SIGI Ex en Ex P breed inzetbare gasdetectoren tegen setprijs
Nu bij aankoop van een set een Esders Single Gas persoonsbeveiliging gratis!

De SIGI Ex is een instrument met meerdere bereiken voor het meten van brandbare gassen met
behulp van een geïntegreerde pomp. De SIGI Ex P is naast het detecteren van explosiegevaar en
het opsporen van lekkages ook geschikt voor het meten van de gasdruk.

De SIGI Ex voor VIAG werkzaamheden
De SIGI Ex is ATEX gecertificeerd: II 2G Ex ib d IIB T3 Gb, BVS 05 ATEX E 010 X
Inzetbaar voor de volgende toepassingen:
 Werkplekbewaking: Meten van LEL; 0 tot 50% LEL
 Lekzoeken aan leidingen: Meten van de gasconcentratie van ppm tot
100 Vol.% met automatische meetbereik omschakeling
 Lekzoeken in huis: Testen van concentraties in ruimtes en lekzoeken
aan installaties ppm tot 100 Vol. %
 Spoelen / Gaszuiverheid: Meten van de gasconcentratie van 0 tot
100 Vol.%

De SIGI Ex P is geschikt voor gasmeterwisselingen
De SIGI Ex P is uitgevoerd als de SIGI Ex maar uitgebreid met een
ingebouwde druksensor van 0-200mbar
 Digitale manometer met opslag van meetgegevens, invoer
postcode en huisnummer
 Meettijd is vooraf instelbaar
 Gaslekzoeker in ppm bereik voor controle van de binneninstallatie
met lekvolume indicatie in liters per uur

Veiligheid voor uw medewerkers
Uw medewerkers extra beschermt tegen toxische gassen H2S, CO of O2. Bijv. tegen CO bij het
betreden van huizen tijdens storingsdienst of tegen H2S bij bronnen van biogas.

Esders Single Gas gratis!
Daarom ontvangt u bij aankoop van een van
onderstaande sets tot en met 31 januari 2016 naar
keuze een Esders Single Gas CO, H2S of O2
t.w.v. € 185,90 gratis!

SIGI Ex - Set 1
Set 1 SIGI Ex bestaat uit:






SIGI Ex
Laadstation 1-vaks
Adapter 230 V
Flexibele steeksonde met filterkop
Autolaadkabel 12 V

Setprijs € 1.645,SIGI Ex P - Set 2
Set 2 SIGI Ex P bestaat uit:






SIGI Ex met optie voor drukmeting
Laadstation 1-vaks
Adapter 230 V
Flexibele steeksonde met filterkop
Autolaadkabel 12 V

Setprijs € 1.845,Bestel nu of vraag vrijblijvend aanvullende informatie: info@esders.nl of via
telefoonnummer 013 4680 856.
Met vriendelijke groet,
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