
• ข้้อมููลสนัับสนัุนัทางเทคนัิค
• ระบบ iNet 
• เคร่�องมู่อวััดแก๊๊สแบบพก๊พาและอุปก๊รณ์์เสริมู
• เคร่�องตรวัจวััดแก๊๊สชนัิดปั�มูมู่อ

GAS
D E T E C T O R

เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส
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การท�างานในที่อับอากาศอันตรายหรือไม่?

	 ผูป้ฏิบตัิงานส่วนใหญ่มกัไดร้บับาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก

การท�างานในท่ีอบัอากาศ	 ซึง่มีหลายสาเหตท่ีุท�าใหก้ารท�างานในท่ี

อบัอากาศอนัตรายกวา่การท�างานทั่วไป	 โดยท่ีการจ�ากดัความเสี่ยง

ของอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้	 ควรมีการประเมินความเสี่ยงและเตรยีม

เครือ่งมือการตรวจสอบก่อนเขา้ไปในท่ีอบัอากาศ	 รวมทัง้ควรศกึษา

ถงึขอ้บงัคบัในการท�างานในท่ีอบัอากาศอีกดว้ย

	 หากตรวจสอบแลว้พบว่ายงัไม่สามารถท�าใหท่ี้อบัอากาศ

ปลอดภยัได	้ ผูป้ฏิบตังิานไมค่วรเขา้ไปในพืน้ท่ีจนกวา่จะมั่นใจวา่

สถานท่ีนัน้ปลอดภยั

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่อับอากาศ

• อันตรายจากการขาดอากาศหายใจ:	 ผูป้ฏิบตังิานอาจไดร้บั

ออกซเิจนไมเ่พียงพอตอ่การหายใจ	 และอาจจะไดร้บัแก๊สพิษซึง่

อยูใ่นบรรยากาศท่ีจ�ากดันี	้สง่ผลใหผู้ป้ฏิบตัิงานอาจป่วยหรอืสญู

เสียการรบัรูไ้ด	้ ซึง่การระบายอากาศโดยธรรมชาตอิยา่งเดียวมกั

จะไม่เพียงพอท่ีจะรกัษาคณุภาพของอากาศภายในสถานท่ีอบั

อากาศได้

• อันตรายจากสารเคมี:	 เม่ือสารเคมีซมึเขา้สูร่า่ยกายหรอืการ

สมัผสัโดนสารเคมี	 จะมีผลเชน่เดียวกบัการสดูดมแก๊สพิษเขา้สู่

รา่งกาย

• อันตรายจากไฟไหม้:	 อาจเกิดการระเบดิหรอืติดไฟในชัน้

บรรยากาศ	 โดยมีสาเหตจุาก	 ของเหลวและสารไวไฟ	 หรอืฝุ่ นท่ี

ตดิไฟได	้ซึง่หากเกิดจดุประกายจะท�าใหเ้กิดระเบดิหรอืไฟไหมไ้ด้

• อันตรายอื่นๆ
-	อนัตรายท่ีเกิดจากเสียง

-	อนัตรายจากความปลอดภยั	เชน่	การเคลื่อนยา้ยของอปุกรณ	์	

		อนัตรายของโครงสรา้ง	สิ่งกีดขวาง

-	การลื่น	และการตก	เป็นตน้

-	อนัตรายท่ีเกิดจากรงัสี

-	อนัตรายจากอณุหภมิูสงู	ต�่า	รอ้นไป	หรอืเยน็ไป	เป็นตน้

-	การไถลหรอืพงัทลายของกลุม่วสัดุ

-	การผิดพลาดของสิ่งกีดขวางทางน�า้หรอืหนา้ดนิ	ก่อใหเ้กิดน�า้

		ทว่มหรอืการทลายลงจากของแข็ง

-	พลงังานท่ีไมอ่าจควบคมุได	้รวมทัง้การเกิดไฟฟา้ช๊อต

-	อนัตรายท่ีมีผลตอ่การมองเหน็	เชน่	แสงจากงานเช่ือม	หรอืแสง

		ท่ีนอ้ยเกินไป

-	อนัตรายทางชีวภาพ	เชน่	แบคทีเรยี	ไวรสั	หรอืเชือ้โรคตา่งๆ

ที่อับอากาศ	หมายถงึ	ท่ีซึง่มีทางเขา้-ออกจ�ากดั	และมีการระบาย
อากาศไมเ่พียงพอ	 ท่ีจะท�าใหอ้ากาศภายในอยูใ่นสภาพถกู

สขุลกัษณะและปลอดภยั	 เชน่	 อโุมงค	์ ถ�า้	 บอ่	หลมุ	หอ้งใตด้นิ	 หอ้ง

นิรภยั	 ถงัน�า้มนั	 ถงัหมกั	 ถงั	 ไซโล	 ทอ่	 เตา	 ภาชนะหรอืสิ่งอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยกนั

บรรยากาศอันตราย	หมายความวา่	สภาพอากาศท่ีอาจท�าให้
ลกูจา้งไดร้บัอนัตรายจากสภาวะอยา่งหนึง่อยา่งใด	ดงัตอ่ไปนี้

• มี ีO
2
 ต่ำำ��กว่่� 19.5%	หรอื	มี�กกว่่� 23.5%	โดยปรมิาตร

• มีก๊�ซ ไอ ละอองที่ี�ต่ำดิไฟหรืือรืะเบิดิได ้เกนิ 10% ของ LEL

• มีฝ่่ีุ่นที่ี�ต่ำดิไฟหรอืระเบดิได	้ ซึง่มีค่ี่�ค่ว่�มีเข้มีข้นเที่�่กับิหรอื

มากกว่าค่่�ค่ว่�มีเข้มีข้นขั้นต่ำำ��ของส�รืเค่มีีแต่ำ่ละชนิดใน

อากาศท่ีอาจตดิไฟหรอืระเบดิได	้(LEL)

• มีค่ี่�ค่ว่�มีเข้มีข้นของส�รืเค่มี ี (Toxic Gas)	 แตล่ะชนิดเกนิ

มี�ต่ำรืฐ�นที่ี�กำ�หนดต่ำ�มีกฎกรืะที่รืว่งว่าดว้ยการก�าหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดา้นความปลอดภัย	

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัสารเคมี

อนัตราย

ค�าจ�ากัด
ความ

ความหมาย

LEL Lower	Explosive	Limit	-	%LEL ขีดจ�ากดัลา่งของการตดิไฟ

PPM Part	 Per	 Million	 –	 toxic	 gas	

measurement

สว่นในลา้นสว่นใชว้ดัปรมิาณสารพิษ

TWA Time	Weighted	Average	–	8hr/

day	-	ACGIH

ค่าปริมาณท่ีปลอดภัยของสารเคมีท่ีได้

รบัเฉลี�ย 8 ชั�ว่โมีงการท�างาน

STEL Short	Term	Exposure	Limit คา่ปรมิาณท่ีปลอดภยัของสารเคมี	 หลงั

จากไดร้บัในระยะเวลา	15 น�ที่ี

IDLH Immediately	 Dangerous	 to	

Life	 and	 Health	 30	 mins	 -	

NIOSH

ปริมาณสารเคมีท่ีท�าใหส้ตัวท์ดลองเสีย

ชีวิตทนัที	หลงัจากไดร้บัในระยะเวลา	30 

น�ที่ี
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ควรท�าสิ่งใดเพื่อเตรียมตัวเข้าไปในที่อับอากาศ?

	 ผูป้ฏิบตังิานท่ีตอ้งเขา้ไปในท่ีอบัอากาศท่ีใดก็ตาม	 ควรผา่นการฝึก

อบรมและมีความเช่ียวชาญในดา้นการตรวจสอบและประเมินอนัตราย

ทัง้ภายในและภายนอกท่ีอบักาศ	ดงันี ้

 ต่ำรืว่จสอบิค่่ณภ�พอ�ก�ศ:

• ควรทดสอบอากาศภายนอกเพ่ือเปรียบเทียบกับอากาศภายใน

สถานท่ีอบัอากาศก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบตังิาน

• เพ่ือความปลอดภยัควรมั่นใจวา่ไดต้รวจสอบอากาศภายในครบทกุ

ต�าแหนง่	(บน	กลาง	ลา่ง)

• ผูป้ฏิบตัิงานท่ีไดร้บัการอบรมแลว้จะใชอ้ปุกรณต์รวจวดัแก๊สท่ีมีท่อ

และสายส�าหรบัตรวจวดัแก๊สในระยะไกล	 (Remote	 probes	 and	

sampling	lines)	เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของอากาศ

• อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สควรได้รับการสอบเทียบและดูแลรักษา

อปุกรณส์ม�่าเสมอก่อนใชง้าน

ล�าดับการตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ

1. 	ตรวจวดัก่อนเขา้ปฏิบตังิาน	

2. 	วดัต�าแหนง่บน	กลาง	และลา่ง

3.	 	ผูป้ฏิบตังิานควรตรวจวดัเป็นระยะ	ระหวา่งเขา้ท�างาน	

4. 	ควรตรวจวดัทกุครัง้ท่ีเขา้ใหม	่เพราะสภาพบรรยากาศอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง

เทคนิคการตรวจวัดบรรยากาศ

• ใชปั้�มและสายดดูอากาศ	 (Sampling	 tube)	 ในแนวดิ่ง	

หรอืทอ่ยืดขยาย	(Probe)	ดดูอากาศในแนวระนาบ	

• เวลาในการตอบสนองของ	Sensor	คือ	2	วินาที/ฟตุ

• ตรวจวดัอา่นคา่อยา่งนอ้ย	2	นาที

• ใชต้วักรองตลอดเวลา	เพ่ือปอ้งกนัฝุ่ น	และกนัน�า้เขา้ปั�ม

• ตรวจสอบออกซเิจน	แก๊สไวไฟ	และแก๊สพิษ

• เม่ือพนกังานลงไปท�างาน	 ควรตดิเครือ่งตรวจวดัท่ีตวัผู้

ปฏิบตังิานตลอดเวลา

• หา้มหยอ่นเครือ่งวดัแก๊สลงในท่ีอบัอากาศโดยตรง

การตรวจสอบคุณภาพอากาศควรมีผลดังนี้:

• ออกซเิจนควรมีอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั	 คือ	 ไม่ีน้อยกว่่� 

19.5% และไม่ีมี�กกว่่� 23.5%

• ไมค่วรปรากฏวา่ในอากาศมีส�รือันต่ำรื�ย แก๊สพษิใน

ปริืมี�ณที่ี�เป็นอันต่ำรื�ยแก่ผู้ที่ำ�ง�น(มี�กกว่่�ค่่� 

TLV)

• แก๊สพษิต่ำดิไฟต่ำอ้งไม่ีเกนิ 10% LEL

• อปุกรณร์ะบายอากาศตอ้งมีการท�างานอยา่งถกูตอ้ง

 ก�รืต่ำรืว่จวั่ดค่่ณภ�พอ�ก�ศอย่�งต่่ำอเนื�องต่ำ้องขึน้

อยู่กับิลักษณะของอันต่ำรื�ยที่ี�อ�จเกดิขึน้	 รวมทัง้ลกัษณะ

การท�างานดว้ย	 โดยเง่ือนไขสามารถเปลี่ยนไดข้ณะผูป้ฏิบตัิ

งานอยู่ในท่ีอับอากาศและบางครัง้อันตรายอาจปรากฏขึน้

จากการปฏิบตังิานของผูท่ี้เขา้ไปท�างานในท่ีอบัอากาศ

ระดับออกซิเจน อากาศปกติ

ถึงแก่ชีวิต
กล้ามเนื้อสั่น
และมีการกระ
ตุกบ่อยๆ

หายใจเร็ว 
หัวใจเต้นแรง 
ง่วงเหงา

หาวนอน และ
วิงเวียนศีรษะ

ปกติ 
ปลอดภัย

ปริมาณ
ออกซิเจนมาก
เกินไป ช่วย
การติดไฟ
รุนแรง

OXYGEN
 LEVEL

OXYGEN
 LEVEL

O
2
 21%

N
2
 78%

ออกซเิจน ไนโตรเจน แก๊สอ่ืนๆ

6% 12% 16%
19.5-

21% 23.5%

METHANE (lighter than air)

CARBON MONOXIDE (slightly lighter than air)

HYDROGEN SULFIDE (heavier than air)

บน

กลาง

ล่าง

Other	Gas	1%

ไน
โต
รเ
จน

 (N
2
) 7
8%

ออกซเิจน (O

2 ) 21%
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การตรวจวัดบรรยากาศในงานที่มีระยะไกล (แนวระนาบ)

การตรวจวัดบรรยากาศในงานที่มีระยะไกล (แนวดิ่ง)

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
ในงานที่อับอากาศ

ผู้อน่ญ�ต่ำ	 หมายถงึ	 ผูท่ี้ไดร้บัแตง่ตัง้จากนายจา้งใหเ้ป็นผูมี้

อ �านาจในการพิจารณาอนุมัติในการออกหนังสือขออนุญาต

ท�างานในท่ีอบัอากาศ

ผู้ค่ว่บิค่่มีง�น	หมายถงึ	ผูท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้จากนายจา้งใหเ้ป็น

ผูค้วบคมุงาน	ในกรณีใหล้กูจา้งท�างานในท่ีอบัอากาศ

ผู้ช่ว่ยเหลือ	หมายถงึ	ลกูจา้งคนหนึง่หรอืหลายคน	 มีหนา้ท่ีเฝา้

ดแูลบรเิวณทางเขา้-ออกท่ีอบัอากาศ	 สามารถตดิตอ่สื่อสารกบั

ลกูจา้งท่ีท�างานในท่ีอบัอากาศไดต้ลอดเวลา	 เพ่ือชว่ยเหลือ

ลกูจา้งออกจากท่ีอบัอากาศ

ผู้ปฏบิิตั่ำงิ�น	 หมายถงึ	 ลกูจา้งท่ีท�างานในท่ีอบัอากาศ	 มีหนา้ท่ี

ท�างานในท่ีอบัอากาศตามท่ีไดร้บัอนญุาตจากนายจา้ง

หมายเหต	ุ ทกุหนา้ท่ีตอ้งผา่นการอบรมตามหลกัเกณฑป์ระกาศกรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

ผู้อนุญาต

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยเหลือ

ท่อยืดขยาย
(Sampling probe)

สายดูดอากาศ
(Sampling tube)

ผู้ปฏิบัติงาน

Gas Detector
ติดตัวผู้ปฎิบัติงาน

Work 
Permit

1

1

2

3
4

5

6

2 3

4
5 6 7
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การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)

	 การใชอ้ปุกรณต์รวจวดัแก๊สท่ีไมไ่ดร้บัการสอบเทียบ	ไมต่า่งจากการ

ท�างานกบัระเบดิไดนาไมท	์ จงึแนะน�าใหมี้การสอบเทียบเครือ่งมือโดยใช้

แก๊สท่ีไดร้บัการรบัรองในสว่นของความเขม้ขน้	 	 	 และอตัราสว่นผสมโดย

สอบิเที่ยีบิเดอืนละ 1 ค่ร้ัืง เพื�อค่่�ค่ว่�มีเที่ี�ยงต่ำรืงที่ี�มี�กที่ี�ส่ด และ

ค่ว่รืดำ�เนินก�รืโดยผู้เชี�ยว่ช�ญที่ี�ผ่�นก�รืฝึุ่ก Calibration เที่�่น้ัน

	 เพ่ือใหอุ้ปกรณต์รวจวัดแก๊สมีศักยภาพในการท�าใหชี้วิตของเรา

ปลอดภยัท่ีสดุ	 จงึแนะนำ�ใหเ้ต่ำรีืยมีค่ว่�มีพร้ือมีของเค่รืื�องต่ำรืว่จวั่ด

แก๊สก่อนก�รืใช้ง�นที่ก่ค่ร้ัืง	โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. เปิดเครือ่ง

2. Set zero	คือ	การปรบัคา่การตรวจวดัแก๊สทกุชนิดใหเ้ป็นคา่เริม่ตน้

3. Bump test	 คือ	 การทดสอบการตอบสนองของเครือ่งและการ

ท�างานของสญัญาณเตือน	 ซึง่การท�า	 Bump	 test	 ทกุครัง้	 จ �าเป็น

ตอ้งใชแ้ก๊สตวัอยา่งในการทดสอบ

4. Clear peak	 คือ	 การลบคา่สงูสดุท่ีไดบ้นัทกึไวใ้นการตรวจวดัแก๊ส

ครัง้ท่ีผา่นมา

ขั้นตอนการทดสอบการตอบสนองของเคร่ือง 
(Bump test)

1. เปิดเครือ่งตรวจวดัแก๊ส

2. ใหจ้า่ยแก๊สทดสอบเขา้ชอ่งดดูแก๊ส

3.	 ใหเ้ซน็เซอรต์อบสนองตอ่แก๊สทดสอบ

4. ตรวจสอบการท�างานของสญัญาณแจง้เตือน	 โดยสงัเกต

ปรมิาณตวัเลขของแก๊สท่ีหนา้จอกบัสญัญาณเตือน

5.	 ถอดอปุกรณท่ี์ใชใ้นการท�า	 Bump	 test	 ทัง้หมดออกและ

ปลอ่ยใหห้นา้จอกลบัสูส่ภาพปกติ

6. หากเซน็เซอรมี์การตอบสนองผิดพลาดใหต้รวจสอบดงันี ้

	 1)	 ยืนยนัใหแ้นใ่จวา่ตวัถงัแก๊สยงัเหลือแก๊สเพียงพอให	้ 	

	 	 ทดสอบ

	 2)	 ยืนยนัใหแ้นใ่จวา่ไดเ้ปิดวาลว์ท่ีปลอ่ยแก๊สแลว้

	 3)	 ยืนยนัใหแ้นใ่จวา่ตวัสายยางเสียบอยูแ่ละไมมี่สภาพ

	 							อดุตนั

	 4)	 ยืนยนัใหแ้นใ่จวา่ประกอบทกุชิน้สว่นถกูตอ้งแลว้

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector)

LED Alarm 
indicator

Display

Pump

ON/OFF mode key

“E”/Backlight 
key

PeakToxic 
sensor

Set zero

Battery life indicator

Calibration

LEL Sensor 
display

Oxygen 
Sensor display

Pump
ISC-MX4-K0232111111
MX4	with	Pump
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ชื�อแก๊ส สูต่ำรืที่�งเค่มีี ค่่ณสมีบิตั่ำิ อ่ต่ำส�หกรืรืมีที่ี�พบิ

Ammonia NH
3

ไมมี่สี	มีกลิ่นฉนุแสบจมกู งานบ�าบดัน�า้เสีย	อตุสาหกรรมเครือ่งเยน็และงานอาหารแชแ่ข็ง	
โรงงานอิเลก็ทรอนิกส์

Carbon	Dioxide CO
2

ไมมี่สี	ไมมี่กลิ่น อตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมและไวน	์อตุสาหกรรมอาหาร

Carbon	Monoxide CO ไมมี่สี	ไมมี่กลิ่น งานผจญเพลงิ	งานเหมืองแร	่ท่ีจอดรถ

Chlorine Cl
2

สีเหลืองแกมเขียว	มีกลิ่นฉนุ
รุนแรง	ระคายเคือง

อตุสาหกรรมกระดาษ	งานบ�าบดัน�า้เสีย	และโรงงานไฟฟา้
นิวเคลียร ์

Chlorine	Dioxide ClO
2

สีเหลืองแดงหรอืบางครัง้เป็นสี
เขียวสม้	มีกลิ่น

โรงงานกระดาษ	และงานบ�าบดัน�า้เสีย

Hydrogen H
2

ไมมี่สี	ไมมี่กลิ่น อตุสาหกรรมเคมี	งานเก่ียวกบัวตัถดุบิอนัตราย	และโรงไฟฟา้

Hydrogen	Chloride HCl สีเหลืองออ่น	มีกลิ่นฉนุ อตุสาหกรรมเหลก็	โรงงานผลติไวนิลและเสน้ใยปิโตรเคมี

Hydrogen	Cyanide HCN ไมมี่สี	มีกลิ่นคลา้ยอลัมอนด์ เหมืองทอง	เหมืองแร	่และการผลติไนลอ่น

Hydrogen	Sulfide H
2
S ไมมี่สี	มีกลิ่นคลา้ยไขเ่นา่ การขดุเจาะน�า้มนั	โรงกลั่นน�า้มนั	เหมืองแร	่โรงงานกระดาษ	และ

งานบ�าบดัน�า้เสีย

Nitric	Oxide NO ไมมี่สี	ไมมี่กลิ่น การสนัดาปของเครือ่งยนตดี์เซล	เหมืองใตด้นิ	ไซโลท่ีเก็บพืชพนัธุ	์
และอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

Nitrogen	Dioxide NO
2

สีน�า้ตาลแดง	มีกลิ่นฉนุ บอยลเ์ลอรแ์ละเตาเผา	การสนัดาปของเครือ่งยนตดี์เซล	เหมือง
ใตด้ิน	และโรงงานอตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

Ozone O
3

ไมมี่สี	มีกลิ่นฉนุ งานบ�าบดัน�า้เสีย	โรงไฟฟา้	และงานเช่ือม

Phosphine PH
3

ไมมี่สี	มีกลิ่นคลา้ยกระเทียม การก�าจดัแมลงในผลติพนัธุท์างการเกษตร	และสารกระตุน้บาง
อยา่ง

Sulfur	Dioxide SO
2

ไมมี่สี	แตมี่กลิ่นฉนุ โรงงานกระดาษ	โรงไฟฟา้ถ่านหิน	งานบ�าบดัน�า้เสีย	และ
อตุสาหกรรมผลติแผงวงจรไฟฟา้

ชนิดของแก๊สชนิดต่างๆที่สามารถพบได้ในงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
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Agriculture

Aviation

Chemical

Construction

Electric	utilities

Fire	Service

Food	&	Beverage	processing

Gas	utilities

HazMat

Iron	&	Steel	production

Manufacturing

Marine	shipyard

Mining

Oil	&	Gas	production

Petrochemical

Paper	&	Pulp

Pharmaceutical/Research	labs

Power	plants

Public	works

Water/Wastewater	treatment

Welding

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
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เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส

How Gas Detection as a Service Works

วางเครือ่งตรวจวดัแก๊สเขา้
กบัสถานี	ซึง่ดแูลและเป็น
เจา้ของโดย	ISC

สถานีจะท�าการตรวจ
สอบการท�างาน	ปรบั
ความเท่ียงตรง	และ
เก็บขอ้มลูทัง้หมด

สามารถเรยีกดขูอ้มลูและ
โปรแกรมการตรวจวดัแก๊สผา่น
ทางเวบ็ไซตไ์ด้

	จะสง่รายงานและ
การแจง้เตือนทนัที

หาก	 	ตรวจสอบแลว้
พบปัญหา	ISC	จะรบีสง่เครือ่ง
มือตรวจวดัแก๊สตวัใหมม่าให	้
เพ่ือแทนตวัเดมิ

1

2

3

4

5

iNet มอบความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจวัดแก๊ส
การตรวจวดัแก๊สอาจจะไมใ่ชง่านหลกัในธรุกิจของคณุ	 แตม่ั่นใจไดเ้พราะการตรวจวดัแก๊สเป็นทัง้หมดท่ีเราท�า	 และ

เรารกัในสิ่งท่ีเราท�า

แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
การจา้งบคุคลภายนอก	 ส�าหรบัเรือ่งการตรวจวดัแก๊สเป็นสิ่งท่ีสมเหตสุมผล	 ถา้งานของคณุมากขึน้ในขณะท่ีผู้

ปฏิบตังิานไมเ่พียงพอ	เราจะเป็นผูด้แูลงานเครือ่งตรวจวดัแก๊สใหค้ณุ

การเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือ่งตรวจวดัแก๊ส	 ท�าใหชี้วิตคนปลอดภยั	 แตห่ากวา่เครือ่งตรวจวดัแก๊สไมส่ามารถเพ่ิมก�าไรในธรุกิจของคณุได้

มากนกั	 iNet	 สามารถท�างานโดยอตัโนมตัิ	 ส �าหรบัเครือ่งท่ีตอ้งใชเ้วลาในการดแูลรกัษาคอ่นขา้งมาก	 ดว้ยวิธีการนี ้

ทีมงานของคณุจะสามารถท�างานไดอ้ยา่งมีประสทิธิผลมากขึน้	และชว่ยใหก้ารสรา้งยอดขายด�าเนินไปอยา่งราบรืน่

Don’t Buy Gas Detectors
Subscribe to Gas Detection as a Service

ระบบ	iNet	ท�าใหผู้ป้ฏิบตังิานปลอดภยั	ดว้ยระบบเตือนภยั	การดแูลรกัษา	และ

การใชง้าน	ท่ีสามารถตดิตามผลได	้เป็นการใชง้านเครือ่งตรวจวดัแก๊สท่ีไมต่อ้งมี

คา่ใชจ้า่ยแพงและเสียเวลาในการซอ่มบ�ารุง	ซึง่หากคณุใชร้ะบบ	iNet	ก็จะไดก้าร

บรกิารแทนท่ีจะซือ้เครือ่งตรวจวดัแก๊ส

ระบบ
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เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส

มองสภาพการท�างานที่ปลอดภัยกว่า
โดยเฉลี่ยแลว้เครือ่งตรวจวดัแก๊สในการใหบ้รกิารของ	 iNet	 มีการสง่
สญัญาณเตือนในระดบัสงู	(High	Alarm)	ในทกุๆ	10	วนัของการใช้
งาน	 คณุทราบหรอืไมว่า่ในโรงงานของคณุมีการเตือนภยัจากเครือ่ง
ตรวจวดัแก๊สในระดบัสงู	(High	Alarm)	ก่ีครัง้?	iNet	ใหเ้ครือ่งมือและ
ขอ้มลูกบัคณุในการปอ้งกนัปัญหาก่อนท่ีจะเกิดอบุตัเิหตขุึน้

• การใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
iNet	 ตอ่เช่ือมเครือ่งตรวจวดัแก๊สของคณุเขา้กบัซอฟแวรท่ี์มี
ประสทิธิภาพ	 iNet	 จะเก็บขอ้มลูและวิเคราะห	์ เพ่ือใหส้ามารถ
น�าขอ้มลูไปใชง้านไดง้า่ย

• เครื่องตรวจวัดแก๊สที่เช่ือถือได้พร้อมใช้งาน
เครือ่งตรวจวดัแก๊สของคณุจะอยูใ่นสภาพท่ีดีท่ีสดุ	 ดว้ยระบบ
การดแูลรกัษาอตัโนมตัิ	 ท�าใหพ้รอ้มใชง้านและพรอ้มปกปอ้ง
พนกังานในทกุชว่งการท�างาน

• สามารถตรวจสอบได้
เอกสารจากระบบ	 iNet	 สามารถตรวจสอบไดจ้ากผูต้รวจสอบ
ภายนอก		(Auditor)		ซึง่การตดิตัง้ระบบแบบเลือกได	้สามารถ
ตอบสนองมาตรฐานการท�างานในองคก์รของคณุดว้ย

เป็น	Hosted	ซอฟทแ์วรร์ายแรกท่ีใชใ้นการบรหิารจดัการการ
ใชเ้ครือ่งตรวจวดัแก๊ส	 ผูใ้ชง้านสามารถมองเหน็ขอ้มลูตา่งๆของ
เครือ่งตรวจวดัแก๊สบนหนา้จอ	iNet	ทัง้การเตือนภยั	การดแูลรกัษา	
และการใชง้าน
• ตดิตามตรวจสอบผลการท�างานของคณุ
• เปรยีบเทียบผลการท�างานของคณุกบัคา่เฉลี่ย
								ในอตุสาหกรรมเดียวกนั
• เฝา้ระวงัแนวโนม้ของปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้
• สรา้งแรงจงูใจในพนกังานปฏิบตัติามมาตรฐานการท�างาน
• จดัท�าขอ้มลูและรายงาน
• สามารถออกแบบผูร้บัรายงานและก�าหนดความถ่ีในการเก็บ

รายงานได้

รายงานทางอีเมล 
สถานภาพของเครื่องมือรายงานประจ�าสัปดาห์จะบอกถึง
• สถานภาพของการสอบเทียบ
• จ�านวนวนัของการสอบเทียบครัง้ลา่สดุ
• การเลยก�าหนดการสอบเทียบ
• อายขุอง	Sensors
• Sensors	กบัคา่ส�ารอง	(Marginal	reserves)
• ความดนัของแก๊สท่ีใชใ้นการสอบเทียบ

รายงานเตือนของเครื่อง
มีการรายงานเตือนเก่ียวกบัตวัเครือ่ง	 ไดแ้ก่	 เครือ่งไมไ่ดท้ �าการ	
Bump	test	ไมไ่ดส้อบเทียบ	ไมไ่ดต้ัง้เขา้กบัสถานี	และอ่ืนๆ

รายงานสรุป
แสดงผลสรุปการรายงานเตือนของเครื่องตามเครื่องตรวจวัด
แก๊ส	 ตามผูใ้ชง้าน	 ตามโรงงาน	 ชนิดของแก๊ส	 วนัท่ี	 เวลา	 ชว่ง
เวลา	ความเขม้ขน้	และอ่ืนๆ

การเตือนภัยในทันทีในกรณี
• ความลม้เหลวในการสอบเทียบ	 หรอืมีคา่ปานกลาง	

(Marginal)
• ออกซเิจน	Sensors	ลม้เหลวในการท�า	Bump	test
• แก๊สท่ีใชส้อบเทียบมีปรมิาณไมเ่พียงพอ	 หมดอาย	ุ หรอื

ความดนัต�่า	(มีบรกิารเปลี่ยนอตัโนมตัิ	เพ่ิมเตมิจากบรกิาร)

การ Upgrade เครื่องรุ่นใหม่ๆ
การ	Upgrade	จะท�าใหไ้ดร้บัเทคโนโลยีใหมล่า่สดุ	ซึง่งา่ยมาก

เม่ือคณุตอ่อายสุญัญาการใชบ้รกิาร	 iNet	 คณุสามารถใชเ้ครือ่ง
ตรวจวดัแก๊สรุน่ใหมล่า่สดุ	หรอืเลือกใชเ้ครือ่งตรวจวดัแก๊สรุน่เดมิตอ่
เน่ืองได้

จ�านวนของเครื่องที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
สามารถ	 Upgrade	 สญัญาการใชง้านโดยการเพ่ิมจ�านวน

เครือ่ง	ชนิดของ	Sensors	สถานี	 (Docking	Stations)	และอปุกรณ์
อ่ืนๆ	 ในการใชง้านไดเ้สมอ	 ส�าหรบัความตอ้งการใชง้านในระยะ
เวลาสัน้ก็สามารถเชา่เครือ่งตรวจวดัแก๊สเพ่ิมเตมิได	้ซึง่มีสญัญาการ
เชา่แบบรายสปัดาห	์และรายเดือน	เพ่ือใหต้รงกบัความตอ้งการและ
ความสะดวกของผูใ้ชง้าน

•	 ลกูคา้ของ	 iNet	 ลดปรมิาณอปุกรณท่ี์ตอ้งมี	 ไดเ้ฉลี่ยถงึ	
20%	เน่ืองจากการจ�ากดัเวลาท่ีตอ้งรออปุกรณ์

•	 การควบคมุ	 iNet	 ท�าบนเวบ็ไซต	์ ดงันัน้จงึไมมี่อปุกรณ์
หรอื	Software	ท่ีตอ้งตดิตัง้เพ่ิมเตมิและการ	Upgrade	ก็
รวมอยูใ่นนัน้ดว้ย
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ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย
การซือ้เครือ่งตรวจวดัแก๊สเป็นเพียงคา่ใชจ้า่ยสว่นหนึง่ของการใชง้านเครือ่งตรวจวดัแก๊สเทา่นัน้	 แตย่งัจะมีคา่ใชจ้า่ย

ในการดแูล	บ�ารุงรกัษาเครือ่ง	ตอ้งเสียเวลาในการรอมาบรกิาร	ซึง่	 iNet	ท�าใหค้า่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้โดยไมจ่ �าเป็นและการเป็น
เจา้ของเครือ่งตรวจวดัแก๊สหมดไป

• ลดจ�านวนของเครื่องตรวจวัดแก๊สที่คุณต้องมี
iNet	ท�าใหค้ณุไมต่อ้งเสียเวลารอเครือ่งในระหวา่การซอ่ม	และไมจ่ �าเป็นตอ้งซือ้เครือ่งเพ่ือเก็บเป็นอปุกรณส์�ารอง

• ลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น
ราคารวมการบรกิารจาก	iNet	ท�าใหช้ว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้	การขนสง่	และคา่ใชจ้า่ยในการจดัเก็บคงคลงั
ไดอ้ยา่งดี

• เพิ่มประสิทธิผล ผลผลิตในงาน
การดแูลบ�ารุงรกัษาแบบอตัโนมตัิ	ชว่ยประหยดัเวลา	และลดคา่ใชจ้า่ยดา้นแรงงานอีกดว้ย

• การอบรมเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดแก๊สที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การอบรมพนกังานโดยใชเ้ครือ่งตรวจวดัแก๊สหลายรุน่	 ท�าใหเ้สียคา่ใชจ้า่ยมาก	 และเกิดความสบัสน	 แต	่ iNet	
ท�าใหก้ารท�างานงา่ยขึน้	 โดยการมีมาตรฐานเดียวส�าหรบัเครือ่งตรวจวดัแก๊สท่ีใชห้นว่ยงานเดียวกนั	 หรอืแมแ้ต่
หลายหนว่ยงาน

Ready Detectors สามารถมองหาสัญลักษณ์            ได้บนสินค้าที่รองรับระบบ

Ventis	MX4 Ventis	Pro	4 Ventis	Pro	5 iBRID	MX6 GasBadge	Pro Tango	TX1
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• เซน็เซอรส์ามารถตรวจวดัแก๊สไดพ้รอ้มกนัถงึ	 7	 ชนิด	

โดยสามารถ	 	 เลือกชนิดแก๊ส	 ได	้ 15	 ชนิดดงันี	้ LEL,	

NH3,	CO	,CO	(High	range),	 	CO/H2	Low,	 	CO/

H2S,		CL2,	H2,		H2S,		HCN,		NO2,	O2,	SO2,	VOC

• ขนาดตวัเครือ่ง	29	x29x	55	cm	และ	น�า้หนกั	7.5	kg		

ท�าจากวสัด	ุ Polycarbonate	 ใหค้วามคงทน	 เหมาะ

กบัทกุสภาวะในการ	 	 	ท�างาน	ทัง้หนา้งานก่อสรา้งใน

รม่และกลางแจง้

• แบตเตอรี	่Nickel-metal	hydride	(NiMH)	ใชง้านได	้	7		

วนั	เม่ือไมใ่ช	้Pump	และ	wireless		และ	3.5	วนั		เม่ือ

ใช	้Pump	และ	Wireless	ไมต่อ้งชารต์บอ่ย

• มีระบบสญัญาณเตือนภยัแสงและเสียง	 ดว้ยหลอด	

LED	 สวา่ง	 สีฟา้/และสีแดง	 และสญัญาณเสียงเตือน					

ดว้ยเสียงท่ีดงัถงึ	 108	 เดซเิบล	 (dB)	 ท่ีระยะหา่ง	 1	

เมตร

• หนา้จอแสดงผลแบบ	 LCD	 กวา้ง	 11.2	 cm	 มีขนาด

ใหญ่เพ่ือการมองเหน็ท่ีชดัเจน	และ	ถนอมสายตาของ

ผูป้ฎิบตังิาน

• Pump	 ดดูอากาศสามารถใชง้านไดล้กึถงึ	 30.48	 m		

(100	ft)	(Option)

• ไดร้บั	 IP66	 สามารถปอ้งกนัฝุ่ นและน�า้	 (น�า้กระเดน็)	

ได้

• มีระบบ	Dual	Sense	Technology	ใช	้2	 เซน็เซอรใ์น

การตรวจจบัแก๊ส	 1	 ชนิด	 ชว่ยเพ่ิมความปลอดภยัให้

แก่ผูป้ฏิบตังิาน

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-BZ1-K123000101 Radius	BZ1,	LEL	(Pentane),	CO,	H2S,	O2 1	เครือ่ง 1	เครือ่ง

ISC-BZ1-K123001101 Radius	BZ1,	LEL	(Pentane),	CO,	H2S,	O2,	
with	Pump

1	เครือ่ง 1	เครือ่ง

เครื่องมือวัดแก๊สแบบพกพา

RADIUS
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รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-MX6-L9006211 MX6	w/Pump	LEL(CH4),PH3,NH3: 1	ชดุ 1	ชดุ

iBRID MX6

• เครือ่งวดัแก๊สชนิด	Multi	 -	Gas	ตวัเครือ่งมี	sensor	 ใหเ้ลือก
ตรวจวดัแก๊สไดถ้งึ	24	ชนิด	รวมถงึแก๊สท่ีตรวจโดยเทคโนโลยี	
PID	(	อินฟราเรด	เซนเซอร	์)	และ	IR	ไดแ้ก่	O

2
,	LEL	CO,	H

2
S,	

CI
2
,	NO,	NH

3
,	CO

2
,	NH

3
,	CO

2
,	PH

3
,	HCN,	ETO,	VOCs

• สามารถตรวจวดัแก๊สไดถ้งึ	6	ชนิดพรอ้มกนั
• เลือกใชง้านแบบ	Duffusion	หรอืแบบ	Sampling	Pump	ใน

เครือ่งเดียวกนั
• สามารถดดูจบัแก๊สไดถ้งึ	100	ฟตุ	(รุน่ท่ีมี	pump)	
• หนา้จอสี	 LCD	 เพ่ือชว่ยในการมองเหน็ท่ีชดัเจนในสภาพแสง

สวา่งตา่งๆ
• ปุ่ มควบคมุเป็นแบบ	5	ทิศทาง	สะดวกในการใชง้าน
• แสดงสญัญาณเตือนดว้ย	แสง	เสียง	(ดงัถงึ	95	db)	และการ

สั่นสะเทือน
• แบตเตอรีเ่ป็นแบบ	Li-ion
• สามารถปรบัการท�างาน	 เชน่	 การตัง้คา่การเตือนตา่งๆและ

เก็บขอ้มลูลงสูค่อมพิวเตอรผ์า่นระบบ	iNet
• ตวัเครือ่งรบัประกนัตลอดอายกุารใชง้าน	
• Sensor	Pump	และ	Battery	รบัประกนั	1	ปี

BASE INSTRUMENT SENSOR OPTIONS
BATTERY 

OPTIONS

VERSION 

OPTIONS

LANGUAGE 

OPTIONS

Supplied with Monitor:

universal	charger,	nylon	

carrying	case,	belt	clip,	

calibration	cup,	wrist	strap,	

maintenance	tool,	manual,	

quick	start	guide,	calibration	

tubing,	dust	filter/water	stop	

(aspirated),	calibration	fitting	

(aspirated),	sample	tubing	

(aspirated).

Combustible Gases:

LEL	(Pentane)	LEL	(Methane)	

CH	4	IR	(0-100%	vol.)	CH	4	(0-5%)	

Hydrocarbons	IR	(0-100%	LEL)	

Volatile Organic Compounds: PID 

Toxic Gases:

H	
2
	S,	O	

2
	,	NO	

2
	,	CO,	CO/H	

2
	S,	

NH	
3
	,	Cl	

2
	,	ClO	

2
	,	PH	

2
	,	CO	High,	SO	

2
	,	HCl,	

HCN,	H	
2
	,	

PH	
2
	High,	NO,	CO/H	

2
	low	interference,	CO	

2
	IR

Li-ion	 Diffusion	 English

Li-ion/Ext.	Range Pump	 French

Alkaline	 Spanish

Li-ion	MSHA/AUS German

Li-ion/Ext.	Range	

MSHA/AUS	 	
Italian

Alkaline	MSHA/AUS	 Dutch

Li-ion	GOST	 	 Portuguese

Li-ion/Ext.	Range	

GOST	 	
Indonesian

Alkaline	GOST	 Russian

Polish

Czech
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รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-MX4-K0031101111 2	Sensor	MX4	LEL	02	Ext-Li	Case	OR+ 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-MX4-K0032111111 2	SensorWithPumpMX4w/PLEL02Ext-Li-ERCaseOR+ 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-MX4-K1231101111 4	Sensor	MX4	LEL	CO	H2S	02	Ext-Li	Case	OR+ 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-MX4-K1232111111 MX4	w/P	LEL	CO	H2S	02	Ext-Li-ER	Case	OR+ 1	ชดุ 1	ชดุ

Ventis MX4

• ตวัเครือ่งสามารถตรวจวดัแก๊สไดส้งูสดุถงึ	4	แก๊ส	ในเวลาพรอ้มกนัโดยมี	sensor	
ใหเ้ลือกไดแ้ก่	O

2
,	LEL,	CO

2
,H

2
S,	NO

2
,	และ	SO

2

• สามารถดงึตวัอยา่งแก๊สไดไ้กลถงึ	100	ฟตุ	โดยใช	้Pump
• ตวัเครือ่งเป็นสีสม้	เพ่ิมประสทิธิภาพในการมองเหน็
• ตวัเครือ่งทนทาน	ท�าจากวสัดคุณุภาพสงู	ปอ้งกนัฝุ่ นและน�า้	มาตรฐาน	IP67
• แสดงสญัญาณเตือนดว้ย	เสียง	แสง	และการสั่นสะเทือน	เสียงเตือนดงัถงึ	95	db
• แบตเตอรีเ่ป็นแบบ	Li-ion	ใชเ้วลาชารจ์แบตเตอรีเ่พียง	4	ชั่วโมง	ใชง้านไดน้านถงึ	

20	ชั่วโมง	โดยไมใ่ช	้Pump	(12	ชั่วโมงเม่ือใชร้ว่มกบั	pump)
• ตวัเครือ่งมีขนาดเลก็เทา่กบัเครือ่งวดัแก๊สเด่ียว	 กระทดัรดัจงึพกพาสะดวก	

สามารถปรบัการท�างาน	 เชน่	 การตัง้คา่การเตือนตา่งๆ	 และเก็บขอ้มลูลงสู่
คอมพิวเตอรผ์า่นระบบ	iNet

• สามารถใชถ่้าน	Alkaline	ขนาด	AAA	ทดแทนไดใ้นกรณีฉกุเฉิน	(ใชง้านไดน้าน	8	
ชั่วโมง	และ	4	ชั่วโมงเม่ือใชร้ว่มกบั	Pump)

Slide-On Pump

• สามารถดดูแก๊สในระยะไกลถงึ	100	ฟตุ	เม่ือใชร้ว่มกบั	Probe	หรอื	Tube	
• อปุกรณเ์สรมิส�าหรบัดดูจบัแก๊สรอบตวั



Ga
s 
De

te
ct
or

158 สั่งซ้ือสินค้าติดต่อ 02 259 0320-3 www.pangolin.co.th

เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-VP4-K0031101101 2Sensor	VP4	LEL,02	Ext-Li	CaseOR 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-VP4-K0032111101 2Sensor	VP4	W/Pump	LEL,02	Ext-Li-ER	CaseOR 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-VP4-K1231101101 4Sensor	VP4	LEL,CO,H2S,02	Ext-Li	CaseOR 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-VP4-K1232111101
4Sensor	VP4	W/Pump	LEL,CO,H2S,02	Ext-Li-ER	
CaseOR

1	ชดุ 1	ชดุ

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-VP5-KJ631101101
5Sensor	VP5	LEL,CO/H2S,02,NH3	Ext-Li	
CaseOR

1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-VP5-KJ632111101
5Sensor	VP5	W/Pump	LEL,CO/H2S,02,NH3	
Ext-Li-ER	CaseOR

1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-VP5-06001101101 1Sensor	VP5	NH3	Ext-Li	CaseOR 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-VP5-06002111101 1Sensor	VP5	W/Pump	NH3	Ext-Li-ER	CaseOR 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-VP5-K6031101101 3Sensor	VP5	LEL,NH3,02	Ext-Li	CaseOR 1	ชดุ 1	ชดุ

ISC-VP5-K6032111101
3Sensor	VP5	W/Pump	LEL,NH3,02	Ext-Li-ER	
CaseOR

1	ชดุ 1	ชดุ

Ventis Pro 4 / Pro 5

• ตวัเครือ่งสามารถตรวจวดัแก๊สไดส้งูสดุถงึ	 5	 แก๊ส	 ในเวลา
พรอ้มกนัโดยมี	sensor	ใหเ้ลือกไดแ้ก่	O

2
,	LEL/CH

4 
,	CO

2
,	

H
2
S	 ,	 SO

2 
,	 NO

2
,	 CO/H

2
Low	 ,	 HCN	 	 ส �าหรบั	 Pro	 5	

สามารถเลือก	sensor	ไดเ้พ่ิมเตมิจาก	Pro	4	คือ	NH
3
	,	CO/

H
2
S	,	CO

2  
/	HC	IR	,	CO

2
	/	CH

4 
IR

• ตวัเครือ่งทนทาน	 ท�าจากวสัดคุณุภาพสงู	 ปอ้งกนัฝุ่ นและ
น�า้มาตรฐาน	IP68	กนัน�า้ได	้1	ชม.	ท่ีความลกึ	1.5	เมตร

• รบัประกนัตลอดอายกุารใชง้าน	 ส�าหรบั	 เมนบอรด์,	 จอ	
LCD	

• มีปุ่ มกดขอความชว่ยเหลือดงั	95	dB(A)	ภายใน				3	วินาที
• มีเสียงแจง้เตือนกรณีผูป้ฏิบัติงานหมดสติไม่เคลื่อนไหว	

สามารถตัง้ระยะเวลาการเตือนได	้30-300		วินาที
• iAssign™	 Technology	 (Optional)	 เป็นเทคโนโลยีท่ี

สามารถบ่งบอกขอ้มลูใหท้ราบว่าใครเป็นคนใชง้านและใช้
งานอยูท่ี่ใด

Detection	Capabilities

Simultaneous	Gases Four Four Five

O
2

LEL/CH
4

CO

H
2
S

SO
2

NO
2

CO/H
2
	Low

HCN

NH
3

CO/H
2
S

CO
2
/HC	IR

CO
2
/CH

4
	IR
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รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-18100060-2 GasBadge	Pro-Hydrogen	Sulfide 1	เครือ่ง 1	เครือ่ง

ISC-18100060-3 GasBadge	Pro-Oxygen+ 1	เครือ่ง 1	เครือ่ง

ISC-18100060-6 GasBadge	Pro	NH3-Ammonia+ 1	เครือ่ง 1	เครือ่ง

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-TANGO	TX1 Tango	TX1,CO 1	เครือ่ง 1	เครือ่ง

GasBadge Pro

TANGO TX1

• เครือ่งวดัแก๊สชนิด	Single	Gas	ขนาดกระทดัรดั	พกพาสะดวก
• สามารถเปลี่ยน	 sensor	 ได	้ ในกรณีท่ีตอ้งการเปลี่ยนการวดั	 โดยสามารถ

เลือก	sensor	การวดัไดห้ลากหลายตัง้แตอ่อกซเิจน	แก๊สพิษตา่งๆ	แตไ่มร่วม
แก๊สไวไฟ

• วัสดุภายนอกเป็นยางเพ่ือให้สามารถป้องกันได้ทุกๆสภาพการท�างาน									
น�า้หนกัเบา	(85g)

• ลดสญัญาณรบกวนจากคลื่นวิทยแุละยงัปอ้งกนัฝุ่ น/น�า้เขา้	มาตรฐาน	IP64
• มีฟังกช์ั่น	TWA/STEL	แสดงผล
• มี	Datalogging	ซึง่เก็บขอ้มลูไดถ้งึ	1	ปี
• PC-Board	รบัประกนัตลอดอายกุารใชง้าน
• Sensor	รบัประกนั	1	ปี															

• TANGO	TX1	 เป็นอปุกรณต์รวจวดัแก๊สชนิด	1	 เซน็เซอรท่ี์ปลอดภยั
ท่ีสดุในโลก

• ใชส้ �าหรบัตรวจวดัแก๊สพิษ	ไดแ้ก่	CO	H
2
S	NO

2
	และ	SO

2

• ลขิสทิธิ�เทคโนโลยี	DualSenseTM	เพ่ิมความปลอดภยัแก่ผูใ้ชง้าน
• มีอปุกรณเ์สรมิชว่ยเพ่ิมเสียงเตือน	AlarmAmpTM	ดงัไดถ้งึ	100	dB	ท่ี

ระยะ	10	ซม.	และดงัมากกวา่แบรนดอ่ื์นๆในทอ้งตลาด
• ชว่ยลดตน้ทนุ	เน่ืองจากไมจ่ �าเป็นตอ้งท�า	Bump	test
• แบตเตอรีส่ามารถอยูใ่นสถานะพรอ้มใชง้านไดน้านถงึ	 3	 ปี	 เปลี่ยน

แบตเตอรีไ่ดง้า่ย	ไมยุ่ง่ยาก

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-18101386 6'	Extendible	Stainless	Steel	Probe+ - 1	ชิน้ 1	ชิน้

ISC-17024597 Replacement	Filter	for	Extendible	Probe: - 1	ชิน้ 1	ชิน้

ISC-18109207-70 TubingKitw/DustFilter/WaterStop,21.3m(70ft)+ 21.3	เมตร 1	ชิน้ 1	ชิน้

ISC-17027152 Dust	Filter/Water	Stop	Motorize	SamplingPump+ - 1	ชิน้ 1	ชิน้

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สในระยะไกล / Probe
(ISC-18101386)

อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สระยะไกลในแนวดิ่ง / Tubing
(ISC-18109207-70)

ตัวกรอง / Filter (ISC-17024597) ตัวกรอง / Filter (ISC-17027152)

• เป็นอปุกรณเ์สรมิเพ่ือชว่ยในการตรวจวดัแก๊สในระยะไกล	 เชน่	
ภายในทอ่แก๊ส	ทอ่แก๊สท่ีตดิกบัผนงั/อาคาร	ก่อนเขา้ปฏิบตังิาน	

• สามารถยืดระยะไดถ้งึ	1.80	เมตร
• Probe	จะตอ้งเช่ือมตอ่กบัเครือ่งตรวจวดัแก๊สท่ีมีระบบ	Pump

• ลักษณะเป็นท่อยางส�าหรับตรวจวัดแก๊สระยะไกลโดยการ
หยอ่นสายลงไปในจดุท�างานท่ีตอ้งการวดัในแนวดิ่ง	 เชน่	 บอ่
บ�าบดัน�า้เสีย	บอ่หมกั	และ	งานไซโล	เป็นตน้

• สายยางจะตอ้งเช่ือมตอ่กบัเครือ่งตรวจวดัแก๊สท่ีมีระบบ	Pump

• ใชส้ �าหรบักรองฝุ่ นและกนัน�า้เขา้เครือ่ง	เพ่ือปอ้งกนัความเสยีหาย
• ตอ้งใชร้ว่มกบั	ISC-18101386	(Probe)

• ใชส้ �าหรบักรองฝุ่ นและปอ้งกนัน�า้เขา้ตวัเครือ่ง
• ตอ้งใชร้ว่มกบั	ISC-18109207-70	(Tubing)

อุปกรณ์เสริม / Accessories

ISC-18101386

ISC-17024597 ISC-17027152 ISC-18109207-70
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เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส

การตรวจพบสารเคมีที่
เช่ือถือได	้ ดว้ยมาตรฐานท่ี
เขม้งวดของ	 Gastec	 (ชว่ง
ความยาวของชัน้สีท่ีเปลี่ยน	
ความชัดเจนของช่วงแบ่ง
ระดบั	 รวมทัง้ระดบัสีและ
ความสวา่งของการเปลี่ยนสี)

สูตรเคมีของสารท่ีตรวจวดั	
ตัวย่อของสารเคมีจะถูกใช้
แทนท่ีสตูรท่ียาว

ระดับการวัด
(Calibration)	 (หนว่ยเป็น	
ppm	 mg/m3	 mg/L	 หรอื	 %	
ขึน้อยู่กับสารท่ีวัดและระดับ
ความเขม้ขน้)	 ถกูพิมพม์า
อยา่งดี	สามารถอา่นไดง้า่ยแม้
บนชัน้สีท่ีเปลี่ยน	 หมกึท่ีใช้
พิมพ์ระดับการวัดนีถู้กเลือก
มาอย่างดีในการผลิตแต่ละ
ครัง้	 ซึง่ผา่นการทดสอบ
คณุภาพมาอยา่งเขม้งวด

เลขมาตรฐาน ในการสูบ
แก๊สเขา้หลอดแกว้	 (n)	
จ�านวนครัง้ในการดึงกา้นสบู
แก๊สเพ่ือเก็บตัวอย่างท่ีถูก
ก�าหนดให้เ ป็นมาตรฐาน
ส�าหรบัหลอดทดสอบนี้

หมายเลขควบคุมคุณภาพ 
(QC	 No.)	 หมายเลขรบัรอง
คณุภาพของ	 Gastec	 จะถกู
พิมพล์งบนหลอดวดัแก๊สทุก
หลอด	 หลอดวดัแก๊สท่ีผลติ
พรอ้มกนัจะมี	 QC	 No.	
เหมือนกนั	 ทกุ	 QC	 No.	 นัน้
ถกูลงทะเบียน	 หลอด
ตัวอย่างหมายเลขนั้นจะถูก
คอยตรวจสอบและเก็บไว้
เพ่ือรบัประกนัคณุภาพ

แบ่งระดับช้ันสี
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งชดัเจน

ตัวเลขหลอดวัดแก๊ส	ตวัเลข
แสด งถึ ง ช นิ ดขอ งสา ร ท่ี
หลอดสามารถวดัได	้ และตวั
อักษรเฉพาะระบุระดับของ
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ท่ี ห ล อ ด
สามารถตรวจพบ	 ตวัอยา่ง
เชน่	 H,	 M	 และ	 L	 แสดงถงึ
ระดบัความเขม้ขน้	สงู	 กลาง	
และต�่า	ตามล�าดบั

หลอดแก้วคณุภาพสงู

สามารถสอบถามหลอดส�าหรบัวดัแก๊สชนิดอ่ืนๆ	เพ่ิมเตมิไดท่ี้พนกังานขาย

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจุ

ISC-TUV110S GASTEC	PUMP	GV-110S	WITH	STOKE	COUNTER 1	เครือ่ง 1	เครือ่ง

ISC-TU0002L TUBE	CO2-L	2L	0.13-6	% 1	กลอ่ง 10หลอด	:1กลอ่ง

ISC-TU004LL TUBE	HYDROGEN	SULFIDE-LL	0.25-120	PPM 1	กลอ่ง 10หลอด	:1กลอ่ง

ISC-TU008LA TUBE	CHLORINE-LA	0.1-16	PPM 1	กลอ่ง 10หลอด	:1กลอ่ง

ISC-TU0091LL TUBE	FORMALDEHYDE	0.05-1	PPM 1	กลอ่ง 10หลอด	:1กลอ่ง

ISC-TU0121L TUBE	BENZENE	L	121L	0.1-65	PPM 1	กลอ่ง 10หลอด	:1กลอ่ง

เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดป๊ัมมือ
Gas Sampling Pump

หลอดเก็บตัวอย่างแก๊ส
Detector tube

• เครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดป้ัมมือใชง้านไดห้ลากหลาย	
ครอบคลมุหนา้งาน	และสภาพภมิูอากาศตา่งๆ

• ตรวจวดัแก๊สไดห้ลากหลายถงึ	 500	 ชนิด	 ครอบคลมุ
สารเคมีท่ีมีความเสี่ยงไดม้ากกวา่

• สามารถใชง้านงา่ย	 มีคูมื่ออา่นคา่ท่ีผูป้ฏิบตังิาน
สามารถเขา้ใจงา่ย

• ตัวปั� มหุ้มด้วยวัสดุยางสังเคราะห์ให้ความนุ่มและ
ออกแบบใหป้ลายคอ่ยๆลาดลงเพ่ือการจบัท่ีกระชบัมือ
ไมห่ลดุ

• สว่นประกอบอ่ืนๆท�าจากวสัด	ุABS	
• มีชอ่งหกัหวัหลอดแกว้ในตวัท�าจากหวัเพชร	 มีความ

ทนทาน	 ท�าใหก้ารหกัปลายหลอดแกว้เป็นเรือ่งงา่ย	
ประหยดัเวลา	สะดวกสบาย

• กา้นดงึของตวัปั�มมีมาตรบอกตวัเลขแสดงชดัเจน	 ผูใ้ช้
งานสามารถเขา้ใจการใชง้านไดง้า่ย	โดยดงึ	1	Stroke	

• ไดม้าตรฐาน	 EN1231	 ใหผู้ใ้ชง้านมั่นใจในการอา่นคา่
สารเคมีแบบทนัที	ไมมี่การรั่วไหลออกจากกระบอกสบู

• ท่ีหวัจับของกา้นดึงมีสญัลกัษณบ์อกเม่ือกระบอกสูบ
ไดส้บูตวัอยา่งสารเคมีเขา้เตม็แลว้	 จะสามารถลอ็ค
อตัโนมตัิ	 ใหผู้ใ้ชง้านมีความมั่นใจในการตรวจสอบ
มากขึน้

• ใชคู้ก่บัหลอดเก็บตวัอยา่งแก๊ส	(Detector	tube)

• ตวัหลอดผลติจากแกว้คณุภาพสงู
• ใชส้ �าหรบัเก็บแก๊ส	วิเคราะหแ์ละอา่นคา่
• หนว่ยวดัไดแ้ก่	ppm,	mg/m3	หรอื	%เป็นตน้
• แสดงช่ือสตูรเคมี(Chemical	formula)	ไวอ้ยา่งชดัเจน
• มีตวัเลขแสดงจ�านวนครัง้ในการดงึปั�ม	 กบัเครือ่งตรวจ

วดัแก๊สชนิดป้ัมมือ
• สามารถวิเคราะหอ์ากาศในท่อน�า้เสีย/ปล่อง/ถังเก็บ

หรอืพืน้ท่ีจ �ากดัอยา่งท่ีอบัอากาศ
• ตรวจวัดความเข้มข้นสูงสุดท่ีสัมผัสได้ในบริเวณท่ี

ท�างานเพ่ือหาการรั่วไหล	
• แสดงผลโดยการเปลี่ยนสีตามความเขม้ขน้ของแก๊ส

และไอระเหย
• ใช้ร่วมกับ เครื่ องตรวจวัดแก๊สชนิดปั� ม มือ(Gas	

Sampling	Pump)

เครื่องมือตรวจวัดแก๊สชนิดป๊ัมมือ


