
MEASUREMENT TECHNOLOGY

Uw persoonlijke bewakingssysteem

Zoals de naam al aangeeft en op de afbeeldingen is te zien, is deze versie1) van de

MACView® makkelijk te dragen op uw werkkleding. Zodra u aan het begin van

een werkdag de productieruimte betreedt, bevestigt u de MACView®-Portable

aan uw werkkleding (borstzakje). De MACView®-Portable zal u de gehele dag

bewaken. (De accu is 25 uur werkzaam.) 

Eenvoudig en effectief

Indien de MACView®-Portable gedurende meerdere opeenvolgende metingen een

hogere concentratiewaarde meet dan de wettelijk toegestane MAC-waarde van

een stof, gaat er een akoestisch alarm af en begint het led-lampje op de

MACView®-Portable te knipperen. 

Wanneer deze situatie zich voordoet, kunt u maatregelen treffen. Het werken met

de MACView®-Portable maakt u meer bewust met het werken met gassen en dam-

pen. Vervolgens kunt u de gegevens uitlezen door de MACView®-Portable te kop-

pelen aan uw PC. Door middel van de standaard meegeleverde software kunt u

de data zowel in tabelvorm als grafisch weergegeven en afdrukken.

Het is aan te raden elke MACView®-Portable aan het eind van de dag door

middel van de bijgeleverde kabel met uw PC te verbinden. U leest dan de data

uit en slaat deze op in uw computer. Zodoende bent u in staat om over een dag-
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1) Deze versie is leverbaar met diverse sensoren voor verschillende gassen.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
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deel, een werkweek, een maand of een geheel jaar de gemeten concentratie-

waarden te bekijken en deze zowel intern als extern (ARBO-dienst) te overleg-

gen. U kunt op deze wijze aantonen dat in uw productieruimte een gezonde

werksituatie heerst. Wanneer de gemeten waarden te hoog zijn, kunt u op tijd

ingrijpen.

Materiaal behuizing kunststof ABS

Sensoren gassensor type gas naar keuze (ruim 20 soorten beschikbaar)

temperatuur sensor standaard aanwezig

relatieve vochtigheid sensor standaard aanwezig

Keuring CE

Afdichtingsgraad uitlezing IP55

Afmetingen MACView®-Portable 90 x 48 x 20 mm

Gewicht 120 gram

Opwarmtijd 300 sec.

Korte termijn stabiliteit ± 2%

Lange termijn stabiliteit > 1 jaar ± 5%

Alarmering bij te hoge waarden - akoestisch: pulserend geluidssignaal

- visueel: led-lampje gaat knipperen

Bevestiging alarm d.m.v. drukknop reset

Geheugen 630 metingen met ingebouwde datum- en tijdklok

Oplaadtijd maximaal 3 uur met bijgeleverde Li-ion lader

Gebruiksduur Li-ion batterij 25 uur

Communicatie met pc via een RS232-kabel

Bevestiging De MACView®-Portable kan met een clip

worden bevestigd aan een borstzakje of broekriem.

Software MACRegister©-software is standaard geschikt voor

Windows 95, 98, NT, 2000, ME en XP.
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