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Úvod 
 
Přenosný detektor plynu řady VB-4001 využívá nejnovější technologii, která umožnila vytvořit 
nový inteligentní detektoru plynu. VB-4001 používá k zobrazování údajů v reálném čase 
velkoformátový LCD displej. Pro detekci výskytu O3 je použita sonda od renomovaného 
výrobce v oboru detekce plynů. Tento měřič vznikl na základě několikaletých zkušeností a 
využívá osvědčené a stabilní řešení s dlouhou životností snímače. 
Detektor používá k detekci plynu metodu přirozené difúze. Detekční obvod s kvalitním 
digitálním čipem dosahuje velmi vysoké citlivosti. Plášť přístroje je vyroben z vysoce pevného 
kompozitního plastu, který má vysokou pevnost, dobře se drží v ruce, je vodotěsný, 
prachotěsný a odolný proti výbuchu. 
Tento detektor je široce používán v petrochemii, ochraně životního prostředí, hutnictví, těžbě, 
zemědělství, výzkumu, mapování výskytu plynů a dalších oblastech lidské činnosti. 

 Přístroj VB-4001-O3 je určen pro měření koncentrace ozonu.         

 Naměřené hodnoty lze zobrazovat v řadě různých jednotek, ppm, ppb, mg / m3, 
které lze volně přepínat.         

 Bohaté komunikační rozhraní člověk-přístroj, s plně barevným zobrazením hodnot, 
navržené na základě nejnovějších poznatků, umožňuje vyhledávat, zaznamenávat a 
zobrazovat měřené hodnoty. 

         
 

Obsah balení 
 
1x profesionální měřič ozonu VB-4001-O3 
1x napájecí kabel + adaptér 
1x tento návod 
 
 
 

Bezpečnostní informace 
 
Bezpečnostní informace a varování uvedené v tomto návodu nepředstavují 
vyčerpávající popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je jen na Vaší 
odpovědnosti, abyste si při používání, údržbě a skladování přístroje počínali rozumně, 
pečlivě a opatrně. Při vstupu do prostor, kde chcete provádět měření, je nutné si 
uvědomit rizika s tím spojená! 
 
1. Při nepochopení části nebo celého návodu přístroj nepoužívejte! 
2. Ozon je v plynném stavu vysoce toxický! 
3. Nevdechujte ani nenechávejte vdechovat ozon jiným osobám! 
4. Nepoužívejte přístroj v místnostech, ve kterých se nacházejí lidé, živočichové a rostliny! 
5. Ozon poškozuje lidské zdraví! 
6. Je nebezpečný pro rostliny a zvířata! 
7. Ozon způsobuje dýchací potíže, bolesti hlavy, nevolnost, podráždění sliznic, očí a 

pokožky! 
8. Ozon způsobuje trvalé poškození plic! 
9. Ve vysokých dávkách může způsobit smrt! 
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10. Ozon je při koncentraci ≥ 15% výbušný v kontaktu s organickými látkami. Nepožívejte 
přístroj v malých prostorách (boxy, krabice, skříně atd.), jinak hrozí nebezpečí výbuchu! 

11. Tento přístroj nesmí používat děti a osoby, které mají snížené fyzické, smyslové nebo 
mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti! 

12. Přístroj používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v tomto 
návodu. 

13. Přístroj není určen ke hrám! 
14. Veškeré opravy musí být provedeny pouze ve výrobcem uvedených opravnách! 
15. Nikdy nezapínejte přístroj ihned po jeho přinesení z chladného prostředí do teplého. 

Vypnutý jej nechte vytemperovat na teplotu okolí! 
16. Větrací štěrbiny ničím nezakrývejte! Při nedodržení tohoto může dojít ke zkreslení 

měřených hodnot! 
17. Do větracích štěrbin nestrkejte žádné předměty! Hrozí trvalé poškození přístroje! 
18. Vykazuje-li přístroj či příslušenství poruchu či poškození, vyřaďte jej z provozu a nechte 

jej opravit v určené opravně! 
19. Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné součásti, které by bylo možno svépomocí opravit. 

Proto přístroj neotevírejte! 
20. Nepoužívejte jiné příslušenství, než které je dodáno s přístrojem, nebo které není 

schváleno výrobcem! Pro případnou výměnu poškozeného dílu příslušenství se obraťte 
na výrobce! 

 
 

První pomoc při zasažení ozonem 
 
Při nadýchání je třeba postiženého ihned vyvést na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou 
pomoc. Při zástavě dýchání provést umělé dýchání a vyhledat lékařskou pomoc. Lékaře 
informovat, že postižený byl zasažen ozonem a jaká byla expozice. Při zasažení očí 
opláchnout větším množství vody podobu nejméně 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc. 
Při zasažení kůže důkladně omýt mýdlem a vodou. 
 
 

O ozonu 
 
Ozon je plyn, který je složen ze tří molekul kyslíku (O3). Kyslík se v atmosféře obvykle 
nachází v podobě dvou molekul (O2). Ozon se přirozeně nachází ve stratosféře, kde chrání 
všechno živé na Zemi před UV zářením. Vzniká působením UV záření na kyslík O2, nebo 
elektrostatickým výbojem. Ozon je nestabilní plyn, který se samovolně rozpadá na kyslík. Jeho 
životnost v místnostech se pohybuje mezi 30 až 120 minutami, kdy se samovolně rozpadá na 
kyslík O2. Rychlost rozpadu je závislá na teplotě, prostředí a dalších faktorech. 
Ozon je nejsilnější oxidační prvek. Velmi účinně působí na bakterie a viry. Bakterie jsou 
jednobuněčné organizmy s jednoduchou strukturou. Ozon narušuje jejich metabolismus 
vedoucí k prasknutí buněčné stěny a tím ke zničení baktérií. Viry jsou nebuněčné organizmy, 
potřebující ke svému rozmnožovaní hostitelskou buňku. Vir je tvořen nukleonovou kyselinou a 
bílkovinným obalem. Ozon narušuje bílkovinný obal viru a tím dochází ke zničení viru.  Ozon 
dokonale likviduje pachy, jako jsou například zápach kouře z cigaret, hniloba, zápach ze zvířat 
atd. 
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Přítomnost ozonu je detekovaná čichem v rozsahu 0,005 ÷ 0,02 ppm. Při vyšších 
koncentracích je vnímán jako ostře štiplavý zápach.  Při koncentracích nad 0,1 ppm se stává 
nebezpečným toxickým plynem. Koncentrace v rozmezí 0,5 ÷ 1,0 ppm způsobují poruchy 
dýchání, sníženou spotřebu kyslíku, podráždění plic, těžkou únavu, bolest na hrudi a suchý 
kašel. Při koncentraci ozonu v rozmezí 1–10 ppm se dostavuje kóma. Nebezpečným pro život 
a zdraví se stává v koncentraci od 10 ppm. Při nadýchání ozonu se rychle otupují senzorické 
schopnosti jej dále vnímat. Citlivost čichu se snižuje s každým nadechnutím. 
 
 

Používání přístroje 
 
Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozen a zda balení obsahuje veškeré 
příslušenství, uvedené v kapitole „Obsah balení“. Nepoužívejte přístroj, pokud vykazuje 
známky poškození.  
 
 

 
VAROVÁNÍ 
 

Balicí materiály mohou být nebezpečné dětem. Proto veškerý obalový materiál 
(plastové sáčky, polystyren apod.) odstraňte z dosahu dětí.  
 
 

Základní ovládání přístroje 
 
Detektor plynu VB-4001-O3 má tři tlačítka pro ovládání, jak je znázorněno na obrázku níže. 
Tlačítko vlevo je tlačítko napájení (Power button). Stisknutím a přidržením na tři sekundy a 
uvolněním jej zapnete nebo vypnete. 
              V závislosti na délce stisknutí mají střední a pravé klávesy dvě funkce: při krátkém 
stisknutí prostřední klávesa posune zobrazenou stránku doleva a pravá klávesa posune 
stránky doprava. Pokud na více, než jednu sekundu přidržíte prostřední tlačítko, aktivuje se 
funkce zrušení (Esc), pravé tlačítko po přidržení provede potvrzení (OK). 
 

Stavový řádek přístroje 
 
Po zavedení systému se na první obrazovce zobrazí uvítací obrazovka. Po třech sekundách 
se automaticky přesune na první obrazovku. Horní část žluté čáry rozhraní našeho zařízení je 
stavový řádek, jak je znázorněno na obrázku níže. 
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Aktuální čas zobrazený vlevo na stavovém řádku je 12:31 hod. Vpravo je ikona baterie. První 
ikona je ikona úložiště. Po zapnutí funkce ukládání se zobrazí černá ikona se symbolem 
diskety. Ikona se automaticky změní na zelenou pokaždé, když provádíte uložení. Ikona je 
červená, pokud není v zařízení dostatek úložného prostoru. (Není podporováno) 
              Druhá ikona napravo je ikona, která signalizuje připojení prostřednictvím USB. Pokud 
je zařízení připojeno k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se ikona se symbolem síťového 
připojení. (Není podporováno) Třetí ikona je ikona baterie, při provozu na baterii má bílou 
barvu a ukazuje úroveň nabití baterie. Když se přístroj nabíjí, ikona bliká zeleně. Ikona je 
červená, když je baterie téměř vybitá a je třeba jí nabít.  
 

Stavový řádek přístroje 
 
Základní rozhraní zařízení zahrnuje následující tři typy: rozhraní zobrazení vše v jednom, 
rozhraní zobrazení O3 a rozhraní připojení (není ve standardu). 
              První rozhraní je znázorněno na obrázku níže. Jedná se o rozhraní typu „vše v 
jednom“. Pod tímto rozhraním lze přehledně zobrazit data všech typů měřených plynů v 
reálném čase současně (platí pouze pro přístroje, které umožňují zobrazení více typů plynů, 
VB-4001-O3 tuto funkci nepodporuje, zobrazí se tak jen jedna hodnota). Po zapnutí, než dojde 
k zahřátí sondy, displej zobrazuje „--.--“, je třeba počkat na dokončení ohřevu, pak se zobrazí 
data. Hodnoty plynu (O3) jsou zobrazeny bílým písmem, pokud jsou pod hranicí alarmu. 
Pokud určitý koncentrace O3 překročí nastavený limit alarmu, změní se text na červené 
písmo. To signalizuje, že koncentrace O3 překračuje nastavenou hodnotu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrativní obrázek, VB-4001-O3 zobrazuje pouze hodnotu O3! 
 
Po krátkém stisknutí klávesy „Šipka doprava / Potvrzení“ při zobrazení „vše v jednom“ se 
displej automaticky přepne na rozhraní pro zobrazování jedné hodnoty plynu (O3). Rozhraní 
pro zobrazení jediného plynu zobrazí pouze jeden typ plynu, což je pro přístroj, který měří 
pouze O3 přehlednější. 
              Jak je vidět na obrázku, přepnutím na zobrazení jedné hodnoty zobrazuje velkým 
písmem koncentraci plynu (O3) ve středu obrazovky. Výstrahu pak představuje červený 
vykřičník. Když koncentrace O3 přesáhne nastavenou hodnotu maxima, objeví se červený 
vykřičník a zobrazovaná hodnota koncentrace plynu se změní z bílého písma na červené. Ve 
spodní části obrazovky je řádek s měřidlem v podobě analogové stupnice. Čím větší je 
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koncentrace plynu, tím více se stupnice rozsvítí. Pod bargarfem (analogovou stupnicí) jsou 
zobrazeny minimální a maximální koncentrace O3, dosažené během měření. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při nastavení displeje na zobrazení jedné hodnoty koncentrace O3 krátce stiskněte tlačítko 
„Přechod doleva / Zrušit“ pro vymazání statistiky maximálních a minimálních hodnot. 
Současně touto klávesou lze při poplachu vypnout zvukový a světelný alarm. 
 Pokud při zobrazení jedné hodnoty koncentrace O3 stisknete krátce tlačítko „Přechod 
doprava / Potvrzení“ pro zobrazení, dojde k přepnutí na výchozí zobrazení, kdy je displej 
rozdělený na čtyři kvadranty, O3 je vždy zobrazeno vlevo nahoře. 
 

Poplach, signalizace a jeho vypnutí 
 
Pokud přístroj zjistí, že koncentrace překračuje nastavený bezpečností limit koncentrace O3, 
dojde ke spuštění poplachu. V tuto chvíli vydá bzučák zvukový signál, kontrolka alarmu bude 
pravidelně blikat a hodnota naměřené koncentrace, zobrazované na displeji se změní z bílé 
na červenou. Zobrazí se červená ikona, signalizující poplach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akustickou signalizaci poplachu můžete vypnout krátkým stisknutím klávesy „Page Left / 
Cancel“. Tím zrušíte akustickou signalizaci, ale červené číslo a ikona alarmu na obrazovce 
nezmizí. Pokud se ve stavu zrušení poplachu znovu spustí další poplach, bzučák a kontrolka 
poplachu budou stále signalizovat poplach, dokud důvod poplachu nepomine, nebo pokud jej 
nezrušíte ručně. 
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Nastavení přístroje  
 

Základní ovládání nastavení přístroje 
 
V jakémkoli nastavení zobrazení na displeji pro vstup do menu s funkcemi stiskněte tlačítko 
„Page Left / Cancel“. Pro návrat zpět do režimu měření stačí stisknout a přidržet tlačítko „Page 
Left / Cancel“ tím se vrátíte zpět do režimu měření koncentrace O3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro pohyb v menu krátce stiskněte tlačítko „Page Left / Cancel“ pro posun na podpoložku 
vlevo, nebo „Page Right / Confirm Key“ pro posunutí na podpoložku doprava. Dlouhým 
stisknutím klávesy „Page Left / Cancel“ zrušíte volbu a vrátíte se do předchozí nabídky, 
dlouhým stisknutím „Page Right / Confirm Key“ potvrdíte výběr a otevře se vám zvolená 
podpoložka menu (Setup, Alarm, Adjust, Restore, Zero) Výběr funkce „Data“ není v této verzi 
přístroje funkční. 
Podpoložka menu, která je vybrána  je zobrazena v červeném rámečku. V podpoložce můžete 
listovat nahoru a dolů a vybrat položku, kterou chcete upravit. Stisknutím a podržením tlačítka 
„Page Right / Confirm Key“  (vpravo / potvrzení) přepnete do módu editace. V tuto chvíli je 
podnabídka modrá a lze hodnotu zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítek L nebo R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Režim výběru   Režim editace 
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Nastavení systému přístroje 
 
V systémovém nastavení je celkem šest nastavitelných funkcí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Time setting“ (Nastavení času): Slouží k nastavení aktuálního času. Obecně není nutné 
nastavovat, v továrně byl již nastaven. 
„Auto power off“ (Automatické vypnutí): Slouží k nastavení doby, po kterou se zařízení 
automaticky vypne bez použití zařízení. Rozsah nastavení je 0-15 minut. 
„Backlight brightness“ (úroveň podsvícení): Slouží k nastavení jasu podsvícení displeje. 
Celkem jsou k dispozici 4 úrovně jasu, kde 0 je nejtmavší a 3 nejjasnější. 
„Backlight sleep“ (hibernace podsvícení): Označuje, jak za dlouho bude displej vypnut pro 
nečinnost. Rozsah nastavení je 0-15 minut. Výchozí tovární nastavení je 0 minut, což 
znamená, že vypnutí podsvícení není aktivní. 
„Unit settings“ (nastavení jednotky): zobrazuje nastavení čtyř zobrazovacích jednotek plynů 
(omezeno jen na O3), jednotky zobrazení hodnot koncentrace lze vybrat podle potřeby, výběr 
je mezi ppm, ppb, nebo mg / m3. 
„Native information (informace o zařízení): slouží k zobrazení verze hardwaru, verze softwaru, 
továrního času, doby údržby a dalších parametrů. 
 
 

Nastavení upozornění pro případ poplachu 
 
V nabídce nastavení poplachu je pět variant, kterými jsou „zvukový a světelný alarm“, 
nastavení bodu 1 alarmu, nastavení bodu 2 alarmu, nastavení bodu 3 alarmu a nastavení 
bodu 4 alarmu. 
"Zvukový a světelný alarm" se používá k nastavení, zda se má aktivovat zvukový a světelný 
alarm. Po zapnutí zvukového a světelného poplachu je hodnota zvukového poplachu 
nastavena na 0, v takovém případě je zvuk dlouhý. 
Funkcí „nastavení bodu poplachu“ lze nastavit poplachové body pro čtyři druhy plynů (tento 
přístroj podporuje jen O3). Ve výchozím nastavení je poplach nastaven z výroby. Můžete si jej 
upravit podle sebe, obvykle ale stačí nastavit bod alarmu na maximální rozsah. 
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Kalibrace nastavení měření koncentrace 
 
Funkce kalibrace koncentrace je profesionální funkce. Přístroj je z výroby již nastavený, 
nedoporučujeme proto cokoli měnit, přístroj by mohl zobrazovat nesprávné hodnoty! 
 

Reset přístroje – tovární nastavení 
 
Existují dvě možnosti pro obnovení do továrního nastavení, výsledkem je, že dojde 
k vymazání všech změněných parametrů a záznamů měření, kromě nastavení koeficientu 
sondy. Druhý způsob je reset včetně obnovení továrního nastavení koeficientu sondy slouží 
hlavně k vyřešení nesprávného koeficientu regenerace sondy, způsobeného nesprávnou 
kalibrací koncentrace. 
Žádná ze dvou výše uvedených možností obnovení neumí kalibrovat nulovou hodnotu sondy, 
takže byste měli nulovou hodnotu sondy po obnovení továrního nastavení ručně kalibrovat. 

 
Kalibrace nuly měřicí sondy 
 
Dlouhodobé používání sondy, nebo změny parametrů okolní teploty a vlhkosti způsobí změnu 
nulového bodu sondy. Pokud je zařízení nepřesné, můžete provést nulovou kalibraci zařízení. 
Po dobu cca 1 minuty po spuštění funkce pro nulovou kalibraci v dobře větraném normálním 
přírodním prostředí dojde k uložení nové hodnoty a kalibrace se sama ukončí.  
 
 

Problémy a jejich řešení 
 
V případě problémů se je nejprve pokuste odstranit sami podle níže uvedených pokynů. 
Pokud by se nepodařilo závadu odstranit podle těchto pokynů, můžete získat další informace 
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v servisním oddělení dodavatele, kam se doporučujeme obrátit e-mailem na adresu 
service@diametral.cz.  
 
Přístroj nejde zapnout. Podržte dostatečně dlouho tlačítko zapnutí.  

Přesto, že tlačítko zapnutí je drženo 
dostatečně dlouho (> 5 sec.), přístroj 
nereaguje. 

Pokud toto nepomůže, připojte přístroj na 
nabíječku a po chvíli jej zkuste takto zapnout 
znovu. 

 
Přesto, že je přístroj připojený na nabíječku 
dostatečně dlouho ( > 5 minut), nelze jej 
zapnout. 
 

Pokud ani poté přístroj nereaguje, zašlete 
celý výrobek, včetně veškerého příslušenství 
výrobci ke kontrole. 

 
Přístroj při měření vykazuje zřejmé 
nepřesnosti měření. 

Uveďte přístroj do „továrního nastavení“ a 
proveďte nastavení nuly, viz „Kalibrace nuly 
měřicí sondy“. 

 
Přístroj i po kalibraci nuly měřicí sondy 
vykazuje nepřesná, nebo špatné naměřené 
hodnoty. 
 
 

Zašlete celý výrobek včetně veškerého 
příslušenství výrobci ke kontrole. Postup 
zaslání výrobku je popsán v kapitole 
„Záruční podmínky, záruční a pozáruční 
servis“.

 
VAROVÁNÍ 
 

Sami výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte! Následné zaslání do opravy 
nebude, v případě neodborného zásahu, uznáno jako záruční oprava!  
 
 

Záruční podmínky, záruční a pozáruční servis 
 
Přístroj byl pro Vás vyroben s největší pečlivostí. Jsme přesvědčeni, že Vám bude bezchybně 
sloužit řadu let, dodržíte-li pokyny v návodu. I přes veškerou naší snahu se může na výrobku 
objevit závada. Než však výrobek zašlete do servisu na opravu, pokuste se závadu odstranit 
sami dle pokynů uvedených v kapitole „Problémy a jejich řešení“. Nepodaří-li se závadu 
odstranit ani na základě informací získaných od servisního oddělení, zašlete jej na adresu, 
uvedenou na webových stránkách www.diametral.cz. Před odesláním výrobku na opravu / 
reklamaci vyplňte prosím List opravy, který naleznete na předposlední stránce tohoto 
návodu a ten spolu s výrobkem pečlivě zabalte tak, aby nemohlo dojít k poškození výrobku 
dopravou. Na poškození vzniklé dopravou nemůže být brán zřetel jako na závadu záruční.  
 
 

 
UPOZORNĚNÍ 
 

Přístroj je napájen Li-Ion akumulátorem, který časem ztrácí kapacitu. Jeho životnost 
z velké části ovlivňuje způsob používání.  Při výrazně častější potřebě přístroj nabíjet 

mailto:service@diametral.cz
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bude třeba akumulátor vyměnit. Výměnu akumulátoru během záruční doby přístroje 
doporučujeme svěřit autorizovaném servisu. 
 
Na přístroj a jeho správnou funkci poskytujeme 24 měsíční záruční dobu ode dne prodeje. Na 
akumulátor poskytujeme záruku 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé 
nevhodnou manipulací či užitím, nadměrným namáháním, mechanickým poškozením (náraz, 
pád, vystavení nepřiměřené teplotě, prachu, vodě apod.), nebo jestliže byl výrobek 
obsluhován v rozporu s pokyny v návodu. K reklamaci je nutno přiložit řádně vyplněný originál 
záručního listu nebo účtenku prodejce. Bez těchto dokladů nemůže být záruka uznána.  
 
 

Údržba a čištění 
 
Výrobek nepotřebuje žádnou specifickou údržbu. V případě jeho poškození, nebo některé jeho 
části, odstavte ihned výrobek z provozu a zašlete jej k opravě. Čištění provádějte ve vypnutém 
stavu měkkým hadříkem, nebo neagresivním a neabrazivním čističem na plasty.  
 
 

 
VAROVÁNÍ 
 

V žádném případě k čištění nepoužívejte různá ředidla, benzín, písek, nebo jiná 
agresivní či abrazivní čistidla! 
 
 
 

Likvidace odpadu 
 

Tento symbol na výrobku a jeho příslušenství znamená, že tento výrobek a ani jeho 
součásti nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem a neměly by být 
smíchány s ostatním komerčním odpadem určeným k likvidaci. 

 
Obal je vyroben z papírové lepenky a 100% recyklovatelné plastové výplně. Papír odevzdejte 
do sběru a plastovou výplň odevzdejte specializované firmě k recyklaci, popřípadě jej 
odevzdejte do tříděného odpadu. Po ukončení životnosti výrobku jej předejte specializované 
firmě k recyklaci. 
 
 

Parametry přístroje 
 

Parametr Hodnota 

Detekční plyn O3 

Metoda měření Elektrochemická 
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Chyba zobrazení ≤ ± 3% FS 

Doba odezvy T90 <30 sekund 

Linearita ≤ ± 2 

Opakovatelnost ≤ ± 2 

Čas na zotavení  ≤ 30 sekund 

Provozní teplota -20 ℃ až 50 ℃ 

Pracovní vlhkost ＜95% RH nekondenzující 

Napájení přístroje Lithiová baterie 3,6VDC, 1500 mAh (Standard) 

Metoda zobrazení 2,2 palcový LCD displej   

Způsob komunikace USB (nabíjení a komunikace) 

Datové úložiště 15000 datových záznamů, standard 

Třída ochrany IP65 

Označení kategorie 
výbušného prostředí 

Exia Ⅱ CT6 

Čas nabíjení ≤8 hodin (standardní konfigurace) 

Velikost 125 x 65 x 45 mm 

Hmotnost 200 g 

Typ měřeného plynu Ozon (O3) 

Rozsah přístroje 0 – 10 ppm 

Rozlišení 0,01 ppm 

Výchozí hodnota alarmu 2 ppm 

 
  
 

Závěr 
 
Změna technických parametrů je vyhrazena bez předchozího upozornění. 
Věříme, že budete s výrobkem spokojeni. Své připomínky a náměty můžete zasílat na adresu 
sales@diametral.cz.  
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Tisk, rozmnožování a překlad (i části) tohoto tiskového materiálu není bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti Diametral a.s. dovoleno. Všechny nároky, vyplývající ze 
zákona o autorském právu, náleží výhradně společnosti Diametral a.s. 
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