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BW GasAlertMax XT 
Hordozható, vízálló négygázas gázdetektor 
Beépített mintaszivattyúval  

 

Előnyök 
� ZÓNA 0 térben is használható 
� Egyszerű, egygombos használat 
� Megbízható mintavétel  
� Rendkívül kedvező fenntartási költség 
 
A BW összes termékének jellemz ői 
� A gázkoncentrációk valós idejű megjelenítése a kijelzőn 
� Vízálló IP 66 / 67 
� Oxigén szenzor automatikus kalibrációja bekapcsoláskor 
� Kompatíbilis a BW MicroDock II automatikus ellenőrző- és       

kalibráló rendszerrel 
�A szenzorok, az akku állapot, az áramköri épség és a riasztó  

hang- / fényjelzés automatikus ellenőrzése bekapcsoláskor 
 
A GasAlertMax XT detektor egyedi jellemz ői 
� Beépített mintaszivattyú (membrán technológia) 
� Beépített szenzor a szivattyú blokkolás ellenőrzéséhez 
� Szoftveres konfigurálási lehetőség a a BW Fleet Manager 

szoftverrel 
f 

Műszaki adatok : 
Mérhető gázok O2 H2S CO Éghető 
Mérési tartomány 0-30 tf% 0-200 ppm 0-1000 ppm 0-100 ARH% 

0-5,0 tf% 
Felbontás 0,1 tf% 1 ppm 1 ppm 1 ARH% / 0,1 tf% 
Tömeg 316 g 
Légnedvesség 10 .. 100% relatív (nem kondenzálódó) 
Riasztások - Fényjelzés, rezgés, hangjelzés (95 dB) 

- Alacsony és magas riasztás, STEL, TWA, méréshatár túllépése 
Önteszt Riasztó hang- és fényjelzés bekapcsoláskor, 

szenzorok, akkumulátor és áramkörök folyamatosan 
Mintavételez ő szivattyú Beépített, mintavétel 20m-ről 
Akkumulátor élettartama 13 óra 0°C-on; 10 óra -20°C-on az újratöltés id őigénye kevesebb, mint 6 óra 
Felhasználói lehet őségek - Működést mutató hangjelzés 

- Biztonsági zárolás (szenzorhiba esetén) 
- Bennmaradó riasztások 
- Normál állapot kijelzése 
- Kalibráció zárolás lehetősége 
- Helyszín választás 
- Szivattyú ellenőrzés bekapcsoláskor 
- Szenzor ellenőrzési intervallum megadás 
 

- Szenzor kalibráció intervallum megadás 
- Szenzor beállítás 
- Detektor azonosítás 
- Alacsony riasztás nyugtázása 
- Nyelv választás 
- Indító üzenet 
- Működés ellenőrzés intervalluma 
- Adatnaplózási intervallum 

Besorolás, védettség: EMI/RFI: EMC 89/336/EEC irányelvi megfelelőség. Védettség: IP 66/67 
Engedélyek: ATEX CE Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4; CE-jelzés 
Garancia: 2 éves teljes garancia, a szenzorokra is 

Opciók, tartozékok  (a tartozékok teljes listájáért kérjük, forduljon a képviselethez) 

 

 

 

 Gumi védőtok Öv táska IR-adatkábel Mellkas rögzítő 


