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•  Duurzaam, betrouwbaar en gemakkelijk te  
gebruiken zonder tijdsduur buiten gebruik 

• Gegevensopslag is nauwkeurig en gemakkelijk  
met de automatische gebeurtenissenlogging

•  Uitzonderlijk lage gebruikskosten

Tot drie jaar voortdurende 
onderhoudsvrije bescherming  

‘s Werelds populairste en wijd gebruikte onderhoudsvrije 

gasdetector, de GasAlertClip Extreme, biedt voortdurende, 

betrouwbare bescherming. Deze enkelgasdetector is 

verkrijgbaar in versies voor twee of drie jaar en vereist 

geen kalibratie, sensorvervanging, batterijvervanging of 

batterijoplading. De eenvoud van de GasAlertClip Extreme, 

die compatibel is met het automatische testsysteem 

MicroDock II, en zijn minimale opleidingvereisten en 

verwaarloosbare onderhoudskosten maken van deze 

detector één van de meest rendabele PPE-oplossingen voor 

faciliteitarbeiders of aannemers ter plaatse.

Gemakkelijke gasidentificatie met labels met kleurencode en LCD-
aanduiding:



Plaatselijk verkrijgbaar via

WIJ PROBEREN ONZE PRODUCTEN PERMANENT TE VERBETEREN. DAAROM KUNNEN DE SPECIFICATIES ZONDER VOORAFGAANDE 
KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

Specificaties van GasAlertClip Extreme

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

Gewicht 76 g

Temperatuur H2S: -40 tot +50°C
CO: -30 tot +50°C
SO2: -30 tot +50°C
O2: -20 tot +50°C

Vochtigheid 5% - 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend)

Alarmen -  Visueel, trillend en akoestisch (95dB)
-  Laag, Hoog

Tests Volledige zelftest bij inschakeling en om de 20 uur, evenals 
automatische batterijtest om de 2 uur

Typische 
levensduur van de 
batterij

Twee jaar (H2S, CO, SO2 of O2) of drie jaar (H2S of CO) 

Klassen EMI/RFI: Voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG
IP 66/67 

Certificaten en 
goedkeuringen

h	 Klasse I, afd. 1, gr. A, B, C, D
 American Bureau of Shipping 

ATEX: X	g II 1 G T4
 Ex ia IIC  T4 
IECEx: Ex ia IIC  T4
X: Europese conformiteit

Garantie 2 of 3 jaar vanaf ingebruikneming (bij normale werking), plus 
1 jaar levensduur in magazijn

Compatibel met 
MicroDock II

Schokbestendige 
behuizing

Bulkverpakking met 
50 eenheden

Infrarode 
dataverbinding  

Sensorspecificaties

Gas
Meetbereik 

(ppm)
Laag alarm1 Hoog alarm1

Detector voor 2 of 3 jaar
H2S 0 -100 ppm 10 ppm 15 ppm

CO 0 - 300 ppm
35 ppm  

(30 ppm UK/EU)
200 ppm

Alleen detector voor 2 jaar
SO2 0 - 100 ppm 5 ppm 10 ppm

O2 0 - 30.0 % per vol. 19.5 % 23.5 %
1 Ingestelde alarmpunten kunnen niet worden aangepast. Indien andere alarmpunten 
vereist zijn, dient u dit aan te geven wanneer u het product bestelt.
NB: H2S, CO en SO2 sensoren vereisen geen kalibratie; de O2-sensor kalibreert 
zichzelf

Bijkomende kenmerken van GasAlertClip Extreme:

• Grote vertrouwens-LCD geeft resterende levensduur weer in 
maanden, dagen en uren

•  Geeft de ervaren alarmpiekwaarden weer op aanvraag

•  Door de gebruiker geactiveerde dagelijkse zelftest

•  Intern trilalarm voor omgevingen met veel lawaai

•  Registreert en verzendt gasalarmgebeurtenissen

Standaardkenmerken van BW-producten: 

• Het compacte en lichtgewicht ontwerp maakt het aangenaam 
om dragen

• Waterbestendig

• Compatibel met het automatische teststation MicroDock II 
van BW

• Volledige zelftest van sensor, batterijstatus, 
stroomkringintegriteit en akoestische/visuele alarmsignalen

• Heldere visuele alarmindicators met grote gezichtshoek

• Ingebouwde schokbestendige behuizing

Neem contact op met BW Technologies voor een lijst met alle accessoires.

Opties en accessoires

Europees hoofdkantoor
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
Tel: +41 (0) 44.943.4300
Fax: +41 (0) 44.943.4398
www.gasmonitors.com bwesales@gasmonitors.com

Europa  +44 (0) 1295.700.300 
Frankrijk +33 (0) 442.98.17.70 
Duitsland  +49 (0) 2137.17.6522 
Midden-Oosten +971.4.4505852 
USA  1.888.749.8878 

Latijns-Amerika +55.11.3475.1873  
Zuidoost- Azië +65.6580.3468 
China +86.10.6786.7305 
Australië +61.3.9464.2770 
Andere landen +1.403.248.9226 12
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