
GasAlertClip Extreme 

. 

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

De GasAlertClip Extreme is met een eenvoudige druk op de 
startknop klaar voor gebruik en werkt twee jaar continu en 
onderhoudsvrij vanaf de dag van activering. De GasAlertClip 
Extreme is zeer waterbestendig, met een IP-66/67 behuizing 
die tot één meter diep volledig kan worden ondergedompeld. De 
GasAlertClip Extreme heeft een schokbestendige behuizing en 
een roestvrijstalen ceintuurclip (krokodillenklem). Een LCD toont 
de resterende levensduur van de detector, de alarminstellingen 
en de hoogste opgetreden alarmconcentraties. De resterende 
levensduur van de detector wordt in maanden, vervolgens dagen 
en ten slotte uren weergegeven. Een zelftest van alle functies 
controleert de integriteit van de sensor, de elektronica , de 
batterij en ook de werking van het akoestische-, visuele-, en het 
tril -alarm. De opgeslagen gegevens kunnen direct via een  
infraroodverbinding naar een draadloze printer worden gezonden 
voor onmiddellijk afdrukken of zij kunnen naar een pc worden 
gestuurd via een infrarood adapter die op de USB-poort van de 
pc is aangesloten.  

• Onderhoudsvrij: geen vervanging van sensor of batterij, geen
kalibratie, geen stilstandtijd

• Zelftest van alle functies: akoestische/visuele alarmen,
integriteit van sensor, batterij en schakelingen

• Luid alarm (95 dB), 4 heldere leds, intern trillingsalarm

• Alarminstellingen: Hoog, Laag, TWA en STEL (aanpasbare
Instelwaarden)

• Duurzaam, schokbestendig, waterbestendig ontwerp IP66/67

• Continue, alfanumerieke status-LCD toont resterende
levensduur van detector en alarm instellingen, en meldt
zelfteststatus

• Automatische registratie van de 10 meest recente
alarmgebeurtenissen, downloadbaar via infraroodpoort

• Wordt geleverd met duurzame, roetvrijstalen ceintuurclip
(krokodillenklem) en testadapter

Twee jaar lange gasdetectie met gebeurtenisregistratie 

Enkelvoudige gasdetector beschikbaar voor H₂S, CO, O₂, SO₂ 
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Automatische teststation     infraroodprinter 
Voor alle functies 

Laatst bijgewerkt: januari 2012 

Locatie: S:/ExOxTox/Datasheets/Sensit/SensitHXG-3 
Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de informatie genoemd in dit informatieblad 

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

Afmetingen H x B x D: 81 x 50 x 28 mm 

Gewicht 76 gram  

Temperatuur Afhankelijk van sensor 

Vochtigheid 5% tot 95% relatieve vochtigheid 
Niet condenserende 

Sensor Elektrochemische cel, met temperatuurcompensatie 

Meetbereik afhankelijk van sensor 

Batterijtype Lithium, niet vervangbaar 

Levensduur 2 jaar 

Alarmniveau LAAG en HOOG alarm 

Alarmen Bij fout, zelftest & einde levensduur 
Visueel (knipperende alarmlens, 4 rode leds), 
Vibrerende, Hoorbaar (95 dB) 

Zelftest Controleert de integriteit van sensor, batterij en 
elektronica; akoestische- / visuele- en tril alarmen 

Event Logging Kan maximaal 10 gasalarmen registreren en 
verzenden. Gastype, piekwaarde (ppm/&), 
alarmduur, tijd sinds alarm, resterende levensduur, 
zelftest, cumulatieve alarmtijd 

Verzend Via infraroodpoort naar infraroodprinter of  
Methode naar USB-pc-adapter 

Klassen EMI/RFI: Voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG 
IP 66/67 waterdicht (tot 1 meter) 

Certificaten Klasse I, div. 1, groepen A,B,C,D 
ATEX   II 2 G T4 
EX-goedkeuring: EEx ia d IIC T4 

Garantie 2 jaar vanaf activering, plus 1 jaar houdbarheid voor 
activering. (3 à 5 minuten alarm per dag) 

Specificaties 
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