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AIRMASTER II zuurstof- en kooldioxidesensor.
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AIRMASTER II. Stationaire gasdetectie.

Gassen kunnen een ongewenste invloed uitoefenen op de gezondheid van mens en dier. Het detecteren van 
een tekort of overschot van die gassen kan mensenlevens redden. Door de installatie van gasdetectie, ver-
mindert u de risico’s en voldoet u aan de strenge wettelijke eisen. De wetgever stelt namelijk dat de werk-
gever voor een veilige werkomgeving moet zorgen. Dat is niet zonder consequenties, zeker als er gebruik 
gemaakt wordt van stikstof of kooldioxide. Stikstof verdringt zuurstof. Een zuurstofpercentage onder de 
standaard waarde van 20,9% in de omgevingslucht, kan al problemen veroorzaken. Kooldioxide is onschul-
dig in frisdrank, maar is in hogere concentraties giftig en bedwelmend. De AIRMASTER II is stationaire gas-
detectie  met een duidelijke uitlezing van twee kanalen en met stoplichtsignalering van status en alarm.  
 
De AIRMASTER II bestaat, naast de stuureenheid, uit een of twee sensoren: meestal voor zuurstof, voor kool-
dioxide of beide. Zowel voor het bepalen van het zuurstofgehalte in de lucht, als voor het meten van kooldi-
oxide maken we gebruik van moderne elektronische sensoren. Ze zijn nauwelijks onderhevig aan slijtage en 
zullen vele jaren probleemloos dienst doen.

  

Veiligheid 

Kenmerken

Specificaties

• Elektronische sensoren met een lange levensduur 
• Duidelijke aflezing per kanaal 
• Frontfolie met Microban antibacteriële bescherming 
• Software gestuurd 
• Standaard lamppilaar-uitgang 
• Extra alarmuitgangen als interface voor lokale systemen 
• Robuuste constructie, IP65

 
Gegevens

 
Airmaster II

 
O2 sensor

 
CO2 sensor

Meetbereik 4-20mA 0-25% 0-5%
Temperatuurgebied +4° t/m +40°C +4°C t/m +40°C +4°C t/m +40°C
Netvoeding 230Vac/100W Airmaster II Airmaster II
Opwarmtijd ± 20 sec ± 5 minuten ± 3 minuten
Reactiesnelheid 0,1 sec 3 sec 20 sec
Standaard behuizing ABS, IP65 Aluminium, rood Aluminium, rood
HACCP-behuizing ABS, IP65 Roestvast staal IP65 Roestvast staal IP65
Uitgang lamppilaar 24Vac/1,25A - -
Uitgangen 4 - -
Afmetingen 240x160x90 85x90x65 85x90x65
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Installatie & onderhoud

Artikelgegevens

→ AIRMASTER II. Stationaire gasdetectie.
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Beturingssysteem Airmaster

 
Omschrijving

 
Artikelnummer

Airmaster II stuureenheid gasdetectie 7308611
Airmaster zuurstofsensor 0-25% 7305527
Airmaster, kooldioxidesensor 0-5% 7305528
Airmaster, lamppilaar rood/oranje/groen 7306253
Airmaster, akoestisch alarm 24Vac IP54 7305861
Airmaster, borden bij lamppilaar buiten NL/EN (ruimte niet betreden) 7308689
Airmaster, borden bij lamppilaar binnen NL/EN (ruimte verlaten) 7308693
Airmaster, installatie op locatie 7000565
Airmaster, onderhoud en kalibratie 7000578

* Voor alternatieven en/of maatwerk kunt u contact opnemen met het Customer Service Center van Linde 
Healthcare op telefoonnummer +31.40.2825858.

Linde Healthcare biedt u graag de verplichte jaarlijkse kalibratie en het onderhoud aan. De installatie en het 
jaarlijkse onderhoud worden uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerde medewerkers.


