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Przeznacznie miernika
MiernikAVI-GAS jest przeznaczony do kontroli sk³adu atmosfery w przechowalniach owoców i

warzyw oraz wszêdzie tam gdzie zachodzi potrzeba zawartoœci dwutlenku wêgla i tlenu w powietrzu..
Zakres pomiarowy miernika dla tlenu wynosi 0 - 25% vol., a dla dwutlenku wêgla 0 - 10 % vol.

GAS CONCENTRATION

MEASURING SYSTEM

AVI-GAS

W³¹cznik zasilania

Gniazdo ³adowarkiPrzycisk zerowania

Wlot gazu

Wylot gazu

Zasada dzia³ania

Powietrze pobierane z zewn¹trz przez
wbudowan¹ pompkê membranow¹ przep³ywa poprzez
z e s p ó ³ s e n s o r ó w. Z a s t o s o w a n y z o s t a ³
elektrochemiczny sensor tlenu o wyd³u¿onej trwa³oœci i
sensor dwutlenku wêgla typu NDIR (poch³anianie
podczerwieni). Dzieki czujnikowi NDIR mo¿liwa jest
du¿a trwa³oœæ, a tak¿e wyeliminowanie wp³ywu innych
gazów na pomiar. Miernik zasilany jest z
wbudowanego akumulatora co umo¿liwiaja pracê
przyrz¹du bez koniecznoœci pod³¹czenia siê do sieci
energetycznej.

Nastêpnie miernik przystêpuje do pomiaru wyœwietlaj¹c mierzone wartoœci na ekranie. Czas pomiaru
(stabilizacji wyników) wynosi oko³o 120 sekund. Gdy rurka, któr¹ dop³ywa gaz do z komory jest d³uga,
czas ten mo¿e ulec dodatkowemu przed³u¿eniu.

Umiejscowienie wyników pomiarów

Obs³uga urz¹dzenia
Po w³¹czeniu zasilania miernik przygotowuje siê do pracy przez
15 sekund. W tym czasie pobierany jest  ju¿ mierzony gaz oraz
wykonywana jest wewnêtrzna kalbracja, na ekranie wyœwietlany
jest  czas do rozpoczêcia pomiarów.

Stê¿enie dwutlenku wêgla - % objêtoœci

Stê¿enie tlenu  - % objêtoœci

Stan akumulatora
Czas od w³¹czenia

Podczas pomiarów sprawdzana jest temperatura wp³ywaj¹cego do czujnika
powietrza. Jeœli zmienia siê ona zbyt szybko wskazania miernika staj¹ siê
niedok³adne - sygnalizowane jest to napisem "Zmiana temperatury" na
ekranie. Nale¿y wtedy odczekaæ do czasu ustabilizowania siê temperatury.
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Ustawianie 0%dwutlenku  wêgla i 21%tlenu

Aby uzyskaæ dok³adne rezultaty pomiarów mo¿na przed pomiarami wykalibrowaæ 0%
dwutlenku wêgla i 21% tlenu. W tym celu nale¿y miernik umieœciæ w czystym powietrzu
atmosferycznym (najlepiej na dworze) i po co najmniej 3 minutach pracy, gdy wynik ustuabilizuje siê,
wcisn¹æ zapa³k¹ przycisk kalibracji na oko³o 1 sekundê, a¿ do pojawienia siê napisu "KALIB. ZERA" :

Miernik przyjmuje, ¿e dostarczane mu podczas kalibracji powietrze ma 20.97% tlenu i 0.03%
dwutlenku wêgla, co odpowiada sk³adowi powietrza atmosferycznego.

Wyzerowanie miernika ma istotny wp³yw na wartoœci mierzone dlatego nie nale¿y wykonywaæ
go w pomieszczeniach zamkniêtych gdy¿ nie mo¿na mieæ pewnoœci co do sk³adu powietrza.

GAS CONCENTRATION

MEASURING SYSTEM

AVI-GAS

Przycisk zerowania
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Przechowywanie urz¹dzenia

Przegl¹dy okresowe i kalibracja

Zasilanie miernika

W celu uzyskania najdok³adniejszych pomiarów miernik nale¿y przechowywaæ w warunkach
zbli¿onych do miejsca u¿ytkowania lub w samym miejscu u¿ytkowania.

Raz do roku wymagana jest kalibracja przy¿¹du przy pomocy gazów wzorcowych. Nalezy
wykonaæ j¹ w autoryzowanym punkcie serwisowym lub u producenta, gdy¿ wymagane s¹ gazy
wzorcowe.

Urzadzenie zasilane jest z wbudowanego akumulatora, którego pojemnoœæ wystarcza na oko³o
5 godzin pracy. Stan akumulatora sygnalizowany jest wska¿nikiem umiejscowionym w prawym
dolnym rogu ekranu :

W przypadku ca³kowitego roz³adowania akumulatora miernik przerywa pracê wyœwietlaj¹c komunikat
" NA£ADUJ AKUMULATOR ". Dalsza praca jest niemo¿liwa.

Aby na³adowaæ akumulator trzeba go pod³¹czyæ do ³adowarki na okres 10-14 godzin. Aby uzyskaæ
du¿¹ trwa³oœæ akumlatora najlepiej u¿ywaæ go w pe³nych cyklach - roz³adowywaæ do koñca i ³adowaæ
do pe³na.

POZOSTAWIENIE MIERNIKA Z ROZ£ADOWANYM AKUMULATOREM GROZI
USZKODZENIEM URZ¥DZENIA

Akumulator na³adowany Akumulator roz³adowany

.
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5. Dane techniczne

tlen 0-25%  objêtoœci
dwutlenek wêgla 0-10% objêtoœci

tlen 5% wartoœci mierzonej, ±1 cyfra

dwutlenek wêgla 5% wartoœci mierzonej, ±1 cyfra
w zakresie  0 - 5%

tlen czujnik elektrochemiczny
dwutlenek wêgla czujnik NDIR (podczerwieñ)

oko³o 1Hz
pakiet akumul.  6xR6  900mAh
oko³o 3 godzin
270x106x43mm

6mm

+5 C +30°C
ok. 0.5 l/min

Zakres pomiaru

Dok³adnoœæ

Sposób pomiaru

Czêstotliwoœæ pomiarów
Zasilanie
Czas pracy
Wymiary
Œrednica rurki pomiarowej
Zakres  temp.  uzywania
Przep³yw powietrza
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