BW Clip -sarja
huoltovapaat yhden kaasun ilmaisimet
Käyttäjäystävällisin, luotettavin ja
kustannustehokkain tapa varmistaa
turvallisuus, yhteensopivuus ja tuottavuus.
Yhden kaasun ilmaisinten BW Clip -sarja tarjoaa huoltovapaan
käytön jopa kolmeksi vuodeksi: Kytke vain laite päälle ja se on
toiminnassa jatkuvasti – anturin vaihto, pariston vaihto tai pariston
lataus ei ole tarpeen. Tämä tarkoittaa mahtavaa luotettavuutta
ilman seisokkiaikoja.
Lisäksi kaksivuotisen H2S- tai CO-version voi asettaa
horrostilakoteloon, jos laite on käyttämättä viikon tai kauemmin.
Samalla laitteen käyttöikä lisääntyy horroksessa olleella ajalla.
Eniten käyttöikää samalla hinnalla.
Onko varastossa kaksivuotinen
H2S- tai CO-ilmaisin, jota ei käytetä?
Laitteen voi asettaa horrostilaan,
jolloin käyttämättömyysajan saa
takaisin jopa vuoteen asti. Lisää
ilmaisimen 24 kuukauden käyttöaikaa
jopa kolmeen vuoteen asti tavallisen
kahden sijasta. Sopii erinomaisesti

lyhytaikaisille projekteille,
seisakkeihin, tai työntekijän
loman ajaksi.

Helppo
mitattavan
kaasun
tunnistus
värikoodatun
laitetarran ja
LCD-näytön
ansiosta:

Voit valita kahden ilmaisimen väliltä: molemmat ovat kompakteja,
kevyitä ja helppotoimisia, mutta samalla kestäviä haastavia
olosuhteita ja äärimmäisiä lämpötiloja ajatellen.
n

BW Clip – vakiokäyttöinen, ei vaadi kalibrointia

n

BW Clip Real Time – sisältää reaaliaikaisen kaasutason
näytön ja mahdollisuuden laitteen kalibrointiin.
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Molemmat ilmaisimet ovat yhteensopivia MicroDock II -aseman
ja IntelliDoX-laitehallintajärjestelmän kanssa.

Helppo lukea

Helppo kantaa

Helppo nähdä

Ainutlaatuinen tekniikkamme turvallisuuden,
yhteensopivuuden ja tuottavuuden saavuttamiseksi.
n

Surecell : Ainutlaatuinen kaksoisvarausanturi parantaa huomattavasti
laitteen suorituskykyä, vasteaikaa ja käyttöikää verrattuna perinteisiin
sähkökemiallisiin antureihin. Laitteiden toiminta on säännönmukaisesti
luotettavaa myös ankarissa sääolosuhteissa

n

Reflex Technology : Kehittynyt automaattinen itsetestaustoiminto
tarkistaa säännöllisesti anturin toimintatilan, mikä parantaa turvallisuutta,
toiminta-aikoja sekä työntekijöiden yleistä luottamusta

n

IntelliDoX: laitehallintajärjestelmä
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Alan nopein toimintatarkastus

n

Hälytysrajojen ja muiden kohtien määrittäminen

n

n

Eri testien suorittaminen jopa viidelle BW Clip -sarjan ilmaisimelle
samanaikaisesti – tuottavuuden optimointia
Helppo ja tarkka tietojen tallennus

Wear yellow. Work safe.

BW Clip -sarja
huoltovapaat yhden kaasun ilmaisimet
BW Clip -sarjan vakio-ominaisuudet:

n
n
n
n
n
n

Konfiguroitavat kohdat:
n
n
n

n

92 g / 3,2 oz.

Lämpötila

H2S:
CO:
O2:
SO2:

Kosteus

Suhteellinen kosteus 5–95 % (ei kondensoituva)

Hälytykset

Visuaalinen hälytys, värinähälytys, äänihälytys (95 dB) • Korkea, matala

Testit

Käytössä olevat ilmaisimet tekevät automaattisesti yhden sisäisen
diagnostiikkatestin 24 tunnin välein.

Akun kesto
tyypillisesti

Kaksi vuotta (H2S, CO, O2 tai SO2) tai kolme vuotta (H2S tai CO)

Tapahtumakirjaus

35 edellistä tapahtumaa

Suojausluokka

IP 66/67

Sertifioinnit ja
hyväksynnät

-40 ... +50 °C / -40 ... +122 °F
-30 ... +50 °C / -22 ... +122 °F
-20 ... +50 °C / -4 ... +122 °F
-30 ... +50 °C / -22 ... +122 °F

:

IECEx:

Takuu

Lisävalinnat ja -varusteet

Luokka I, osasto 1, Gr. A, B, C, D
Luokka I, alue 0, Gr. IIC
0539 II 1G
Ex ia IIC T4 Ga IP66/67
DEMKO 14 ATEX 1356
Ex ia IIC T4 Ga IP66/67
IECEx UL 14.0063
Euroopan vaatimustenmukaisuus
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Paino

E

n

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

TYP

n

Ylitys- ja alitushälytysten rajojen ja muiden parametrien
määritys ennen laitteen aktivointia
Hälytysrajojen ja muiden parametrien säätö tarvittaessa koko
käyttöiän ajan
Mahdollisuus ottaa käyttöön yhteensopimattomuuden ilmaisin,
joka vilkkuu punaisena, kun toiminnan testaus on suoritettava
tai kaasutapahtuma tapahtuu
Mahdollisuus näyttää kaasulukema hälytyksen aikana (vain
BW Clip)
Käyttäjän asetettavissa oleva toiminnan testauksen muistutus
Käyttäjän asetettavissa oleva kalibrointimuistutus (vain BW Clip
Real Time)
Optiona reaaliaikainen kello

Koko

American
Bureau of
Shipping
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n

BW Clip -sarja Tekniset tiedot

DU

n

Huoltovapaa: anturia tai paristoa ei tarvitse
vaihtaa
Kompakti ja kevyt muotoilu yhden napin
käytöllä
Kehitetty monia vaativia olosuhteita ja
äärimmäisiä lämpötiloja varten
Horrostila lisävarustekotelolla tai IntelliDoXilla
Automaattinen pariston, anturin ja elektroniikan itsetestaus
Laajakulmainen välähdys, joka antaa hälytyksen
samanaikaisesti ääni-ja värinäilmoituksen kanssa
35 tuoreimman kaasutapahtuman, toimintatarkistuksen ja
kalibrointituloksen automaattinen kirjaaminen
Yhteensopiva MicroDock II- ja Fleet Manager II -ohjelmiston
kanssa
Edullinen pienillä käyttökustannuksilla
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n

ROVED PR

:

CU TR Ex

Kaksi tai kolme vuotta käyttöönottamisesta mallista riippuen
(tavallisessa käytössä) sekä yhden vuoden varastointiaika
(6 kuukautta O2-malleille). Jopa kolme vuotta kaksivuotisille H2S- ja
CO-ilmaisimille, kun horrostilaominaisuus on ollut käytössä, rajoitettu
24 kuukauteen ilmaisimen käyttöä.

Anturin tekniset tiedot
Kaasu

Mittausalue

Esihälytyksen taso

Päähälytyksen taso

2 tai 3 vuoden ilmaisin
Horrostilakotelo

Suojakypärän kiinnitin

IntelliDoX

Täydellisen luettelon sarjoista ja lisävarusteista saa
BW Technologies by Honeywell -taholta.
Saatavana paikallisesti:

H2S

0–100 ppm

10 ppm

15 ppm

CO

0–300 ppm

35 ppm

200 ppm

Vain 2 vuoden ilmaisin
O2

0–25,0 til-%

19,5 %

23,5 %

SO2

0–100 ppm

5 ppm

10 ppm

Hälytysten asetuspisteet ovat käyttäjän asetettavissa ennen ilmaisimen aktivointia sekä sen jälkeen.
Näytetyt asetuspisteet ovat valmistajan tehdasasetusten mukaisia. Muitakin oletusarvoja on
saatavilla.

SARLIN OY AB • PL 750, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Kaivokselantie 3, 01610 Vantaa
Vaihde 010 550 4000 • Fax 010 550 4201
info@sarlin.com
www.sarlin.com

TEKNISET TIEDOT VOIVAT MUUTTUA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA JATKUVAN TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN TULOKSENA.
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www.honeywellanalytics.com
bwesales@gasmonitors.com

Eurooppa: (Maksuton numero)
Eurooppa:
Lähi-itä, CIS, Afrikka:

+800.333.222.44
+41.44.943.4380
+971.4.450.5852

Wear yellow. Work safe.

