
Gas Detection 

BW Clip4 Multi-Gas Detector. Mindig kész. 
A "mindig kész" egyszerűsége. A Honeywell biztonsága és minősége. 

Amikor munka közben pl. szerszámok használatára a kezére 
szüksége van, akkor a BW Clip4 négygázos műszer egy olyan 
gázérzékelő, amelyre számíthat. Ez egy viselhető, egyszerű 
többgázos érzékelő, amely mindig működik. Nincs töltés, 
nincs elem- vagy érzékelőcsere, nincs gond a használattal. 
Egyszerűbb, alacsony üzemeltetési költség, amelyet a 
Honeywell minőség iránti elkötelezettsége garantál, és 
amelyet a támogató technológiák teljes ökoszisztémája 
támogat. Amikor felcsatolja a BW Clip4-et, akkor tudja - be 
van kapcsolva. 
 
Mindig bekapcsolva:  2 év folyamatos működés 
Ha egyszer  akt iválta,  b iz tos lehet  benne,  hogy a BW 
Clip4 mindig be van kapcsolva.  
Két  év non-stop üzemidő tö l tés vagy akkumulátorcsere 
nélkül.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O NTO S A B B J E L L EM ZŐ K é s  E L Ő NY Ö K  

Könnyen viselhető 
 Tartós, ergonomikus és jól viselhető - nem terheli 

a testet. 
 Kompakt profil - még szűk helyen dolgozva sem 

fogja észrevenni, hogy viseli. 

Könnyen használható 
 Egyszerű, egygombos működtetés 
 Felhasználóbarát, szabotázsbiztos működés 

egyetlen gombbal 
 Intuitív LCD ikonok 
 Valós idejű gázkoncentráció megjelenítése az LCD 

kijelzőn 

Könnyen észlelhető megfelelés 
 A villogó piros nem megfelelőségi jelzések 

figyelmeztetik a dolgozókat, hogy az érzékelőt 
nem az ütemterv szerint tesztelték. 

 Az érzékelők, az akkumulátor ál lapotának, az 
áramkör integritásának, a hang és fény 
r iasztások napi teljes körű önellenőrzése. 

Könnyen kezelhető 
 Kompatibilis az IntelliDoX tesztelő és kalibráló 

rendszerrel 

Megbízható 
 Integrált ütésálló ház 
  Szélsőséges körülmények között is tartósnak 

bizonyult 

 

 

H2S 
 
Kénhidrogén 
 
 
Szénmonoxid 
 
 
Oxigén 
 
 
Éghető gázok 

 
CO 

 
O2 

 
LEL 

 

 



BW Clip4 Műszaki adatok 

 
MŰSZAKI ADATOK 

MÉRET 
SÚLY 
HŐMÉRSÉKLETTART. 

HUMIDITY 
IP VÉDELEM 
RIASZTÁSOK 

ÖNTESZT 
 
AKKU ÉLETTARTAM 
ESEMÉNYNAPLÓZÁS 
FELHASZNÁLÓI 
OPCIÓK 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINŐSÍTÉSEK ÉS 
ENGEDÉLYEK 
 
 
 
 
 
 
 
GARANCIA 

 
 
12.0 x 6.8 x 3.2 cm  
233 G 
-20 tól +50°C 
5 - 95% RH (Nem kondenzálódó) folyamatosan 
IP68 
Látható, vibráció, hang (95 dB); Alsó, Felső, TWA, STEL, OL 

Aktivált műszerek 24 óránként automatikusan tesztelik 
magukat (szenzorokat, akkumulátort és az áramkört). 
2 év folyamatos működéssel 

70 legfontosabb esemény 
• STEL periódus beállítása (5-15 min. 1 percen belül)  
• Kalibrációs koncentrációk 
• Kalibrációs időközök 
• Bump test (Napi teszt) időközök  
• Éghető gáz mérés: 0-100% LEL (Alsó Robbanási 

Határ) vagy Metán gáz 0-5.0% v/v  
• Kalibrálás érvényessége (1-től 365 nap, vagy 0 ha 

kikapcsolva)  
• Egyedi szenzorok ki és be kapcsolása 
• Öntartó riasztások 
• Rejtett működés  

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 
Ga IECEx: Ex ia IIC T4 
Ga 

: Megfelel minden vonatkozó európai szabványnak.  
További tanúsítványokért kérjük, olvassa el a 
kézikönyvet, vagy forduljon a Honeywell Analyticshez. 
 
2 év teljeskörű garancia, beleértve az érzékelőket és az 
akkumulátort is 

 
SZENZOROK JELLEMZŐI  
 NORMÁL 

MÉRÉSI 
TARTOMÁNY FELBONTÁS 

 
GÁZOK 
KÉNHIDROGÉN (H2S) 0 - 100 ppm 1 / 0.1 ppm 

SZÉNMONOXID (CO) 0 - 1,000 ppm 1 ppm 
OXIGÉN (O2) 0 - 25% vol. 0.1% vol. 
ÉGHETŐ GÁZ (LEL)* 0 - 100% LEL 1% LEL 
    

* Vigyázat - a BW Clip4-ben használt LED IR éghető 
gázérzékelő nem képes érzékelni bizonyos éghető gázokat, 
beleértve a hidrogént és az acetilént. Az alkalmazás előtt meg 
kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy a BW Clip4 
megfelelő érzékelést tudjon biztosítani. További információért 
forduljon a Honeywell Analyticshez  
(www.honeywellanalytics.com). 

 
INTELLIDOX tesztelő 
állomás  
Az IntelliDoX az 
intelligens 
dokkolómodulokkal és 
a műszermenedzsment 
rendszerünkkel, 
automatizált tesztelést 
és nyilvántartást 
biztosít az összes  
BW Clip4 detektor 
számára. 

 
A készülék és az érzékelők gyors teszteléséhez 
egyszerűen helyezze a műszert a dokkolóba.  
Az adatok ezután könnyen átvihetők a 
számítógépre, elemzéshez, a megfelelőség 
nyomon követéséhez, és a készülék 
konfigurálásához. 
 
 

BW CLIP4 OPCIÓK  
Válasszon a 
Honeywell fekete 
vagy jól látható sárga 
színű házak közül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További információ: 
www.honeywellanalytics.com  
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