
Wear Yellow. Work Safe

GA-NS-1 
Pasek na szyję ze sprzączką bezpieczeństwa 
Detektor należy nosić blisko strefy oddechowej, tak aby nie ograniczać 
mobilności. W przypadku zaczepienia się paska o przeszkodę, sprzączka 
bezpieczeństwa oderwie się od paska.

GA-LY-1 
Krótki pasek 
Krótki pasek (15,2 cm) ułatwia przymocowanie detektora gazu do ubrania lub 
środków ochrony osobistej (PPE). Mniejsza pętla umożliwia przyczepienie do 
guzików lub innych zaczepów.

GA-ES-1 
Pasek przedłużający 
Pasek przedłużający o długości 1,2 m można łatwo przymocować do detektora.

GA-CH-2 
Szelki 
Utrzymują detektor bezpiecznie przy klatce piersiowej, blisko strefy oddechowej. 
Szelki nie ograniczają mobilności. Szelki mocuje się na ramionach i tułowiu 
użytkownika.

MC-CK-DL 
Zestaw do pracy w przestrzeni zamkniętej dla detektora 
GasAlertMicroClip XT 
W skład zestawu Deluxe do pracy w przestrzeni zamkniętej wchodzą: skórzany 
futerał, zestaw komunikacyjny IR, regulator 0,5 l/m, wąż kalibracyjny o dł. 1 m  
z szybkozłączką,wąż do próbkowania o dł. 3 m z szybkozłączką, sonda do 
próbkowania oraz sztywny futerał z kieszeniami w pokrywie i wkładką piankową. 
Detektor i gaz kalibracyjny są sprzedawane oddzielnie.

MC-CK-CC 
Sztywny futerał dla detektora GasAlertMicroClip XT 
Wytrzymały i niewielki futerał umożliwia wygodne przechowywanie zestawu 
detektora i wszystkich elementów potrzebnych do bezpiecznego próbkowania  
w zamkniętej przestrzeni.

MC2-LC-1  
Skórzany futerał dla detektora GasAlertMicroClip XT 
Skórzany futerał chroni detektor przed kurzem i zabrudzeniami.

AKCESORIA DO PRODUKTÓW

Akcesoria do przenoszenia

Cienki i kompaktowy detektor GasAlertMicroClip XT zapewnia niedrogą ochronę przed 
zagrożeniami występującymi w atmosferze. Dzięki zastosowaniu systemu IntelliFlash  
ten wielogazowy detektor w sposób ciągły wizualnie potwierdza działanie detektora  
i zgodność z przepisami. Dzięki obsłudze jednym przyciskiem korzystanie z urządzenia 
jest niezwykle łatwe, a czas wymagany na szkolenie użytkownika jest znacznie krótszy. 
Detektor GasAlertMicroClip XT jest w pełni kompatybilny z automatycznym systemem 
testowania i kalibracji MicroDock II BW.

Ameryka Łacińska                     +55.11.3475.1873  
Azja Południowo-Wschodnia     +65.6580.3468 
Chiny                     +86.10.6786.7305 
Australia                     +61.3.9464.2770 
Pozostałe kraje                     +1.403.248.9226
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GA-PA-1-(XX) 
Adapter zasilania 
Adapter zasilania umożliwia ładowanie, a tym samym przygotowanie 
urządzenia do pracy. Wystarczy podłączyć detektor za pomocą portu 
ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania akumulatora 
widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że bateria jest w pełni naładowana. 
Jest dołączany do detektorów. Należy określić wersję wtyczki/region (-XX): 
Ameryka Północna (brak), Wielka Brytania (-UK), Europa (-EU), Chiny/Australia 
(-CN).

GA-VPA-1 
Samochodowy adapter zasilania 
Ładowanie detektora w drodze dzięki samochodowemu adapterowi zasilania 
(CLA) podłączonemu do gniazda zapalniczki. Współpracuje tylko z instalacją 
12 V. Wystarczy podłączyć detektor lub akumulator za pomocą portu 
ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania akumulatora 
widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest w pełni 
naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony. 

GA-PA-3 
Adapter zasilania podłączany bezpośrednio 
Dzięki adapterowi zasilania 12–24 VDC można podłączyć się bezpośrednio 
do układu zasilania 12 lub 24 V. Wystarczy podłączyć detektor lub akumulator 
za pomocą portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania 
akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest  
w pełni naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony. 

MC2-C01-MC5 
Wielourządzeniowa ładowarka dokująca 
Wielourządzeniowa ładowarka dokująca umożliwia jednoczesne ładowanie 
pięciu detektorów lub akumulatorów. Wystarczy wsunąć do ładowarki 
detektory lub akumulatory, a następnie czekać, aż ikona naładowania 
akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest  
w pełni naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony. 

GA-PA-1-MC5 
Wielourządzeniowy adapter zasilania 
Wielourządzeniowy adapter zasilania umożliwia jednoczesne ładowanie pięciu 
detektorów lub akumulatorów. Wystarczy podłączyć detektor lub akumulator 
za pomocą portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania 
akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest  
w pełni naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony.

Opcje zasilania

GA-USB1-IR 
Zestaw komunikacyjny IR 
Zestaw komunikacyjny IR umożliwia łatwe połączenie z portem przeznaczonym 
do ładowania oraz komunikacji w zakresie podczerwieni w celu pobierania 
danych oraz uzyskiwania dostępu do opcji konfiguracyjnych przyrządu. 

Fleet Management 
Oprogramowanie Fleet Manager II 
Oprogramowanie Fleet Manager II umożliwia użytkownikom pobieranie 
informacji bezpośrednio z urządzeń GasAlertMicroClip XT i MicroDock II.  
Łatwe przechowywanie i analizowanie danych.

Akcesoria do rejestrowania danych
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AKCESORIA DO PRODUKTÓW

MC-AF-K1 / MC-AF-1 / MC-SS-AF-K1 
Zestaw dodatkowych filtrów 
Łatwy montaż w terenie w celu ochrony wewnętrznego filtra.

MC-TC-1 
Zatyczka i wąż do testów  
Zatyczka i wąż bezproblemowo doprowadzają gaz do portów czujników 
podczas zdalnego próbkowania, kalibrowania lub testowania kalibracji. 
Zatyczka do testów jest wyposażonaw wąż o dł. 0,3 m.

MC-AS01 
Ręczna pompka ssąca 
Do zdalnego pobierania próbek; zestaw zawiera sondę, wąż, pompkę ssącą  
i zatyczkę.

D4-WT-1 
Zapasowy filtr hydrofobowy  
Zapasowy filtr hydrofobowy można łatwo umieścić w detektorze 
GasAlertMicroClip XT w celu zabezpieczenia urządzenia przed wnikaniem 
wilgoci. Dostępne są zestawy po 5, 50 lub 100 szt.

HOSE 1-10 / 2-10 / 1-20 / 2-20 / 1-65 / 2-65 
Wąż do pobierania próbek 
Za pomocą węża próbki można pobierać z bezpiecznej odległości. Wąż 
można podłączyć do ręcznej lub silnikowej pompki do pobierania próbek, 
którą podłącza się do detektora.

GA-PROB1-1 
Sonda do próbkowania 
Sonda do próbkowania (dł. 0,3 m) idealnie nadaje się do pobierania  
próbek przez niewielkie otwory lub z miejsc, do których jest trudny dostęp. 
Filtry cząstek stałych i bariera hydrofobowa zapobiegają wnikaniu wilgoci  
i przedostawaniu się zabrudzeń do detektora.

G4-PROB-FIL-K1 
Zapasowy filtr i uszczelki dla detektora GA-PROB1-1  
Zapasowe filtry hydrofobowe (1,0 μm), filtry cząstek stałych i uszczelki do  
sondy do próbkowania, zapobiegające wnikaniu wilgoci i przedostawaniu  
się zabrudzeń do detektora.

Akcesoria do próbkowania
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MC2-SS / MC2-SS-K1 
Zapasowe osłony czujników 
Założenie osłony czujników daje pewność prawidłowych wskazań detektora 
gazu. Osłona czujników zapobiega wnikaniu zabrudzeń i pyłu do czujnika.  
Po użyciu osłona czujników może się zabrudzić i wpływać na wskazania  
detektora gazu.

SR-TOX-MC-DUM / SR-DUMM1 / SR-W-MC-DUM 
Zaślepka czujnika 
Jeśli detektor wielogazowy został skonfigurowany do monitorowania mniej  
niż czterech gazów, zaślepki czujników mogą wypełnić wolne miejsca.

Zapasowe czujniki 
Zapasowe czujniki dla wszystkich kompatybilnych gazów 
Dostępne są zapasowe czujniki dla wszystkich kompatybilnych gazów. 
Zapasowe czujniki H2S, CO, O2 i gazów palnych ułatwiają konserwację 
detektorów.

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI BADANIAMI I CIĄGŁYM ROZWOJEM PRODUKTU DANE TECHNICZNE PODLEGAJĄ ZMIANOM BEZ 
UPRZEDZENIA.

AKCESORIA DO PRODUKTÓW

Zapasowe czujniki i części zamienne

www.gasmonitors.com bwesales@gasmonitors.com
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Centrala w Europie
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland 
Tel.: +41 (0) 44.943.4300 
Faks: +41 (0) 44.943.4398

Europa  +44 (0) 1295.700.300 
Francja +33 (0) 442.98.17.70 
Niemcy  +49 (0) 2137.17.6522 
Polska +48 504.735.589
Bliski Wschód +971.4.4505852 
USA  1.888.749.8878 

Ameryka Łacińska                     +55.11.3475.1873  
Azja Południowo-Wschodnia     +65.6580.3468 
Chiny                     +86.10.6786.7305 
Australia                     +61.3.9464.2770 
Pozostałe kraje                     +1.403.248.9226
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