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GasAlert Microclip XT
Multigas eenvoudig gemaakt

De dunne en compacte GasAlertMicroClip XT biedt 
betaalbare bescherming tegen atmosferische gevaren. Met de 
toevoeging van IntelliFlashTM biedt deze multi-gasdetector 
continue, visuele bevestiging van de werking en compliance 
van de detector. Eenvoudige eenknopsbediening voor 
ultiem gebruiksgemak en minder tijd vereist voor training 
van de gebruiker.

• Voortdurende LCD toont gasconcentraties onvertraagd
• Het compacte en lichtgewicht ontwerp maakt het 

aangenaam om te dragen
• Waterbestendig
• Eenvoudige, automatische kalibratieprocedure
• Volledige zelftest van sensor, batterijstatus en akoestische 

/ visuele alarmsignalen bij opstarten
• Heldere, visuele alarmindicators met grote gezichtshoek
• Schokbestendige behuizing

Specificaties van GasAlertMicroClip XT

Formaat 11,3 x 6,0 x 2,9 cm 

Gewicht 171 g 

Temperatuur -20 tot +58°C  

Vochtigheid 0% - 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend)

Alarmen - Visueel, trillend en akoestisch (95dB) 
- Laag, Hoog, TGG-15 min, TGG, grensoverschrijding (OL)

Tests Akoestisch / visueel alarm bij inschakeling, sensoren, batterij en elektronica (voortdurend) 

Typische levensduur 
van de batterij 

10 uur (typisch); oplaadbaar in minder dan 3 uur 

Gebruikersopties Vertrouwenspieptoon, TGG-15 min-interval 
instellen, Sensor aan/uit, Vergrendelende 
alarmen, Schermmodus Safe (veilig), Stille modus, 
Kalibratieblokkering, Auto Zero (automatische 
nulstelling) bij opstarten, Automatische O2-
kalibratie bij opstarten, Bumptestinterval 
instellen, IntelliFlash interval 

Meting van brandbaar gas (% LEL of % per 
volume methaan), Instelbaar kalibratiegasniveau, 
Bumptest forceren wanneer vervallen, Kalibratie 
forceren wanneer vervallen, Erkenning van laag 
alarm, Taalkeuzen (5), Aangepast opstartbericht 
instellen 

Klassen EMI/RFI: Voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EC IP 66/67

Garantie Volledige 2-jaar garantie inclusief alle sensoren

Gas Meetbereik (ppm) Resolutie

H2S 0-100 ppm 0.1 ppm 

CO 0-500 ppm 1 ppm 

O2 0-30,0% 0,1% 

Brandbare 0-100% LEL 1% 

gassen 0-5,0% v/v 0,1% 

De alarmpunten voor alle sensoren zijn af te stellen door de gebruiker.
De instelpunten worden automatisch weergegeven bij het opstarten 
van het instrument.


