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Yhden kaasun ilmaisin – Single Gas Clip (SGC)  
 
Vihdoinkin luotettava kannettava yksittäisen kaasun ilmaisin joka 
takaa jatkuvan suojan myrkyllisiä kaasuja vastaan kovissakin 
työolosuhteissa.  
 
SGC on kertakäyttöinen, pieni ja kestävä yhden kaasukomponentin 
kannettava kaasuhälytin, jonka saa hapelle (O2), hiilimonoksidille 
(CO/häkä) tai rikkivedylle (H2S). 
 
Kun kaasuilmaisin aktivoidaan painiketta painamalla, se jatkaa toimintaa 
kahden vuoden ajan ilman tarvetta vaihtaa tai ladata akkuja. 
 
Säädettävät hälytysasetuspisteet. Single Gas Clip -hälytysasetuspisteet 
voidaan helposti säätää IR Link -ohjelmiston tai SGC Dockin avulla. 
Tunnistimia voidaan myös tilata omilla hälytysasetuspisteillä. 
 

- Vertaansa vailla olevat luotettavat H2S, CO ja O2 anturit 
- Säädettävät hälytysasetuspisteet 
- Reaaliaikainen kaasun lukuominaisuus 
- 0,1 ppm tarkkuus H2S-anturille ja näytölle 
- Kaksisuuntainen IR-tiedonsiirto tapahtumien lataamiselle, toiminnantarkastus (bump-

test) ja päivityksille 
- Ohjelmoitava yksikön tunnistus 
- Valinnainen kalibrointi  
- "Bump check" -vahvistus / tunnistus  
 

Bump Check (toiminnantarkastus) -muistutus: Kaikki Single Gas Clip -mallit ovat 
varustettu bump check -muistutusominaisuudella. Kun ilmaisin on aktivoitu, ja jos sitä ei ole 
testattu jollakin määrätyllä aikavälillä, laite lähettää viestin näytölle, ilmoittaen käyttäjälle, 
että Bump check-testi on erääntynyt. Lisäksi TEST-kuvake näkyy jatkuvasti vasemmassa 
yläkulmassa. Tämä hälytys lisää käyttäjien vastuullisuutta ja helpottaa käytäntöjen 
noudattamista.  
 
Ohjelmoitava, ainutlaatuinen 6-numeroinen tunnus: Tunnistaminen sarjanumeron, 
tarran tai merkinnän avulla voi olla epäluotettavaa. Ainutlaatuisella tunnusominaisuudella 
yksiköt voidaan tunnistaa yksinkertaisella napin painalluksella. Jokaiselle yksikölle voidaan 
antaa yksilöllinen tunniste, esimerkiksi työntekijän tunnistenumero tai työkoodi. 
Ainutlaatuiset tunnukset tulevat näkyviin myös tapahtumaraportteihin ja bump-test lokeihin.  
 
Säädettävät hälytysasetuspisteet: Työympäristön ja turvallisuutta koskevien kaasu-
vaatimusten muuttuessa Single Gas Clip -hälytysasetuspisteet voidaan helposti säätää IR Link 
-ohjelmiston kautta tai SGC Dockin kautta. Tunnistimia voidaan myös tilata omilla 
hälytyspisteillä.  
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  TEKNISET TIEDOT 
 

Mitat:  85.5 x 48 x 29 mm 
Paino:  76g 
Lämpötila:  H2S: -40°C - +50°C; CO: -40°C - +50°C ja O2: -35°C - +50°C 
Kosteus:  5% … 95% RH (ei kondensoituva) 
Pariston ikä: 2 vuotta  
Hälytykset:  Visuaalinen, värinä ja äänimerkki (vähintään 95 dB) 
  Ilmaisimen eliniän lähtölaskenta (EOL), matala, korkea ja yli rajan (OL) 
Näyttö: Nestekidenäyttö 
Kirjaus: 25 Tapahtumaa - uudet tapahtumat korvaavat vanhat tapahtumat 
Testit:  Täysi toiminnan itse testaus aktivoinnin jälkeen ja 20 tunnin välein. 
 Jatkuva automaattinen akun testaus 
Luokitus EMC Directive 2004/108/EC IP67 
Sertifikaatit ja UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157 
hyväksynnät Class I Divisions 1 & 2, Groups A, B, C and D 
 Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga 
 UL 60079-0, UL 60079-11 
 
 ATEX: II 1 G T4 Ex ia IIC T4 
 IECEx: EX ia IIC T4 
  
 InMetro: IEx 15.0058 Ex ia IIC T4 Ga 
 (-40˚C (H2S,CO) / -35˚C (O2) ≤ Ta ≤ +50˚C) 
 
Takuu: 2 vuotta 
Kaasut: H2S 0 - 100 PPM  
  Alarajahälytys: 10 ppm - Ylärajahälytys: 15 ppm  
 CO 0 - 300 PPM 
  Alarajahälytys: 35 ppm - Ylärajahälytys: 200 ppm  
 O2 0 – 30 % tilavuusprosenttia 
  Alarajahälytys: 19.5% - Ylärajahälytys: 23.5%  
* Huomaa: Yllä luetellut hälytysasetuspisteet ovat tehdasasetuksia. Nämä 
asetuspisteet voidaan muuttaa käyttämällä GCT IR Linkiä (myydään erikseen). 
 
Anturi tyypit: H2S, CO & O2 - Plug-in sähkökemiallinen kenno  
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TILAUSOHJEET  
 

Rikkivety ilmaisin (H2O) Tilauskoodi SGC-H 

Hiilimonoksidi (häkä) ilmaisin (CO) Tilauskoodi SGC-C 

Happi ilmaisin (O2) Tilauskoodi SGC-O 

 
Toimitukseen sisältyy: kaasuilmaisin, kalibrointipidike ja suomenkielinen käyttöohje. 

 
TARVIKKEET  
 
SGC Telakointiasemat  
 
Käytetään säännöllisiin toiminnantarkastuksiin ja kalibrointiin 
Telakointiasema SGC Dock toimitetaan vankkarakenteisessa 
laukussa ja SGC Wall Mount Dock toimitetaan seinälle 
asennettavassa metallikotelossa.  
Lokit tallennetaan USB-muistitikulle, jotka voidaan helposti siirtää 
tietokoneelle analysoitavaksi.  
 

- Voidaan testata jopa 4 ilmaisinta samanaikaisesti, jopa 12 
instrumenttia minuutissa 

- Helppo 1-painikkeen käyttö 
- Ladattava akku, jopa 1500 testiä yhdellä latauksella 
- Sisäinen kaasusylinterisäädin ja painemittari 
- USB-flash-muisti toiminnantarkastuksien ja tapahtumalokien 

tallennukseen 
- Yksikön konfigurointi ja laiteohjelmistopäivitykset GCT Manager -ohjelmiston avulla 
- Toimintaan ei tarvita tietokonetta 

 
GCT Manager -ohjelmisto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida ja ohjelmoida 
telakointiasema IR Linkin tai USB-muistitikun kautta. Jotta voitaisiin viestiä SGC Dock -
järjestelmän infrapunayhteyden kautta, tarvitaan IR-linkki. 
* Järjestelmävaatimukset: Saatavilla Windows-pohjaisille tietokoneille (XP, Vista, Windows 7); 
Käyttäjien on myös asennettava Microsoft Net 4.0 -ohjelmisto. 
 
GCT IR Link on yhteydessä tietokoneeseen USB-liitännällä, ja se antaa 
käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida kaasuilmaisimen ja 
telakointiaseman kanssa, hälytysasetuspisteiden ja käyttäjäasetusten 
ohjelmoimiseen.  
Mahdollistaa tapahtumalokien ja tietopäiväkirjojen lataamisen 
Ohjelmistot ja ohjelmistopäivitykset ovat ladattavissa ilmaiseksi sivulta 
www.gascliptech.com .  
 


