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B E V E Z E T Ő

BEVEZETŐ

TERMÉKEK

Egycsatornás Gázérzékelők 

• Biosystems ToxiLtd™ 4.old.
• Biosystems ToxiPro™ 4.old.
• Biosystems Toxi Vision™ EX 5.old.
• Biosystems Toxi Vision™ IR CO2 5.old.

Többcsatornás Gázérzékelők 

• Biosystems PHD6™ 6.old.

• Biosystems Mul�Pro™ 6.old.

Gázérzékelő dokkoló program 7.old.

Dokkoló egységek 

• Biosystems IQ6 Express Dock™ 8.old.
• Biosystems IQ Express™ 9.old.
• Biosystems Mul�Pro™ IQ Express™ 9.old.

Tartozékok

• Kalibrálógázok és szabályozók 10.old.
• A szonda összeszerelése 10.old.
• Tartozékok 10.old.

Szabványok és előírások  11.old.

Alapgarancia 12-13.old.

Cikkszámlista 14-18.old.

Sperian Protec�on
A Sperian Protec�on az egyéni védőeszközök (PPE) kifejlesztésére,

gyártására és értékesítésére specializálódo� ipari cégcsoport.

A cégcsoport széles skáláját kínálja a védőeszközöknek fejtől a lábig,

akár a munkahelyeken, akár más sérülés veszélyével járó helyzetekben

előforduló kockázatok esetén.

Sperian Instrumenta�on
A Sperian Protec�on Instrumenta�on, régi nevén Biosystems,

az egyszerűen használható, és karbantartható, költséghatékony gázérzékelő

és dokkoló termékek teljes skáláját kínálja a felhasználók részére.

A Biosystems cég 1981-ben alakult. A Sperian Instrumenta�on ma a világ

vezető szállítója a gázérzékelő, levegő�sz�tó, és légzésvédelmi

vizsgálóeszközök piacán. A Sperian Instrumenta�on gyártóüzeme

az amerikai Middletown városában található.

A közel 5000 m2-nyi-területen elhelyezkedő gyártóüzem,

iroda és oktatóterem kiváló lehetőséget jelent a további innovációra és

fejlődésre.

Számunkra kiemelkedően fontos
a személyes kapcsolat
Mi a Sperian Instrumenta�on vállalatnál büszkék vagyunk

a személyes kapcsolatok magas színvonalú ápolására. Tudatában

vagyunk annak, hogy üzle� tevékenységünk keretében

az ügyfeleinkkel ápolt kapcsolat ugyanolyan fontos,

mint a termékek, amelyeket kínálunk.

Alkalmazo�aink barátságosak és az üzle� tevékenység minden területén komoly

tudással rendelkeznek. Mi gondoskodunk ügyfeleinkről és pontosan tudjuk,

hogy iparágunkban emberéletek forognak kockán.

TARTALOM

FIGYELEM! A Sperian termékeket kizárólag a gyártó utasításainak megfelelően szabad használni.
Az ado� utasítások figyelmen kívül hagyása komoly vagy akár végzetes kimenetelű sérülésekhez is vezethet.



EGYCSATORNÁS GÁZÉRZÉKELŐK

Biosystems ToxiLtd™ 

4 5
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Biosystems ToxiPro™ 

A Sperian Instrumentation a többfunkciós, felhasználóbarát, egycsatornás
gázérzékelők átfogó választékát kínálja. Az alapvető igények kielégítése
érdekében válassza az eldobható ToxiLtd típust, vagy keresse a
professzionálisabb ToxiPro® vagy ToxiVision termékek egyikét.

Többfunkciós, egyszerűen kezelhető, egycsatornás gázérzékelő kedvező áron.

■ Cserélhető elem és érzékelő
■ Egyetlen elemmel akár 9000 órányi működés
■ Prak�kus, masszív formatervezés, egygombos kezelés
■ Rendelhető érzékelők: O2, CO, CO+, H2S, SO2, Cl2, NH3, NO2, PH3, HCN, CO-H 
■ Fent, elől elhelyeze� világító LED lámpa
■ Aktuális, maximális, STEL és TWA gázmérés és idő
■ 20 esemény automa�kus naplózása
■ Feketedobozos adatrögzítés és eseménynaplózás
■ Rezgő riasztás és adatnaplózás
■ Kompa�bilis a Biosystems IQ Express™

Dokkoló Egységgel

Biosystems Toxi Vision™ EX 

Cikkszám Megnevezés
1018613 Gázérzékelő, gyúlékony gázok

érzékeléséhez alkáli elemmel  
1018614 Gázérzékelő, gyúlékony gázok

érzékeléséhez újratölthető
elemmel

Biosystems Toxi Vision™ IR CO2

Gyúlékony gázok érzékeléséhez.

■ Masszív, nikkeleze� egycsatornás gázérzékelő gyúlékony gázok érzékeléséhez.
■ Méregálló katali�kus, hosszú éle�artamú érzékelő
■ Fent, elől elhelyeze� világító LED lámpa
■ Az RFI (rádiófrekvenciás interferencia) árnyékolás megakadályozza

az adó-vevő készülékekkel vagy más elektronikai eszközökkel kialakuló
interferenciát

■ Alkáli elemmel akár 13 órás, újratölthető elemmel akár 15 órás működés
■ Az újratölthető elemes változat esetében az eseménynaplózás és a feketedobozos

adatrögzítés alapfunkció
■ Belső rezgő riasztás 

Masszív, egycsatornás gázérzékelő infravörös technológiával!

■ Működés infravörös technológiával 
■ Csak CO2 változatban rendelhető
■ Masszív, krómozo� egycsatornás gázérzékelő
■ Egyszerű, egygombos kezelés 
■ Fent, elől elhelyeze� világító LED lámpa
■ A nagyméretű kijelző még méteres távolságból is �sztán látható
■ Az RFI (rádiófrekvenciás interferencia) árnyékolás megakadályozza

a más elektronikai eszközökkel kialakuló interferenciát
■ Belső rezgő riasztás

Cikkszám Megnevezés
1018566 CO2 Monitor alkáli elemmel
1018610 CO2 Monitor újratölthető

elemmel

További érzékelő�pusokkal kapcsolatban keresse a Sperian Protec�onHungária
K�.-t vagy tájékozódjon a cikkszámlista vagy árlista adataiból.

További érzékelő�pusokkal kapcsolatban keresse a Sperian Protec�on Hungária K�.-t vagy
tájékozódjon a cikkszámlista vagy árlista adataiból.

Többfunkciós, egyszerűen kezelhető, egycsatornás gázérzékelő kedvező áron.

■ Kétéves éle�artam
■ Prak�kus, masszív formatervezés, egygombos kezelés 
■ O2, CO, H2S vagy SO2 érzékelőkkel rendelhető
■ Fent, elől elhelyeze� világító LED lámpa
■ Riasztás közben folyamatos, valósidejű gázmérés és jelzés
■ Rezgő riasztás
■ 20 esemény automa�kus naplózása
■ Kompa�bilis a Biosystems IQ Express™ Dokkoló Egységgel
■ Rendelhető 3 éves éle�artamú, eldobható változata a Biosystems Toxi3Ltd™

egycsatornás gázérzékelő, amely CO vagy H2S érzékelővel rendelhető

Cikkszám Megnevezés
1018108 Oxigén (O2)
1018106 Szénmonoxid (CO) 
1018107 Hidrogén-szulfid (H2S)
1018161 Kéndioxid (SO2)

Cikkszám Megnevezés
1018111 Oxigén (O2)
1018109 Szénmonoxid (CO) 
1018110 Hidrogén-szulfid (H2S)
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Gázérzékelés, dokkolás program

Dokkoló egység: A hatékony gézérzékelő rendszer legfontosabb
eleme

A Sperian Dokkoló egységek kezde� fejlesztéseitől napjainkig arra törekedtünk, hogy a
forgalomban lévő legegyszerűbben használható készüléket adjuk a felhasználók kezébe.
A dokkoló egység olyan alapvető beállításokkal kerül ki a gyárból, amelyek segítségével
a dobozból kivéve már használhatóak az alapfunkciók. A haladó felhasználók
rendelkezésére áll a hagyományos USB vagy Ethernet csatlakozó, amelyek lehetővé
teszik a dokkoló egység beállításainak bármilyen gázérzékelési feladat/program
igényeinek megfelelő testre szabását. Az automa�kus készülék-letöltő funkcióval az
adatok rögzítése gyakorla�lag manuális beavatkozás nélkül, egyszerűen végrehajtható.
A leggyakoribb konfigurációs feladatokat a dokkoló egység kevesebb, mint egy perc ala�
végrehajtja, így a laboratóriumi és kalibráláshoz használt gáz költségei csökkenthetők.

■ A dokkoló egység csökken� a kalibráláshoz használt gáz költségeit
A Sperian dokkoló egységek a manuális kalibrálásnál jóval kevesebb gázt használnak fel.
Ha Önnek például 10 db Biosystems Mul�Pro™ gázdetektora van, és Ön köve� az
érzékelőkkel kapcsolatos ipari előírások által megkövetelt napi hitelesítési gyakorlatot,
úgy a gázköltségek terén több, mint 1500 eurót (több mint 350 ezer forintot) takaríthat
meg éves szinten. Amennyiben dokkoló egységet vásárol, gázköltségeit több mint 60%-
kal csökkenthe�.
Tehát a Biosystems IQ Express Dock™ csak gázköltségeit tekintve évente több mint
4000 eurós (közel 1 millió forintos) megtakarítást eredményezhet Önnek.

■ A dokkoló egység csökken� a laboratóriumi költségeket, mivel a kalibrálás
elvégzéséhez jóval kevesebb időre van szükség.
Egy átlagos felhasználó egyetlen készülék gyorsesztjét körülbelül két perc ala� tudja
beállítani és elvégezni. A Biosystems IQ Express Dock™ mintegy 22 másodperc ala�
végez a felada�al. Ha Önnek minden reggel 10 készüléket kell letesztelnie, úgy már az
első évben több, mint 60 munkaórát spórolhat meg.

■ A dokkoló egység csökken� a nyilvántartással kapcsolatos laboratóriumi
költségeket.
A nyilvántartás igen munkaigényes. Az egyes készülékek adatainak PC-re történő
egyenkén� letöltése órákig is eltarthat. A kalibrálási és kite�ségi adatok manuális
nyomon követése még időigényesebb. A Biosystems IQ Express Dock™ segítségével
ezek a folyamatok a készülékek adatainak feldolgozása közben automa�kusan
végrehajtásra kerülnek.

■ A dokkoló egység csökken� a jogi felelősség terhét
Legyen bármilyen pontos az Ön kézi nyilvántartása, a manuális rendszerekben benne
van a hibalehetőség. Egy esetleges balesetnél a hiba a felelősség kérdését is felve�.
Csak a dokkoló egység képes minden egyes teszt és vizsgálat eredményét pontosan
rögzíteni, így nyilvántartása mindig hibátlan lesz.

A Sperian IQ Dokkoló egységei rövid időn belül behozzák az árukat!

NEW

TÖBBCSATORNÁS GÁZÉRZÉKELŐK

Biosystems Mul�Pro™ Gázérzékelő Zárt térhez

■ Akár négyféle gáz egyidejű és valósidejű mérésének lehetősége
■ Egyszerű, egygombos kezelés és kalibrálás
■ Nagyméretű, jól leolvasható, elöl elhelyeze� és hátulról megvilágíto�

LCD kijelző 
■ Külön rendelhető egy rögzíthető sziva�yú automa�kus szivárgás-,

és alacsony áramlási sebesség eszleléssel
■ Automa�kus eseménynaplózás és feketedobozos adatrögzítés
■ Rezgő figyelmeztetés, adatnaplózás
■ Cserélhető alkáli elemek és újratölthető elemek készletben
■ Kompa�bilis a Biosystems Mul�Pro™ IQ Express Dock készülékkel
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Cikkszám Megnevezés
1018121 O2/CO/LEL alkáli elemmel
1018124 O2/H2S/LEL újratölthető elemmel 
1018125 O2/Duo-Tox (CO/H2S) LEL alkáli elemmel
1018126 O2/Duo-Tox (CO/H2S) LEL újratölthető elemmel

Biosystems PHD6™ Gázérzékelő Zárt térhez*

Zárt terekben való gázérzékeléshez a Sperian Instrumentation a Biosystems
MultiPro™ és Biosystems PHD6™ termékeit ajánlja. Mindkét készülék
többfunkciós, egyszerűen használható, és valósidejű gázmérést tesz lehetővé.
Ha szüksége van az eredmények automatikus rögzítésére, gyorstesztre vagy
kalibrálási feladatok elvégzésére, csak egyszerűen helyezze a készüléket
korszerű dokkoló egységünkbe!

Megnevezés
O2/Duo-Tox (CO/H2S)/LEL alkáli elemmel
O2/CO/H2S/LEL/PID újratölthető elemmel
O2/CO/H2S/LEL/IR-CO2 újratölthető elemmel
O2/Duo-Tox (CO/H2S)/IR újratölthető elemmel

* 2009 januárjától elérhető, további részletekért lépjen kapcsolatba a
Sperian Protec�on Hungária K�.-vel

További érzékelő�pusokkal kapcsolatban keresse a Sperian Protec�onHungária K�.-t vagy
tájékozódjon a cikkszámlista vagy árlista adataiból.

A Biosystems PHD6™ termék cégünk legújabb fejlesztésű többfunkciós
gázérzékelőkészüléke. A valaha láto� legsokoldalúbb gázérzékelő 15 db mérgező
gázok észlelésére alkalmas érzékelővel, továbbá oxigén, LEL, illékony szerves vegyületek
(VOC) azonosítására alkalmas PID, valamint CO2 érzékelésre szolgáló IR (infravörös)
érzékelőkkel rendelkezik. A Biosystems PHD6 ezen felül automa�kus kalibrálás
funkcióval, és minden készülékbeállítást irányító menüfunkciókkal áll a felhasználó
rendelkezésére, aki a kalibrálási állapo�ól kezdődően minden funkciót azonnal elérhet
az LCD alján lévő, egyszerűen értelmezhető ikonokat megjelenítő állapotsor
használatával. Az 5 érzékelőpor�al és maximum 6 észlelőcsatornával
rendelkező Biosystems PHD6™ erős szövetségesként védi Önt a veszélyes helyzetekben.

■ Egyidejűleg akár 6 különféle légköri veszélyt képes figyelni és jelezni
■ Különféle érzékelőkkel rendelhető oxigénhez, gyúlékony gázokhoz, illékony szerves

vegyületekhez és különböző mérges gázokhoz
■ A kialakítástól függően a mérgező gázok akár 5 csatornás észlelésére is lehetőség van.
■ Illékony szerves vegyületekhez (VOC) PID érzékelő rendelhető
■ CO2 észleléshez IR (infravörös) érzékelő rendelhető
■ A beépíte� adatrögzítő egység működés közben rögzí� a légköri viszonyokra vonatkozó

méréseket
■ Külön rendelhető egy rögzíthető sziva�yú automa�kus szivárgás-, és alacsony áramlási

sebesség eszleléssel
■ Cserélhető alkáli elemek és újratölthető elemek készletben
■ Kompa�bilis a Biosystems IQ6™ Dokkoló rendszerrel 



DOKKOLÓ EGYSÉGEKT E R M É K E K

Biosystems IQ Express™ Dokkoló Egység 

Cikkszám Megnevezés

- Biosystems IQ Express™ O2, CO vagy H2S érzékelésé
hez való készülékekhez

1018113 Ethernet-csatlakoztatású továbbfejleszte� Biosystems
IQ Express™ O2, CO, H2S, SO2, Cl2, NO2, NH3, HCN,
vagy PH3 érzékeléséhez való készülékekhez

Biosystems Mul�Pro™ IQ Express™ Dokkoló Egység 

Cikkszám Megnevez és

1018134 Biosystems Mul�Pro™ IQ Express Dock szo�verrel,
tele pítőlemezzel és kézikönyvvel

1018135 Ethernet-csatlakoztatású Biosystems Mul�Pro™ IQ
Express Dock 

Meggyőződésünk, hogy mi ajánljuk a forgalomban lévő legjobb dokkoló egységeket.
IQ Express Docks™ egységeinket elképesztő kapacitás, rugalmasság és rendkívül
egyszerű használat jellemzi. A műszak elején a dolgozó csak behelyezi érzékelő
készülékét a dokkoló egységbe, amely pillanatokon belül a vállalati nyilvántartási
előírásoknak megfelelően dolgozza fel a készülékben lévő adatokat Ez ilyen egyszerű!

NEW

DOKKOLÓ EGYSÉGEK
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Biosystems IQ6 Express Dock™*

Biosystems PHD6™ gázérzékelő zárt térhez

■ Teljesen automa�kus gyorstesztelő és kalibráló egység
Biosystems PHD6™ gázérzékelőhoz

■ Automa�kusan felismeri a készüléket, ellenőrzi a
riasztó funkciókat, elemet, letöl� az adatokat

■ Szükség esetén automa�kusan elvégzi az gyorstesztet és a kalibrálást
■ PC-hez csatlakoztatás USB port vagy Ethernet segítségével
■ A dokkolóban hagyo� készüléket újratöl� (csak újratölthető Biosystems PHD6™

�pusok esetén)
■ Az áramlásszabályozókat, kalibrálógázt és a Biosystems PHD6™ készüléket külön

kell megvásárolni

Megnevezés
Biosystems IQ6 Dock™ w/szo�verrel,telepítőlemezzel
és kézikönyvvel 

Ethernet-csatlakoztatású Biosystems IQ6 Dock™ 

* 2009 januárjától rendelhető. A cikkszámokról tájékozódjon
a Sperian Protec�on Hungária K�-nél.

Biosystems ToxiPro™ és ToxiLtd™ egycsatornás gázérzékelőkhoz 

■ Teljesen automa�kus gyorstesztelő és kalibráló egység
■ Automa�kusan felismeri a készüléket, ellenőrzi a riasztó funkciókat,

elemet, letöl� az adatokat
■ Szükség esetén automa�kusan elvégzi az gyorstesztet és a kalibrálást
■ Egyetlen gázadagolóhoz akár 4 dokkoló egység is csatlakoztatható
■ PC-hez csatlakoztatás USB vagy Ethernet port segítségével (választható)
■ Az áramlásszabályozókat, kalibrálógázt és a Biosystems ToxiPro™, ToxiLtd™,

vagy Toxi3Ltd™ készülékeket külön kell megvásárolni

Biosystems Mul�Pro™ zárt terű gázérzékelőhoz 

■ Teljesen automa�kus gyorsesztelő és kalibráló egység
■ Automa�kusan felismeri a készüléket, ellenőrzi a riasztó

funkciókat, elemet, letöl� az adatokat
■ Szükség esetén automa�kusan elvégzi az gyorstesztet és

kalibrálást
■ PC-hez csatlakoztatás USB vagy Ethernet port segítségével

(választható)
■ Az áramlásszabályozókat, kalibrálógázt és a Biosystems Mul�Pro™

készüléket külön kell megvásárolni



Kalibrálógázok, szabályozók

■ Többkomponensű kalibrálógáz

■ Egykomponensű kalibrálógáz

■ Szabályozók

Tartozékok

Kalibrálógáz összetevőkkel, szabályozókkal és tartozékokkal kapcsolatban forduljon a Sperian
Protec�on Hungária K�-hez vagy tájékozódjon a cikkszámlista vagy árlista adataiból.
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Mérőszonda

A Biosystems mintavételi szondák részei a beépíte� pára-, és részecskeszűrők, amelyek
feladata eltávolítani azokat a szennyeződéseket, amelyek károsíthatják a készüléket vagy
a csatlakoztato� mintavételi sziva�yút. A szűrők 1 µm nagyságú szennyező részecskék
eltávolítására alkalmasak. A hidrofób szűrő egy 0.1 µm Teflon™ reteszt tartalmaz, amely
visszatartja a pára áramlását és az esetlegesen fennmaradó szennyező részecskéket.

Kizárólag akkor használjon kézi sziva�yúzással működő mintavételi készletet vagy 
mintavételi sziva�yúval elláto� készüléket, ha mintavételi szondát is csatlakoztat!

A szonda meghosszabbítása rendelhető nem szikrázó műanyagból (30,5 cm) vagy
rozsdamentes acélból (29,2 cm).

A Biosystems szonda csatlakoztatása történhet hagyományos horgas módszerrel
vagy gyorscsatlakozóval. 

Szabványok és előírások

Érvényes készüléktanúsítványok

Tanúsítványok Meghatározás  Biosystem Biosystem Biosystem Biosystem Biosystem Biosystem Biosystem
ToxiLtd™ Toxi3Ltd™ ToxiPro™ Toxi Vision™ Toxi Vision™  Mul�Pro™ PHD6™

EX IR CO2

c-UL Osztály: I, Mind az USA mind a
Divízió: 1 Kanadai UL szabványok 
Csoportok: tesztelésére vonatkozik ■ ■ ■
A B C D 
Temp. Kód: T4

UL Osztály: I Érvényes: U.S.A. és az  
Divízió: 1 UL engedélyt elfogadó ■ ■ ■
A, B, C, D bármely  más ország an
Temp. Kód: T4

UL Osztály: II Érvényes: U.S.A. és az  
Divízió: 1 UL engedélyt elfogadó ■ ■ ■ ■
Csoportok: E F G bármely más országban

SGS/USTC Osztály: I Hazai illetékes 
Divízió: 1, vizsgálóintézet, amely 
Csoportok: A B C D jogosult a termékek UL ■
Temp. Kód: T3C ATEX és IECEx szabványoknak  

megfelelő teszteléséhez

SGS/USTC Osztály: II 
Divízió: 1 Függőben
Csoportok: E F G

CSA Osztály: I Érvényes: Kanada 
Divízió: 1

■ ■ ■ ■ FüggőbenCsoportok: A B C D 
Temp. Kód: T4

CSA Osztály: II Érvényes: Kanada 
Divízió: 1, ■ ■ ■
Csoportok: E F G

ATEX II 2 G Érvényes: Európai Unió ■ ■ ■
Ex ia IIC T4

ATEX II 2 G Érvényes: Európai Unió 
■ ■ ■ FüggőbenEx d ia IIC T4 *

IECEx Nemzetközi engedély,  
Ex ia IIC T4 amely érvényes  

Ausztráliában és az  ■ ■ ■
IECEx engedélyt elfogadó  
bármely más országban

IECEx Nemzetközi engedély,
Ex d ia IIC T4 * amely érvényes  

Ausztráliában és az ■ ■ ■ FüggőbenIECEx engedélyt elfogadó
bármely más országban

NEPSI (Kina) Érvényes: Kína.
Ex d ia IIC T4 Bizonyos ázsiai ■ ■ Függőbenországok szintén elfogadják

ezeket az engedélyeket

CQST (Kina) Érvényes: Kína. 
Ex ia IIC T4 Bizonyos ázsiai ■ ■ ■ ■

országok szintén elfogadják 
ezeket az engedélyeket

MSHA Belső Érvényes: kizárólag 
biztonság amerikai   amerikai föld ala� ■ ■ ■
bányákban történő bányák
használat esetén

Az aktuális frissítésekről és folyamatban lévő tanúsítványokról kérjen tájékoztatást a Sperian
Protec�on Hungária K�-től.

Mintavételi szonda összeszerelése
Meghosszabbítás Tömlő csatlakozásának 	pusa Szonda összeszerelése 
Műanyag Hagyományos kampós 
Rozsdamentes acél csatlakozás.
Műanyag Gyors „nega	v” 
Rozsdamentes acél gyorscsatlakozó

Műanyag Gyorscsatlakozást lehetővé tevő
csavarmenet. Csereként is használható,

Rozsdamentes acél amikor a  rendelkezésre álló 
gyorscsatlakozó újból felhasználásra kerül
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ÁLTALÁNOS GARANCIAVÁLLALÁS

Általános Garanciavállalás

Általános feltételek

A Sperian Protec�on Instrumenta�on, LLC (továbbiakban Sperian) garanciát vállal arra, hogy az
általa gyárto� és értékesíte� gázdetektorok, érzékelők és tartozékok az alábbi táblázatban foglalt
időtartamokra vonatkozóan anyag- és gyártási hibák nélkül működnek.

Bármilyen Sperian termék helytelen használata, módosítása, áramingadozás, beleértve az áram-
lökéseket és kisüléseket, nem megfelelő feszültségbeállítás, nem megfelelő elemek vagy nem
az ado� készülék kézikönyvének megfelelően elvégze� javítási műveletek esetén a Sperian ga-
rancia érvényét vesz�.

A Sperian köteleze�sége jelen garancia alapján a Sperian Készülék Szerviz által a jelen általános
garancia hatáskörébe tartozóan hibásnak minősíte� alkatrészek javítására vagy cseréjére korlá-
tozódik. A garanciális javítás vagy csere jogosságának megállapításához a termékeket a szállítási
vagy fuvarköltségeket bérmentesítve vissza kell küldeni a Sperian gyártóüzemébe (Middletown,
Connec�cut) vagy a Sperian Hivatalos Márkaszervizébe. A szállítást megelőzően az ügyfél birto-
kában kell, hogy legyen a Sperian-tól kapo�, visszaküldés jogosságát igazoló számnak.

A JELEN GARANCIA HELYETTESÍT BÁRMELY MÁS KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT,
BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONAT-
KOZÓ GARANCIÁT IS. A SPERIAN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMIFÉLE OLYAN VESZTESÉGÉRT
VAGY KÁRÉRT, AMELY TERMÉKEI HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓAN, VAGY TERMÉKEI NEM MEGFE-
LELŐ MŰKÖDÉSE VAGY MŰKÖDTETÉSE KÖVETKEZMÉNYEKÉNT KELETKEZIK.

A készülékekre és tartozékokra érvényes garancia

Standard GARANCIA

Standard garancia

Termék(ek) Garancia időtartama

Biosystems PHD6™, ToxiPro™, Mul�Pro™ Vásárlástól számíto� 2 év

Biosystems Toxi Vision™ A készülék működési éle�artamának 
egészére vonatkozóan. 2009.január
1-től kezdve, a vásárlástól számíto� 2 év

Biosystems ToxiLtd™ Működésbe helyezéstől számíto� 2 év 
vagy a „ Működésbe helyezendő
………..által” dátumtól számíto�
2 év, a�ól függően, hogy melyik dátum
következik be hamarabb..

Biosystems Toxi3Ltd™ Működésbe helyezéstől számíto� 3 év 
vagy a „ Működésbe helyezendő
………..által” dátumtól számíto� 
3 év, a�ól függően, hogy melyik dátum
következik be hamarabb.

Biosystems IQ Express™ Vásárlástól számíto� 1 év

Elemkészletek, töltők, mintavételi sziva�yúk 
és egyéb alkatrészek, amelyek összeállításuk Vásárlástól számíto� 1 év
révén a rendeltetésszerű működés közben 
elhasználódnak, vagy amelyek időszakos 
cserét igényelnek.

Érzékelőkre érvényes garancia 

Készülék(ek) Érzékelő �pus(ok) Garancia

Biosystems PHD6™, O2, LEL**, CO, CO+, H2S és Duo-Tox 2 év 

Mul�Pro™, ToxiPro™ Többi érzékelő �pus 1 év 

Többi készülék Minden érzékelő 1 év 

** A gyúlékony gázérzékelőket ért olyan károsodás vagy sérülés, amely olyan érzékelőket károsító
ismert mérgek hirtelen vagy folyamatos hatásának való kite�ség okán következe� be mint
például illékony ólom (repülőgép kerozin adalék), hidrid gázok (pl. foszfin), szilikon
tömítő/szigetelőanyagok, szilikongumiból öntö� termékek által kibocsáto� illékony szilikongázok,
laboratóriumi üvegipari kenőanyagok, spray formájú kenőanyagok, hővezető folyadékok, viaszok
és polírozó anyagok (�szta vagy spray formájú aeroszolok), műanyag-befecskendezéses
formaöntő eljárásoknál használt öntőforma leválasztó vegyszerek, a Sperian Készülék Szerviz
saját megítélése alá tartozóan, a gyúlékony gázérzékelők cseréjének vonatkozásában a garancia
érvénytelenné válásával jár.
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A TELJES TERMÉKSKÁLA CIKKSZÁMLISTÁJA A TELJES TERMÉKSKÁLA CIKKSZÁMLISTÁJA

Egycsatornás Gáz Termékek 

Biosystems IQ Express™ Dokkoló Egység 

Cikkszám Megnevezés

1018113 Biosystems IQ Express™ Dokkoló Egység, alap�pus
(O2, CO vagy H2S érzékeléshez) 

1018183 Biosystems IQ Express™ Dokkoló Egység, Ethernet-csatlakoztatású 
alap�pus (O2, CO vagy H2S érzékeléshez)

1018418 Biosystems IQ Express™ Dock, továbbfejleszte� változat 
(O2, CO, H2S, SO2, Cl2, NO2, NH3, HCN vagy PH3 érzékeléshez)

Biosystems ToxiPro™ Tartozékok 

Cikkszám Megnevezés

1018387 Készlet manuális mintavételhez. Adapterrel együ�.
Szonda és 3 méteres tömlő. C12 vagy C102 esetén nem használható

Biosystems ToxiVision™ EX Egycsatornás Gázérzékelők 

Cikkszám Megnevezés

1018613 Biosystems ToxiVision™ EX alkáli elemmel 
1018614 Biosystems ToxiVision™ EX újratölthető elemmel 

Biosystems ToxiVision™ IR Egycsatornás Gázérzékelők 

Cikkszám Megnevezés

1018566 Biosystems ToxiVision™ IR CO2 alkáli elemekkel
1018610 Biosystems ToxiVision™ IR CO2 újratölthető elemmel

Egycsatornás Gáz Termékek

Biosystems ToxiLtd™ Egycsatornás Gázérzékelők 

Cikkszám Megnevezés

1018108  Biosystems ToxiLtd™ O2 érzékelővel és rezgő riasztással
1018106 Biosystems ToxiLtd™ CO érzékelővel és rezgő riasztással
1018107 Biosystems ToxiLtd™ H2S érzékelővel és rezgő riasztással
1018161 Biosystems ToxiLtd™ SO2 érzékelővel és rezgő riasztással

Biosystems Toxi3Ltd™ Egycsatornás Gázérzékelők 

Cikkszám Megnevezés

1018734 Biosystems Toxi3Ltd™ CO érzékelővel és rezgő riasztással
1018743 Biosystems Toxi3Ltd™ H2S érzékelővel és rezgő riasztással

Biosystems ToxiPro™ Egycsatornás Gázérzékelők 

Cikkszám Megnevezés

1018111 Biosystems ToxiPro™ O2 érzékelővel és rezgő riasztással
1018109 Biosystems ToxiPro™ CO érzékelővel és rezgő riasztással
1018336 Biosystems ToxiPro™ CO-H érzékelővel és rezgő riasztással
1018110 Biosystems ToxiPro™ H2S érzékelővel és rezgő riasztással
1018231 Biosystems ToxiPro™ SO2 érzékelővel és rezgő riasztással
1018364 Biosystems ToxiPro™ NH3 érzékelővel és rezgő riasztással
1018320 Biosystems ToxiPro™ Cl2 (speciális) érzékelővel és rezgő riasztással 
1018286 Biosystems ToxiPro™ HCN érzékelővel és rezgő riasztással 
1018301 Biosystems ToxiPro™ PH3 érzékelővel és rezgő riasztással

Biosystems ToxiPro™ Tartalék érzékelők 

Cikkszám Megnevezés

1018118 Biosystems ToxiPro™ O2 Érzékelő (Oxigén) 
1018116 Biosystems ToxiPro™ CO Érzékelő (Szénmonoxid
1018427 Biosystems ToxiPro™ CO+ ké�unkciós CO/H2S Érzékelő  

(CO és H2S esetén nem-specifikus mérési eredmény) 
1018435 Biosystems ToxiPro™ CO-H Érzékelő, csökkente� H2 érzékenység
1018117 Biosystems ToxiPro™ H2S Érzékelő (Hidrogén-szulfid) 
1018425 Biosystems ToxiPro™ SO2 Érzékelő (Kéndioxid) 
1018439 Biosystems ToxiPro™ NH3 Érzékelő (Ammónia) 
1018433 Biosystems ToxiPro™ Cl2 Érzékelő (Klórdioxid speciális) 
1018430 Biosystems ToxiPro™ PH3 Érzékelő (Foszfin)
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Többcsatornás Gáz Termékek

Biosystems Mul�Pro™ Tartozékok

Cikkszám Megnevezés

1018129 Folytonos mintavételi sziva�yú. 3 méteres mintavételi tömlő
és mintavételi szonda összeszerelő készlet.
Európai változat 

1018130 Mintavételi/Kalibráló csatlakozó 
1018131 Manuális mintavételi készlet (tartalma: csatlakozó, nyomásballon,

3 méteres tömlő és mintavételi szonda összeszerelő készlet)
1018104 Mintavételi szonda összeszerelő készlet. Nem tartalmaz tömlőt, 

nyomásballont és mintavételi csatlakozót
1018684 Becsúsztatós töltő (220 V váltóáram), falicsatlakozós adapterrel. Európai csatlakozó 
1018685 Becsúsztatós töltő (220 V váltóáram), falicsatlakozós adapterrel. Angol csatlakozó 
1018682 Becsúsztatós töltő (110 V váltóáram), falicsatlakozós adapterrel. Amerikai csatlakozó 
1018700 Töltő (220 V váltóáram). Európai változat. Európai csatlakozó.
1018683 Becsúsztatós töltő (12 V váltóáram), szivargyújtós csatlakozású adapterrel,

és csatlakozó elemmel.
1018688 Alkáli elemkészlet 
1018691 Li-Ion újratölthető elemkészlet 
1018698 Adatnaplózási frissítés. – a rendeléshez akciókód és gyártási szám szükséges
1018103 Hordozótáska. Habszivacs bélésű táska egy db 15 vagy 34 literes kalibrálógáz tartályhoz

Biosystems PHD6™ Többcsatornás Gázérzékelők!* 

Megnevezés

Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/LEL, alkáli elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox (CO/H2S)/LEL, újratölthető elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/CO/H2S/LEL, alkáli elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/CO/H2S/LEL, újratölthető elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox(CO/H2S)/SO2, újratölthető elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/CO/H2S/LEL/IR-CO2, újratölthető elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/CO/H2S/LEL/PID, újratölthető elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox(CO/H2S)/SO2/LEL, újratölthető elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox(CO/H2S)/NH3/LEL/PID, újratölthető elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox(CO/H2S)/Cl2/LEL/PID, újratölthető elemmel  
Biosystems PHD6™ O2/Duo-Tox(CO/H2S)/HCN/LEL/PID, újratölthető elemmel  

A TELJES TERMÉKSKÁLA CIKKSZÁMLISTÁJA

* 2009. januárjától rendelhető. A cikkszámokról tájékozódjon a Sperian Protec�on
partnerénél.

Többcsatornás Gáz Termékek

Biosystems Mul�Pro™  Többcsatornás Gázérzékelők 

Cikkszám Megnevezés

1018119  Biosystems Mul�Pro™ O2/LEL érzékelővel, alkáli elemmel 
1018120  Biosystems Mul�Pro™ O2/LEL érzékelővel, Li-Ion újratölthető elemmel
1018121   Biosystems Mul�Pro™ O2/LEL/CO érzékelővel, alkáli elemmel  
1018122  Biosystems Mul�Pro™ O2/LEL/CO érzékelővel, Li-Ion újratölthető elemmel  
1018123  Biosystems Mul�Pro™ O2/LEL/H2S érzékelővel, alkáli elemmel  
1018124 Biosystems Mul�Pro™ O2/LEL/H2S érzékelővel, Li-Ion újratölthető elemmel 
1018125   Biosystems Mul�Pro™ O2/LEL/Duo-Tox (CO/H2S) érzékelővel, alkáli elemmel
1018126  Biosystems Mul�Pro™ O2/LEL/Duo-Tox (CO/H2S érzékelővel), Li-Ion újratölthető elemmel 

Biosystems Mul�Pro™ Érzékelők 

Cikkszám Megnevezés

1018133 Biosystems Mul�Pro™ LEL Érzékelő (Gyúlékony gáz)
1018721 Biosystems Mul�Pro™ O2 Érzékelő (Oxigén)
1018127 Biosystems Mul�Pro™ CO Érzékelő (Szénmonoxid)
1018128 Biosystems Mul�Pro™ H2S Érzékelő (Hidrogén szulfid)
1018132  Biosystems Mul�Pro™ Duo-Tox Érzékelő (kétcsatornás CO/H2S)

Biosystems Mul�Pro™ IQ Express™ Dokkoló Egység

Cikkszám Megnevezés

1018134 Biosystems IQ Express™ Dokkoló Egység szo�verrel,
telepítőlemezzel, kézikönyvvel 

1018135 Ethernet-csatlakoztatású Biosystems IQ Express™ Dokkoló
Egység szo�verrel, telepítőlemezzel, kézikönyvvel
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Többcsatornás Gázérzékelők 

Biosystems PHD6™ Érzékelők*
Megnevezés

H2S, Hidrogén-szulfid
SO2, Kéndioxid
CO+, CO Plus (nem-specifikus mérési eredmény CO és H2S esetén)
NO, Salétrom-oxid
NO2, Nitrogén-dioxid
HCN, Hidrogén-cianid (Kéksav)
PH3, Foszfin
Duo-Tox (CO/H2S) Érzékelő (összetétel-specifikus mérési eredmény CO és H2S esetén)
SO2, Kéndioxid (kibővíte� tartomány)
Cl2, Klór (specifikus)
CO-H, CO Minus H (csökkente� H2 érzékenység)
ClO2, Klór-dioxid (specifikus)
NH3, Ammónia
IR-CO2, Nem szétszóró infravörös szén-dioxid *
IR-CH4, Nem szétszóró infravörös metán *
PID (VOC esetére, illékony szerves vegyületek)
LEL, Gyúlékony gáz
O2, Oxigén

Biosystems PHD6™ Tartozékok*
Megnevezés

Folytonos mintavételi sziva�yú
Alkáli elemkészlet
Újratölthető elemkészlet
Li-Ion elemtöltő 
Autós töltő (12VDC) (szivargyújtó �pusú adapter és összeszerelő elemek)
Kalibrálás/Mintavétel burkolat
Manuális mintavételi készlet (tartalma: szonda, nyomásballon, 3 méteres tömlő és mintavételi csatlakozó)
Mintavételi szonda összeszerelő készlet (nem tartalmaz nyomásballont, tömlőt és mintavételi csatlakozót)
Mintavételi szonda összeszerelő készlet 30 cm-es rozsdamentes acélszondával
Adatnaplózó bővítés PHD6™ -hoz „feketedobozos” adatrögzítéssel
BioTrak Szo�verkészlet. Számítógépkábel, szo�ver és kézikönyv

Biosystems IQ6™ Dokkoló Egység Biosystems PHD6™-hoz*
Megnevezés
Biosystems IQ6 Express Dock™ Dokkoló Egység
Biosystems Ethernet-csatlakoztatású IQ6 Express Dock™ Dokkoló Egység

* 2009. januárjától rendelhető. A cikkszámokról tájékozódjon a Sperian Protec�on partnerénél.
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Melléklet

A Munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó kifejezések szótára

Kifejezés Meghatározás

dB: Decibel A viszonylagos hangerő mértékegysége. A kimenő hang 3 dB növekedése az érzékelhető hangerő
duplázódását eredményezi

eV: Elektronvolt: Azonos az egy volt potenciál különbségen keresztülhaladó elektron energiaváltozásával. 

IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health – Egészséget közvetlenül veszélyeztető környezet.
Az a legmagasabb gázkoncentráció (ppm-ben kifejeze�) amely esetén a dolgozó úgy tudja elhagyni
a területet 30 percen belül, hogy menekülését semmi nem hátráltatja, és nem szenved
visszafordíthatatlan egészségkárosodást.

LEL/LFL: Alsó robbanási határérték/Alsó gyulladási határérték – Az a legkisebb koncentráció, amely esetén
a gáz berobbanhat. Szokásos mértékegysége a LEL %-a.

mA: Milliamper – Az elektromos áram amperben kifejeze� egysége.

PEL: Permissible Exposure Limit – megengede� kite�ségi határérték – Az a gázmennyiség
(ppm-benkifejeze�), amelynek a dolgozó élete végéig napi/he� 40 órában ki lehet téve anélkül,
hogy hosszú távú egészségkárosodást szenvedne.

PID: PhotoIoniza�on Detector – Fotoionizációs Detektor. Olyan készülék, amely az ultraibolya sugarak
energiája segítségével ionizál és azonosítja az ismeretlen gáz vagy gőz jelenlétét.

PPM: Parts Per Million – Milliomodrész. A mérgező gázok esetén használt szokásos mértékegység.
A kifejezés szó szerint az egy milliónyi lehetséges részecske egyikét jelen�.

TLV-STEL: Short Term Exposure Limit – Rövid idejű kite�ségi határérték. A gáz átlagos mennyisége (ppm-ben),
amely jelenléte esetén a dolgozó hosszú távú egészségkárosodás nélkül 15 percet tölthet el a területen.
Ez egy műszak ala� 4-szer történhet meg, a 15 perces kite�ségi szakaszok közö� minimum egy órának
kell eltelnie.

TLV-TWA: Time Weighted Average – idővel súlyozo� átlag. A gáz átlagos mennyisége (ppm-ben), amelynek egy
bizonyos időtartamra vonatkozóan a dolgozó ki lehet téve. Az időtartam 8 órában van meghatározva.

TLV: Threshold Limit Value – Küszöbérték. A gáznak való kite�ség határértékeit hangsúlyozó kifejezés.
TWA és STEL rövidítések elő� használják.

UEL/UFL: Felső robbanási határérték/Felső gyulladási határérték - Az a legnagyobb koncentráció, amely esetén
a gáz berobbanhat.

VAC: Volts Alterna�ng Current – Váltóáram. Elektromos áram, amely meghatározo� időszakonként
irányt változtat.

VDC: Volts Direct Current – Egyenáram. Kizárólag egy irányba haladó elektromos áram.

VOC: Vola�le Organic Compound – Illékony szerves vegyület. Minden széntartalmú vegyület,kivétel a metán,
amely azonnal elpárolog.




