/CO-H/IR-CO2/LEL
1028255 O2/H2S/CO-H/IR-CH4

1028257 O2/H2S/CO-H/LEL/PID
1028321 O2/Duo-Tox(CO/H2S)/LEL
1028315 O2/Duo-Tox(CO/H2S)/IR-CO2/LEL

Biosystems PHD6 Tartozékok
    
Alkatrész szám Megnevezés
1028370 Motoros mintavételi szivattyú
1028375 Alkáli elemkészlet
1028376 Újratölthető Li-Ion elemkészlet
1028371 Li-Ion elem töltő
1028372 Járműben használható töltő (12VDC feszültségkiegyenlítő) 
(Szivargyújtó típusú adapterrel, és rögzítéshez való fémelemmel)
1028373 Kalibráló/Mintavételi szivattyú védőhuzata
1028374  Kézi mintavételi készlet (szondával, nyomópumpával,   

305 cm tömlővel és mintavételi csatlakozóelemmel)
1018104 Mintavételi szonda (nyomópumpa, tömlő és mintavételi 
  csatlakozóelem nélkül)
1026701  Mintavételi szonda 30 cm rozsdamentes acélszondával

BIOSySTEMS PHD6™
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* Védelem amiben bízhat

Toldalékok (a toldalék betűk az elemtípust, a készleteket és bővítéseket azonosítják)

 
Elem/Készlet/Bővítés Toldalék

2. Válasszon elemtípust A Kizárólag alkáli elemmel működő készülék

  N Kizárólag újratölthető (Li-Ion) elemmel működő készülék

3. Válasszon kalibráló készletet V Value készlet (tartalma: kisméretű kalibrálógáz palack, áramlásszabályozó, habszivaccsal bélelt,  
 (rendelhető)  kemény hordozótáska (csak alkáli elemes változat).

  C Teljes készlet (tartalma: nagyméretű kalibrálógáz palack, áramlásszabályozó és habszivaccsal bélelt, kemény, vízálló hordozótáska)

4.Válasszon bővítést D Adatnaplózás bővítés

 (rendelhető) (rendelhető) Y Rezgőjelzés bővítés

  W Adatnaplózás és Rezgőjelzés bővítés
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Öt érzékelő bemenet

Kesztyűben is használható Mode gomb
Kettős hallható vészjelzés-rendszer

A konfi gurálást segítő navigációs gombok

Nagyméretű LCD kijelző

Infravörös port

Három látható LED vészjelzés

Infravörös port

BIOSySTEMS PHD6™

5 érzékelő bemenet és 19 érzékelő opció
A 19 választható érzékelőnek (többek között PID, IR-CO2, IR-CH4, 
hagyományos LEL, oxigén) és az opcionális 15 különböző mérgező gáz-
érzékelőnek (beleértve a Duo-Tox érzékelőt is) köszönhetően a Biosystems 
PHD6 szinte bármilyen felhasználási területnek megfelelően konfi gurálható.

PID érzékelő opció
A PID érzékelő több száz ismert illékony szerves vegyület (VOC) 
fi gyelésére alkalmas.

IR CO2 érzékelő opció
Sörfőzdék, borászatok számára, vagy más olyan alkalmazásokhoz, ahol 
CO2 felgyülemlése jellemző lehet.

Elektrokémiai érzékelő opciók
14 különböző elektrokémiai, mérgező anyag-érzékelő közül választhat.

LEL érzékelő opció
Katalitikus hot-bead LEL érzékelő rendelhető az éghető gázok és gőzök 
azonosításához.

IR CH4 érzékelő opció
Mérgezésbiztos technológia, olyan helyzetekhez, ahol a hagyományos LEL 
érzékelő működése kétséges.

Tartós kivitel
A Biosystems PHD6 készüléket TPE (gumi) formázott, merev, polikarbonát 
ház védi, teszi masszívvá és ugyanakkor egyszerűen kezelhetővé.

Cserélhető elemkészletek
A Li-Ion és alkáli elemkészletek akár 24 órás működést is lehetővé tesznek.

Kettős, kiválóan hallható vészjelzések
A Biosystems PHD6 új, kettős hangjelző rendszere tökéletesebb a 
gázdetektoroknál megszokott minden eddigi megoldásnál – erőssége 92dB.

Látható vészjelzések
Az elöl és felül elhelyezett LED vészjelző-fények kiválóan láthatók.

LEGFONTOSABB TERMÉKJELLEMZŐK

Biosystems IQ6 Express Dock™

Bemutatjuk...
A dokkoló egység csökkenti a kalibrálási költségeket

A Sperian dokkoló egységei jóval kevesebb gázt használnak, 
mint a manuális kalibrálás. Lássunk egy példát: Ha Önnek van 
10 Sperian gázdetektora, és Ön a napi kalibrálást előíró ISEA 
irányelveket követi; úgy az Ön gázköltsége akár évi 2,5 millió forint 
is lehet. Ha Ön dokkoló egységet vásárol, akár költségei 60%-át is 
megtakaríthatja. Tehát egyedül a Biosystems IQ Express dokkoló 
egységnek köszönhetően Ön éves szinten akár 1,5 millió forintot 
is megtakaríthat. (A dokkoló egységet listaáron már kb.180 ezer 
forintért megvásárolhatja.

A dokkoló egység a kalibráláshoz szükséges idő lerövidítésével 
csökkenti a munkabérrel kapcsolatos költségeket

Egy átlagos felhasználónak kb. 2 percre van szüksége egyetlen 
készülék manuális gyorstesztjének elvégzéséhez. A Biosystems 
IQ Express dokkoló egység kb. 22 másodperc alatt végzi el az 
gyorstesztet. Ha Önnek minden reggel 10 készülék gyprstesztjét 
kell elvégeznie, már az első év végére több mint 60 munkaórát 
takaríthat meg.
 

A dokkoló egység az adatnyilvántartással kapcsolatos munkabér 
költségeket is csökkenti 

Lássuk, hogyan: A nyilvántartás rengeteg munkával jár. A készülékek 
adatainak számítógépre történő egyenkénti letöltése órákig tart. A 
kalibrálási és kitettségi adatok kézi nyilvántartása még több időt igényel. 
Az IQ Express dokkoló egység mindkét folyamatsort automatikusan 
elvégzi, feldolgozva a készülék adatait annak behelyezésekor.

A dokkoló egységnek köszönhetően a törvényi felelősség jól 
körülhatárolhatóan csökkenthető

Lehet egy nyilvántartás bármilyen tökéletes, a manuális rendszerekben 
nagy a hiba valószínűsége. Egy baleset esetén a hiba egyben felelősség 
is. Dokkoló egységeink minden vizsgálat adatait pontosan rögzítik.

A Biosystems IQ Express 
dokkoló egységek pillanatok 
alatt behozzák árukat! 

Minden együtt a Biosystems PHD6-ban!
Elektrokémiai, LEL, PID, IR érzékelők — 

Dokkoló egység: A hatékony gázdetektálás elengedhetetlen kelléke

A Biosystems IQ6 Express dokkoló egységet folyamatos munkával 
a forgalomban lévő legegyszerűbben használható készülékké 
fejlesztettük. A dokkoló egységet a gyárban alapértelmezés szerinti 
beállításokkal konfi guráljuk, így az már a használat első percétől 
alkalmas a készülékek adatainak alapszintű feldolgozására. 
A speciális igényekkel rendelkező felhasználók számára kínáljuk a 
hagyományos USB csatlakozás és a rendelhető Ethernet csatlakozás 
opciókat, amelyek segítségével a dokkoló egység beállításai bármilyen 
gázdetektálási feladat specifi kus követelményeinek megfelelően 
testre szabhatók. Az automatikus készülék-adat feldolgozásnak 
köszönhetően az adatrekordok tárolása automatikus; a felhasználó 
közreműködésére gyakorlatilag nincs szükség. A dokkoló egység 
kevesebb, mint egy perc alatt képes kalibrálni a hagyományos 
konfi gurációjú Biosystems PHD6 készülékeket, ugyanakkor csökkenti 
a munkabérrel kapcsolatos költségeket és a kalibráló gáz költségeit.

Meggyőződésünk, hogy a piac legtökéletesebb dokkoló egységeit 
kínáljuk felhasználóinknak. Biosystems IQ Express dokkoló egységeink 
elképesztő működési hatékonyságot és rugalmasságot biztosítanak; 
ugyanakkor használatuk kivételesen egyszerű. A dolgozó a műszak 
kezdetén csak beejti detektorát a dokkoló egységbe, amely a munkaadó 
által kidolgozott adatrekord nyilvántartási szabályzat szerint feldolgozza 
a készülék adatait. Ilyen egyszerű.

A napnál is világosabb tehát, hogy a dokkoló egységek igazán 
egyszerűvé teszik az Ön dolgát és gördülékennyé teszik a 
gázdetektálással összefüggő összes feladat elvégzését. Egy kérdés 
azonban továbbra is nyitott marad: Miért is költene Ön 120-210 ezer 
forintot dokkoló egységre, ha manuálisan is folytathatja tovább 
a kalibrálást és adatnyilvántartást? 

Súly 
5 érzékelővel, újratölthető elemekkel 456 gramm
5 érzékelővel, újratölthető elemekkel és szivattyúval 590 gramm
5 érzékelővel, alkáli elemekkel 499 gramm
5 érzékelővel, alkáli elemekkel és szivattyúval 635 gramm

Méretek 
Övcsipesz nélkül Mag:16,82 x Sz:7,93 x Mély: 5,08 cm
Övcsipesszel Mag:16,82 x Sz:7,93 x Mély: 7,62 cm
Szivattyúval, övcsipesz nélkül Mag:21,59 x Sz:7,93 x Mély: 6,03 cm
Szivattyúval és övcsipesszel Mag:21,59 x Sz:7,93 x Mély: 6,66 cm

Állapotsáv egyszerűen értelmezhető ikonokkal, 
szimbólumokkal
Az ikonok nyújtanak tájékoztatást a készülék állapotáról. Pár másodpercenként 
felvillanó, „verő” kis szív szimbólum jelzi, hogy a készülék normálisan 
működik. A kalibrálás esedékességét háromszög alakú fi gyelmeztető 
szimbólummal együtt megjelenő gázpalack szimbólum jelzi.

Kompatibilitás IQ Dokkoló egységgel
Az IQ dokkoló egység használatával a munkabérrel kapcsolatos kiadások 
és a kalibráló gáz költségei csökkennek, az adatrekordok tárolása automatikus.

A készülék konfi gurálását logikus menürendszer segíti
Válasszon a Főmenüből vagy az Alap menüből. A készülék 
konfi gurálásának összes opcióját elérheti a menükből. (beleértve 
a vészjelzések és a belépési kód beállításait is). 

Beépített Infravörös IrDA Port az egyszerű adatletöltés 
érdekében
Minden Biosystems PHD6 készülék beépített IrDA port segítségével teszi 
lehetővé a PC-vel történő konfi gurálást. Az IrDA portnak köszönhetően 
az Adatnaplózási lehetőséggel konfi gurált készülékekről a kalibrálásra és 
kitettségi szintekre vonatkozó adatok a helyszínen letölthetők.

Tanúsítványok
■  SGS USTC I. osztály, 1. divízió, A,B,C,D csoportok, Hőmérsékleti 

kód T3C (UL-913 minősítés)
■ ATEX (DEMKO) Ex d ia IIC 150˚C (T3)*
■ IECEx Ex d ia IIC 150˚C (T3)*
■  CSA osztály, 1. divízió, A,B,C,D csoportok, Hőmérsékleti kód T3C 
■  NEPSI (Kína) Engedély Ex d ia IIC 150°C (T3)

*  Tanúsítvány kiadása folyamatban, legfrisebb 
állapot: a Biosystems.com honlapon 
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