
•  Hållbar, tillförlitlig och enkel att använda utan 
driftavbrott 

• Registreringsproceduren är noggrann och enkel med 
automatisk händelseloggning

•  Mycket låg ägarkostnad

H2S

CO

O2

SO2 

Upp till tre års kontinuerligt, 
underhållsfritt skydd  

GasAlertClip Extreme är den mest populära och använda 

underhållsfria gasdetektorn i världen som ger ett kontinuerligt, 

tillförlitligt skydd. Detektorn för en gas fi nns i versionerna 

två eller tre år och kräver ingen kalibrering, sensorutbyte, 

batteriutbyte eller batteriladdning. GasAlertClip Extreme är 

kompatibel med MicroDock II-system för automatisk testning. 

Enkel användning kombinerad med minimala utbildningskrav 

och underhållskostnader gör att den är en av de mest 

kostnadseffektiva PPE-lösningar för anläggningsarbetare eller 

de entreprenörer som fi nns på plats.

detektor för en gas

Enkel gasidentifi ering med färgkodade märkningar och 
indikation på LCD-skärm:

Wear yellow. Work safe.
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PÅ GRUND AV PÅGÅENDE FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING KAN SPECIFIKATIONER ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE 
AVISERING.

Tillgänglig lokalt från

 Specifi kationer för GasAlertClip Extreme 

Storlek 2,8 x 5,0 x 8,1 cm

Vikt 76 g

Temperatur H2S: - 40 till +50°C
CO:- 30 till +50°C
SO2: - 30 till +50°C
O2: - 20 till +50°C

Luftfuktighet 5% - 95% RH (ickekondenserande)

Larm -  Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95dB)
-  Låg, hög

Tester Självtest av alla funktioner vid aktivering och var 20 timme. 
Automatiskt batteritest varannan timme.

Normal 
batterilivslängd

Två år (H2S, CO, SO2 eller O2) alternativt tre år 
(H2S eller CO) 

Klassifi ceringar EMI/RFI: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 89/336/EEC
IP 66/67 

Certifi eringar och 
godkännanden

h Klass I, Div. 1, Gr.  A, B, C, D
 ABS (American Bureau of Shipping, USA)  

ATEX: X g II 1 G T4
 sEx ia IIC  T4 
IECEx: Ex ia IIC  T4
X: Uppfyller EU:s krav

Garanti 2 eller 3 år från aktiveringstidpunkten (vid normal drift), plus 
1 års förvaringstid

Kompatibel med 
MicroDock II

Stötskyddad väska Bulkpaket med 
50 enheter

IR-datalänk  

Sensorspecifi kationer

Gas
Mätområde 

(ppm)
Låglarmsnivå1 Höglarmsnivå1

Två- eller treårsdetektor
H2S 0 -100 ppm 10 ppm 15 ppm

CO 0 - 300 ppm
35 ppm 
(30 ppm 

Storbritannien/EU)
200 ppm

Endast tvåårsdetektor
SO2 0 - 100 ppm 5 ppm 10 ppm

O2
0 - 30,0 

volymprocent
19.5 % 23.5 %

1 Larmgränserna kan inte justeras av användaren. Tala om redan vid beställningen om olika larmgränser krävs.

Anm: H2S-, CO- och SO2-sensorerna kräver ingen kalibrering och O2-sensorn är 
självkalibrerande 

Ytterligare funktioner i GasAlertClip Extreme:

• En stor display (LCD) visar återstående livslängd i månader, 
dagar och timmar

•  Högsta exponeringsvärde som larmats visas på begäran

•  Dagligt, användaraktiverat självtest

•  Internt vibratorlarm för bullriga miljöer

•  Sparar och skickar gaslarmhändelser

Standardfunktioner i BW:s produkter: 

• En kompakt och lätt design gör att den är bekväm att bära

• Vattentät

• Kompatibel med den automatiska teststationen BW 
MicroDock II

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

• Ljusstarka larmlampor i vidvinkelglas

• Inbyggt, stötsäkert skal

Kontakta BW Technologies för en komplett förteckning över tillbehör.

Tillbehör och reservdelar

Mikael
loggagif


