
onderhoudsvrije enkelgasdetectors

Wear yellow. Work safe.

Gemakkelijke 
gasidenti-
ficatie met 
labels met 
kleurencode 
en LCD-aan-
duiding:

SO2

H2S

O2

CO

BW Clip-serie

De meest 

betrouwbare 
manier om uw medewerkers 

veilig te houden en uw 

werk conform 
richtlijnen uit 

te voeren



Wanneer u een gasdetector van Honeywell 
Analytics inschakelt, zet u de knop om voor 
jarenlange doorlopende bescherming. Ieder 
moment van de dag speuren onze gasdetectoren 
naar de aanwezigheid van potentieel schadelijke 
of explosieve gassen die u niet kunt zien, 
en wijzen ze u op gevaar zodat u de juiste 
maatregelen kunt nemen.

En als het gaat om de bescherming van uw  
medewerkers en fabrieken, is Honeywell  
Analytics de pionier van het concept van  
de draagbare onderhoudsvrije  
enkelgasdetector, waarmee u een  
eenvoudige, goedkope en betrouwbare  
manier heeft om veiligheid te  
garanderen en aan bepaalde  
vereisten te voldoen. 

Met een van onze draagbare  
gasdetectoren als uw constante  
metgezel hoeft u zich geen zorgen  
meer te maken over gasgevaar. Omdat  
u er altijd op kunt vertrouwen dat  
Honeywell uw medewerkers en  
processen altijd beschermt.

onderhoudsvrije enkelgasdetectors
BW Clip-serie

De beste onderhoudsvrije 
detectorserie ooit, van de meest 
ervaren experts
in gasdetectie



De BW Clip-serie onderhoudsvrije enkelgasdetectors zijn beschikbaar in de volgende versies:
 • BW Clip: beschikt over standaardweergave met resterende levensduur, kalibratie niet vereist.
 •  BW Clip Real Time: met realtime gasniveauweergave en de mogelijkheid om het toestel te 

kalibreren.
Beide zijn beschikbaar in de volgende varianten:
 • Levensduur van twee jaar: H2S, CO, O2 en SO2

 • Levensduur van drie jaar: H2S en CO

Tot drie jaar onderhoudsvrij. 
Schakel de detector in en hij doet 
voortdurend zijn werk. U hoeft  
geen sensor of batterij te vervangen 
of batterij op te laden. Dat betekent 
grote betrouwbaarheid en geen 
uitvaltijd. 

De meest gebruiksvriendelijke 
ervaring. De BW  Clip -serie is met één 
druk op de knop te bedienen, compact, 
lichtgewicht en gebruiksvriendelijk, 
maar ook sterk genoeg onder 
gevaarlijke omstandigheden en bij 
extreme temperaturen. En als er 
een alarm klinkt, kunt u dit zelfs in 
rumoerige omgevingen niet missen, 
dankzij het duidelijk knipperende 
licht en de akoestische en trillende 
alarmen.

Automatische zelftest voor meer 
veiligheid. Met de BW  Clip -serie 
hoeft er geen handmatige 
zelftest te worden uitgevoerd 
om de batterij van de detector, 
de sensor en de elektronica te 
controleren. In plaats daarvan 
wordt er dagelijks automatisch 
een zelftest uitgevoerd. Als er een 
storing in een essentiële functie 
wordt gevonden, wordt de detector 
uitgeschakeld om u te beschermen 
tegen onveilig gebruik.

Compatibel met huidige 
dockingstations. Voor 
geautomatiseerde bumptesten en 
vlootbeheer is de BW  Clip -serie 
compatibel met het MicroDock 
II-dockingstation en Fleet Manager 
II-software.
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BW Clip Real Time biedt real-
time metingen van atmosferische 
gasconcentratieniveaus, waardoor 
de gaswaarden en ppm-niveaus 
onmiddellijk zichtbaar zijn voor 
gebruikers, zelfs als geen sprake is 
van alarmcondities.

Met de BW Clip-serie is uw

dagelijkse metgezel nu
betrouwbaarder dan ooit.



Gebruik IntelliDoX om de indicator  
voor niet-naleving van de BW Clip-serie in 
te schakelen. Deze knippert rood als er een  
bumptest moet worden uitgevoerd of als er gas vrijkomt. 
Op deze manier kunnen medewerkers elkaar helpen om 
de veiligheid te verbeteren door eenvoudig niet-conforme 
detectoren op te merken. 

Wijzig de instelwaarden van het alarm en meer met 

een nieuw aanpassingsniveau voor onderhoudsvrije 

detectoren

IntelliDoX combineert slimme dockingmodules met onze Fleet Manager II-
software en biedt automatische tests en houdt records bij voor alle BW Clip-
detectors. 

Plaats de detector gewoon in de dockingmodule en de gasdetector en -sensoren 
worden automatisch getest. Gebruik daarna een USB-stick of ethernet om 
bumptesten, gasblootstellingen en meer naar uw computer over te zetten, waar  
u vervolgens de software kunt gebruiken om de gegevens te analyseren, naleving 
te controleren en de detectoren te configureren.
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Haal nog meer rendement
uit de BW Clip-serie met 

het -IntelliDoX
instrumentcontrolesysteem

De drijvende kracht achter  
veiligheid nalevingen

onder werknemers



Flexibele configuratie om  
aan te passen aan andere  
vereisten. Dat de de BW Clip-serie  
de meest onderhoudsvrijetoestellen  
biedt, betekent nog niet dat u ze niet 
kunt aanpassen om aan veranderende 
veiligheidsprocedures of regelgeving te 
voldoen. Wilt u de hoge en lage instelpunten 
van het alarm wijzigen? Medewerkers een 
herinnerings-mail over de bumptest sturen? 
Detectoren instellen op het weergeven van de 
gaswaarde tijdens een alarm? Dit en meer kan 
allemaal geregeld worden om de veiligheid en 
productiviteit te verhogen.

De snelste bumptest binnen 
de sector. Voer binnen één minuut 
een bumptest uit voor vijf  
detectoren, of 50 binnen minder  
dan drie minuten, zonder dat er 
kalibratiegas wordt verspild. Dus  
geen lange rijen medewerkers  
meer die in de rij staan om een 
functietest uit te voeren voor hun 
detector.

Efficiënt aansluiten op een  
netwerk en gegevensoverdracht 
om eenvoudig records bij te 

kunnen houden.
Voeren medewerkers op de juiste 
momenten bumptesten uit? Als 

sprake is geweest gasblootstelling 
bij een detector, zou u daar 
dan van weten? Kunt u de 
nalevingsrapporten maken die  
u tijdens een reguliere controle 
nodig heeft? Gebruik IntelliDoX om 

de 35 meest recente gasproblemen en bumptesten 
voor iedere detector eenvoudig naar uw computer 
over te zetten.

Het systeem biedt:

Snel en eenvoudig instellen en 
handig voor turnarounds. 

IntelliDoX is eenvoudig te installeren en 
in minder dan twee minuten kunt u een 
systeem met vijf modules instellen en 
uw eerste functietest voor een detector 

uitvoeren zonder speciale vereiste tools.  
U heeft alleen maar een ethernetkabel en 

een IP-adres nodig om een module aan te 
sluiten op de computers binnen uw netwerk.  
U kunt ook instellen zonder een netwerk: Gebruik 
gewoon een USB-stick om de instellingen voor 
uw detectoren te laden.

Wear yellow. Work safe.

Met IntelliDoX biedt de BW Clip-

serie de meest flexibele en
configureerbare

detectoren op de markt.



Uniek ontwerp voor ongeëvenaarde snelheid en flexibiliteit

Slaapstand: 

Het IntelliDoX-systeem kan worden uitgebreid naar  
vijf dockingmodules voor een hogere productiviteit,  
betrouwbaarheid en efficiency.

• Biedt een geheel nieuw aanpassingsniveau voor  
functietesten, configuratie en het bijhouden van records in  
een onderhoudsvrije detector

• Configureer instelpunten van het alarm en wijzig  
detectorinstellingen de levensduur van de detector

• Snel en eenvoudig instellen en handig voor verbeteringen

• Iedere module heeft zijn eigen eenvoudig af te lezen LCD-scherm en 
toetsenblok voor onafhankelijke bediening

Dankzij dit ontwerp kunt u tegelijkertijd verschillende handelingen 
uitvoeren voor meerdere detectoren — tegelijkertijd. Bumptesten 
uitvoeren voor detectoren? Detectoren kalibreren? Instellingen opnieuw 
configureren voor een andere groep detectoren? Anderen in de 
slaapstand zetten? U kunt dit allemaal tegelijkertijd doen, zodat u sneller 
meer gedaan krijgt.

haal alles eruit wat er in zit
Als u de versies met een levensduur van twee jaar voor H

2
S of CO 

gebruikt, kunt u de detector in de slaapstand zetten als u deze een 
week of langer niet gebruikt en de levensduur met dezelfde periode 
verlengen tot maximaal één jaar. 

Heeft u een voorraad detectoren voor een verbetering van de fabriek? 
Zitten er een paar maanden tussen projecten? Gaan er  
medewerkers met vakantie? 

Zet iedere detector in de slaapstand om energie te besparen en  
u kunt de levensduur van 24 maanden van de detector verspreiden 
over drie jaar in plaats van over de standaard twee jaar. 

Andere activiteiten uitvoeren 
voor meerdere detectoren – 

tegelijkertijd

Om de detector in slaapstand te 

zetten, kunt u de IntelliDoX gebruiken 

of de detector in de slaapmodus te 

zetten en hem in de slaapstandhoes 

stoppen. Er komt geen computer of 

ingewikkeld proces aan te pas.
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Flexibele tests voor instrumenten voor

maximale productiviteit
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