
Gasdetektering

F U NK T I O NE R  O C H  F Ö R D E L A R

Enkel att bära 
• Tålig, ergonomisk och enkel att bära – belastar inte bäraren

• Kompakt profil – även när du arbetar i trånga utrymmen känns 
den inte

Enkel att använda
• Enkel hantering med en enda knapptryckning

• Användarvänlig manipuleringssäker hantering med bara en 
knapp

• Intuitiva LCD-ikoner

• Gaskoncentrationer visas i realtid på LCD

Enkel överensstämmelse
• Blinkande röda varningslampor varnar arbetare om att 

detektorn inte har funktionstestats enligt schema

• Alla funktioner kontrolleras dagligen genom självtest av 
sensorer, batteristatus, kretsar samt ljud- och ljuslarm

Enkel att hantera 
• Kompatibel med IntelliDoX dockningssystem och 

instrumenthanteringssystem

Enkel att lita på 
• Inbyggd stötskyddad väska

• Testad för att hålla under extrema förhållanden

När du har fullt upp ute på fältet behöver du en gasdetektor 

som du kan lita på: BW Clip4 gasdetektor för fyra gaser. Bärbar, 

enkel detektering av fyra gaser som alltid är på. Ingen laddning, 

inga byten av batterier eller sensorer, inget krångel. Enkel, låg 

ägarkostnad garanteras av Honeywells åtagande för kvalitet och 

stöd av ett komplett ekosystem med kompatibla tekniker. När du 

spänner fast BW Clip4 kan du vara säker på att den alltid är på.

Alltid på: Kontinuerlig drifttid på två år

När BW Clip4 har aktiverats kan du vara säker på att den alltid är på. 

Två års kontinuerlig drifttid utan laddning eller byte av batterier.

BW Clip4 Multi-Gasdetektor. Den är PÅ.
”Alltid på” är enkelt. Säkerhet och kvalitet från Honeywell.
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BW Clip4 Tekniska specifikationer

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

STORLEK 12,0 x 6,8 x 3,2 cm/4,7 x 2,7 x 1,3 tum

VIKT 233 g/8,2 oz.

DRIFTSTEMPERATUR -20 till +50 °C/-4 till +131 °F

LUFTFUKTIGHET 5–95 % kontinuerlig relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

TILLTRÄDESSKYDD IP68

LARM OCH TYPER Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB); låg, hög, NGV, KTV, OL (över gräns)

SJÄLVTEST Med aktiverade detektorer utförs automatiskt ett internt 
diagnostiktest var 24:e timme (sensorer, batteri och kretsar).

NORMAL BATTERILIVSLÄNGD Två år, kontinuerlig användning

HÄNDELSELOGGNING 70 senaste händelserna

ALTERNATIV • Inställning av KTV-period (5–15 minuter i intervall om 1 minut)
• Kalibrering av omfångsnivåer
• Kalibreringsintervall
• Intervall för funktionstest
• Val av mätning av brännbara gaser: 0–100 % LEL  

(nedre explosionsgräns) eller metangas 0–5,0 % v/v
• Kalibreringsdatum (1 till 365 dagar, eller nollställ för att inaktivera)
• Aktivering/inaktivering av enskilda sensorer
• Kontinuerliga larm
• Tyst läge

CERTIFIERINGAR OCH 
GODKÄNNANDEN

h : Klass I, Div 1, Grupp A, B, C, D
 Klass I, Zon 0, Grupp IIC
ATEx: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
X : Uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv.
Se handboken eller kontakta Honeywell Analytics för information om 
ytterligare certifieringar.

GARANTI 2 års komplett garanti, omfattar även sensorer och batteri

Mer information finns på
www.honeywellanalytics.com
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SENSORSPECIFIKATIONER

GASER
NORMALT 

MÄTOMRÅDE UPPLÖSNING

SVAVELVÄTE (H2S) 0–100 ppm 1/0,1 ppm

KOLMONOXID (CO) 0–1 000 ppm 1 ppm

SYRE (O2) 0–25 % vol. 0,1 % vol.

BRÄNNBARA GASER (LEL)* 0–100 % LEL 1 % LEL

* OBS! LED IR-gassensorn för brännbara gaser som används i 
BW Clip4 kan inte detektera vissa brännbara gaser, t.ex. väte 
och acetylen. Enheten bör granskas för att säkerställa att BW 
Clip4 kan ge tillräckligt skydd. Kontakta Honeywell Analytics 
(www.honeywellanalytics.com) för mer information.

ALTERNATIV 
FÖR BW CLIP4
Välj mellan 
Honeywells vanliga 
svarta kåpa eller en 
väl synlig, gul kåpa.

INTELLIDOX DOCK-
NINGSSYSTEM
IntelliDoX 
kombinerar smarta 
dockningsmoduler 
med vårt 
instrumenthan-
teringssystem för 
att tillhandahålla 
automatisk testning 
och registrering 
för alla BW Clip4-
detektorer.

Placera detektorn i dockan för utföra 
snabbtest av enheten och sensorerna. 
Informationen förs sedan över till din 
dator för analys, överensstämmelse 
och konfiguration av enheten.


