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MX6 wyraźnie wskazuje bieżące odczyty 
w PPM lub % objętości.

Intuicyjne menu daje dostęp do funkcji  
i parametrów.

Wykresy graficzne pozwalają na 
obserwację trendów zmian stężeń.

Wyraźne, czerwone cyfry oraz migające  
podświetlenie sygnalizują stan alarmowy.

Kolorowy tekst pozwala szybko 
zorientować się w wynikach kalibracji.

KOLOROWY WYŚWIETLACZ MX6 iBRID™

Lepsza widzialność 
– większa funkcjonalność

Ładowarka/
datalink

 � Błyskawiczne przesyłanie rejestrów zdarzeń 
i danych z pomiarów w czasie ładowania 
akumulatora

 � Szybkie i łatwe konfigurowanie przyrządu

 � Także w wersji tylko z Datalink

Wersja z pompką próbkującą 
może pobierać gaz z odległości 

do 30,5 metra

Wersja dyfuzyjna  
(bez pompki)

Stacja dokująca DSX™ ułatwia obsługę 
detektorow gazów zapewniających 
bezpieczeństwo ludzi w środowiskach 
niebezpiecznych

 � Twoje detektory gazów będą gotowe do 
użycia każdego dnia, na każdej zmianie, 
bez konieczności ręcznego wykonywania 
procedur bieżącej obsługi.

 � Pozwól stacji dokującej DSX monitorować 
i zamawiać nowe butle z gazem kalibracyjnym 
kiedy ich potrzebujesz

 � Zarządzaj detektorami, danymi i aktualizacjami 
z dowolnego urządzenia połączonego 
z internetem

Dostarczane z przyrządem
Uniwersalna ładowarka, futerał nylonowy, klips do paska, nasadka kalibracyjna, pasek na 
rękę, pełna instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi, filtr p.pyłowy/pułapka wodna 
(wer. z pompką), wąż do pompki 3 m (wer. z pompką). 
Opcje językowe: polski, angielski, portugalski, francuski, indonezyjski, rosyjski, niemiecki, 
włoski, czeski i holenderski

Opcjonalne akcesoria

NR KAT. OPIS

18109329-ABC+ Stacja dokująca DSX do MX6

18109406 Certyfikat aktywacyjny do DSXi – dane w chmurze

18105684 Czytnik butli iGas®Reader

18106765 Pompka elektryczna SP6

18107086 Moduł przesyłu danych Datalink (z oprogramowaniem)

19106971 Zapasowa ladowarka

18107094 Ładowarka/Datalink, uniwersalna

18107136 Ładowarka na 5 przyrządów

18107011 Ładowarka, 12V

18107250 Ładowarka samochodowa do zamocowania w pojeździe na stałe

18107243 Ładowarka samochodowa 12 V do zamocowania w pojeździe

17131038-2 Zapasowy akumulator li-ion o rozszerzonym czasie pracy (UL/CSA/ATEX/IECEx/
INMETRO/GOST-R/KOSHA)

17131046-3 Pakiet baterii alkalicznych (UL/CSA/ATEX/IECEx/INMETRO/GOST-R/KOSHA)

18106856-0 Twardy futerał skórzany do MX6 w wersji dyfuzyjnej (bez pompki)

18106856-1 Twardy futerał skórzany do MX6 w wersji dyfuzyjnej (bez pompki) bez okna na 
wyświetlacz

18106880-0 Twardy futerał skórzany do MX6 z pompką

18106880-1 Twardy futerał skórzany do MX6 z pompką bez okna na wyświetlacz

18106831 Nylonowy futerał, dostarczany z MX6 w wersji dyfuzyjnej (bez pompki)

18106864 Nylonowy futerał, dostarczany z MX6 z pompką

17095746 Śrubokręt do MX6/iTX

17128489 Kapturek kalibracyjny do MX6

17153749 Osłona na wyświetlacz, 10 szt. w opakowaniu

17153760 Osłona na wyświetlacz, 100 szt. w opakowaniu
+ Informacje do zamówień:
A = Tryb DSX: 0 - DSX Samodzielna; 1 - DSXi Dane w chmurze; 2 - DSX-Lokalny serwer
B = liczba portów gazów: 3 - 3 porty; 6 - 6 portów
C = Przewód zasilajacy: 0 - brak; 1 - Ameryka Pólnocna; 2 - Europa; 3 - AUS, 4 - UK
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