
Multigas ee
De GasAlert
eenvoud van
een ingebou
brandbare g
Vóór het ont
krachtig ako
tevens is er

Gebruiksvri
De GasAlert
en is waterb
multi-gasdet
eenvoudig d
continue de
lithium polym
uur is deze o

Vele toepas
Door het com
circa 160 gra
instrument. T
Offshore, Bo
en vele ande
GASALERTMAX XT

 Multigasdetector tot 4 gassen

 Ingebouwde pomp

 Compact/dun en lichtgewicht (160 gr.)

 Visueel, akoestisch en trilalarm

 Explosieveilig ATEX

 Eenvoudige éénknops bediening

 Schokbestendige behuizing

nvoudig gemaakt!
Max XT biedt de veelzijdigheid van een multi-gasdetector met de
één enkele knop. Deze dunne en compacte multi-gasdetector heeft

wde pomp en is geschikt voor het detecteren van zuurstof, giftige en
assen.
staan van een onveilige situatie, alarmeert de detector d.m.v. een
estisch signaal, intens opflitsende rode LED’s, display weergave en
een trilalarm voelbaar. Horen, zien en voelen!

endelijk
Max XT is samengesteld uit een duurzame schokbestendige behuizing
estendig. De stevige alligator draagclip zorgt ervoor dat deze dunnen
ector stevig aan de werkkleding wordt bevestigd. De bediening is
.m.v. één druktoets. Op het grote en overzichtelijke LC display is
aanwezige gasconcentratie per sensor af te lezen. De oplaadbare
eer accu biedt een lange gebruiksduur en continuïteit, in minder dan 3
pnieuw opgeladen.

singen!
pacte ontwerp, de eenvoudige bediening en het geringe gewicht van
m is de GasAlertMax XT een zéér gebruiksvriendelijk veiligheids-
oepasbaar in zware industriële werkomgevingen, o.a. Petrochemie,
demsanering, Scheepvaart, Waterzuiveringen, Brandweer organisaties

re branches!



SPECIFICATIES

Product Multi-gasdetector GasAlertMax XT
Afmeting 131 x 70 x 52 mm
Gewicht Circa 328 gram
Behuizing Duurzame schokbestendige behuizing
Meetprincipe Katalytische verbranding (LEL)

Elektrochemisch (giftige gassen en zuurstof)
Temperatuur -20 tot +50 °C
Uitlezing Hoogcontrast LC-display
Alarm Laagalarm, hoogalarm per sensor, TWA alarm en

STEL alarm (CO/H2S).
Alarmsignaal Hoorbaar : 95 dB/30 cm

Zichtbaar : rode knipperende LED’s, vanuit alle
hoeken zichtbaar, melding in display

Voelbaar : Trilalarm
Voeding Oplaadbare lithium polymeer accu
Gebruiksduur Circa 12 uur, oplaadbaar in minder dan 6 uur
Datalogger Datalog functie (16 uur) en event logger (10 stuks)
Functie toetsen Eenknopsbediening
Beschermklasse IP66/67
Ex-classificatie 0539 II 1 G Ga Ex ia IIC T4 (ATEX)

Uitvoering
Artikelnummer Gassoort
11604xx LEL,
11604xx LEL, O2, H2S
11604xx LEL, O2, CO
11604xx LEL, O2, CO, H2S

Gas Brandbare gassen O2 H2S CO

Meetbereik 0-100% LEL (CH4) 0-30 Vol% 0-200 ppm 0-1000 ppm

Toebehoren/spare parts
Artikelnummer Omschrijving
1160410 Laadstation voor 5 eenheden

- Aanvullende filterkit
99905xx Gasflesje met testgas CH4, H2S, CO, O2 in N2, 34 gasliters
9990600 Reduceer tbv gasflesje, vast ingestelde flow
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