
  

 

 

 

DETEKTOR WIELOGAZOWY GASALERTMICROCLIPX3 I XL 

OPIS OGÓLNY: 
Niewielki rozmiar. Łatwość obsługi. Niezawodne działanie.  
Niedroga ochrona. 
Przy tej kombinacji zalet trudno się dziwić, że Honeywell BW™ MicroClip 
jest najpopularniejszym detektorem wielogazowym na świecie chroniącym 
niezawodnie użytkownika w niebezpiecznych środowiskach bez obciążania 
go swoją masą.  
 
Jest on również pierwszym detektorem wielogazowym o stopniu ochrony 
IP68 zapewniającym niezrównaną wodoodporność – może pracować do 
45 minut na głębokości 1,2 m.  
Można więc mieć pewność, że urządzenie wytrzyma trudne warunki pracy. 
 
Oferowane są dwa modele detektorów o wydłużonym do 18 godzin czasie 
pracy akumulatora, obsłudze za pomocą jednego przycisku i jakości firmy 
Honeywell znanej z rygorystycznego podejścia do jakości:  
 
Honeywell BW™ MicroClip XL:  
niski koszt początkowy i dwuletnia gwarancja.  
Honeywell BW™ MicroClip X3: trzyletnia gwarancja i nowy czujnik tlenu 
wydłużający całkowity przewidywany okres użytkowania do 5 lat. 
 
Nasza unikalna, zaawansowana technologia zapewnia bezpieczeństwo, 
zgodność z przepisami i wydajność. 
 
Zaawansowana technika zapewniająca niezawodne działanie 
akumulatora 
Technologia Reflex™ zapewniająca czułość czujnika 
Kompaktowa budowa, mała masa i łatwość obsługi — nie jest wymagana 
specjalistyczna wiedza 
Migający zielony sygnalizator IntelliFlash™ błyskawicznie informujący o stanie zgodności z przepisami 
 

Opcjonalne akcesoria: 
 

Automatyczny system testujący Honeywell IntelliDoX  

Honeywell BW™ Connect 

Zestaw komunikacyjny na podczerwień 

Ładowarka dokująca dla pięciu urządzeń 

Aby uzyskać pełną listę zestawów i akcesoriów należy skontaktować się z Honeywell Analytics. 

 
Nowości w modelu Honeywell BW™ MicroClip X3: 
Pięcioletni przewidywany okres użytkowania i trzyletnia gwarancja 
Zupełnie nowy czujnik tlenu mogący pracować z taką samą wydajnością przez pięć lat, co pozwala wyeliminować 
koszty wymiany części detektora w całym okresie jego użytkowania 
Niższy koszt eksploatacji — dzięki zminimalizowaniu konserwacji i zmaksymalizowaniu czasu sprawności. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy i zalety: 
 
Gwarantowana praca przez co najmniej 12-godzinną zmianę – do temp. -20°C – bez pogorszenia zdolności wykrywania 
przekroczenia DGW wodoru, acetylenu i innych palnych gazów. 

 

Wytrzymały akumulator litowo-polimerowy wielokrotnego ładowania – przetestowany w ekstremalnych środowiskach 

Ergonomiczny i łatwy do noszenia – nie obciąża użytkownika. 

 

Stężenia gazów wyświetlane w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD. 

 

Jasno świecące, szerokokątne wizualne listwy alarmowe. 

 

Stopień ochrony IP68 zapewniający maksymalne zabezpieczenie przed pyłem i wodą – do 45 minut na głębokości 1,2 m. 

 

Łatwa obsługa (z zabezpieczeniem przed manipulacją przez osoby niepowołane) przy wykorzystaniu zaledwie jednego 
przycisku i intuicyjnych ikon na wyświetlaczu LCD. 

 

Detektor z sygnalizatorem świetlnym IntelliFlash™ przeszedł test sprawności i prawidłowo monitoruje gazy 

 

Funkcja autotestu działania czujników, stanu naładowania akumulatora, ciągłości obwodów oraz alarmów 
dźwiękowych/wizualnych po uruchomieniu urządzenia. 

 

Kompatybilny ze stacją dokującą IntelliDoX, która pozwala przeprowadzać zautomatyzowane testy sprawności i 
kalibrację. 

 

Menu dostępne w wielu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim. 

 

Zarządzanie urządzeniami w Honeywell SafetySuite. 

 

Kompatybilny z Honeywell BW™ Connect, co umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym. 

 

Więcej informacji- www.honeywellanalytics.com, www.raesystems.com 

Europa, Bliski Wschód, Afryka (EMEA)- gasdetection@honeywell.com 

Ameryka Płn. i Płd.- detectgas@honeywell.com 

Azja/Pacyfik (AP)- analytics.ap@honeywell.com 

Obsługa techniczna 

EMEA: HAexpert@honeywell.com 

USA: ha.us.service@honeywell.com 

AP: ha.ap.service@honeywell.com 
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Dane techniczne: 

NASTAWY ALARMÓW DLA WSZYSTKICH CZUJNIKÓW MOGĄ BYĆ ZMIENIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NASTAWY SĄ 
AUTOMATYCZNIE WYŚWIETLANE PODCZAS URUCHAMIANIA PRZYRZĄDU. W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI 

BADANIAMI I CIĄGŁYM ROZWOJEM PRODUKTU DANE TECHNICZNE PODLEGAJĄ ZMIANOM BEZ UPRZEDZENIA. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Darmowa aplikacja szkoleniowa do pobrania: 
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Zarządzanie urządzeniami w Honeywell SafetySuite 

 

 

honeywellanalytics.com/ 
SafetySuite
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