
GasAlert MicroClip Sorozat   
Hordozható, vízálló, négygázas gázdetektorok 

Kisméret ű. Könnyen használható. Megbízható üzemelés.  

Ezekkel az előnyökkel nem csoda, hogy a GasAlert 
MicroClip széria a világ legelterjedtebb többgázas detekto-
ra. Az egyetlen hordozható gázdetektor, ami IP68-as véde-
lemmel van ellátva, így ellenáll a víz alá merülésnek – 45 
percig, 1,2m mélységben. Mostoha körülményeknek is 
ellenálló készülék. 

A két detektor egyaránt 18 órás üzemidővel és egygombos 
kezelőfelülettel rendelkezik. 

GasAlertMicroClip XL : 2 éves gyártói garancia 
GasAlertMicroClip X3 : 3 éves gyártói garancia és egy 
innovatív O2 szenzor jellemzi, ami akár 5 évig üzemképes. 

Használja különleges technológiánkat a biztonság, a  
teljesítmény és termelékenység érdekében. 

• Megnövelt kapacitású akkumulátor, hosszabb üzemidő 

• ReflexTM technológia, mely a szenzorok hatékonyságát 
biztosítja. 

• Könnyű, kompakt egyszerűen használható készülék-
használata nem igényel szakértelmet  

IntelliFlashTM funkcióval meggyőződhetünk a megbízható 
működésről.  

Választható kiegészít ők: GasAlertMicroClip X3 újdonságai:  

 MicroDock II tesztelő és kalibráló egység 

 Infravörös kommunikációs kiegészítő csomag 

 A további kiegészítőkért keresse a Cometron kft.-t 

 

5 éves becsült élettartam – 3 év garancia 

Innovatív O2 szenzor, mely nem igényel cse-
rét 5 éven át 

Minimalizált karbantartás, maximalizált 
üzemidő 

 

 

FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK 

12 órás garantált üzemidő 
hőmérséklettől függetlenül 
akár -20°C –on. 

Tartós és tölthető lítium 
akkumulátor. 

Ergonómikus és könnyen 
viselhető. 

Valós idejű mért értékek 
megjelenítése. 

Könnyen észrevehető ri-
asztások. 

IP68 védelem, víz és por 
ellen. Akár 45 percig, 
1,2m mélyen. 

Felhasználóbarát, egy-
gombos kezelés, egyér-
telmű parancsokkal. 

Az IntelliFlashTM jelzi, 
hogy a készülék haszná-
latra kész. 

Indításkor átfogó önteszt. 

MicroDock II tesztelő és 
kalibráló egységgel  
kompatibilis. 

 



Képviselet:  
Cometron Kft. 
1113 Budapest, Bocskai út 31. 
Tel: (1)361-1130 
Email: info@cometron.hu 
Web: www.cometron.hu 

Műszaki adatok : 
 GasAlertMicroClip XL GasAlertMicroClip X3 

Méret 11,3 x 6.0 x 3,2 cm 

Tömeg 190 g 179g 

Hőmérséklet -20 .. +58 °C 

Légnedvesség 0 .. 95% 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 

Mintavétel Kézi pumpával lehetséges 

Akkumulátor élettartama 18 óra (jellemzően); az újratöltés időigénye kevesebb, mint 6 óra 

Felhasználói lehet őségek  

- Működést mutató hangjelzés 
- STEL intervallum megadása 
- Szenzor be/ki 
- Bennmaradó riasztások 
- Biztonságos kijelzési mód 
- Csendes üzemmód 
- Kalibráció rögzítése 
- Automatikus nullázás indításkor 
- O2 automatikus kalibráció indí-
táskor 
- Gyors gázteszt intervalluma 
 

-IntelliFlashTM intervallum megadása 
ARH% vagy tf% metán mérése 
- Kalibráló gáz megadása 
- Gyors gázteszt kézi indítása 
- Kalibráció kézi indítása 
- Alacsony riasztás nyugtázása 
- Nyelv kiválasztása (5 db) 
- Üdvözlő üzenet testreszabása 

Besorolás, védettség: EMI/RFI: 89/336/EEK irányelvi megfelelőség. Védettség: IP 68 

Engedélyek: ATEX CE Ex II 1G T4 Ex ia IIC T4 Ga; CE-jelzés 

Garancia: 2 év (GAMC.XL) és 3 éves teljes garancia (GAMC. X3), a szenzorokra is 

Mérhető gázok O2 H2S CO Éghető 

Mérési tartomány 0-30 tf% 0-100 ppm 0-500 ppm 0-100 ARH% 
0-5,0 tf% 

Felbontás 0,1 tf% 1 ppm 1 ppm 1 ARH% / 0,1 tf% 

 

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

 

 

 

 MicroDock II Kiegészítő szűrő IR-kábelkészlet Ötműszeres töltő   

 

Folyamatos monitorozás 

akár négy különböző 

gázveszély detektálására 


