MIRAN DL-P1
Alipaineloggeri

Helppokäyttöinen ja luotettava alipaineloggeri
asbestityömaille* tai pölyttömään rakentamiseen
Tärkeimmät ominaisuudet:
• Käytettävissä pilvipalvelun kanssa (GSM/GPRS tiedonsiirto) tai
paikallisena loggerina USB-tiedonsiirrolla
• Erittäin tarkka paineanturi
• Akkuvarmennus sähkökatkojen varalle (n. 12 h akun varassa)
• Kestävä rakenne ja selkeä käyttöliittymä
• Muistia yli vuoden yhtäjaksoiseen loggaamiseen
• Lisävarusteina lisähälytysvalo/-piippari ja kantolaukku
• Suunniteltu ja valmistettu Suomessa
*Täyttää valtioneuvoston asetuksen (798/2015) vaatimukset
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MIRAN DL-P1 on asbestityötilojen ja pölyttömän rakentamisen
edellyttämän alipaineen valvontaan kehitetty alipaineloggeri.
MIRAN DL-P1 alipaineloggerin käyttö on erittäin yksinkertaista:
-Kytke mittari verkkovirtaan ja virtakatkaisijasta päälle
-Vie paineletku työosastoon
-Halutessasi voit nimetä työn helpottaaksesi raporttien tekemistä
-Suorita työ
-Työn päätyttyä sammuta laite
MIRAN DL-P1 siirtää mittaustulokset automaattisesti Pietipilvipalveluun tai kerää ne sisäiseen muistiin. Työmaakohtaiset
raportit on tehtävissä pilvipalvelusta erittäin helposti ja
vaivattomasti. Vaihtoehtoisesti MIRAN DL-P1 alipaineloggeria voi
käyttää ilman pilvipalvelua, jolloin sisäiseen muistiin voi kerätä
tulokset yli vuoden ajalta (1 näyte / min).
MIRAN DL-P1 alipaineloggerin asetukset on helposti muokattavissa
halutulla tavalla, jotta tarpeettomilta hälytyksiltä vältytään. MIRAN
DL-P1 alipaineloggeriin on saatavilla lisävarusteena työtilaan
lisähälytysvalo/-piippari.
MIRAN DL-P1 toimitetaan aina valmiiksi konfiguroituna asiakkaan
toiveiden mukaisesti täysin käyttövalmiina.
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Tekniset tiedot ja lisävarusteet
Ominaisuus

Arvo

Takuu
CE
Mitat
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila
Suojausluokka
Käyttökohteet
Virtalähde
Akun kesto
Mittausyksikkö
Mittausalue

1 vuosi
Kyllä
175 x 125 x 62 mm
-10 .. +60 °C (koskee myös paineanturilla mitattavaa ilmaa)
-40 .. +70 °C
IP33
Asbestipurkutyöt, pölytön rakentaminen, painesuhdemittaukset
100 – 240V, akkuvarmennus
n. 12 h
Paine-ero (Pa)
Paine-ero -500 .. +500 Pa

Mittausresoluutio

Paine-ero 0.1 Pa

Tarkkuus
Mittausväli
Loggausväli
Tiedonsiirto
Hälytykset

Paine ±0.3 Pa (< 15Pa), ±0.5 Pa (< 30 Pa), 3.0 % mitatusta arvosta
Asetettavissa (min. 1 / s)
Asetettavissa (min. 1 / s)
GSM/GPRS + USB
Hälytysvalo, äänimerkki*, tekstiviesti*, sähköposti*
Lisähälytyslaitteessa (MIRAN ALARM-2) hälytysvalo ja äänimerkki*
Asetettavissa
Asetettavissa
Asetettavissa

Hälytysraja
Hälytysviive
Häl. autom. kuittaus

* Kytkettävissä pois käytöstä

MIRAN ALARM-2
Lisähälytysvalo 5m kaapelilla
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