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SingleGasclip
Draagbare enkelgasdetector

Eigenschappen

• Ongeëvenaarde betrouwbaarheid 
voor H2S, CO en O2

• Instelbare alarmen en real-time 
concentratie-uitlezing

• Uitleesresolutie H2S op 0,1 ppm
• 2-weg IR-communicatiepoorten voor 

het downloaden van gebeurtenissen, 
bumptests en updates

• Programmeerbaar toestel-ID
• Bump check bevestiging en 

identificatie

Dit is de SingleGasClip. Een betrouwbare, draagbare 
enkelgasdetector die continue monitort op giftige 
gassen in zelfs de zwaarste werkomstandigheden.

Of het nu in de koudste of de warmste omstandigheden 
gaat, de SingleGasClip is ontworpen en getest om 
veiligheid te bieden aan uw werknemers in de zwaarste 
omstandigheden.

Hij is eenvoudig te bedienen door gebruik te maken van 
de laatste technologie op het gebied van veiligheid. Iedere 
detector wordt getest in de fabriek. Daardoor kunnen 
de eigendomskosten laag blijven. Er zijn geen verborgen 
onderhoudskosten, alleen maar betrouwbare detectors 
die op uw terrein werknemers helpen hun werk veilig, 
productief en kosteneffectief te doen. 

De SingleGasClip wordt eenvoudig bediend met één knop 
en beschikt over volledige datalogging.

Specificaties
Afmetingen 85,6 x 50 x 29,2 mm, gewicht 76 gram

Temperatuur en RV
H2S: -40°C tot +50°C, 5 tot 95% RH, niet-condenserend
CO: -40°C tot +50°C, 5 tot 95% RH, niet-condenserend
O2: -35°C tot +50°C, 5 tot 95% RH, niet-condenserend

Levensduur 2 jaar

Alarmen Visueel, vibratie, hoorbaar (min. 95 dB)

Tests Volledige functie-zelftest bij activatie en iedere 20 uur, 
continue automatische batterijtest

Beoordelingen EMC richtlijn 2004/108/EC
IP 67

Certificaten
ETL: UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157 Class 1 Div 1 & 2 
Groups A, B, C and D CE Ex: ATEXS: II 1 G Ex ia IIC T4 IECEX: 
EX ia IIC T4

Garantie 2 jaar vanaf activatie, 1 jaar houdbaarheid vóór activatie

Gassen bereik, alarmen
H2S: 0 - 100 ppm, Laag: 10 ppm, Hoog: 15 ppm
CO:   0 - 300 ppm, Laag: 35 ppm, Hoog: 200 ppm
O2: 0 - 30 %, Laag: 19,5%, Hoog: 23,5%

Opmerkingen
Real-time concentratie-aanduiding of resterende 
levensduur. Kalibratie optioneel. Instelbare alarmpunten en 
bump-herinnering


