Dienst van:

Programma’s 2013-2017
Bestek nr. II/MAT/A11-300-12
Geldigheidsduur van de opdracht: 25/02/2013 tot 25/02/2017

GASLEKZOEKER
Leverancier:

Imbema Belgium
Industrieweg 25
9420 Erpe-Mere

tel: 053 82 52 30
fax: 053 82 52 32

Post 1: Gaslekzoeker
Eenheidsprijs:

excl. BTW:
incl. BTW:

Merk - Type: Sensit – HXG-3

Omschrijving en samenstelling:
De sensit HXG-3 is ontworpen voor het opsporen van
gaslekken in installaties en binnenleidingen en tevens voor
het inspecteren van afgesloten ruimtes waarin zich
brandbare gassen zouden kunnen bevinden.
Het toestel is voorzien van een geavanceerde “laag
verbruik” halfgeleidersensor om brandbare gassen in LEL
(Lower Explosive Limit) te meten.
Op het automatisch verlichte LCD display wordt tegelijk het
% LEL (resolutie 0.1 %) en het aantal ppm (resolutie 10
ppm) aangeduid.
De Sensit HXG-3 is voorzien van zowel een auditief als
visueel alarm. De ingestelde alarmniveaus worden
weergegeven door rode LED’s op de voorzijde van
het apparaat en een toenemend akoestisch signaal.
Een flexibele “zwanenhals” meetsonde maakt het mogelijk
om de oorsprong van een gaslek op te sporen, ook op
moeilijk bereikbare plaatsen.

De Sensit HXG-3 is ATEX gekeurd.

650,00 €
786,50 €

Algemene kenmerken van de Sensit HXG-3










Afmetingen in mm: 292 x 76 x 69, lengte zwanenhals: 406 mm
Gewicht: 544 gram
Batterijen: 3 “C” batterijen
Beschermingsgraad: II 3G EEx ic IIB T3 met batterijen: Duracell PC1400 of VARTA 4914
Dichtheid: IP20
Meetbereik: 0 tot 50000 ppm en van 0 - 100% LEL
Resolutie 1 of 10 ppm en 0,1 % LEL
Gebruikstemperatuur: -30 °C tot 50 °C
Waarborg: 4 jaar

Bij de levering wordt een opleiding voor gebruikers voorzien.

Bestellingen:
Post
Post 1

Beschrijving

Eenheidsprijzen
excl. BTW in €

Gaslekzoeker

650,00

Hoeveelheden

Bedrag
excl. BTW €

BTW 21%
TOTAAL
INCL. BTW

Opmerkingen:
Levertermijn: 21 dagen
Onder voorbehoud van de vervulling van de contractuele voorwaarden, heeft de leverancier het recht om jaarlijks
een prijsherziening te vragen.

Opgemaakt te:
Op datum van:

Handtekening & Functie:

