
PALJON TEHOA PIENESSÄ 
PAKKAUKSESSA. 

Scott Safetyn yhden kaasun Protégé 
ZM -mittari on helppokäyttöinen, 
huoltovapaa kaasutunnistin, joka 
antaa paljon potkua pienessä 
ergonomisessa pakkauksessa. 
Saatavana seuraavina yhden kaasun 
malleina: happi, hiilimonoksidi ja 
rikkivety. Kuten kaikki Scott Safetyn 
tuotteet, tämäkin yhden kaasun 
mittari on uskomattoman luotettava. 
Sen ansiosta teollisuuden työntekijät 
ja ensipelastajat voivat keskittyä 
laitteiden sijasta luottavaisin mielin 
työhönsä.

• Huoltovapaa yhden kaasun ratkaisu

• Kolme kaasuvaihtoehtoa: hiilimonoksidi (CO), happi (O2) ja rikkivety (H2S)

• Kahden vuoden käyttöikä, ei vaadi latausta tai kalibrointia

• Hiilimonoksidi- ja rikkivety mallit sisältävät akun käyttöikää pidentävän virransäästötilan

• Mukautettava LCD-näyttö voi näyttää jäljellä olevan käyttöiän, reaaliaikaisen kaasulukeman tai 
molemmat

• Kolmealueinen hälytysjärjestelmä sisältää ääni-, led- ja värinähälytyksen
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KAHDEN VUODEN HUOLETON KÄYTTÖIKÄ.

Protégé ZM -mittaria on helppo käyttää: se on 
varustettu yhden näppäimen käynnistyksellä, 
säädettävällä äänihälytyksellä ja sen näyttöä 
on helppo lukea. Riittää, kun kytket sen päälle 
ensimmäistä kertaa – mittari tekee itse loput. Mittari 
toimii tehtaan oletusasetuksin, joten siihen ei tarvitse 
tehdä mitään muutoksia. Kun Protégé ZM -mittari on 
aktivoitu, sitä ei tarvitse ladata tai kalibroida. Siksi ne 
soveltuvatkin erinomaisesti ympärivuorokautiseen, 
yhtämittaiseen käyttöön kahden vuoden ajan. Huoltoja 
ja säätöjä tekemättä. H2S- ja CO-mallit sisältävät 
virransäästötilan, joka pidentää akun käyttöikää jopa 
yhdellä vuodella.

PALJON TEHOA PIENESSÄ PAKKAUKSESSA.

Pienikokoinen Protégé ZM -mittari voidaan 
kiinnittää ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
hauenleukaliittimen ansiosta helposti mihin tahansa. 
Pieni, kevyt (76,5 g) ja ergonomisesti muotoiltu mittari 
täyttää IP67-luokan suojausvaatimukset. Protégé-
mittarin ainutlaatuinen muoto istuu mukavasti käteen. 
Se on niin kevyt ja pieni, että unohdat sen samalla kun 
se suojaa sinua.

HELPPOKÄYTTÖISET JA TEHOKKAAT KANNETTAVAT 
LISÄVARUSTEET.

Protégé ZM -mittarin tukena voidaan käyttää useita 
eri lisävarusteita, joita edustavat mm. neljän yksikön 
testiasema ja IR Connect -ohjelmointityökalu. 
Testiasemassa voidaan käyttää samanaikaisesti 
neljää eri mittaria tietojen tallennusta, mittareiden 
ohjelmointia, ohjelmistopäivityksiä, kalibrointia ja 
virransäästötilaan kytkemistä varten. Testiasema 
on saatavissa sekä kannettavana että pöytämallina. 
Testiasema on varustettu kahden näppäimen 
käyttötoiminnolla ja intuitiivisella käyttöliittymällä, joten 
sen käytön oppii nopeasti. Protégé ZM -testiasema 
on saatavana myös kompaktina pöytämallina. 
Sivupaneelissa sijaitseva kätevä kaasun tuloliitin 
mahdollistaa kaikenkokoisten kalibrointipullojen 
käytön. IR Connect -liitäntä mahdollistaa yksittäisten 
mittareiden ohjelmoinnin ja virransäästötilaan 
kytkemisen. IR Connect -liitäntää voidaan käyttää myös 
mittarin kalibrointiin ja lokitapahtumien lataukseen.

Kolme 
kaasuvaihtoehtoa:

O2, CO, H2S

Kaasuanturin liitin

Äänihälytys Aktivointi yhdellä 
näppäimellä

LCD-näyttö näyttää 
kaasulukeman tai jäljellä 
olevan käyttöajan

Kirkas LED-
varoitusvalo

O2 Mittari

H2S Mittari

CO Mittari
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