GasAlertCLIP EXTREME
- H2S, SO2, CO, O2
Jednorázový, bezúdržbový detektor
s dobou použití 2 nebo 3 roky
IP 66/67, ATEX do zóny 0, Prohlášení o shodě

• alfanumerický LCD displej nepřetržitě ukazující, jak dlouhá doba životnosti ještě zbývá
a další provozní údaje a pokyny pro obsluhu
• stahování uložených dat na počítač, nebo jejich přímý tisk na infračervené tiskárně
• uloží a zobrazí největší naměřené hodnoty
• má dvě hodnoty alarmu (dolní a horní)
• alarm zvukový, vibrační a světelný
• kyslíkový senzor má rozsah měření 0-30%, H2S senzor 0-100ppm
• velikost: 28 x 50 x 81 mm, váha 76g
• plně funkční autotesty jsou na senzor, baterii, elektroniku a alarmy
• slovo Extreme vyjadřuje mimořádnou odolnost proti nárazu, prachu a vodě
• vybaven masivním ocelovým klipem k uchycení na oděv, opasek, apod.
• nejjednodušší ovládání jedním tlačítkem (spuštění autotestu, přenos dat,
zobrazení max. detekované hodnoty

GasAlert EXTREME
- H2S, SO2, CO, O2, PH3, NH3,
NO2, HCN, ETO, ClO2, O3, NO, Cl2
Jednoplynový, detektor s výměnným senzorem a baterií
IP 66/67, ATEX do zóny 0, Prohlášení o shodě
•
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LCD displej nepřetržitě ukazuje koncentrace plynu v reálném čase
při nízkém osvětlení se displej automaticky rozsvítí
velikost 28 x 50 x 95 mm a váha pouhých 83g
zvukový, vibrační a světelný alarm
baterie má životnost 1 rok
jednoduchá a automatická kalibrační procedura
rozsáhlé uživatelské menu
možnost zajištění nastavených hodnot bezp. kódem
vnitřní paměť, možnost vybavení Deníkem událostí
zdarma softwarové vybavení určené ke stahování a vyhodnocování uložených dat
4 alarmy – okamžitý dolní a horní a nebezpečná dávka škodlivin (plynů)
za 8-mi hodinový, resp. 15-ti minutový časový úsek
• plně funkční autotesty jsou na senzor, baterii, elektroniku a alarmy
• slovo Extreme vyjadřuje mimořádnou odolnost proti nárazu, prachu a vodě
• vybaven masivním ocelovým klipem k uchycení na oděv, opasek, apod.

GasAlert MICRO CLIP XT
– H2S, CO, O2, Ex
1,2,3 nebo 4 plynový detektor s výměnnými
senzory a nabíjecí baterií.
Vodotěsný, IP 66,67, ATEX do zóny 0, Prohlášení o shodě
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LCD displej nepřetržitě ukazuje koncentrace plynu v reálném čase
zelené „světlo života“ a ověřovací pípnutí (kontrola funkčnosti detektoru)
velikost 112x60x28 a váha pouhých 170 g
alarm zvukový,vibrační a světelný
doba provozu je minimálně 10 hodin
jednoduchá a automatická kalibrační procedura
vnitřní paměť
4 alarmy-okamžitý horní a dolní,8-mi hodinový
nebo 15-ti minutový časový úsek
• zabezpečení proti neoprávněné manipulaci
• pouzdro je z pevného kompozitního materiálu, odolné proti nárazu,
neklouzavé
• detektor je vybaven masivním ocelovým klipem k uchycení na oděv apod.
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