
. 

- De onafhankelijke VISIE op levering en onderhoud van uw gasdetectie -

Mobiele kalibratieautomaat. Test 12 eenheden per minuut! 
De Clip Dock is een alles-in-één kalibratie automaat ontworpen 
voor maximale test efficiëntie en draagbaarheid. 

Dit instrument wordt in een robuuste Pelican koffer geleverd en 
heeft 2 GB USB geheugen. Het is in staat  nauwkeurig alle Gas 
Clip data te testen en vast te leggen terwijl het de test periode en 
het gasverbruik vermindert.  

Traditionele kalibratieautomaten zijn ontworpen om één 
instrument tegelijk te testen. Dit is tijdrovend en verbruikt  
onnodig veel test gas. Gas Clip Technologies™ heeft de test 
periodes verkort en het test gas gebruik aanzienlijk vermindert; 
gebruikers kunnen nu vier instrumenten gelijk testen. Dit 
bespaart gas en tijd. 

In het kort: 
• Test 4 instrumenten gelijk, twaalf detectors per minuut
• Oplaadbare batterij, geschikt voor honderden tests
• Ingebouwde flow reduceer en manometer
• 2 GB USB Geheugen voor bumptest en event logging
• Twee-weg IR communicatie voor event downloads,

bump testen & updates
• Stevige gele Pelican koffer
• Geen computer vereist voor bediening

Eigenschappen en flexibiliteit die de productiviteit verbeteren. 
Optimale veiligheid.

Ex-Ox-Tox 
Westerdreef 5V
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- De onafhankelijke VISIE op levering en onderhoud van uw gasdetectie -

Afmetingen  HxBxD: 17,6 x 47 x 35,7 cm / 7 x 18,5 x 14 inch 

Gewicht   7,6 kilogram, exclusief gasfles 

Batterij   Oplaadbare Lithium Ion 

Geheugen   USB 2 GB Standaard 

Garantie   2 jaar 

Functies - Bumptesten
- Kalibratie
 - Configuratie Gas Clip instrumenten

Opslag voor - Bump testen
- Kalibratie logboek
- Event logging
- Configuratie individuele detectors

Gassen    H₂S, CO, O₂ 

Geschikt voor  Gas Clip 
   Gas Clip Plus 

Kalibratiegas    58L of 116L cilinders; 
   Cilinders met groter volume beschikbaar 

Specificaties 
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Clip Dock Close-Up 
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