
Zaprojektowany i wykonany z myÊlà o ochronie ˝ycia i zdrowia pracowników.
Powinien byç u˝ywany w Êrodowisku pracy zagro˝onym wyst´powaniem
gazów wybuchowych, toksycznych lub niedoborem tlenu. Urzàdzenie
wyposa˝ono w cztery tory pomiarowe. Zapewnia ciàg∏e, równoczesne
monitorowanie czterech gazów. Wyposa˝one w mikroprocesor
z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego i pami´cià wewn´trznà,
pozwala rejestrowaç st´˝enia gazów wybuchowych do 100% DGW oraz
st´˝enia gazów toksycznych, Êrednio wa˝one NDS i NDSCh wg w Polsce
obowiàzujàcych przepisów. Ergonomiczna klawiatura upraszcza obs∏ug´
nawet w najbardziej stresujàcych warunkach. Standardowym wyposa˝eniem
jest oryginalne oprogramowanie umo˝liwiajàce udokumentowanie stanów
zagro˝eƒ w postaci wydruku komputerowego.

PRZENOÂNY MIER NIK 
ST¢˚E¡ GAZÓW 
TOKSYCZNYCH, WYBUCHOWYCH i TLENU

GAZEX 
ul. Ma li now skie go 5 
02-776 War sza wa

tel: 022 644 25 11
fax: 022 641 23 11

e-ma il: ga zex@ga zex.pl
http: www.gazex.pl
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Spe∏nia wymagania Dyrektywy ATEX. Posiada Certyfikat Badania Typu
WE Nr KDB 04ATEX235X.

#

# – wersja uproszczona, bez certyfikatu ATEX
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miniTOX®3 jest miernikiem przenoÊnym, przeznaczonym do pomiarów
st´˝enia gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu. Przyrzàd mo˝e
mierzyç jednoczeÊnie st´˝enia czterech ró˝nych gazów. Powinien byç
u˝ywany wsz´dzie tam, gdzie istnieje bezpoÊrednie zagro˝enie
wybuchem, zatruciem lub uduszeniem. Takimi miejscami sà najcz´Êciej:
oczyszczalnie Êcieków, studzienki rewizyjne i kana∏y Êciekowe,

studzienki telekomunikacyjne, pomieszczenia z instalacjà amoniakalnà,
gazowà, lakiernie, kot∏ownie, browary, itp. JeÊli istnieje bàdê powstaje
zagro˝enie, miernik reaguje szybkim i jednoznacznym ostrze˝eniem.
Por´czna obudowa, odporna konstrukcja, wbudowana pami´ç zdarzeƒ
i czu∏e sensory gazów zapewniajà komfortowà prac´. Miernik mo˝e byç
u˝ytkowany w strefach zagro˝onych wybuchem –      II 2 G (wg ATEX).

ZASTOSOWANIE

miniTOX®3 mo˝e byç eksploatowany w pomieszczeniach zagro˝onych
wybuchem gazów lub par, zagro˝onych emisjà gazów toksycznych lub
zagro˝onych niedoborem/nadmiarem tlenu. Dzi´ki ergonomicznym
rozwiàzaniom konstrukcyjnym i unikalnemu oprogramowaniu,
gwarantuje pewnà i jednoznacznà informacj´ o zagro˝eniach
w otaczajàcej atmosferze. 
Generowany automatycznie „sygna∏” bezpieczeƒstwa sygnalizuje, co
10 sek., ˝e przyrzàd  jest w∏àczony i funkcjonuje prawid∏owo. Operator
mo˝e skoncentrowaç si´ na pracy a nie na obs∏udze miernika.

przyciski i wyÊwietlacz 
•przyciski 

ergonomicznie rozmieszczone na p∏ycie czo∏owej przyrzàdu
dla maksimum wygody i bezpieczeƒstwa – mo˝liwoÊç obs∏ugi
jednà r´kà

•wyÊwietlanie poczàtkowe 
po w∏àczeniu urzàdzenia nast´puje okres stabilizacji
i weryfikacji pracy wszystkich podzespo∏ów 

•wyÊwietlanie wartoÊci st´˝eƒ gazów
wysoko kontrastowy wyÊwietlacz graficzny 
pokazuje dla toru pomiarowego gazu:
toksycznego – nazw´ medium 

– procentowy stosunek zmierzonej dawki  
do st´˝enia NDS i NDSCh

– wartoÊci chwilowe w ppm
wybuchowego – nazw´ medium kalibracyjnego

– wartoÊci chwilowe w % DGW
tlenu – wartoÊci chwilowe w % obj.

•automatyczne podÊwietlanie
podÊwietlanie wyÊwietlacza jest automatycznie w∏àczane
w stanie alarmu u∏atwiajàc odczyt w ka˝dych warunkach
oÊwietlenia; podÊwietlanie mo˝e byç równie˝ w∏àczane r´cznie

alarmy akustyczne i wizualne
•alarmy dêwi´kowe dla 

– przekroczenia NDS, NDSCh, zakresu (gazy toksyczne)+2 progi ustaw.
– przekroczenia 2 progów ustawianych (gazy wybuchowe) + 100% DGW
– niedoboru tlenu (2 progi + przekroczenie zakresu 25% obj.)

•komunikaty – niskiego napi´cia akumulatora, – w∏àczenia, 
– przekroczenia temperatury, – terminu kalibracji, – zablokowania
sensora katalitycznego.

solidne i niezawodne wykonanie
miniTOX®3 zosta∏ zaprojektowany i jest produkowany zgodnie 
z normami PN–EN 50018 i  PN–EN 50020 oraz w oparciu o procedury
ISO 9001 weryfikowane corocznie przez audytorów z GIG i TÜV CERT.
Trwa∏oÊcià, nowoczesnoÊcià i parametrami u˝ytkowymi miernik miniTOX®3
jest porównywalny z konstrukcjami najbardziej renomowanych producentów
na Êwiecie. Mikroprocesorowe uk∏ady sterowania umo˝liwiajà dopasowanie
parametrów detektora do wymagaƒ u˝ytkownika.

•solidna konstrukcja obudowy
– obudowa wykonana z tworzywa ABS, dodatkowo chroniona

skórzanym futera∏em, jest odporna na uderzenia, spe∏nia
wszystkie kryteria wymagaƒ narzuconych przez normy

• ∏atwa konserwacja
– szczegó∏owa instrukcja obs∏ugi 

•ochrona przed zak∏óceniami elektromagnetycznymi
– konstrukcja miniTOX®3 jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy

89/263/EWG (EMC). 
pakiet akumulatorów 

Akumulatory niklowo-wodorkowe posiadajà ograniczony „efekt pami´ci” –
nie muszà byç roz∏adowywane pomi´dzy kolejnymi ∏adowaniami. Krzywa
roz∏adowania akumulatorów wodorkowych pozwala na dok∏adny pomiar
stopnia roz∏adowania.
elastycznoÊç i modyfikowalnoÊç

Inwestycja, jakà jest zakup miniTOX®3 jest op∏acalna, poniewa˝
konfiguracja urzàdzenia mo˝e byç ∏atwo zmieniona. JeÊli zmieniajà si´
potrzeby przedsi´biorstwa, zastosowanie lub przepisy, to miniTOX®3
mo˝e byç ∏atwo zmodyfikowany tak, aby spe∏niç te wymagania.

•wersje 2, 3, 4-gazowe
– jeÊli potrzeby pomiarowe u˝ytkownika zmieniajà si´, to szybko mo˝na

zmieniç konfiguracj´ pomiarowà przyrzàdu.

W¸AÂCIWOÂCI

PPM

TLENEK W¢GLA
257%NDS

9%NDSCH

DA

rejestrowanie danych
Rejestrowane sà jednoczeÊnie wartoÊci dla wszystkich aktywnych
torów pomiarowych (max 4).
pami´ç
•pami´ç

Dane w pami´ci pozostajà nienaruszone nawet wtedy, gdy
miniTOX®3 jest wy∏àczony a akumulator roz∏adowany. miniTOX®3
mo˝e przechowywaç w pami´ci dane z ostatnich 10 godzin pracy.

•zegar i kalendarz czasu rzeczywistego
Zapis czasu i daty ma zasadnicze znaczenie dla zgodnoÊci
zarejestrowanych danych z przepisami oraz dla Êledzenia historii ekspozycji.
Zegar czasu rzeczywistego i kalendarz mo˝e byç wyÊwietlony na ekranie
miernika oraz pojawia si´ na wydruku dla ka˝dego zarejestrowanego
zdarzenia pomiarowego.

•numer seryjny
Ka˝dy miniTOX®3 jest identyfikowany przez numer seryjny
przechowywany w pami´ci sta∏ej. Pojawia si´ on te˝ w raportach.

przesy∏anie danych
•przesy∏anie danych do komputera

Program komunikacyjny b´dàcy na wyposa˝eniu miernika, s∏u˝y do
przesy∏ania danych do komputera PC. 

•wykorzystanie danych
Zarejestrowane dane mogà byç przeglàdane na ekranie
komputera, przes∏ane do arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych
w celu dalszej analizy. Protoko∏y danych i historie ekspozycji mogà
byç drukowane w formie pisemnych raportów.

REJESTROWANIE DANYCH „Datalogging”
Przy k∏a do we wy dru ki war to Êci 
mie rzo nych z bu fo ra pa mi´ ci

miniTOX®3 wersja U1.2
numer seryjny: 61000314

Data 02:06:2005
gg:mm:ss /tlen/ /siarkowodór/ /amoniak/
08:22:50 20.8 11 16
08:22:40 20.8 11 19
08:22:30 20.8 11 15
08:22:20 20.8 11 12
08:22:10 20.8 12 17
08:22:00 20.8 12 19
08:21:50 20.8 12 17
08:21:40 20.8 12 14
08:21:30 20.8 12 16
08:21:20 20.9 12 21
08:21:10 20.9 12 22
08:21:00 20.9 12 19
08:20:50 20.9 12 21
08:20:40 20.9 13 22
08:20:30 20.9 13 21
08:20:20 20.9 13 23
08:20:10 20.9 13 21
08:20:00 20.9 13 28
08:19:50 20.9 13 33
08:19:40 20.9 14 29
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Me tan CH4 100
Pro pan C3H8 65
n -Bu tan C4H10 65
n -Pen tan C5H12 60
n -He ksan C6H14 50
n -Hep tan C7H16 45
n -Oktan C8H18 40
Me ta nol CH3OH 95
Eta nol C2H6O 85
Izopropanol C3H8O 60
Ace ton C3H6O 70
Octan etylu C4H8O2 60
Me tyloetyloke ton C4H8O 55
To lu en C7H8 40
Wo dór* H2 115
Acetylen* C2H2 80
Amo niak NH3 130
Tle nek w´ gla CO 115
Cy klo he xan C6H12 55
Ben zy na silnikowa 60
Etylen C2H4 85

me dium Wzór che micz ny sum. % wzgl´d nej czu ∏o ÊciSensory katalityczne mogà s∏u˝yç do jednoczesnego pomiaru
st´˝enia kilku mediów. Tabela przedstawia szacowane wyniki
pomiaru st´˝eƒ gazów interferencyjnych dla miernika
kalibrowanego na metan (przy zaokràleniu do 5%).
Dane pochodzà od producenta sensorów.

W wersji miniTOX3x (bez certyfikatu ATEX) istnieje mo�liwość
wyposa�enia miernika w sensory infra-red (optyczne,
w podczerwieni), odporne na zatrucie i przekroczenie zakresu
pomiarowego, o �ywotności ponad 5 lat, kalibrowane dla
następujących mediów:

• mTX-R-Ex – metan 0-5% obj. lub propan 0-2% obj. 
lub n-heksan 0-3% obj.

• mTX-R-CO2 – ditlenek węgla (CO2) 0-5000ppm 
lub 0-5% obj.

Za kre sy po mia ro we i roz dziel czo Êci stosowanych sensorów

mTX-CO tle nek w´ gla 1 0-500 1500 24 mies.

mTX-CO/H2S**
tle nek w´ gla CO :1 0-500 CO :1500 
siar ko wo dór H2S:1 0-200 H2S :500 36 mies.

mTX-H2S siar ko wo dór 1 0-100 500 24 mies.
mTX-CL2 chlor 0,1 0-10 150 24 mies.
mTX-NO tle nek azo tu 0,1 0-100 1000 24 mies.
mTX-ETO tle nek ety le nu 0,1 0-20 100 24 mies.
mTX-NO2 di tle nek azo tu 0,1 0-20 150 24 mies.
mTX-SO2 di tle nek siar ki 0,1 0-20 150 24 mies.
mTX-NH3 amo niak 1 0-100 200 24 mies.
mTX-PH3 fosforowodór 0,01 0-5 20 24 mies.
mTX-H2*** wodór 1 0-1000 2000 24 mies.
mTX-R-Ex*** metan/propan/n-heksan 1%DGW 0-100%DGW bez ograniczeń >60 mies.
mTX-R-CO2*** ditlenek węgla 50 0-5000 bez ograniczeń >60 mies.

Sensor ga zu Nazwa gazu
Roz dziel czoÊç

ppm
No mi nal ny za kres 
po mia ro wy ppm

Max. prze kro cze nie 
za kre su po mia ro we go ppm 

Spo dzie wa na ˝y wot noÊç
sensora (w czy stym po wie trzu)
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***- tylko w wersji miniTOX3x (bez certyfikatu ATEX)

DANE TECHNICZNE

• za kres tem pe ra tur pra cy (oto cze nia) od – 10°C do +50°C (do +40°C z sensorem katalitycznym)

• wil got noÊç wzgl´d na 15% do 95 % RH, bez kondensacji na mierniku

• za si la nie aku mu la tory Ni -MH, 6 V 

• czas pra cy  8 godz. z sensorem gazów wybuchowych (lub infra-red)***
16 godz. bez sensora gazów wybuchowych

• dryft ze ra zerowanie przez operatora

• ka li bra cja co 6 miesi´cy (zalecana)

• sy gna li za cja sta nów alar mo wych aku stycz na 75dB / 1 m, optycz na – pulsu jà cy ko mu ni kat na ekra nie LCD 

• od por noÊç na za k∏ó ce nia elektromagnetyczne zgod nie z nor mà PN-EN 50270

• wy Êwie tlacz LCD gra ficz ny, pod Êwie tla ny, 122 x 32 pik se le 

• cecha budowy przeciwwybuchowej EEx ia IIB  T4 (bez sensora katalitycznego) lub EEx ia d IIB  T4 (z sensorem katalitycznym)
lub bez cechy (z sensorem infra-red)*** 

• ka na∏ ko mu ni ka cji z komputerem PC  RS 232C (opcjonalnie: konwerter RS232 – USB)

• pa mi´ç ostat nie 10 godz. pomiaru

• po jem noÊç pa mi´ ci po mia rów 3600 pró bek (co 10 s. w 10 godz.) 

• wy mia ry 200 x 58/94 x 20/35 mm

• obu do wa ABS (futera∏ skórzany – wersja Ex lub etui gumowe – wersja miniTOX 3x)

• sto pieƒ ochro ny obu do wy wg IEC 529 IP 44 (z futera∏em fabrycznym)

• wa ga ~ 400 g

GAZY WYBUCHOWE

• za kres po mia ro wy 0...100% DGW

• ro dzaj sensora ka ta li tycz ny

• b∏àd pod sta wo wy ±3% DGW dla pom. do 60% DGW / ±10% DGW dla pom. po wy ̋ ej 60% DGW

• spo dzie wa na ˝y wot noÊç sensora minimum 3 lata przy pracy ciàg∏ej 

• iloÊç pro gów alar mo wych 2 (ustawiane przez u˝ytkownika)

GAZY TOKSYCZNE

• ro dzaj sensora elek tro che micz ny

• b∏àd pod sta wo wy ±10% wartoÊci mierzonej lub ±3% za kre su po mia r. dla CO, H2S; ±5% dla innych

• iloÊç pro gów alar mo wych 4 (NDS, NDSCh i 2 usta wia ne przez u˝ytkownika) + przekroczenie zakresu

• dryft d∏u go ter mi no wy <±2% wartoÊci mierzonej / mie siàc (nie do ty czy NH3)
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SENSORY INFRA-RED (OPTYCZNE) ***
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Czu ∏o Êci skro Êne (%) sensorów elektrochemicznych* 
(wp∏yw ga zów zak∏ócajàcych na wy nik po mia ru – se lek tyw noÊç sen so ra)

tle nek w´ gla /300ppm 100 <2 100 ≤2 <1 0 0 0 0 ~40

siar ko wo dór /15ppm <3 100 0÷40 100 0 ~10 ~-8 -50÷0 10

di tle nek siar ki /5ppm 0 8÷20 0 ~10 100 0 0 0

tle nek azo tu /35ppm <10 <3 <0,3 <1 0 100 0 0

di tle nek azo tu /5ppm -5÷5 ~-20 <2 -20 ~-100 <30 100

chlor /1ppm 0 0 0 ~100 100

etylen /100ppm <50

wodór /100ppm <40 ~0 ~20 <0,1 0

etanol /200ppm 0 0 ~50

sensor
me dium/st´˝enie

CO
dwu ga zo wy
H2S     CO

H2S SO2 NO NO2 CL2 NH3
C2H4O
(ETO)

•za kres po mia ro wy 0...25% obj.

•ro dzaj sensora elek tro che micz ny 

•max. prze cià ̋ e nie 30% obj.

•roz dziel czoÊç 0,1% obj.

•b∏àd pod sta wo wy ±0,3% za kre su po mia ro we go

•pro gi alar mo we 2 (ustawiane) + przekroczenie 25%

•˝ywotnoÊç sensora 24 mie sià ce

UWA GA!!!
Spo dzie wa na ˝y wot noÊç
sensorów elektrochemicznych
mo ̋ e ulec zmia nie. 
Jest ona efek tem prze by wa nia
w gazach o st´ ̋ e niach 
znacz nie prze kra cza jà cych 
wiel ko Êci de dy ko wa ne. 

NDS Najwy˝sze 
Dopuszczalne 
St´˝enie 
(Êrednia wa˝ona 
z 8 godzin)

NDSCh Najwy˝sze 
Dopuszczalne 
St´˝enie Chwilowe 
(wartoÊç Êrednia
z 15 minut)

DGW Dolna Granica 
WybuchowoÊci

GGW Górna Granica 
WybuchowoÊci

(*) Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29.11.2002 r. (+zmiany z 2005 i 2007) w sprawie najwy˝szych dopuszczalnych
st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia w Êrodowisku pracy, okreÊla st´˝enia NDS  i NDSCh wyra˝one w „mg/m3”.
W mierniku miniTOX 3 wartoÊç mierzona wyÊwietlana jest w „ppm” – jednostkach obj´toÊciowych, najcz´Êciej u˝ywanych w Unii Europejskiej.

** – wartoÊci DGP i GGP wg za∏àcznika A normy PN-EN 61779-1:2004 n – dla n-izomeru
*** – dane dla temperatury medium 20°C i ciÊnienia atmosferycznego 1013hPa 

TLEN

W¸ASNOÂCI I WSPÓ¸CZYNNIKI PRZELICZENIOWE DLA PAR I GAZÓW

m
in

iT
O

X3
 v

80
4p

toluen: ~20, metyloetyloketon: ~10

* wg danych producenta sensorów

˚aden z sensorów nie reaguje na CO2

Gaz lub para Wzór
chemiczny
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1 DGW**
[%]

GGW**
[%]

Tsz
[°C]
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a NDS*
[mg/m3]

NDSCh*
[mg/m3]

mg’ppm ppm’mg

~przelicznik
(mno˝nik)***

Metan CH4 0,55 4,40 17,0 537 T1 IIA 1,50 0,67

Propan CH3CH2CH3 1,56 1,70 10,9 470 T1 IIA 1800 0,55 1,82

Butan C4H10 2,05 1,40 9,3 372 T2 IIA 1900 3000 0,41 2,37

Izobutan (CH3)2CHCH3 2.00 1,30 9,8 460 T1 IIA 0,41 2,37

Pentan (izomery m.) C5H12 2,48 1,40 7,8 258 T3 IIA 3000 0,33 3,00

Heksan (izomery m.) CH3(CH2)4CH3 2,97 1,00 8,4 233 T3 IIA n72 0,28 3,57

Heptan (izomery m.) C7H16 3,46 1,10 6,7 215 T3 IIA n1200 n2000 0,24 4,17

Oktan CH3(CH2)6CH3 3,93 0,80 6,5 206 T3 IIA 1000 1800 0,21 4,76

Wodór H2 0,07 4,00 77,0 560 T1 IIC 11,9 0,084

Acetylen CHCH 0,90 2,30 100,0 305 T2 IIC 0,92 1,09

Metanol CH3OH 1,11 5,50 38,0 386 T2 IIA 100 300 0,75 1,33

Etanol CH3CH2OH 1,59 3,1 19,0 363 T2 IIA 1900 0,52 1,92

Propanol CH3CH2CH2OH 2,07 2,20 17,5 405 T2 IIB 200 600 0,40 2,50

Izopropanol (CH3)2CHOH 2,07 2,00 12,7 425 T2 IIA 900 1200 0,40 2,50

Toluen C6H5CH3 3,20 1,1 7,6 535 T1 IIA 100 200 0,26 3,85

Ksylen (izomery m.) C6H4(CH3)2 3,66 1,00 7,6 464 T1 IIA 100 0,23 4,35

Nafta 2,50 0,90 6 290 T3 IIA 100 300

Tlenek w´gla CO 0,97 10,90 74,0 805 T1 IIB 23 117 0,86 1,16

Siarkowodór H2S 1,19 4,00 45,5 270 T3 IIB 10 20 0,71 1,41

Amoniak NH3 0,59 15,0 33,6 630 T1 IIA 14 28 1,41 0,71

Ditlenek siarki SO2 2 5 0,38 2,63

Tlenek azotu NO 3,5 7 0,80 1,25

Ditlenek azotu NO2 0,7 1,5 0,52 1,92

Chlor CI2 0,7 1,5 0,34 2,94

Epoksyetan (tlenek etylenu) CH2CH2O 1,52 2,60 100,0 435 T2 IIB 1 3 0,55 1,82
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