
Wear Yellow. Work Safe

•  W pełni automatyczny test sprawności lub kalibracja 
za pomocą jednego przycisku bez konieczności 
korzystania z komputera

• Zapis i przechowywanie danych, konfiguracja 
detektorów z wykorzystaniem szablonów.

•  Krótkie czasy testów i kalibracji gwarantują bardzo 
niskie zużycie gazów wzorcowych.

Wysoce opłacalne rozwiązanie 

Korzystanie z automatycznego systemu MicroDock II 

jest najbardziej opłacalnym sposobem wykonywania 

kalibracji i testów detektorów gazów. W pełni przenośna 

i pozwalająca na łatwą rozbudowę o dodatkowe moduły 

stacja dokująca MicroDock II nie wymaga komputera 

i umożliwia jednoczesne zarządzanie maksymalnie 

sześcioma modułami. Korzystanie z systemu MicroDock 

II pozwala na redukcję kosztów przy jednoczesnym 

uzyskaniu maksymalnej wydajności. Urządzenie pozwala 

na przechowywanie zarejestrowanych danych oraz na 

szybką konfigurację całej floty detektorów. 

MicroDock II

Obsługiwane detektory
•  GasAlertQuattro

•  GasAlertMax XT II

•  GasAlertMicroClip XT

•  Seria GasAlertMicro 5

•  GasAlertClip Extreme (2 i 3 lata)

•  GasAlert Extreme

Automatyczna stacja do 
kalibracji i testowania



Dane techniczne systemu MicroDock II

Wymiary 21,2 x 26,3 x 8,2 cm (8,3 x 10,4 x 3,2 cala) 
(stacja bazowa plus jeden moduł dokujący)

Zasilanie Ładowarka 6V lub cztery baterie R14

Zegar systemowy Zapewnia zapis daty i czasów przeprowadzonych testów oraz 
kalibracji

Zapis danych Automatyczny (na przyrządzie i w stacji bazowej) 
System zapisu danych MultiMediaCard

Metoda  
komunikacji

Komunikacja na podczerwień pomiędzy modułem dokującym 
a detektorem

Interfejs 
zewnętrzny

Interfejs USB 2.0 do komunikacji z komputerem 
(USB 2.0 Hi-Speed)

Pompka Pompka zasilana elektrycznie zapewnia efektywny przepływ gazu

Przyłącza gazu 
kalibracyjnego

Szybkozłącze, 2 do 5 wejść 

Konfiguracja 
detektora

Automatyczne rozpoznawanie urządzenia i czujników 
Konfiguracja przez użytkownika za pomocą oprogramowania 
Fleet Manager II

Przyciski 
sterujące

Stacja bazowa: obsługa menu za pomocą 4 przycisków
Moduł dokujący:
- Kalibracja
- Test Sprawności
- Transfer danych (tylko niektóre produkty)

Diody LED Żółty — „TEST”, zielony — „OK”, czerwony „Błąd”

Zgodność  
z normami

To urządzenie jest zgodne z wymaganiami kanadyjskich 
przepisów dotyczących zakłóceń elektromagnetycznych  
(FCC Part 15 i ICES-003). Użytkowanie podlega następującym 
warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych 
zakłóceń; (2) To urządzenie musi tolerować wszelkie odbierane 
zakłócenia, włączając w to zakłócenia, które mogą powodować 
nieprawidłowe działanie.

Świadectwa  
i aprobaty

: Zatwierdzono dla zwykłych lokalizacji 
IEC 61010 
C22.2 nr 61010 
Zgodność z normami europejskimi

Gwarancja Pełna dwuletnia gwarancja

• Do systemu w każdej chwili można dołączać dodatkowe moduły
za pomocą prostych złączy wtykowych — nie są wymagane
zewnętrzne przetworniki ciśnienia lub przewody gazowe

• Rejestracja i przechowywanie zapisanych danych, możliwość
konfiguracji urządzeń z wykorzystaniem szablonów

• Weryfikacja prawidłowego działania detektorów

• Niższe koszty konserwacji

• Stacje MicroDock II można łączyć ze sobą poprzez sieć LAN

• Zestaw obejmuje oprogramowanie BW Fleet Manager II
umożliwiające łatwą analizę danych

• Czytelne menu oraz mała ilość przycisków zapewniają
nieskomplikowaną obsługę

Cechy systemuMicroDock II:

• Automatyczna kalibracja oraz testy sprawności bez udziału
użytkownika

• Test alarmów dźwiękowych oraz wizualnych

• Przechowywanie i aktualizacja zarejestrowanych danych w pamięci
stacji Microdock II

• Całkowita autonomiczność — nie wymaga komputera

• System stacjonarny lub przenośny - małe gabaryty oraz niska masa
zapewniają łatwy transport

• Wiele opcji zasilania: ładowarka stacjonarna, ładowarka
samochodowa, baterie alkaliczne

• Elastyczność systemu - możliwość rozbudowy przez dołączanie
kolejnych modułów

MicroDock II — wybierz dowolną kombinację aż sześciu modułów dokujących.

Uwaga: Każda butla z gazem podłączona 
do systemu wymaga osobnego regulatora 
przepływu, który należy zakupić oddzielnie.

Uchwyt ścienny na 
gaz kalibracyjny

Zestaw Microdock 
w wersji przenośnej

Regulator przepływu Urządzenie 
komunikacyjne 
Network USB

Aby uzyskać pełną listę zestawów i akcesoriów, należy skontaktować się z firmą 
BW Technologies by Honeywell.

Opcje i akcesoria

Lokalny dystrybutor

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI BADANIAMI I CIĄGŁYM ROZWOJEM PRODUKTU DANE TECHNICZNE PODLEGAJĄ ZMIANOM 
BEZ UPRZEDZENIA.

www.gasmonitors.com bwesales@gasmonitors.com
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Centrala w Europie
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland 
Tel.: +41 (0) 44.943.4300 
Faks: +41 (0) 44.943.4398

Europa  +44 (0) 1295.700.300 
Francja +33 (0) 442.98.17.70 
Niemcy +49 (0) 2137.17.6522 
Polska +48 504.735.589
Bliski Wschód +971.4.4505852 
USA 1.888.749.8878 

Ameryka Łacińska +55.11.3475.1873 
Azja Południowo-Wschodnia     +65.6580.3468 
Chiny +86.10.6786.7305 
Australia +61.3.9464.2770 
Pozostałe kraje +1.403.248.9226


