
Wear yellow. Work safe.

De GasAlertQuattro heeft duidelijke bumptest- en kalibratiepictogrammen, 
vermogensopties die een hele ploegendienst meegaan, eenvoud door 
bediening met één druk op de knop en IntelliFlash voor continue visuele 
bevestiging van de werking van de detector, volgens de geldende regels. 
Echt waar!

QT-CK-DL
Deluxe Confined Space-kit voor besloten ruimten
De Deluxe Confined Space-kit voor besloten ruimten wordt geleverd met alle 
accessoires die u nodig hebt om veilig monsters te nemen wanneer u in kleine 
ruimten moet werken. Compleet met handmatige aanzuigkit, IR-connectiviteitskit, 
kalibratie-adapter, 0,5 lpm-regelaar, monsternamesonde, draagholster en 
hulpfilter-kit. De detector en het gas zijn apart verkrijgbaar. 

QT-CK
Kit voor besloten ruimten
U kunt uw eigen kit voor besloten ruimten samenstellen met deze harde draagtas. 
Dankzij de zachte bekleding kunt u de vakjes voor de inhoud naar keuze 
aanpassen. Detector, gas en accessoires zijn apart verkrijgbaar. 

GA-BQT
Schokbestendige houder
De stevige schokbestendige houder wordt eenvoudig om de detector bevestigd en 
biedt extra bescherming in extreme omstandigheden. De rubberen houder houdt de 
detector schoon en wordt geleverd compleet met een stevige rvs-krokodillenklem. 

QT-HQT
Draagholster
Het draagholster is ergonomisch en comfortabel. Dit holster zorgt ervoor 
dat de GasAlertQuattro goed aan uw riem is bevestigd, of zich vlak bij uw 
ademhalingzone bevindt. De klem die 360° kan draaien, zorgt ervoor dat uw 
mobiliteit nooit wordt gehinderd.

QT-AF-K1
Hulpfilter
Bescherm uw sensoren tegen vuil en bescherm het lcd-scherm tegen krassen. 
Het hulpfilter wordt eenvoudig aan de GasAlertQuattro bevestigd. Ontworpen 
voor onafhankelijk gebruik, met de schokbestendige houder of het draagholster. 
Compleet met vijf filters.

QT-VMB-1
Voertuighulpstuk
Het voertuighulpstuk kan direct aan het dashboard worden bevestigd of worden 
gebruikt met een enkel bevestigingssyteem met T-patroon of met AMPS-patroon 
met 4 gaten. Gebruik dit samen met de voertuigadapter om de GasAlertQuattro 
onderweg op te laden.
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GA-NS-1
Nekband met veiligheidsontkoppeling
U draagt de detector vlakbij uw ademhalingzone, zonder dat uw mobiliteit wordt 
belemmerd. Als de riem ergens achter blijft haken, laat de snelkoppeling vanzelf 
los.

GA-LY-1
Korte riem
Met de korte riem van 15,2 cm bevestigt u de gasdetector aan uw kleding of 
uw persoonlijke beschermingsapparatuur. De kleinere lus kunt u om knopen of 
andere bevestigingsmiddelen leggen.

GA-ES-1
Verlengingsriem
De verlengingsriem van 1,2 m wordt eenvoudig aan de detector bevestigd.

GA-ARM-1
Polsriem
De armband zorgt ervoor dat de detector de lucht bij de ademhalingzone kan 
controleren. Uw mobiliteit wordt niet belemmerd. U bevestigt de krokodillenklem 
van de detector aan de armband.

GA-CH-2
Harnas
Houd de detector tegen uw borst, vlakbij de ademhalingzone. Het harnas 
belemmert uw mobiliteit niet. Het harnas wordt om de schouders en de borstkast 
van de gebruiker bevestigd.

QT-BAT-A01 / QT-BAT-R01
Alkalibatterijpak / Oplaadbaar lithiumpolymeer batterijpak
De GasAlertQuattro biedt flexibele stroomopties, waaronder vervangende 
batterijpakken. Eenvoudig en snel ter plaatse te vervangen en altijd klaar voor 
gebruik. Verkrijgbaar in het geel of zwart.

GA-PA-1-(XX)
Adapter
Met deze adapter is uw detector altijd volledig opgeladen en gebruiksklaar. Sluit 
de detector aan op de oplaad- en IR communicatiepoort. Het batterijpictogram 
op het lcd-scherm geeft aan dat de batterij volledig opgeladen is. Wordt met de 
detector meegeleverd. Geef aan welke soort stekker (-XX) u nodig hebt: Noord-
Amerika (geen), Verenigd Koninkrijk (-UK), Europa (-EU), China/Australië (-CN)

GA-VPA-1
Auto-adapter
U kunt uw detector met gemak overal opladen, dankzij deze auto-adapter (CLA) 
die in het aanstekercontact wordt gestoken. Alleen geschikt voor 12 V. Bevestig 
de detector of batterij via de oplaad- en IR-communicatiepoort en wacht totdat 
het batterijpictogram op het lcd-scherm aangeeft dat de batterij volledig is 
opgeladen of totdat de led op de batterij groen wordt. 

A
C

C
E

S
S

O
I

R
E

S
 

V
A

N
 

D
E

 
G

A
S

 
A

L
E

R
T

 
Q

U
A

T
T

R
O

Draagaccessoires (vervolg)

Spanningsopties



Wear yellow. Work safe.

GA-PA-3
Direct aangesloten stroomadapter
Directe aansluiting op een stroomsysteem van 12 of 24 V met de 12-24 Vdc-
stroomadapter. Bevestig de detector of batterij via de oplaad- en IR-
communicatiepoort en wacht totdat het batterijpictogram op het lcd aangeeft 
dat de batterij volledig is opgeladen of totdat de led op de batterij groen wordt. 

QT-C01-MC5
Multi-lader
Met de multi-lader kunt u tegelijkertijd vijf detectors of batterijen opladen. Schuif 
de detectors of batterijen in de oplader en wacht totdat het batterijpictogram van 
de lcd aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen of totdat de led op de batterij 
groen wordt. 

GA-PA-1-MC5
Multi-adapter
Met de multi-adapter kunt u tegelijkertijd vijf detectors of batterijen opladen. 
Bevestig de detector of batterij via de oplaad- en IR-communicatiepoort en 
wacht totdat het batterijpictogram op het lcd aangeeft dat de batterij volledig is 
opgeladen of totdat de led op de batterij groen wordt. 

GA-USB1-IR
IR Connectivity-kit
De IR Connectivity-kit wordt eenvoudig aangesloten via de oplaad- en IR-
communicatiepoort voor gegevensdownloads en toegang tot de instellingsopties. 

DOCK2-0-1(XXX)
MicroDock II
De MicroDock II is de meest kosteneffectieve manier om draagbare detectors 
van BW te beheren. Kalibratie, bumptests, opladen en gegevensdownloads 
gebeuren met één drukt op de knop. De MicroDock II is draagbaar en hoeft 
niet op een computer aangesloten te worden. De MicroDock II is geschikt voor 
maximaal 10 dockingmodules of 6 oplaadmodules. Raadpleeg de prijslijst of uw 
vertegenwoordiger wanneer u configuraties wilt kiezen.

GA-SPAK 
SamplerPak
Het SamplerPak maakt het mogelijk om de GasAlertQuattro te gebruiken 
voor monstername op afstand. De inhoud bestaat uit de aangedreven 
monsternamepomp, gewikkelde slang, monsternameslang, monsternamebuizen, 
AA-alkalibatterijen en harde draagtas. Monstername op afstand in kleine ruimtes 
en voor allerlei andere toepassingen is nu veel eenvoudiger geworden.

QT-AS01
Handmatige aanzuigpompkit
De handmatige aanzuigpompkit met een sonde van 0,3 meter is een kosteneffectieve 
oplossing voor monstername op afstand, zonder gepompt instrument.
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QT-TC-1
Testadapter en -slang
De eenvoudige levering van gas aan sensorpoorten tijdens monstername op 
afstand, kalibratie of bumptests met de testadapter en -slang. De testadapter 
heeft een slang van 0,3 m.

GA-PROB1-1
Monsternamesonde met waterafstotende en deeltjesfilters
De monsternamesonde van 0,3 m is ideaal voor monstername in moeilijk te 
bereiken plaatsen De deeltjesfilters en de waterafstotende barrière zorgen ervoor 
dat er geen vocht of vuil in de detector kan binnendringen.

GA-PROB-FIL-K1
Vervangend filter en pakking voor de monsternamesonde
Vervangende waterafstotende filters van 1,0 µm, deeltjesfilters en pakkingen voor  
de monsternamesonde, waardoor vocht en vuil niet in de detector kunnen  
binnendringen. 

GA-MFILTER
Metaal gesinterd deeltjesfilter
Het metaal gesinterde deeltjesfilter voorkomt dat vuil en deeltjes de 
monsternameslang binnendringen en verstoppen.

GA-FLOAT
Detectievlotter
Als u vlak boven vloeistoffen monsters moet nemen, is de detectievlotter de ideale 
oplossing. De slang is verbonden aan een as die boven het vloeistofoppervlak 
wordt getild.

QT-SS / QT-SS-K1
Vervangende filters voor de Quad-sensor
De vervangende filters voor het quad-sensorscherm beschermen de sensoren 
tegen vocht en vuil. Schone sensorschermen zorgen ervoor dat gasmolecules de 
sensoren kunnen bereiken en dat de detector goed functioneert. Beschikbaar in 
pakken van twee en van tien.

PS-RH04S / PS-RM04 / SR-X10-C1 / SR-W04-75C
Vervangende sensoren
Vervangende H2S, CO, O2-sensoren en sensoren voor brandbare gassen maken 
het onderhoud van de detector eenvoudig.
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Reserveonderdelen voor de sensor en vervangende sensoren


