
miniEXPLONIX
Kieszonkowy detektor ladowych ilo ci materia ów wybuchowych.

Podstawowe parametry:
Lekki, bardzo prosty w obs udze, szybki w dzia aniu. Wykrywa minimalne ilo ci wszelkich
materia ów wybuchowych cznie z produkowanymi „domowymi sposobami”.
Tryby pracy:   - ci a analiza oparów z natychmiastowym odczytem,
                         - analiza drobin z u yciem pasków aplikacyjnych, natychmiastowy odczyt.
Wyniki analiz prezentowane w postaci liczbowej , graficznie w formie kolorowego bar-grafu oraz
- w razie wykrycia obecno ci materia ów wybuchowych - przez migajacy na czerwono LED i alarm
akustyczny.
Czu  detekcji rz du nanogramów (0,000000X grama).
Czas analizy oko o 1 sekunda.
Gotowo  do pracy 5-18 sekund po w czeniu.
Ca y dzie  pracy na 1 baterii typu LiPol.
Wspó czynnik protekcji IP42 umo liwia eksploatacj  podczas deszczu.
Wbudowany modu  WiFi umo liwia pe ne zdalne sterowanie, ci ganie wyników, a opcjonalnie
nawet diagnostyk  i serwis.
Obs uga za pomoc  jednego przycisku – pierwsze przyci ni cie: w czenie, drugie przyci ni cie:
pomiar, trzecie-d sze przyci ni cie: wy czenie.
Po czenie z komputerem przez WiFi, USB2.0, RS 232 - parametry konfigurowane z poziomu
komputera - dost p zabezpieczony has em.
Dost p do urz dzenia i zdalne sterowanie przez internet (Protokó  TCP/IP).
Zdalne sterowanie  z mobilnej platformy Android w komunikacji przez WiFi.
Wewn trzna pami  typu flash do pami tania dziesi tków tysi cy wyników pomiarów.
Idealny do wspó pracy z robotem, instalacja na robocie trwa oko o 1 minut .
Czyszczenie po próbce o wysokiej koncentracji trwa kilka sekund.
Kabura mocowana do paska gwarantuje wygodne noszenie urz dzenia.

Zasilanie:
pojedy czy akumulator litowo-polimerowy (LiPol), opcjonalnie mo na dokupi  drugi;
w zestawie adowarka pracuj ca z sieci o napi ciu od 100 do 250 V AC;
opcja: adapter samochodowy – adowarka pracuj ca z sieci 12 V DC.

Materia y zu ywalne:
a)  cartridge detekcyjny - wystarcza na 6000 – 8000 pomiarów; zachowuje aktywno  w aparacie przez
     oko o 12 miesi cy;
b)  jednorazowe paski aplikacyjne do pracy w trybie analizy drobin.

Wymiary:
ugo : 249 mm

wysoko : 48 mm minimum – 55 mm maximum
szeroko : 65 mm

Waga:
bez baterii: 0,400 kg
z bateri : 0,685 kg
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