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Yhden kaasun ilmaisin - Single Gas Clip Plus (SGC Plus)  
 
Ilmaisin on mahdollista asettaa lepotilaan kun sitä ei käytetä - joten sen 
käyttöikää voidaan pidentää 
 
SGC Plus on kertakäyttöinen huoltovapaa kannettava kaasunilmaisin, 
joka voidaan asettaa lepotilaan kun sitä ei käytetä.  
Kun ilmaisinta ei tarvita, synkronoidaan ilmaisin IR Link- tai SGC-
telakointiaseman avulla ja asetetaan se lepotilaan. Kun ilmaisinta jälleen 
tarvitaan, aktivoidaan se uudelleen painamalla virtanäppäintä. 
 
SGC Plus kaasuilmaisimen käyttöikä on 24 kuukautta ja takuu 24 
käyttökuukautta tai 3 vuotta aktivoinnista (kumpi tulee ensin).  
 
 

- Luotettavat H2S ja CO 
- Lepotila-asetus  
- Säädettävät hälytysasetuspisteet 
- Reaaliaikainen kaasunlukukyky 
- 0,1 ppm tarkkuus H2S-anturille ja näytölle 
- Kaksisuuntainen IR-tiedonsiirto tapahtumien lataamista varten, toiminnantarkastus 

(bump test), yksikönkokoonpanon ja laiteohjelmiston päivitykset 
- Ainutlaatuinen ohjelmoitava 6-numeroinen ilmaisimen tunnus 
- "Bump Check" -vahvistus / tunnistus 
- Valinnainen kalibrointi 
- Kalibroinnin vahvistus / tunnistus 
- Telakointivalmius SGC Dockin kanssa 

 
 

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:  85.6 x 50 x 29.2 mm 
Paino:  76g 
Lämpötila:  H2S: -40 °C - +50 °C 
 CO: -40 °C - +50 °C  
Kosteus:  5 % … 95 % RH (ei kondensoituva) 
Käyttöikä:  2 vuotta  
Hälytykset:  Visuaalinen, värinä ja äänimerkki (vähintään 95 dB) 
Näyttö: Nestekidenäyttö 
Kirjaus: 25 Tapahtumaa - uudet tapahtumat korvaavat vanhat tapahtumat 
Testit:  Täysi toiminnan itsetestaus aktivoinnin jälkeen ja 20 tunnin välein 
 Jatkuva automaattinen akun testaus 
Luokitus EMC Directive 2004/108/EC IP 67 
Sertifikaatit ja UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157  
hyväksynnät Class I Divisions 1 & 2, Groups A, B, C and D 
 ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 
 IECEX: EX ia IIC T4 
Takuu: 3 vuotta aktivoinnista/24 kuukauden käyttöaika,  
 riippuen siitä kumpi tulee ensimmäisenä 
 1 vuoden säilyvyys  
Kaasut: H2S 0 - 100 PPM  
  Alarajahälytys: 10 ppm - Ylärajahälytys: 15 ppm  
 CO 0 - 300 PPM 
  Alarajahälytys: 35 ppm - Ylärajahälytys: 200 ppm  
* Huomaa: Yllä luetellut hälytysasetuspisteet ovat tehdasasetuksia. Nämä 
asetuspisteet voidaan muuttaa käyttämällä GCT IR Linkiä (myydään erikseen). 
 
Huomaa Reaaliaikainen kaasunäyttö tai jäljellä oleva aika; 
 säädettävät hälytysasetuspisteet ja bump check muistutus 
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TILAUSOHJEET  

 
Rikkivety ilmaisin (H2O) Tilauskoodi SGC-P-H 

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

 
Toimitukseen sisältyy: kaasuilmaisin, kalibrointipidike ja suomenkielinen käyttöohje. 

 
TARVIKKEET  
 
SGC Telakointiasemat  
 
Käytetään säännöllisiin toiminnantarkastuksiin, kalibrointiin tai 
ilmaisimen lepotilaan asentamiseen (SGC Plus). 
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 sekä ilmaisimen lepotilaan asentamisen (SGC Plus). 
Mahdollistaa tapahtumalokien ja tietopäiväkirjojen lataamisen 
Ohjelmistot ja ohjelmistopäivitykset ovat ladattavissa ilmaiseksi sivulta 
www.gascliptech.com .  
 


