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Zaprojektowany do ochrony pracowników przed niebezpiecznymi stężeniami tlenku węgla 
i siarkowodoru w najbardziej niekorzystnych warunkach. 
Przyrząd ten jest przystosowany do pracy w skrajnych temperaturach, jakie panują 
zarówno na pustyni jak i w klimacie polarnym. 
T40 Rattler odznacza się zwartą budową i lekkością. Dzięki klipsowi z tyłu obudowy 
można go w łatwy sposób zamocować na pasku biodrowym lub kieszeni. 
Stężenia gazu są dobrze widoczne na dużym, czterocyfrowym, siedmiosegmentowym 
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Użytkownik ma możliwość ustawienia wyświetlacza na 
„Odczyt Tekstowy” oraz zmiany progów alarmowych.
W przypadku, gdy stężenie gazu przekroczy ustawione progi alarmowe, przyrząd 
ostrzeże użytkownika o niebezpieczeństwie poprzez załączenie alarmu dźwiękowego, 
świetlnego i wibracyjnego.
Funkcja PEAK przechowuje najwyższe zmierzone stężenie, jakie wystąpiło od momentu 
włączenia urządzenia. Funkcja kalibracji jest uproszczona, wyzwalana jednym 
przyciskiem.
Przyrząd działa na jednej baterii typu AA (R6) przez 1500 godzin.

Informacje do zamówień

NR KAT. OPIS

18105247 T40 Rattler – Siarkowodór (H2S)

18105254 T40 Rattler – Tlenek Węgla (CO)

18105874 Nylonowy futerał naT40

Dane techniczne

GWARANCJA NA PRZYRZĄD:
Dwa lata gwarancji od daty wysyłki.
OBUDOWA:
Wysokoudarowy kompozyt z zabezpieczeniem 
przed wpływem pól elektromagnetycznych (RFI)
WYMIARY:
86 mm x 58 mm x 19 mm
WAGA:
98 g
SENSORY:
CO i H2S – elektrochemiczne
ALARMY:
Poziomy alarmu niskiego i wysokiego 
regulowane przez użytkownika
ZAKRESY POMIAROWE:
Tlenek węgla – 0 do 999 ppm w krokach co 1 
ppm
Siarkowodór – 0 do 500 ppm w krokach co 1 
ppm
ZASILANIE (CZAS PRACY):
Wymienna bateria alkaliczna R6 (AA) (ok. 1500 
godzin – typowy czas pracy)
ZAKRES TEMPERATUR:
–20°C do 50°C typowy
ZAKRES WILGOTNOŚCI:
15 do 95% RH (bez kondensacji)

DOPUSZCZENIA:
ATEX  Ex ia IIC T4; grupa i kategoria urządzeń 
II 2G
IECEx  Ex ia II C T4 Ga

DOSTARCZANE Z PRZYRZĄDEM
Bateria (zainstalowana), bateria zapasowa, klucz 
do wymiany baterii i instrukcja obsługi.

 � Pomiar CO lub H2S
 � Alarmy dźwiękowy i świetlny
 � Wbudowany alarm wibracyjny
 � 1500 godzin pracy na jednej baterii 

R6
 � Pamięć stężeń maksymalnych
 � Dwa lata gwarancji
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