
GASALERTMICRO 5 PID

 Photo Ionisatie Detector

 Detectie van VOC’s
(vluchtige organische koolwaterstoffen)

 Diffusie meting of pompuitvoering

 Explosieveilig ATEX

 Duurzame schokbestendige
behuizing (IP66)

GasAlertMirco 5 PID - ultieme flexibiliteit!
De GasAlertMicro 5 PID is een compacte draagbare Multi-gasdetector (5-gas) voor
het continu detecteren van vluchtige organische koolwaterstoffen (VOC’s) in ppm
bereik! Extra sensoren kunnen worden bijgeplaatst waardoor gelijktijdig zuurstof,
brandbare- en gifitge gassen worden gemeten. VOC’s kenmerken zich doordat deze
in een lage concentratie schadelijk zijn voor de gezondheid en snel vervliegen.
Voorbeelden zijn; oplosmiddelen, verfverdunners, benzeen, tolueen, hexaan, xyleen,
benzinedampen, dieseldampen, petroleum en vliegtuigbrandstof.

Gebruiksvriendelijk
De GasAlertMicro 5 PID heeft een eenvoudige bediening middels 4 druktoetsen. Na
het inschakelen worden instellingen weergegeven en wordt een automatische zelftest
doorgevoerd. De GasAlertMicro 5 PID heeft een groot en duidelijk afleesbaar display
voorzien van achtergrondverlichting. Gelijktijdig kan de actuele meetwaarde per
sensor worden afgelezen. Vóór het ontstaan van een onveilige situatie, alarmeert de
detector d.m.v. een krachtig akoestisch signaal, intens opflitsende rode LED’s, display
weergave en tevens is er een trilalarm voelbaar. Horen, zien en voelen!

Vele toepassingen!
Door de flexibele opbouw van de GasAlertMicro 5 PID met verschillende sensoren is
deze inzetbaar voor vele toepassingen, zoals het betreden van besloten ruimten,
arbeidsplaatsbewaking, sporenonderzoek, bodemsanering, betreden opslagtanks,
monitoren solventen, brandweer en vele andere branches!



SPECIFICATIES

Product Multi-gasdetector GasAlertMicro 5 PID
Afmeting 145 x 74 x 38 mm
Gewicht Circa 370 gram
Behuizing Duurzame schokbestendige behuizing
Meetprincipe PID - 10,6 eV lamp, 0 – 1000 ppm (VOC’s)

Katalytische verbranding (LEL)
Elektrochemisch (giftige gassen en zuurstof)

Gebruikstemperatuur -10 tot +40 °C PID, -20 tot +50 °C andere gassen
Uitlezing LC-display, alfanumerieke weergave actuele meetwaarden

en status met achtergrondverlichting
Alarm Laagalarm, hoogalarm per sensor, TWA alarm en

STEL alarm (toxische gassen), pomp alarm en batterijalarm
Alarmsignaal Hoorbaar : 95 dB/30 cm

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

Voelbaar : Trilalarm
Voeding Oplaadbare accu-pack of drie AA-alkaline batterijen
Gebruiksduur Circa 12 uur met drie AA-alkaline batterijen

Circa 10 uur met oplaadbare accu-pack
Functie toetsen Aan/uit schakelen, opvragen piekwaarden en STEL/TWA waarden
Meting Diffusie of elektrische aanzuigpomp (optioneel)
Datalogger Alle gebeurtenissen en voorvallen (alarm, cal., storing etc.),

Capaciteit; interval 5 sec. / 2mnd met 32MB Flash MMC kaart
Beschermklasse IP66
Ex-classificatie 0539 II 1 G EEx ia IIC T4 (ATEX)

Uitvoering
Artikelnummer GasAlertMicro 5 PID – complete set

1160902 GasAlert Micro 5 PID, 0-1000 ppm VOC’s (kalibratie; Isobutyleen)
Oplaadbaar NiMh accupack, 230Vac lader, datalogging.

Optionele gassensoren
Gas CH4 O2 CO H2S PH3 NO2

Meetbereik 0-100% LEL 0-30 Vol% 0-999 ppm 0-500 ppm 0-5,0 ppm 0-99,9 ppm

Gas HCN Cl2 NH3 ClO2 O3 SO2

Meetbereik 0-30,0 ppm 0-50,0 ppm 0-100 ppm 0-1,00 ppm 0-1,00 ppm 0-150 ppm

Toebehoren/spare parts
Artikelnummer Omschrijving

1160620
Pompset, incl. elektrische aanzuigpomp, meetsonde 30cm, waterfilter, stoffilter,

aanzuigslang 1,5m, 5-spare stoffilters, 1-spare waterfilter
1160660 Draagkoffer, geschikt voor detector en toebehoren
9990527 Gasflesje Isobutyleen in lucht, 58 gasliters
9990600 Reduceer tbv gasflesje, vast ingestelde flow
1160910 Cleaningkit PID lamp
1160640 Reserve oplaadbaar accu-pack
1160670 MMC USB-lezer
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