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• Jednoczesny pomiar do 4 gazów
• Pomiar gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
• Zliczanie wartości STEL (NDSCh) i TWA (NDS)
• Odczyt w ppm lub % objętości
• Czas pracy do 20 godzin na jednej baterii
• Podświetlany wyświetlacz
• Programowane progi alarmowe
• Intensywny alarm dźwiękowy, świetlny i wibracyjny
• Archiwizacja danych pomiarowych przez 3 miesiące
• Dostępne kolory: czarny i lepiej widoczny pomarańczowy
• Możliwość podłączenia elektrycznej pompki prubkującej
• Wspólpraca ze stacją kalibracyjną V Cal
• Współpraca ze stacją dokującą DS2
• Współpraca z usługą iNet oraz iNetDS

TYP MX4 Ventis

Opis przenośny detektor gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu

Maksymalna ilość gazów maksymalnie 4 sensory pomiarowe

Metoda pomiarowa katalityczna, elektrochemiczna

Rozmiar 103 mm x 68 mm x 30 mm (wersja bez pompki prubkującej)
172 mm x 67 mm x 66 mm (wersja z pompką prubkującą)

Waga 182 g (wersja bez pompki prubkującej) 
380 g (wersja z pompką prubkującą)

Obudowa poliwęglan z gumową osłonką ochronną, kolor czarny lub pomarańczowy

Poziom ochrony IP IP66, IP67

Temperatura pracy od -20 °C do 50 °C

Zakres wilgotności pracy 15 - 95 % wilgotności względnej (bez kondensacji)

Zakresy pomiarowe

gazy wybuchowe: 0-100 % DGW co 1 % 
CH4 (metan): 0 do 5% objętości co 0,1 % 
O2 (tlen): 0 do 30% objętości co 0,1 % 
CO (tlenek węgla): 0 do 1000 ppm co 1 ppm 
H2S (siarkowodór): 0 do 500 ppm co 0,1 ppm 
NO2 (dwutlenek azoru): 0 do150 ppm co 0,1 ppm 
SO2 (dwutlenek siarki): 0 do 150 ppm co 0,1 ppm

Wyświetlacz segmentowy wyświetlacz LCD z ikonami graficznymi dla ułatwienia obsługi, podświetlenie do pracy w warunkach słabej 
widoczności

Alarmy programowane przez użytkownika alarmy dolne i górne 
bardzo jasne diody LED, głośny alarm dźwiękowy (95 dB) i alarm wibracyjny

Bateria segmentowy wyświetlacz LCD z ikonami graficznymi dla ułatwienia obsługi, podświetlenie do pracy w warunkach słabej 
widoczności

Czas pracy

wersja bez pompki: 
akumulator Li-ion – 12 godzin, standardowo, przy 20 °C 
akumulator Li-ion (zwiększona pojemność) - 20 godzin. Standarowo, przy 20 °C 
baterie alkaliczne AAA – 8 godzin, standardowo, przy 20 °C 
wersja z pompką: 
akumulator Li-ion (zwiększona pojemność) - 12 godzin. Standarowo, przy 20 °C 
baterie alkaliczne AAA – 4 godziny, standardowo, przy 20 °C

Rejestracja zdarzeń przechowywanie wyników pomiarów przez minimum 3 miesiące

Zatwierdzenia ATEX: Ex d ia I Mb / Ex d ia IIC T4 Gb; Grupa i kategoria urzadzeń: I M2, II 2G 
UL, CSA, IECEx

Kalibracja maksymalny zalecany czas między kalibracjami 6 miesięcy

MX4 Ventis
Detektor wielogazowy
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MX4 to niewielki przyrząd, posiadający wytrzymałą obudowę 
z poliwęglanu z gumową ochronną osłonką. Maksymalnie 
może być wyposażony w 4 sensory pomiarowe oraz opcjonalną 
elektryczną pompkę prubkującą. Posiada stopień ochrony 
IP66 i IP67 gwarantujący, że przyrząd jest wodoodporny, 
pomyślnie przeszedł próby bryzgoszczelności i zanurzenia 

w wodzie. W przypadku zagrożenia, przyrząd alarmuje za 
pomocą trzech różnych rodzajów sygnalizacji: bardzo jasne 
diody LED, alarm dźwiękowy o natężeniu 95 dB oraz silny 
alarm wibracyjny. Urządzenie można zamówić w tradycyjnym 
czarnym kolorze lub pomarańczowymo zwiększonej 
widoczności.

Detektor MX4 Ventis to urządzenie które można dowolnie 
konfigurować dopasowując do swoich potrzeb. Dzieki swojej 
funkcjonalności znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie 
wymagane jest bezpieczeństwo pracowników znajdujących 
się w obszarach potencjalnie zagrożonych pojawieniem się 
substancji toksycznych lub wybuchowych oraz zachodzi 
ryzyko braku zawartości tlenu w atmosferze.

Opis urządzenia

Wersje urządzenia

MX4 Ventis znajduje zastosowania 
w branżach:

Detektor MX4 Ventis
w wersji standardowej
do wyboru kolor:
czarny lub pomarańczowy

Detektor MX4 Ventis
w wersji z elektryczną, 
pompką prubkującą, 
wyposażony w baterię 
o zwiększonej pojemności 
do wyboru kolor: czarny lub 
pomarańczowy

• Chemicznej i rafineryjnej dla służb utrzymania ruchu Gazowej
• Służb bezpieczeństwa, służbach pożarniczych
• Hutach stali i innych metali
• Wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków
• Telekomunikacyjnej

Ciągłe wsparcie specjalistów w dziedzinie 
monitorowania atmosfery

Przekażcie wasz program monitorowania atmosfery w nasze ręce. 
Detekcja i pomiar niebezpiecznych gazów nie jest prawdopodobnie 
Waszym głównym zajęciem. My poświęcamy się temu bez reszty. 
Profesjonalny dobór urzadzeń, dostawy, serwis oraz cykliczne kalibracje, 
zapewniają ciągłe niezawodnie działąnie detektorów.
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Bardzo jasne diody 
alarmowe LED

Bardzo jane diody 
alarmowe LED

Zapewnienie wiekszego bezpieczeństwa 
pracowników 

Statystycznie licząc co dziesięć dni detektory gazów wykrywają stężenia 
powyżej górnego progu alarmowego. A ile takich alarmów zdarza się 
w Waszym  zakładzie? Jak często personel jest narażony na działanie 
toksycznych substancji? Czy w Waszym zakładzie dochodzi do groma-
dzenia się oparów lub gazów wybuchowych, powodujących zagrożenie 
wybuchowe lub pożaru? System detekcji jako źródło informacji, system 
wczesnego ostrzegania oraz narzędzi umożliwiających usunięcie proble-
mów zanim będzie za późno.

Dobry program bezpieczeństwa to konkretne 
oszczędności

Cena nabycia detektora to tylko jeden z czynników tworzących koszty pro-
gramu monitorowania atmosfery. Urządzenia należy kalibrować, wymie-
niać celki pomiarowe. Inwestycja w profesjonalny system zarzadzania flo-
tą detekorów to inwestycja w bezpieczeństwo personelu i instalacji, mniej 
wypadków, awarii, nieplanowanych postojów oraz przerw w produkcji. 

Mierzy O2, gazy wybuchowe i dwa 
gazy toksyczne z następujących: 
CO2, H2S, NO2 lub SO2

Wyświetlanie w czasie 
rzeczywistym

Wybór z sześciu sen-
sorów

Duży wyświetlacz LCD

Wytrzymała obudowa 
z osłonką ochronną

Mocny alarm 95 dB

Zasilanie 
akumulatorami liion 
lub bateriami 
alkalicznymi

Rzeczywisty rozmiar detektora
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Przykładowe akcesoria oddatkowe

Stacja dokująca DS2 dla MX4  
Ventis umożliwia przeprowadzanie 
testu funkcjonalnego, kalibrację oraz 
diagnostykę użądzenia. Współpracę 
z usługą iNet, wymaga podłączenia do 
komputera PC. Umożliwia archiwiza-
cję danych drukowanie raportów.

Stacja kalibracyjna V Cal, umożliwia 
wykonywanie testów funkcjonal-
nych oraz kalibracji detektorów MX4  
Ventis. Istnieje również wersja 
przeznaczona do jednoczesnego 
obsługiwania 6 detektorów.

Ładowarka biurkowa dla jednego 
detektora MX4 Ventis zasilanie  
230 VDC.

Ładowarka biurkowa dla jednego de-
tektora MX4 Ventis z funkcją 
transmisji danych przez port USB, 
zasilanie 230 VDC.

Ładowarka biurkowa dla 
6 detektorów MX4 Ventis 
zasilanie 230 VDC.

Ładowarka samochodowa dla  
jednego detektora MX4 Ventis  
zasilanie 12 VAC.

Ręczna pompka próbkująca 
do detektora MX4 Ventis.

Miekki pokrowiec nylono-
wy dla detektora MX4 Ven-
tis bez pompki.

Twardy pokrowiec skórzany 
z okienkiem dla detektora 
MX4 Ventis bez pompki.

Twardy pokrowiec skórzany 
bez okienka dla detektora 
MX4 Ventis bez pompki.

Miekki pokrowiec nylonowy 
dla detektora MX4 Ventis 
wyposażonego w pompkę.

Twardy pokrowiec skórzany 
bez okienka dla detektora 
MX4 Ventis z pompką.

Twardy pokrowiec skórzany 
bez okienka dla detektora 
MX4 Ventis z pompką.
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MX4 Ventis część bazowa VTS-
Urządzenie bez sensorów pomiarowych 0 0 0 0

Sensor 1 DGW (Pentan) K
DGW (Metan) L
CH4 (0-5 %) M

Sensor 2 CO 1 1
H2S 2 2

Sensor 3 SO2 5
NO2 4

Sensor 4 O2 3
Bateria Li-ion 1

Li-ion (zwiekszona pojemność) 2
Alkaiczne AAA 3

Ładowarka Brak 0
Biurkowa 1
Biurkowa / Datalink 2
Samochodowa 3

Pompka Dyfuzyjna 0
Pompka (wymagana bateria o większej 
pojemności) 1

Pompka z" Conversion kit" (wymagana 
bateria o większej pojemności) 2

Kolor Czarny 0
Widoczny pomarańczowy 1

Zatwierdzenie UL/CSA 1
ATEX/IECEx 2

Pokrowiec Brak 0
Miękkie etui 1
Sztywne etui z okienkiem 2
Sztywne etui bez okienka 3

Język Angielski 1
Francuski 2
Niemiecki 4
Rosyjski A
Polski 9

Ba
se

Se
ns

or
 1

Se
ns

or
 2

Se
ns

or
 3

Se
ns

or
 4

Ba
te

ria

Ła
do

w
ar

ka

Po
m

pk
a

Ko
lo

r

Za
tw

ie
rd

ze
ni

e

Po
kr

ow
ie

c

Ję
zy

k

Przykładowa konfiguracja urządzenia MX4 Ventis.             VTS     K     1    2     3    4     1     1    1      2     0      2

Urządzenie dostarczane z następującymi akcesoriami:  
ładowarka, bateria, klips do paska (wersja bez pompki), przystawka kalibracyjną z wężykami, instrukcją obsługi  
w języku polskim, płyta CD

Jak zamówić
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NR KATALOGOWY OPIS

OM 17134461 Celka - O2 (tlen) 30 % Vol.

OM 17134479 Celka - H2S (siarkowodór) 500 ppm

OM 17134487 Celka - CO (tlenek węgla) 1000 ppm

OM 17134495 Celka - DGW (gazy wybuchowe) 100 % DGW / 5 % Vol.

OM 17134503 Celka - NO2 (dwutlenek azotu) 150 ppm

OM 17143595 Celka - NO2 (dwutlenek azotu) 150 ppm

NR KATALOGOWY OPIS

OM 18108630-0BC
Stacja dokująca DS2 Docking Station do MX4, opcje:
B = ilość przyłączy iGas Reader do butli z gazem (ilość w komplecie): 1, 2, 3
C = Wtyczka zasilająca: 0=USA, 1=UK, 2=EU, 3=AUS, 4=ITA, 5=DEN, 6=SWZ

OM 18108631-AB
Stacja kalibracyjna V Cal do MX4, opcje: 
A = Typ detektora, gdzie: 0 = dyfuzyjny, 1 = z pompką 
B = Wtyczka zasilająca: 0=USA, 1=UK, 2=EU, 3=AUS, 4=ITA, 5=DEN, 6=SWZ"

OM 18107664-ABC
Stacja kalibracyjna V Cal do 6 detektorów MX4, opcje: 
AB = liczba mierników: A - dyfuzyjnych, B - pompka 
C = Wtyczka zasilająca: 0=USA, 1=UK, 2=EU, 3=AUS, 4=ITA, 5=DEN, 6=SWZ"

OM 18108650-A Ładowarka do 6 detektorów MX4, 230 VAC, opcje: 
A = Wtyczka zasilająca: 0=USA, 1=UK, 2=EU, 3=AUS, 4=ITA, 5=DEN, 6=SWZ"

OM 18108191 Ładowarka do MX4, 230 VAC

OM 18108209 Ładowarka / Datalink do MX4, 230 VAC, (łącze danych do komputera PC, USB)

OM 18108651 Ładowarka samochodowa do MX4, 12 VDC

OM 18108652 Ładowarka samochodowa do MX4 do montażu na stałe, 12 VDC

OM 18108950 Ładowarka zewnętrzna do MX4 do baterii wyjętych z obudowy miernika MX4, 230 VAC

OM 18108830 Pompka ręczna do MX4 (z gruszką)

OM 18108175 Miekki pokrowiec nylonowy do MX4 bez pompki, Li-ion

OM 18108183 Miekki pokrowiec nylonowy do MX4 bez pompki, Extended Li-ion lub AAA

OM 18108810 Miekki pokrowiec nylonowy do MX4 z pompką, Extended Li-ion

OM 18108813 Twardy pokrowiec skórzany z okienkiem do MX4 bez pompki, Li-ion

OM 18108814 Twardy pokrowiec skórzany z okienkiem do MX4 bez pompki, Extended Li-ion lub AAA

OM 18108811 Twardy pokrowiec skórzany z okienkiem do MX4 z pompką

OM 18108815 Twardy pokrowiec skórzany bez okienka do MX4 bez pompki, Li-ion

OM 18108816 Twardy pokrowiec skórzany bez okienka do MX4 bez pompki, Extended Li-ion lub AAA

OM 18108812 Twardy pokrowiec skórzany bez okienka dla detektora MX4 z pompką

OM 17152828-01 Zestaw do konwersji (Conversion kit) MX4 z pompką do MX4 bez pompki (czarny)

OM 17152828-11 Zestaw do konwersji (Conversion kit) MX4 z pompką do MX4 bez pompki (pomarańczowy)

OM 17148313-1 Akumulator Li-ion do MX4

OM 17150608 Pakiet dla baterii alkalicznych (zawiera pakiet, pokrywę i 3 baterie alkaliczne AAA) do MX4

Celki pomiarowe

Akcesoria


