Przenoœny zestaw do pneumatycznej
próby szczelnoœci

RSG-99

• Przeprowadzanie prób szczelnoœci zgodnie z Polsk¹
Norm¹ PN-92_M-34503
• Stwierdzenie poziomu szczelnoœci instalacji
gazowych i wodnych, zbiorników itp.
• Przygotowanie protoko³u koñcowego z próby
• Rejestracja wyników pomiarów, 2GB nieulotnej
pamiêci, zapis sesji pomiarowych do osobnych
plików
• Zabezpieczenie danych sum¹ kontroln¹
• Port USB do kopiowania plików
• Oprogramowanie do przegl¹dania wyników
pomiarów i wykonania protoko³u
• Praca z akumulatora wewnêtrznego, min. 60h pracy
w warunkach terenowych
• Modu³ GPS zapis pozycji i synchronizacja czasu
• Stopieñ ochrony IP67

W sk³ad przenoœnego zestawu RSG-99 wchodzi
elektroniczny rejestrator w obudowie walizkowej o wysokim
stopniu ochrony IP67, zestaw czujników pomiarowych z wysokiej klasy czujnikiem ciœnienia w dodatkowej przenoœnej
obudowie walizkowej o stopniu ochrony IP67, oprogramowanie
do przygotowywania protoko³u z przeprowadzonej próby
szczelnoœci.
Zestaw dostêpny jest w konfiguracji niestandardowej
wed³ug indywidualnego zamówienia.
TESTER SZCZELNOŒCI
Rejestrator RSG-99 jest
mikroprocesorowym przenoœnym
przyrz¹dem pomiarowym z elektroniczn¹ rejestracj¹ wyników.
Przeznaczony jest do przeprowadzania terenowych pomiarów
podczas pneumatycznej próby
szczelnoœci ruroci¹gów.
Dziêki wzmocnionej obudowie walizkowej o wysokim
stopniu szczelnoœci (IP67 gdy
walizka jest zamkniêta lub IP54
gdy jest otwarta) urz¹dzenie mo¿e pracowaæ w trudnych i wymagaj¹cych warunkach œrodowiskowych.
Zasilanie z wewnêtrznego akumulatora zaprojektowane zosta³o z myœl¹ o pomiarach w miejscach bez dostêpu
zasilania oraz w warunkach polowych. Wewnêtrzna pamiêæ
zapewnia mo¿liwoœæ rejestracji z odpowiednio du¿¹ czêstoœci¹.
Konstrukcja przyrz¹du umo¿liwia wykorzystanie go równie¿
jako przenoœnego rejestratora do pomiaru temperatury i ciœnienia.
ZESTAW CZUJNIKÓW
Do zestawu do³¹czony jest zestaw 3 czujników pomiarowych w walizce ochronnej.
Dwa czujniki Pt-100 klasy A przeznaczone do pomiaru
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temperatury gruntu i/lub do dodatkowego pomiaru temperatury
otoczenia oraz jeden cyfrowy
czujnik o wysokiej klasie dok³adnoœci do pomiaru ciœnienia czynnika.
Typowo zakres czujnika
ciœnienia wynosi 0 do 17 bar ciœnienia absolutnego. Dostêpne s¹
czujniki na inne zakresy pomiarowe.
Do przechowywania czujników i ich okablowania s³u¿y
dodatkowa przenoœna walizka.
OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie RSG-99-Raport s³u¿y do przygotowania protoko³u z przeprowadzonej próby szczelnoœci zgodnie
z norm¹ PN-92_M-34503. Przygotowany protokó³ mo¿na
wydrukowaæ lub zapisaæ na dysku komputera.
Poza przygotowywaniem protoko³u próby szczelnoœci
program umo¿liwia analizê zarejestrowanych danych
pomiarowych na komputerze ich selekcjê i obróbkê wyników,
przegl¹danie i drukowanie postaci graficznej i tabelarycznej.

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE
• Kabel zasilaj¹cy 12 VDC z wtyczk¹ do gniazda zapalniczki
samochodowej
• Pamiêæ masowa USB 2GB (pendrive)
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DANE TECHNICZNE
Iloœæ wejœæ:
Separacja galwaniczna miedzy kana³ami:
Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania 230 VAC:
Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania 12 VDC:
Wejœcia typu RTD (WE1, WE2)
Zakres pomiarowy:
Dok³adnoœæ pomiaru (³¹cznie z czujnikiem):
Pr¹d czujnika:
Sposób pod³¹czenia czujnika:
Maksymalne napiêcie wejœciowe:
Maksymalna rezystancja przewodów
(doprowadzaj¹cych do czujnika):
Kompensacja rezystancji przewodów w pod³¹czeniu
3-przewodowym:
Kompensacja rezystancji przewodów pod³¹czeniu
2-przewodowym:
Wejœcie typu P (WE3)
Zakres pomiarowy:
Dok³adnoœæ pomiaru ³¹cznie z czujnikiem):
Zasilanie przetwornika:
Odczyt przetwornika:
Ekran dotykowy:
Sygnalizacja:
Pod³¹czenie sygna³ów:
Gniazdo USB:
Wy³¹cznik zasilania:
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WEJŒCIA POMIAROWE
3
Nie
Tak, 500 V
Nie
-30 °
C do +70 °
C
0,5 °
C
200 A
3-przewodowo lub 2-przewodowo
15VDC lub 15Vp-p (pomiêdzy dowolnymi zaciskami A,B,C,GND)
2 x 50 W
Automatyczna + sta³a w zakresie 9,99 W
do 9,99 W
Sta³a w zakresie 9,99 W
do 9,99 W

typowo 0 do 17 bar, dostêpna inna zakresowoœæ
±
0,1% zakresu

7,2 VDC (6,8 .. 9,2 VDC)
Cyfrowy
P£YTA CZO£OWA
Rezystancyjny, czteroprzewodowy z podœwietlaniem, 64x132
piksele, (41mm x 94mm)
4 diody LED dwukolorowe
Wtyczki M12 z IP67, oddzielne dla ka¿dego wejœcia
Zgodne ze standardem USB, typ A
Standardowy wy³¹cznik za³¹cz/wy³¹cz
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PAMIÊÆ WEWNÊTRZNA
2GB typu FLASH
Zbiór tekstowy, FAT 16
ZASILANIE
230 VAC (+5% / -10%) / 50 Hz / 15 VA
12 VDC (10 .. 15 VDC) / 1 A
AKUMULATOR WEWNÊTRZNY
Ni-MH 7,2 V / 3000 mAh
min. 60h
ok. 6h max
WARUNKI PRACY
-10 ... +50 °
C

Pojemnoœæ:
System zapisu plików:
Napiêcie zasilania:

Typ:
Czas pracy:
Czas ³adowania:
Temperatura otoczenia podczas pracy:

Temperatura otoczenia podczas ³adowania akumulatora:
0 ... +30 °
C
Temperatura przechowywania:
-20 ... +60 °
C
Wilgotnoœæ wzglêdna podczas pracy
5 ... 90 % bez kondensacji
WYMIARY MECHANICZNE OBUDOWA
Typ obudowy:
Walizkowa, tworzywo sztuczne polypropylen, ABS, elementy ze
stali nierdzewnej
Wymiary (wys. X szer. X dl.):
124mm X 246mm X 270mm
Masa:
ok. 2,6 kg
Stopieñ ochrony od strony p³yty czo³owej:
IP 67 obudowa zamknieta,
IP-54 obudowa otwarta

Typ:
Zakres pomiarowy:
Klasa dok³adnoœci:
Pod³¹czenie czujnika:
D³ugoœæ elementu pomiarowego:
Materia³ obudowy:
D³ugoœæ kabla pod³¹czeniowego:

CZUJNIK TEMPERATURY GRUNTU T
Pt-100
-30 °
C do +70 °
C
A
3-przewodowo
200 mm
Stal nierdzewna
5 m, pod³¹czany do g³owicy z³¹czem M-12 (IP-67)

Typ:
Zakres pomiarowy:
Klasa dok³adnoœci:
Pod³¹czenie czujnika:
D³ugoœæ elementu pomiarowego:
Materia³ obudowy:
D³ugoœæ kabla pod³¹czeniowego:

CZUJNIK TEMPERATURY DODATKOWEJ TD
Pt-100
-30 °
C do +70 °
C
A
3-przewodowo
200 mm
Stal nierdzewna
5 m, pod³¹czany do g³owicy z³¹czem M-12 (IP-67)

Typ:
Zakres pomiarowy:
Klasa dok³adnoœci:
Przeci¹¿enie:
Obudowa:
Przy³¹cze:
Napiêcie zasilania:
Sygna³ wyjœciowy:
D³ugoœæ kabla pod³¹czeniowego:
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CZUJNIK CIŒNIENIA CZYNNIKA P
STS DTM
0 do 17 bar (ciœnienie absolutne), dostêpna inna zakresowoœæ
0,1% zakresu
3x zakres (51 bar)
Stal nierdzewna
G 1/2 M (DIN 16288)
5 do 30 VDC / MAX 7 mA
cyfrowy
5 m, pod³¹czany z³¹czem DIN 43650 (IP-65)

