
ACESSÓRIOS DE PRODUTO

Wear yellow. Work safe.

GasAlertMax XT II é uma forma inteligente, simples e econômica de conformidade. 
Com a sua bomba de amostragem integrada e motorizada, o GasAlertMax XT II 
monitora de forma confiável até quatro gases perigodos (H2S, CO, O2 e gases 
combustíveis).

Personalize seu detector para se adequar às suas necessidades específicas.
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Acessórios para transporte

GA-BXT
Proteção à prova de choque
A capa de proteção de borracha externa mantém os detectores mais limpos e pro-
porciona proteção adicional em condições extremas. A capa de proteção encaixa-
se bem no detector e é equipada com um robusto clipe-jacaré de aço inoxidável.

GA-HXT
Estojo para transporte
Fixe com segurança o GasAlertMax XT II e o tubo ao seu cinto com estojo de transporte.

GA-NS-1
Faixa para pescoço com trava de segurança
Use o detector próximo da zona de respiração sem dificultar a mobilidade. Se a 
faixa ficar presa em algum lugar, a trava de segurança solta da faixa para pescoço.

GA-LY-1
Faixa para pescoço
A faixa curta (15,2 cm /6 pol.) facilita a fixação do detector de gás na roupa ou 
equipamento de proteção individual (EPI). O loop menor pode ser preso em botões 
ou a outros prendedores.

GA-ES-1
Faixa de extensão
A faixa de extensão de 1,2 m / 4 pés fixa-se facilmente ao detector. 

Kits para espaço confinado

Kit Deluxe para espaço confinado
O Kit Delux para espaços confinados (XT-CK-DL) é equipado com: capa de pro-
teção à prova de choque, estojo para transporte, Kit de Conectividade Infravermel-
ho, regulador LPM de 0,5 demangueira de calibração de 1 m/3 pés com conexão 
rápida,mangueira de amostragem de 3 m/10 pés com conexão rápida e uma 
maleta de transporte de lateral reforçada com bolsos com fecho e espuma para 
encaixe de acessórios. Detector e gás de calibração vendidos separadamente.

Kit de maleta de transporte para espaço confinado
A maleta de transporte compacta e durável (XT-CK-CC, não está na imagem) guarda, 
de forma conveniente, seu kit detector de gases e tudo o que você precisa para uma 
amostragem segura em trabalhos que requerem entrada em espaço confinado.
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*Para regiões fora da América do Norte, substitua “-NA” por: “-EU” para Europa, “-UK” para Reino Unido e “-AU” para Austrália/China

Acessórios para transporte (continua)

GA-CH-2
Estojo com tiras para prender no tórax
Mantenha o detector preso ao tórax e próximo da zona de respiração. A mobili-
dade não é prejudicada pelo estojo com tiras preso ao tórax. O estojo com tiras é 
fixado em torno dos ombros e torso do usuário.

GA-ARM-1
Faixa para braço
Prenda, de forma confortável, o detector ao seu braço com a faixa para braço para  
garantir que ele seja usado próximo da zona de respiração sem dificultar a mobili-
dade. O clipe-jacaré no detector fixa-se facilmente à faixa para braço.

Acessórios de força

XT-C01-MC5
Carregador com encaixe para várias unidades
Carrega simultaneamente cinco detectores com o Multi-Unit Cradle Charger. Basta 
encaixar os detectores no carregador e aguardar o ícone de bateria no display LCD 
indicar que a bateria está totalmente carregada.

GA-PA-1-MC5-NA*
Adaptador de alimentação para várias unidades
Carrega simultaneamente cinco detectores com o adaptador de força para várias 
unidades. Basta conectar cada adaptador à interface de infravermelho/carrega-
mento de um detector e aguardar o ícone de bateria no display LCD indicar que a 
bateria está totalmente carregada.

GA-VPA-1
Cabo de alimentação para veículos
Carrega o detector com facilidade em qualquer lugar com o Adaptador de força 
para veículo. Adequado para aplicações de 12 V. Basta conectar o adaptador à 
interface de infravermelho/carregamento do detector e à porta de carregamento e 
aguardar o ícone de bateria ser exibido no display LCD para indicar que a bateria 
está totalmente carregada.

GA-PA-3
Adaptador de força para ligação direta de 12-24 Vcc 
Conecte-se diretamente a um sistema de força de 12 V ou 24 V cc com o adap-
tador de força com cabo direto de 12-24 V CC. Basta conectar o adaptador à 
inteface de carregamento/infravermelho do detector.

GA-PA-1-NA*
Adaptador de força para reposição
Certifique-se de que o detector esteja carregado e pronto para uso com o adapta-
dor de força de infravermelho. Basta conectar o adaptador à interface de infraver-
melho/carregamento do detector e aguardar o ícone de bateria no display LCD 
indicar que a bateria está totalmente carregada. Incluído com o detector.
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Acessórios diversos

GA-USB1-IR
Kit de conectividade por infravermelho
O Kit de Conectividade por Infravermelho conecta-se facilmente à porta de car-
regamento e comunicações de infravermelho, conectando o computador para 
downloads de dados e acesso a opções de configuração do instrumento.

Fleet Manager II
O Fleet Manager II permite que os usuários façam o download de informações 
diretamente do detector GasAlertMax XT II ou do sistema MicroDock II. A análise e 
o armazenamento de dados são facilitados. O Fleet Manager II também permite a 
personalização das opções de detector definidas pelo usuário. Incluído com o Kit 
de Conectividade por Infravermelho.

Acessórios de amostras/testes

MicroDock II
O MicroDock II é a forma mais econômica de gerenciar o GasAlertMax XT II. Cali-
bração, teste de bomba, carga e registro são simplificados. Totalmente portátil, o 
MicroDock II não requer o uso de computador e pode gerenciar até seis módulos 
de ancoragem GasAlertMax XT II.

GA-PROB1-1
Sonda para amostragem
A sonda para amostragem (0,3 m/ 1 pé) é ideal para amostragem de orifício de co-
leta ou amostragem em locais de difícil alcance. Os filtros de partículas e a barreira 
hidrofóbica impedem que a umidade e os detritos entrem no detector.

GA-PROB-FIL-K1
Trocas de filtro e gaxeta para GA-PROB1-1
Filtros hidrofóbicos de reposição (1,0 µm), filtros de partículas e gaxeta para uso 
com a Sonda de amostragem para impedir que umidade e partículas entrem no 
detector.

M0931K
Peças de reposição de encaixe de conexão rápida para  
mangueira de amostragem
Conectar a tubulação à entrada da bomba é fácil com o encaixe de Conexão Rá-
pida. As peças de reposição de encaixe de conexão rápida vêm em um kit de dois.

GA-CPROB1 / GA-CPROB2
Sonda para amostragem desmontável com alça
Fornecida em tamanhos de 1 m/3,3 pés ou 1,8 m/6 pés.

D4-PROB1 / D4-PROB3 / D4-PROB6
Sonda para investigação com alça e conexão rápida
Locais remotos de amostragem com Sonda de Investigação com alça e conexão 
rápida Conectar a tubulação à entrada da bomba é fácil com o encaixe de conexão 
rápida. Fornecida em tamanhos de 0,3 m / 1 pé, 0,9 m/3 pés ou 1,8 m / 6 pés.



COMO RESULTADO DAS PESQUISAS CONTÍNUAS E DE APRIMORAMENTOS NO PRODUTO,  
AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS À ALTERAÇÃO SEM NOTIFICAÇÃO.
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Entre em contato com a BW Technologies by 
Honeywell para uma lista completa de gases 

de teste e equipamento de calibração. 

Acessórios para amostragem/teste (continua)

GA-FLOAT
Flutuador de amostragem
Para obter amostras diretamente acima dos líquidos, o fluturador de amostragem 
é a solução fácil. A mangueira conecta-se a um eixo entre duas bóias. A entrada é 
elevada acima da superfície líquida.

GA-MFILTER
Filtro de partículas concrecionadas e metálicas
Os filtros de partículas concrecionadas e metálicas impedem que pós e detritos 
entrem e obstruam a bomba. 

M5-AF-K2 / M5-AF-K2-100
Filtro auxiliar para bomba do GasAlertMax XT II
Para ambientes com alta incidência de poeira O filtro auxiliar fornece proteção 
adicional para a bomba. Disponível em um kit de 5 ou 100.

XT-RF-H5 / XT-RF-H50 / XT-RF-H100
Filtro hidrofóbico sobressalente para a bomba do  GasAlertMax XT II
O Filtro Hidrofóbico sobressalente pode ser facilmente inserido no GasAlert-
Max XT II para impedir que a umidade entre no detector. Disponível em kits de 5, 
50 ou 100. 

GA-PFMAX / GA-PFMAX-50 / GA-PFMAX-100
Filtro de partículas sobressalente para a bomba do GasAlertMax XT II 
O filtro de partículas da bomba, disponível em kits de 5, 50 e 100, pode ser facil-
mente trocado quando os filtros em uso ficarem sujos ou entupidos.

Equipamento para calibração/teste
Estão disponíveis diversos cilindros de gás de teste e kits de 7 L, 34 L, 58 L, 103 L 
e 900 L. A calibração é tão precisa quanto o gás de teste usado, portanto os gases 
de teste da BW Technologies by Honeywell são fabricados seguindo os padrões do 
N.I.S.T. (National Institute of Standards and Technology). 


