
Wear yellow. Work safe.

Kompakt. Enkel att använda. 
Driftsäker. Prisvärt skydd.
Med dessa fördelar är det inte konstigt att GasAlertMicroClip 
är den mest populära multigasdetektorn i världen. Detektorn 
fungerar som din trogna följeslagare i farliga miljöer och håller 
dig säker utan att belasta dig för mycket. 

Den är också den enda multigasdetektorn med IP68-klassning, 
vilket ger ett oöverträffat skydd mot vatten: upp till 45 minuter på 
1,2 meters djup. Du kan vara säker att detektorn klarar sig även 
i mycket krävande förhållanden.

Välj mellan två detektorer, båda har förlängd batterilivslängd  
(18 timmar), enknappshantering och Honeywells kända kvalitet:

GasAlertMicroClip XL: låg initial kostnad; två års garanti.

GasAlertMicroClip X3: tre års garanti och en ny syresensor 
som utökar den totala förväntade livslängden till fem år.

Kontinuerlig 
detektering 
av upp till  
4 gasfaror:

LEL

H2S

O2

CO

Garanterad drift under ett 
helt skift, även under svåra 

förhållanden. 

NYHET!  
GasAlertMicroClip X3 med ny  
O2-sensor och tre års garanti med  
en total förväntad livslängd på fem år.

NYHET!  
GasAlertMicroClip X3 och 
GasAlertMicroClip XL har nu  
IP68-klassning för maximalt skydd 
mot damm och vatten (upp till  
45 minuter på 1,2 meters djup).

Använd vår unika avancerade teknologi för 
säkerhet, efterlevnad och produktivitet.
n Avancerad teknik för tillförlitlig batterikapacitet

n Reflex™-teknik för säker sensorkänslighet

n Kompakt, lätt och enkel att använda – kräver ingen expertis

n Blinkande grön IntelliFlash™-lampa för snabb översikt

multigasdetektorer

Enkel att bära Enkel att avläsa Enkel att se



bwesales@gasmonitors.com Europa: (Gratisnummer) +800 333 222 44
www.honeywellanalytics.com Europa: +41 44 943 4380

Mellanöstern, OSS, Afrika: +971 4 450 5852

Tillgänglig lokalt från

Wear yellow. Work safe.

Specifikationer för GasAlertMicroClip 
GasAlertMicroClip XL GasAlertMicroClip X3

Storlek 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 tum

Vikt 190 g / 6.7 oz. 179 g / 6.3 oz.

Temperatur -20 till +50 °C / -4 till +122 °F

Luftfuktighet 0–95 % RH (ickekondenserande)

Larm Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB) • Låg, hög, TWA, STEL, OL (över 
gräns)

Tester Ljud- och ljuslarm vid aktivering, sensorer, batteri och  
kretsar (kontinuerliga)

Normal 
batterilivslängd

18 timmar; laddas på mindre än 6 timmar
OBS! Cirka 20 % kapacitetsförlust efter 500 laddningscykler är normalt med 
litiumbatterier. Mer information finns i handboken.

Alternativ Kontrolljud
Ställ in KTV-intervall
Sensor på/av
Kontinuerliga larm
Säkerhetsläge
Tyst läge 
Kalibreringslås
Automatisk nollställning vid start
Automatisk O2-kalibrering vid start
Ställ in funktionstestintervall
Forcera funktionstest efter 
funktionstestdatum

IntelliFlash™-intervall 
Mätning av brännbara gaser  
(% LEL eller volym-% metan)
Kalibreringsgashalt som väljs av 
användaren 
Forcera kalibrering efter 
kalibreringsdatum
Låglarmbekräftelse
Språkval
Ställ in startmeddelande

Klassificeringar IP68 – upp till 45 minuter vid 1,2 m (GasAlertMicroClip XL and X3)
EMI/RFI: Uppfyller kraven i direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk 
kompatibilitet

Certifieringar och 
godkännanden

Klass I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
ATEX:  II 1 G

Ex ia IIC T4 Ga
IECEx:  Ex ia IIC T4 Ga

European Conformity
KTL (certifiering pågår för GasAlertMicroClip X3)

Garanti Full två års garanti (GasAlertMicroClip XL) eller tre års garanti 
(GasAlertMicroClip X3), inklusive sensorer
OBS! Vid normal driftstemperatur på -20 °C/4 °F till 50 °C/122 °F är batteriet 
garanterat att ha 12 timmars driftstid under garantiperioden.

Förväntad 
livslängd

Fem år, inklusive sensorer* (endast GasAlertMicroClip X3)
*Obs! Sensorer innehåller inte förbrukningsmaterial och detektorn uppnår 
vanligtvis den förväntade livslängden om den används enligt anvisningarna i 
användarmanualen. Märk att förgiftade sensorer inte omfattas av garantin.

Sensor specifikationer

Gas Mätområde Upplösning

H2S 0–100 ppm 1 ppm

CO 0–500 ppm 1 ppm

O2 0–30,0 % 0,1 %

Brännbara 
gaser

0–100 % LEL 
0–5,0 volym-%

1 % 
0,1 %

Sensorernas larmgränser kan ställas in av användaren. Larmgränser visas automatiskt när 
instrumentet startas.
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Standardegenskaper för GasAlertMicroClip:
n Garanterad drift under minst ett 12-timmars skift – ner till

-20 °C – med säker LEL-detektering av väte, acetylen och
andra brännbara gaser

n Hållbart och laddningsbart litiumpolymerbatteri – testad att
hålla i extrema miljöer

n Ergonomisk och enkel att bära – belastar inte bäraren
n Gaskoncentrationer visas i realtid på LCD
n Lysande, visuella vidvinkellarm
n IP68-klassning för maximalt skydd mot damm och vatten  – upp

till 45 minuter på 1,2 meters djup
n Användarvänlig, säker användning med endast en knapp och

intuitiva LCD-ikoner
n IntelliFlash™-lampa visar att detektorn har funktionstestats och

fungerar felfritt
n Självtest av sensorer, batteristatus, kretsar samt ljud- och

ljuslarm vid start
n Kompatibel med MicroDock II-dockningsstation för automatisk

funktionstestning och kalibrering
n Kompatibel med Fleet Manager II-programvara för rapportering

och arbetsledning
n Flera språkval: engelska, franska, tyska, spanska och

portugisiska

Nytt i GasAlertMicroClip X3:
n Fem års föväntad livslängd och tre års garanti
n Helt ny syresensor som fungerar felfritt i fem år – inga

utbyteskostnader under detektorns livstid
n Överlägsna ägandekostnader – minimerat underhåll och

maximerad livslängd

Kontakta BW Technologies by Honeywell för en komplett förteckning 
över tillbehör.

Tillbehör och reservdelar

MicroDock II
Laddare för fem 

enheterIR-anslutningssats

multigasdetektorer


