
Wear yellow. Work safe.

Den mest brukervennlige, 
pålitelige og kostnadseffektive 
metoden for å trygge sikkerhet, 
kravoverholdelse og produktivitet.

BW Clip detektoren for én gass er din daglige følgesvenn 

i risikofylte omgivelser. Den fungerer vedlikeholdsfritt i opptil tre 

år: Bare slå på enheten, så fungerer den kontinuerlig – ikke noe 

behov for kalibrering, sensorbytte, batteribytte eller batterilading. 

Det betyr høy pålitelighet og null nedetid.

Dessuten, med den toårs BW Clip for H2S eller CO kan du legge 

enheten i en dvalemodusveske når du ikke skal bruke den på en 

uke eller mer – og utvide levetiden med den perioden.

BW Clip er kompatibel med både MicroDock II- og IntelliDoX-

instrumentstyringssystemet og er produsert i henhold til de 

høyeste standardene for kvalitet og pålitelighet, noe som trygger 

din sikkerhet og kravoverholdelse.

Enkel  
gassidentifi-
kasjon med 
fargekodede 
etiketter og 
LCD-indika-
sjon:
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Lett å bære Lett å lese Lett å se

vedlikeholdsfri detektor for én gass

Den lengste levetiden for 
pengene. Har du en toårs detektor 
for H2S eller CO som du ikke 
bruker? Sett den i dvalemodus og 
få tiden tilbake – for opptil ett år. 
Spre detektorens 24 måneders 
driftstid over en periode på 
opptil tre år i stedet for de to du 
har i utgangspunktet. Nyttig 
ved omlegging av anlegget, 
kortvarige prosjekter og 
permisjoner.

Bruk vår unike og avanserte teknologi for sikkerhet, 
kravoverholdelse og produktivitet.
n	SurecellTM: unik design med to reservoarer forbedrer dramatisk 

instrumentets ytelse, responstid og varighetsegenskaper sammenlignet 
med tradisjonelle elektrokjemiske sensorer og leverer konsekvent og 
pålitelig instrumentytelse selv i de mest krevende miljøer

n	Reflex TechnologyTM: avansert automatisert selvtestfunksjon kontrollerer 
rutinemessig driftstilstanden til sensoren slik at sikkerheten blir høyere, 
driftstiden lengre og brukeropplevelsen bedre

n	IntelliDoX: instrumentstyringssystem

n Den raskeste funksjonstesten i bransjen

n Konfigurering av alarminnstillingspunkter med mer

n Utfører ulike tester for opptil fem BW Clip detektorer samtidig – 
for maksimal produktivitet

n Enkel og nøyaktig datalagring
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vedlikeholdsfri detektor for én gass

bwesales@gasmonitors.com Europa: (kostnadsfritt nummer) +800.333.222.44 
www.honeywellanalytics.com Europa:  +41.44.943.4380 
 Midtøsten, CIS, Afrika: +971.4.450.5852

Lokalt tilgjengelig fra ...

BW Clip spesifikasjoner 

Størrelse 4,1 x 5, x 8,7 cm / 1,6 x 2,0 x 3,4 in. 

Vekt 92 g / 3,2 oz. 

Temperatur H
2
S: -40 til +50 °C / -40 til +122 °F

CO: -30 til +50 °C / -22 til +122 °F
O

2
: -20 til +50 °C / -4 to +122 °F

SO
2
: -30 til +50 °C / -22 til +122 °F

Fuktighet 5–95 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

Alarmer Visuell, vibrasjon, lydsignal (95 dB) • lav, høy

Tester Aktiverte detektorer utfører automatisk en intern diagnosetest 
hver 24. time.

Typisk batterilevetid To år (H
2
S, CO, O

2 
eller SO

2
) eller tre år (H

2
S eller CO)

Hendelseslogging 35 siste hendelser

Tetthetsbeskyttelse IP 66/67 

Sertifiseringer og 

godkjenninger
       : Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
 Klasse I, Sone 0 , Gr. IIC 
      II 1G
 Ex ia IIC T4 
 DEMKO 14 ATEX 1356 
IECEx: Ex ia IIC T4 
 IECEx UL 14.0063

Garanti To eller tre år fra aktivering (ved vanlig drift), pluss ett år 
lagerholdbarhet (6 måneder for O

2
). Opptil tre år for toårs H

2
S- 

og CO-detektorer når de brukes med dvalemodusfunksjonen, 
begrenset til 24 måneder med detektordrift.

Sensor-spesifikasjoner

Gass Måleområde Lav alarm-nivå Høy alarm-nivå

To- eller treårsdetektor

H2S 0–100 ppm 10 ppm 20 ppm

CO 0–300 ppm 35 ppm 100 ppm

Kun for toårsdetektor

O2 0–25,0 volumprosent 19,5 % 23,5 %

SO2 0–100 ppm 5 ppm 10 ppm

Alarminnstillingspunktene er brukerjusterbare før og etter aktivering av detektoren.

Innstillingspunktene som vises, er standardverdier innstilt av produsenten. Andre standardverdier 

er tilgjengelige.

GRUNNET KONTINUERLIG FORSKNING OG PRODUKTUTVIKLING KAN SPESIFIKASJONENE ENDRES UTEN FORVARSEL.
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Alternativer og tilleggsutstyr

HjelmfesteDvalemodusveske IntelliDoX

Standardfunksjoner for BW Clip:
n Vedlikeholdsfri: sensor- eller batteri- 

bytte ikke nødvendig

n Kompakt, lett design med 
énknappsbetjening

n Designet for et bredt spekter krevende 
miljøer og ekstreme temperaturer

n Dvalemodus med bæreveske eller IntelliDoX

n Automatisert selvtest av batteri, sensorer og elektronikk

n Bredvinklet blinking som varsler sammen med lyd- og 
vibrasjonsalarm

n Automatisk logging av de siste 35 gasshendelsene og 
funksjonstestresultatene

n Kompatibel med MicroDock II og Fleet Manager II-programvare

n Rimelig, med lave eierkostnader

Konfigurerbare alternativer:
n Konfigurering av innstillingspunkter for høy og lav alarm før 

enheten aktiveres

n Justering av alarminnstillingspunkter og andre parametere etter 
behov i levetiden 

n Alternativ for aktivering av indikatoren for manglende 
kravoverholdelse, som blinker rødt når det er tid for en 
funksjonstest eller en gasshendelse inntreffer

n Alternativ for visning av gassavlesing under en alarm

n Brukerdefinerbar påminnelse om funksjonstest

n Alternativ for visning av sanntidsklokke

Du kan få en fullstendig liste over sett og tilleggsutstyr ved å kontakte  
BW Technologies by Honeywell.


