
SL Seriesอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซพิษประสิทธิภาพสูง

ท่อตัวเมียขนาด 1/2”
ตัวเชื่อมต่อท่อ

เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซพิษ

กรอบจากอลูมิเนียมเคลือบด้าน

ออกแบบมาเพ่ือการทำงานด้วย 
ประสิทธิภาพระดับโลก
อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซพิษประสิทธิภาพสูงขนาด 4-20mA ซ่ึง 
ใช้การประมวลผลด้วยไมโครโปรเซสเซอร์รุ่น SL-series  
น้ันได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ไฟฟ้า 
เคมีอินทรีย์ Gastronics โดยหลักเกณฑ์ในการออกแบบน้ัน
ได้กำหนดข้ึนโดยบริษัทน้ำมันช้ันนำของโลก
ข้อกำหนดตามเกณฑ์ดังกล่าวน้ันได้แก่ อุปกรณ์การตรวจวัด
ก๊าซท่ีมีเซ็นเซอร์ตรวจจับไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ีจะไม่หยุดทำ 
งานในกรณีท่ีเซ็นเซอร์น้ันไม่สามารถตรวจจับก๊าซเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาหน่ึง และเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ชนิดน้ีะ 
ต้องทำงานได้อย่างไม่ผิดเพ้ียนภายใต้อุณหภูมิและความช้ืน 
ในระดับต่างๆ ด้วยเพ่ือให้ไม่ต้องใช้วงจรไฟฟ้าชดเชย นอก 
จากน้ี อุปกรณ์ดังกล่าวยังต้องมีโหมดการ 
ตรวจเทียบเพ่ือให้สามารถตรวจเทียบอุปก
รณ์ตรวจจับได้โดยสัญญาณเตือนไม่ทำง
านด้วย ต้องสามารถทำงาน 
ในสถานท่ีอันตรายช้ัน 1 ระดับ 2 ได้ 
เพ่ือไม่ต้องใช้ระบบการป้องกันในตัว ปั
ญหาท่ีเกิดข้ึนกับการใช้งานอุปกรณ์ท่ีได้
รับการอนุมัติให้สามารถใช้งานใน 
สถานท่ีอันตรายช้ัน I ระดับ 1 
ในสถานท่ีอันตรายระดับ 2 ก็คือเม่ือ 
ใช้งานในสถานท่ีอันตรายระดับ 2 ก็ 
ยังจะต้องมีการใช้ระบบป้องกันในตัวอยู่เ
น่ืองจากระดับดังกล่าวเป็นระดับ 
ท่ีใช้อนุมัติอุปกรณ์ตรวจวัด
Gastronics, Inc. ได้จัดทำอุปกรณ์ 
ท่ีมีลักษณะตรงตามเกณฑ์ท่ี 
กำหนดครบถ้วนทุกประการ ท้ัง 
ยังเพ่ิมคุณสมบัติต่างๆ ท่ีช่วยให้ 
อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ SL-Series น้ัน 
มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอีกด้วย ใน 
ข้ันแรก เราได้เพ่ิมการต้ังค่าตัวกรองแบบ 
แอนะล็อกเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถต้ังค่าเฉล่ีย 
วินาทีตามต้องการได้ อุปกรณ์ชนิดน้ีผลิตข้ึนเพ่ือ
ป้องกันการรบกวนจากคล่ืนวิทยุได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือป้องกันการท่ีสัญญาณเตือนดัง
ข้ึนด้วยความผิดพลาดเน่ืองจากคล่ืน 
วิดีโอว่ิงผ่านและการรบกวนจากคล่ืนวิทยุจาก 
อุปกรณ์พกพา ผลก็คือ ผลิตภัณฑ์ตรวจวัด 
ก๊าซ SL-Series น้ันมีเสถียรภาพในการทำงานสูงป
ราศจากการดังของสัญญาณโดยความ 
ผิดพลาด อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ SL-Series  
น้ันมีหน้าจอแสดงผลและกรอบป้องกันสารกระเด็น
ใส่ด้วย การปรับค่าและการตรวจเทียบน้ันสามารถ
กระทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
โดยใช้จุดตรวจเทียบเด่ียวจากแม่เหล็กท่ีอยู่ 
ใต้จอแสดงผล โหมดการต้ังค่า ซ่ึงจะเป็นโหมด 
ท่ีใช้งานก่อนการติดต้ังจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถ 
กำหนดชนิดของก๊าซเป้าหมาย ช่วงห่าง และระดับ 
มาตรฐานการตรวจเทียบก๊าซท่ีจะใช้งาน  
และการกรองแบบ 
แอนะล็อกท่ีต้องการได้ การต้ังค่าก่อน 
ใช้งานเหล่าน้ีจะต้อง 
ใช้แป้นพิมพ์เพ่ือการต้ังค่า (Configuration Setup  
Keypad) ด้วย

คุณสมบัติและข้อดี

กำลังสัญญาณเอาท์พุท 4 - 20mA• 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CL1, Div. 2• 

ไม่ต้องใช้ระบบการป้องกันในตัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย• 

เมื่อใช้ในพื้นที่ที่มีอันตราย

ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์แบบสายไฟ 2 เส้น• 

มีเซ็นเซอร์ก๊าซพิษหลายชนิด• 
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23660 Miles Road,  #110  
Cleveland, Ohio 44128 USA
216-662-4899
โทรสาร: 216-662-4999

www.gastronics.com

นำเสนอโดย:

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ SL Series

น้ำหนักไม่รวมเซ็นเซอร์ ............................................ 1 ปอนด์ 4 ออนซ์

น้ำหนักรวมเซ็นเซอร์  ............................................... 1 ปอนด์ 7.1 ออนซ์

มิติ (หน่วยเป็นนิ้ว) .................................................. 4.93 x 6.68 x 2.25

วัสดุของกรอบ  ....................................................... อะลูมิเนียมเคลือบด้าน

อุณหภูมิอุปกรณ์ไฟฟ้า  ............................................ - 40° ถึง + 85° C

ความชื้นอุปกรณ์ไฟฟ้า ............................................. 0 -100%

พลังงานที่ใช ......................................................... 12 - 28 VDC

สัญญาณเอาต์พุต .................................................... 4 - 20 mA แบบ 2 สาย

ระดับการป้องกันอันตราย  ......................................... UL - 1604 ชั้น 1, Div. 2, Gr. A,B,C,D

การรับประกัน (อุปกรณ์ไฟฟ้า)  .................................. 2 ปี

การรับประกัน (เซ็นเซอร์)  ........................................ 1 ปี      

อุปกรณ์เสริม
สายเคเบิลต่อเซ็นเซอร์ขนาด 10’ - ใช้เพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ในตำแหน่งที่ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจวัด

เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซสำหรับผลิตภัณฑ์ SL Series
ก๊าซพิษ ระยะการตรวจจับ 
แอมโมเนีย   0-100
อาร์ไซน์ 0.00-1.00
โบรไมน์ 0.0-10.0
คาร์บอนมอนออกไซด์  0-100, 0-300
คลอไรน์  0.0-10.0, 50, 100
คลอไรน์ไดออกไซด์ 0.00-1.00, 3.00, 5.0, 10.0
ฟลูโอรีน 0.00-1.00
เจอเมน 0-50
ไฮโดรเจน         0-25, 100% LEL
ไฮโดรเจนฟลูโอไรด์ 0.0-5.0, 10.0
ไฮโดรเจนไซยาไนด์  0.0-10.0, 20.0
ไฮโดรเจนซัลไฟด์  0-50, 100
ไนตริกออกไซด์ 0-100
ไนโตรเจนไดออกไซด์ 0.0-10.0, 20.0
ฟอสจีน 0.00-1.00, 2.00
ฟอสฟีน  0.00-1.00, 2.00
ไซเลน  0-50
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 0.0-10.0, 20.0
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เกลียวท่อตัวเมียขนาด 1/2”

เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซพิษ


