MicroDock II

automatizált ellenőrző és
kalibráló állomás
Költségtakarékos kalibrálás
és napi gyorsellenőrzés
A BW kézi gázérzékelők kalibrálását és a napi
gyorsellenőrzéseket (Bump Test) leghatékonyabban a
MicroDoc II automatizált kalibráló és ellenőrző
állomással lehet elvégezni.
A teljesen mobil, de ugyanakkor pl. falra is egyszerűen
felszerelhető, és könnyen bővíthető MicroDock II
számítógép nélkül is üzemeltethető, és egyidejűleg
akár10 modul kiszolgálására is alkalmas.
A MicroDoc II használatával a hatékonyság növelése
mellett a költségek jelentősen csökkenthetők.

Kompatibilis gázérzékelő műszerek
• GasAlertMicroClip
• GasAlertMicro
• GasAlertMicro 5 Series
• GasAlertClip Extreme (2 és 3 éves működésű)
• GasAlert Extreme

• A
megfelelőség
gyorsan
és
egyszerűen
ellenőrizhető – az adatok automatikusan és
pontosan tárolődnak
• Automatikus gyorsteszt, kalibrálás, az adatok
rögzítése és töltés
• Egy bázis állomás egy AC kimenettel a helyi
igények szerint, akár 10 modult is kiszolgál

Wear yellow. Work safe.

A MicroDock II fontosabb jellemzői:
•
•
•
•
•
•

•

•

Teljesen automatikus „kéz nélkül” működtethető kalibrálás
és a funkciók működésének gyors ellenőrzése (Bump Test)
Automatikusan ellenőrzi a hang- és a fényriasztás
megfelelőségét
Rögzíti és frissíti a kalibrálási adatokat úgy a MicroDoc II
állomáson,mint a műszerek memóriájában
Teljes egészében önállóan működik, a működtetéshez nem
kell számítógép.
Könnyű és teljesen hordozható – falra szerelhető opcióval
Működtethető külső 6 V-os tápegységről, vagy 4 db 1,5 V-os
elemről is
Egyedi igények szerint alakítható

•
•
•
•
•
•

Egyszerűen lehet bővítő modulokat a meglévőkhöz kapcsolni.
Nincs szükség külön gázvezetékre, vagy jelátalakítóra.
Egyszerű, pontos adatrögzítés, és gyors működés
Ellenőrzi az érzékelők megfelelő működését
Jelentősen csökkenti a fenntartási költségeket
Több MicroDock II egymással hálózatba kapcsolható
Tartalmazza a BW Fleet Manager szoftvert amellyel az adatok
könnyen elemezhetők
Többnyelvű támogatás – angol, német, francia, spanyol és
portugál. A Fleet Manager magyar menüvel is futtatható

Opcionális tartozékok

MicoDock II – műszai adatok
Méret

21,2 x 26,3 x 8,2 cm
(bázis állomás plusz egy dokkoló modul)

Energiaforrás

6 V-os hálózati adapter, vagy 4 db elem

Valós idejű óra

Megadja az időpontot és a dátumot az „utolsó
kalibrálás”-hoz és az utolsó „BumpTest”-hez.

Adatok
rögzítése

Automatikus adatrögzítés (a műszerben és a
bázis állomáson) Multi Média kártyás
adatrögzítési rendszer

Kommunikáció
módja

Infravörös kommunikáció a dokkoló modul és
a benne elhelyezett műszer között

Külső interface

USB 2.0 PC interface (USB 2.0 full speed)

Szivattyú

6 V-os DC motoros, mikro-membrán szivattyú;
300 ml/min névleges teljesítmény

Szolenoid

Beépített (a dokkoló modulokban)
1/8”-os miniatűr SMC csatlakozók
Alap kialakítás 2 gáz bemenet,
Max. 5 gáz bemenet lehetséges
Automatikusan a műsert és az érzékelőket.
Felhasználói beállítás lehetősége a Fleet
Manager II szoftverrel

Kalibráló gáz
csatlakozások
Műszer
konfigurálás

A bázis állomáson - Menü navigációval
A dokkoló moduloknál
- Egy gombos gyors teszt (Bump Test) indítás
- Egy gombos kalibrálás indítás
- Egy gombos adat letöltés indítás (spec. kial.)

LED jelzések

Sárga “TESZT”, Zöld “RENDBEN”, Piros “HIBA”

Megfelelőség

A berendezés megfelel a z FCC Irányelv 15 fejezet, és
az ICES-003 kanadai EMC szabvány előírása-inak. Az
üzemeltetéskor az alábbi két feltétel betar-tása
szükséges: (1) A berendezés nem okozhat káros
interferenciákat, (2) a berendezésnek minden befogott
interferenciát be kell fogadni, az olyan interferenciát is,
amely nem kívánatos üzemet okozhat..

Garancia

Normál környezetben engedélyezve
IEC 61010, C22.2 No. 61010
:
EU megfelelőség
2 év teljes körű
:

MicroDock II
mobil készlet

Reduktor
kal. gáz-hoz

Bárhol alk.
USBr

A tartozékok és az opciók teljes listáját kérje a forgalmazótól,
vagy közvetlenül a BW Technologies by Honeywell-tő.

Utasítások
kiadása

Minősítés és
tanúsítványok

Falitartó
kal.gáz-hoz

MicroDock II – hat modullal kiépítve – bármilyen kombinációban

összeállítható, max. 10 modulig, amelyek 6 akku töltős modult
tartalmazhatnak.

Figyelem: Mindegyik gázpalackhoz külön
nyomáscsökkentőt kell felszerelni.
Ezeket külön kell megrendelni.

Magyarországi forgalmazó

FeWe Biztonságtechnika Kft.
2111 Szada, Arany J. u. 11.
Tel: 30/389-9788; 30/330-0568
Email: ferenc.feicht@fewe.hu;
gyorgy.weltz@fewe.hu

Honlap: www.fewe.hu
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