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SingleGasclip Plus
Draagbare enkelgasdetector met hibernate-modus

Eigenschappen

• Iedere minuut in hibernate-modus is 
een minuut langere levensduur

• 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

Betaal alleen voor de tijd dat u de Single Gas Clip 
Plus gebruikt!

De hibernate-modus van de Single Gas Clip Plus zorgt voor 
een langer toestelleven. Of het nu gaat om de heetste 
of de koudste omstandigheden: de Single Gas Clip is 
ontwikkeld en getest om veiligheid te bieden in de meest 
veeleisende condities.  

De Single Gas Clip Plus is degelijk gebouwd. 
Hij functioneert in de meest veeleisende 
werkomstandigheden. Ieder toestel ondergaat een 
kwaliteitscontroletest om zeker te zijn dat de sensor 
betrouwbaar is.

De hibernate-modus schakelt de Single Gas Clip Plus 
uit zodat de sensor en de batterij langer mee gaan. Als 
de klus geklaard is, synchroniseert u de Single Gas Clip 
Plus met de GCT IR Link of de SGC Dock. Bij de volgende 
klus is hij met een druk op de knop klaar voor gebruik. 
Hierdoor betaalt u alleen voor de maanden dat de SGC 
Plus in gebruik is. Iets wat geen enkele andere draagbare 
detector hem kan nazeggen.

Specificaties
Afmetingen 85,6 x 50 x 29,2 mm, gewicht 76 gram
Temperatuur en RV -40°C tot +50°C, 5 tot 95% RH, niet-condenserend

Levensduur 3 jaar vanaf activatie of 2 jaar bedrijfsduur, wat het eerst 
voorkomt. Batterij 2 jaar.

Alarmen Visueel, vibratie, hoorbaar (min. 95 dB)
Levensduur aftelfunctie, Laag  en Hoog alarm, Over Limit

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: 
ATEX: 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 
(instelbaar)

H2S: 0 - 100 ppm, Laag: 10 ppm, Hoog: 15 ppm 
CO:   0 - 300 ppm, Laag: 35 ppm, Hoog: 200 ppm


