multigasdetektor

H2S

Gå rätt väg och gör
besparingar
GasAlertMax XT II är den smarta, enkla och ekonomiska
vägen till fullständig säkerhet. Personalen känner sig
säkrare och olycksfallen minskar så att alla kan arbeta
bättre. Det betyder besparingar från mindre driftstopp
och mer produktivitet.
Enkel hantering med SmartSample-pump.
GasAlertMax XT II visar tillförlitligt upp till fyra gasrisker och
är enkel att hantera med en enda knapptryckning och en
robust, motordriven pump för intelligent fjärrprovtagning,
vilket är idealiskt för trånga utrymmen. GasAlertMax XT II
är fullt kompatibel med MicroDock II-systemet för
automatisk testning och kalibrering.

• Minsta möjliga kostnader och utbildning med
enknappshantering
• Mer exakta provtagningsresultat tack vare ny
pumpteknik med SmartSample
• Kompakt, bekväm och tålig i tuffa miljöer

Wear yellow. Work safe.
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Standardfunktioner i BW:s produkter:

Ytterligare funktioner i GasAlertMax XT II:

• Gaskoncentrationerna visas löpande i realtid på LCD-skärmen

• Inbyggd provtagningspump med tillförlitlig membranteknik

• En kompakt och lätt design gör att den är bekväm att bära

• Branschens bästa blockdetektering med halvledartrycksensor

• Vattentät

• Flera språkval: engelska, franska, tyska, spanska
och portugisiska

• Enkel, automatisk kalibrering, kompatibel med BW MicroDock
II-system för automatisk test- och kalibreringsstation

• Bekväm hantering av detektorn med Fleet Manager II

• Alla funktioner kontrolleras vid start genom självtest av sensorer,
batteristatus och kretsar, samt ljud- och ljuslarm

• Utrustad med dataloggning och händelseloggning som standard

• Ljusstarka larmlampor i vidvinkelglas

Tillbehör och reservdelar

• Inbyggt, stötsäkert skal

Specifikationer för GasAlertMax XT II
Storlek

13,1 x 7,0 x 5,2 cm

Vikt

328 g

Temperatur

-20 till 50ºC

Luftfuktighet

10-100 % RH (ickekondenserande)

Larm

- Ljus-, vibrator- och ljudlarm (95 dB)
- Låg, hög, KTW, NGV, OL (överskridningslarm), låg
batterinivå, pump

Sensorspecifikationer

Tester

Ljud- och ljuslarm vid aktivering, sensorer, batteri, pump och
kretsar (kontinuerliga)

Gas

Normal
batterilivslängd

13 timmar vid 0ºC
8 timmar vid -20ºC
Laddas på 6 timmar

Pumpdrag

Provtagning från upp till 35 m
Det kan ta flera sekunder för detektorn att fastställa om
slangarna har blockerats vid slanglängder på 30 m och 35 m.
- Försök inte kalibrera en GasAlertMax XT med längre slangar
än standardslangarna för kalibrering som medföljer till detektorn.
- Det är viktigt att vänta tillräcklig tid så att fjärrprovtagningen
av gaser som utgör atmosfärisk risk hinner nå sensorerna
för gasdetektering. Flödeshastigheten vid provtagningen för
pumpen GasAlertMax XT är cirka 2 sekunder per 30 cm
slangstycke Vänta tillräckligt länge efter att den atmosfäriska
provtagningen har nått fram till sensorhålet
så att avläsningarna hinner stabiliseras.

Alternativ

Kontrolljud
Säkerhetslås (sensor)
Kontinuerliga larm
Säkerhetsläge
IR-kalibreringslås
Val av plats
Forcering av blockeringstest
Forcera funktionstest efter
funktionstestdatum

Klassificeringar
Tillträdesskydd

EMI/RFI: Uppfyller kraven i EMC-direktiv 2004/108/EC
IP66/67

Certifieringar och
godkännanden

Garanti

IECEx:
ATEX:

Kompatibel med
MicroDock II

Bälteshölster

Multiladdare

Stötskyddad väska

Kontakta BW Technologies by Honeywell för en komplett förteckning över tillbehör.

Mätområde

Upplösning

H2S

0-200 ppm
1 ppm
0-1000 ppm
1 ppm
O2
0-30,0 %
0,1 %
Brännbara
0-100 % LEL
1%
gaser
0-5,0 vol-%
0,1 %
Sensorernas larmgränser kan ställas in av användaren. Larmgränser visas
automatiskt när instrumentet startas.
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Forcera kalibrering efter
kalibreringsdatum
Sensorkonfigurering
Detektoridentifikation
Låglarmbekräftelse
Språkval (fem språk)
Ställ in startmeddelande
Kontrollintervall
Dataloggintervall
Tillgänglig lokalt från

Klass I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
Ga Ex ia IIC T4
II 1 G Ga Ex ia IIC T4
Br Ex ia IIC T4

2 års fullständig garanti inklusive alla sensorer

Europeiska huvudkontor
4 Stinsford Road
Nuffield Industrial Estate
Poole, Dorset BH17 0RZ
Storbritannien
Tel: +44 (0) 1295.700.300
Fax: +44 (0) 1295.700.301
www.gasmonitors.com

Europa
Frankrike
Tyskland
Mellanöstern
USA

+44 (0) 1295.700.300
+33 (0) 442.98.17.70
+49 (0) 2137.17.6522
+971.4.4505852
1.888.749.8878

bwesales@gasmonitors.com

Latinamerika
Sydostasien
Kina
Australien
Övriga länder

+55.11.3475.1873
+65.6580.3468
+86.10.6786.7305
+61.3.9464.2770
+1.403.248.9226
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