
Triple Plus+
серия
Преносими газ 
детектори
Издръжливи
Лесни за поддръжка 
Избор между множество сензори



Triple Plus+ е мултигазов детектор, осигуряващ тройна защита от токсични и запалими газове и 
кислород.

Искробезопасен, Triple Plus+ осигурява подобрени възможности за безопасност на мениджъри на 
служби с по няколка газ детектора, включително избор на коригиращи фактори за запалими газови 
(така че едно устройство да може да се използва за прецизна детекция в участъци с възможно 
присъствие на различни запалими газове) и добавяне към файла с данни на потребителски имена, 
имена на участъци, избрани от предварително съхранени файлове в устройството.

Triple Plus+ и 
Triple Plus+ IR
Детектор на 
кислород, 
токсични и 
запалими газове

Ясна и недвусмислена индикация
Пронизителна 85dB звукова аларма

Осигурява ясни предупреждения и ви дава увереност 
в работното състояние на устройството Triple Plus+

Ярки LED аларми с  отлична видимост

Мигане за статус, изтощена батерия и предупреждения за TWA

Регистриране на данни с хронология със 100-часов капацитет

Опростено персонализиране
Широка гама от електрохимични сензори 
за кислород и токсичен газ Позволява ви да създадете своя оптимален 4 газов 

Triple Plus+ с имена на участъци и потребителиПредлага се във версии с дифузия, ръчна аспирация 
или пробовземане с вградена помпа

Взаимозаменяеми сензорни модули, 
изчерпателно регистриране на данни Може да се приспособи, за да отговаря на изискванията 

на всеки сценарий за работа при газова опасност
Богат набор сензори

Издръжлив
Triax™ корпусът няма да се напука или счупи при изпускане

Гарантирана цялост на системата и работата с неяЕдинственият по рода си вътрешен дизайн ще 
устои и на най-суровото отношение

Лесен за поддръжка
Опростен Windows™ софтуерен интерфейс

Потребителски менюта позволяват калибриране 
със или без свързване към компютърQuickCal за бързо калибриране



IR опция
Не се влияе от ефекта на отравяне Работи добре и там, където каталитичните 

пелистори биха се представили зле

Сензор с дълъг живот и без изгаряне Икономии на разходите по притежание на актива

Измерване в обемни % за приложения по прочистване

Гъвкави възможностиИзмерване в LEL (ДГВ) % във въздух или инертен фон

Измерване в LEL (ДГВ) % във въздух или инертен фон

IR CO2 детекция, 0–5%

Газове и диапазони
Газове и диапазони Обхват Типични аларми

Triple Plus+ & Triple Plus+ IR
Запалим газ 0-100% LEL 20% LEL

Кислород (O2) 0-25% vol. 19% & 23%

Сероводород (H2S) 0-50 ppm 5 ppm

Въглероден оксид (CO) 0-500 ppm 30 ppm

Серен диоксид (SO2) 0-10 ppm 1 ppm

Хлор (Cl2) 0-5 ppm 0.5 ppm

Азотен диоксид (NO2) 0-10 ppm 1 ppm

Фосфин (PH3)* 0-2 ppm 0.1 ppm

Амоняк (HN3) 0-50 ppm 25 ppm

Водород (невъзпламеними нива) 0-2000 ppm n/a

Циановодород (HCN) 0-25 ppm 10 ppm

Хлороводород (HCl)*/+ 0-10 ppm 1 ppm

Водород (H2) (електрохимичен) 0-100% LEL 20% LEL

Метан (CH4) 0-100% LEL n/a

Флуор (F2)* 0-10 ppm 1 ppm

Флуороводород (HF)*/+ 0-10 ppm 2 ppm

Етилен оксид (ETO)* 0-10 ppm 5 ppm

Хлорен диоксид (CLO2)*/+ 0-1 ppm 0.1 ppm

Азотен оксид (NO)* 0-100 ppm 25 ppm

Triple Plus+ IR
Въглероден диоксид (CO2) 0-5% 0.5/ 1.5%

Необходимите диапазони и аларми може да 
варират в различните държави и приложения 
и подлежат на конфигуриране по заявка.  

* Само за версии без помпа + Реактивен газ, необходимо е внимание 
по време на пробовземане, свържете 
се с Crowcon за подробности.



www.crowcon.com

Спецификации
Размери 118 x 200 x 73 мм (4,65 x 7,8 x 2,9 инча)

Тегло 880g (31oz)

Сертификации Европа: ATEX II 2G: Ex ib d IIC T4 Gb (Ta = -20°C to +50°C)
Северна Америка: Клас I, Раздел 1, Групи A, B, C и D
IECEx Ex ib d IIC T4, (Ta = -20°C до +50°C) SIR06.0084X

Степен на защита Европа: EN50014, EN50020, EN50018-2, EN50270, EN50082-2
Северна Америка: UL 913, CSA 22.2 No.157 (SFA3009 Triple Plus+)

Степен на защита IP65

Типично време за реакция Метан 20s (Triple Plus+) IR 20s (Triple Plus+IR), Кислород 10s, типичен токсичен газ 20s

Очакван живот на сензора Запалими: 5 години (Triple Plus+), IR: 5 години (Triple Plus+ IR) Токсични: 3 години (типично), Кислород: 2 години

Акустични аларми Пронизващ, пулсиращ, пиезоелектричен тон 85 dB на 1 m
Пиукане при нормален работен статус (с възможност за деактивиране)
Отличителен двоен сигнал за изтощена батерия изискващ потвърждение от потребителя

Визуални аларми Газова опасност: ярко мигащ червен светодиод
Нормално работещ уред: бавно мигащ зелен светодиод
Изтощена батерия: отличително двойно мигане на зелен светодиод

Дисплей 2 реда по 24 знака, dot matrix, високо контрастен LCD с подсвет, активен в продължение на 30 минути
Стойности и мерни единици за до 4 газа се отчитат едновременно за текущи, TWA или пикови нива
Изтощена батерия, повреда на помпата, часовник в реално време и изминало време, 
данни за калибровката и конфигурация също се показват на дисплея

Записващо устройство Регулируема честота на запис,
100 часа при 1-минутен интервал на запис (максимум 6000 точки данни 
на канал), регистриране на събития, потребител и участък

LIBRA Литиево-йонна акумулаторна батерия
Живот на батерията: стандартен уред >12 часа
Живот на батерията: уред с вградена помпа >10 часа

Батерия Зареждане: зарядно устройство за две мрежови напрежения; 
зарядно устройство за две мрежови напрежения с PC интерфейс 
Акумулаторна литиево-йонна батерия (стандартен уред >12 часа, уред с вградена помпа >10 часа)

Пробовземане Опционална вградена помпа с бутон за включване/изключване  

Диапазон на работната температура -20°C до +50°C (-4°F до 122°F)*

Влажност 20 до 90% RH без конденз**

PC интерфейс RS232 интерфейс чрез зарядно устройство с интерфейс
Опционален RS232/USB адаптер
Portables PC също може да контролира записването на данни, като дава на потребителя избор между файл с 
данни в графичен вид или файл с данни, съвместим с всички водещи приложения за електронни таблици

Калибриране Triple Plus+ може да се калибрира рутинно с помощта на софтуера Portables PC

Принадлежности Опционални: прави и телескопични сонди, влагоуловител, защитна планка 
за сензорите, аспиратор, адаптер за калибриране и маркуч
Кожения калъф***, се продава като неразделна част от уреда и не е опция.
Стандартни: инструкция, презрамка и шестограм (версиите с помпа включват 
допълнителна плоча за концентриране на потока, 2 м маркуч и калъф)

*  Сензорите за токсични газове и кислород не са предвидени за продължителна работа при високи температури. Консултирайте се Crowcon ако работната температура е 
вероятно да надхвърли 40°C (104°F) за по-продължително време.

** RH спецификациите на сензорите за токсични газове и кислород варират, консултирайте се с Crowcon за подробности.
***  LКоженият калъф за носене се продава като неразделна част от устройството и не е опционална принадлежност. Triple Plus+ трябва да се използва в калъфа, за да отговаря 

на сертификационните изисквания.

Triple Plus+ се предлага със зарядни устройства за различно напрежение и стандарти за Великобритания, ЕС, САЩ в конфигурации с щепсел и без щепсел. Предлага се и адаптер 
за зареждане от автозапалка на превозно средство 
• Стандартно зарядно от тип база 
• Стандартно зарядно от тип база с интерфейс за връзка с PC

Crowcon си запазва право на промени в спецификациите и дизайна без предизвестие.
© 2022 Crowcon Detection Instruments Ltd. Авторските права върху някои снимки са чужди.

Декларация за отказ от отговорност
Положени са всички усилия, за да се гарантира точността на този документ към момента 
на отпечатването му. В съответствие с политиката на компанията за продължаване 
подобренията на продукцията Crowcon Detection Instruments Limited си запазва правото 
да прави промени в продукта без предизвестие. Продуктите попадат в програма за 
рутинни тестове, която може да доведе до някои промени в цитираните характеристики. 
Техническата информация, съдържаща се в този документ или предоставена по друг 
начин от Crowcon, се основава на записи, тестове или опит, които компанията смята за 
надеждни, но точността, пълнотата и представителният характер на тази информация 
не са гарантирани.

Много фактори извън контрола на Crowcon Detection Instruments и изключително в 
рамките на познанията и контрола на потребителя могат да повлияят върху употребата 
и работата на продукта на Crowcon в отделни приложения. Тъй като продуктите могат 
да бъдат използвани от клиента при обстоятелства извън знанието и контрола на 
Crowcon Detection Instruments Limited, ние не можем да определим уместността им 
за приложението на отделния клиент. Изключителна отговорност на потребителите 
е да извършат необходимите тестове, за да оценят полезността на продуктите и да 
съблюдават всички приложими разпоредби и стандарти, за да гарантират тяхната 
безопасност при работа в конкретно приложение.


