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Gas Clip Plus

De Gas Clip Plus biedt de mogelijkheid van een ‘time-out’ voor de
detector als deze voor langere tijd niet in gebruik is. Deze
mogelijkheid is zeer geschikt voor seizoensgebonden
werkzaamheden, ‘stops’ of verhuurinstrumenten.
U kunt het instrument in de slaapstand zetten door het te
synchroniseren met onze IR Link of Clip Dock. Bij het opnieuw
gebruiken van het instrument drukt U op de aan-knop. Bij de Gas
Clip Plus betaalt U alleen voor de tijd dat het instrument actief in
gebruik is.
In het kort:
• Alleen bevoegd personeel kan de detector in de slaapstand
zetten
• Ongekend betrouwbare sensoren voor H2S of CO
• Vrij programmeerbare alarmgrenzen en ‘real-time gas display’
• 50% grotere batterijcapaciteit
• 0,1 ppm resolutie voor sensor en display
• Twee-weg IR communicatie voor event downloads,
bump testen & updates
• Programmeerbare display voor identificatie
• ”Bump check” bevestiging / identificatie

www.gasclip.nl

‘s Werelds meest geavanceerde enkel gas detectie instrument.
Ongeëvenaarde betrouwbaarheid.
Eigenschappen en flexibiliteit die de productiviteit verbeteren.
Optimale veiligheid.

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

Gas Clip Plus

Optioneel

Specificaties
Afmetingen

HxBxD: 81 x 50 x 28 mm / 3,2 x 2,0 x 1,1 inch

Gewicht

76 gram / 2.7 oz

Temperatuur

H₂S:
CO:

Vochtigheid

5% tot 95% relatieve vochtigheid
Niet condenserend

Alarmen

Visueel, vibrerend en hoorbaar (minimaal 95 dB)

Event Log

Opslag voor de laatste 10 events.
Laatste event vervangt oudste event.

Tests

- Volledig functionele zelftest bij activering en
elke 20 uur bij in gebruik zijn
- Continue automatische batterij test

Batterijduur

Twee jaar (bij 4 minuten alarm per dag)

IR Lezer

-40ºC tot +50ºC / -40°F tot +122°F
-40ºC tot +50ºC / -40°F tot +122°F

Beoordelingen Voldoet aan EMC richtlijnen 89/336/EEC /
IP66/67 /
0359

“Clip Dock” Bump- en
kalibratieautomaat
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Certificaten

Normen: UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157
Class 1, Divisions 1 & 2, Groups A,B,C and D
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4
IECEX: EX ia IIC T4

Garantie

3 jaar na activering ( mits binnen 1 jaar geactiveerd)
of 24 maanden actief gebruik, wat het eerst van
toepassing is

Meetbereik

H2S: 0,0 - 100,0 ppm
Laag alarm limiet: 1,0 - 10,0 ppm, instelbaar
Hoog alarm limiet: 1,0 - 15,0 ppm, instelbaar

of

CO: 0 - 300 ppm
Laag alarm limiet: 1 - 50 ppm, instelbaar
Hoog alarm limiet: 1 - 200 ppm, instelbaar

Opties

- LCD uitlezing meetwaarde of resterende
gebruiksduur
- Attentie ”Bump check” interval
- Attentie Kalibratie interval
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