
Wear Yellow. Work Safe

AKCESORIA DO PRODUKTÓW

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

Dzięki czytelnym ikonom testu kalibracji i kalibracji, opcjom zasilania 
pozwalającym wydłużyć czas pracy urządzenia ponad czas jednej zmiany, 
prostej obsłudze za pomocą jednego przycisku i systemowi IntelliFlash,  
który zapewnia stałe wizualne potwierdzanie działania detektora i zgodności  
z przepisami, detektor GasAlertQuattro daje gwarancję bezpiecznej pracy.

QT-CK-DL
Zestaw Deluxe do pracy w przestrzeni zamkniętej
W skład zestawu Deluxe do pracy w przestrzeni zamkniętej wchodzą wszystkie 
akcesoria potrzebne do bezpiecznego pobierania próbek przed wejściem do 
zamkniętej przestrzeni: zestaw ręcznej pompki ssącej, zestaw komunikacyjny IR, 
zatyczka kalibracyjna, regulator 0,5 l/m, sonda do pobierania próbek, kabura  
i zestaw filtrów dodatkowych. Detektor i gaz są sprzedawane oddzielnie. 

QT-CK
Zestaw do pracy w przestrzeni zamkniętej
Lekka i wytrzymała walizka umożliwia skompletowanie własnego zestawu do pracy 
w przestrzeni zamkniętej. Piankowa wkładka umożliwia dostosowanie przegródek 
do wybranych akcesoriów. Detektor, gaz i akcesoria są sprzedawane oddzielnie. 

GA-BQT
Odporna na wstrząsy osłona ochronna
Odporną na wstrząsy osłonę ochronną o dużej wytrzymałości można łatwo  
i pewnie nałożyć na detektor w celu zapewnienia dodatkowej ochrony w skrajnie 
trudnych warunkach. Osłona została wyposażona w solidny zacisk szczękowy 
ze stali nierdzewnej. Zewnętrzna gumowa osłona pomaga także utrzymywać 
detektor w czystości.

QT-HQT
Kabura
Ergonomiczna i wygodna w noszeniu kabura umożliwia pewne mocowanie 
detektora GasAlertQuattro do paska lub blisko strefy oddechowej. Uchwyt 
obrotowy 360° zapewnia mobilność w każdej sytuacji.

QT-AF-K1
Filtr dodatkowy
Chroni czujnik przed zabrudzeniami i pyłem, a wyświetlacz LCD przed 
zarysowaniami. Filtr dodatkowy można łatwo zamocować na detektorze 
GasAlertQuattro. Zaprojektowany do niezależnego stosowania, z odporną na 
wstrząsy osłoną ochronną lub z kaburą. W skład zestawu wchodzi pięć filtrów.

QT-VMB-1
Przystawka samochodowa
Przystawkę samochodową może przymocować bezpośrednio do deski 
rozdzielczej lub przy użyciu dowolnego systemu mocowania z otworami 
w układzie T lub z 4 otworami w układzie AMPS. Używana w połączeniu z 
ładowarką samochodową umożliwia ładowanie detektora GasAlertQuattro 
podczas jazdy.

Zestaw do pracy w przestrzeni zamkniętej
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GA-NS-1
Pasek na szyję ze sprzączką bezpieczeństwa
Detektor należy nosić blisko strefy oddechowej, tak aby nie ograniczać 
mobilności. W przypadku zaczepienia się paska o przeszkodę, sprzączka 
bezpieczeństwa oderwie się od paska.

GA-LY-1
Krótki pasek
Krótki pasek (15,2 cm) ułatwia przymocowanie detektora gazu do ubrania lub 
środków ochrony osobistej (PPE). Mniejsza pętla umożliwia przyczepienie do 
guzików lub innych zaczepów.

GA-ES-1
Pasek przedłużający
Pasek przedłużający o długości 1,2 m można łatwo przymocować do detektora.

GA-ARM-1
Opaska na ramię
Opaska na ramię umożliwia wygodne umieszczenie detektora na ramieniu, co 
gwarantuje, że jest noszony blisko strefy oddechowej i nie ogranicza mobilności. 
Zacisk szczękowy na detektorze umożliwia łatwe przymocowanie do opaski.

GA-CH-2
Szelki
Utrzymują detektor bezpiecznie przy klatce piersiowej, blisko strefy oddechowej. 
Szelki nie ograniczają mobilności. Szelki mocuje się na ramionach i tułowiu 
użytkownika.

QT-BAT-A01 / QT-BAT-R01
Zestaw baterii alkalicznych / Zestaw akumulatorów litowo-polimerowych
Detektor GasAlertQuattro oferuje elastyczne opcje zasilania, takie jak wymienne 
zestawy akumulatorów. Łatwa i szybka wymiana akumulatorów w terenie 
oznacza ciągłą gotowość do pracy. Dostępne w kolorze żółtym lub czarnym.

GA-PA-1-(XX)
Adapter zasilania
Ładowarka sieciowa Ładowarka sieciowa umożliwia ładowanie, a tym samym 
przygotowanie urządzenia do pracy. Wystarczy podłączyć detektor za pomocą 
portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania akumulatora 
widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że bateria jest w pełni naładowana. Jest 
dołączany do detektorów. Należy określić wersję wtyczki/region (-XX): Ameryka 
Północna (brak), Wielka Brytania (-UK), Europa (-EU), Chiny/Australia (-CN).

GA-VPA-1
Ładowarka samochodowa
Ładowanie detektora w drodze dzięki ładowarce samochodowej (CLA) 
podłączonemu do gniazda zapalniczki. Współpracuje tylko z instalacją  
12 V. Wystarczy podłączyć detektor lub akumulator za pomocą portu ładowania  
i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania akumulatora widoczna na 
wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest w pełni naładowany, lub dioda  
na akumulatorze zmieni kolor na zielony. 
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AKCESORIA DO PRODUKTÓW

GA-PA-3
Ładowarka samochodowa podłączana bezpośrednio
Dzięki ładowarcje samochodowej 12–24 V DC można podłączyć się 
bezpośrednio do układu zasilania 12 lub 24 V. Wystarczy podłączyć detektor 
lub akumulator za pomocą portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż 
ikona naładowania akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że 
akumulator jest w pełni naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor  
na zielony. 

QT-C01-MC5
Wielourządzeniowa ładowarka dokująca
Wielourządzeniowa ładowarka dokująca umożliwia jednoczesne ładowanie 
pięciu detektorów lub akumulatorów. Wystarczy wsunąć do ładowarki detektory 
lub akumulatory, a następnie czekać, aż ikona naładowania akumulatora 
widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest w pełni naładowany, 
lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony. 

GA-PA-1-MC5
Wielourządzeniowa ładowarka sieciowa
Wielourządzeniowa ładowarka sieciowa umożliwia jednoczesne ładowanie pięciu 
detektorów lub akumulatorów. Wystarczy podłączyć detektor lub akumulator 
za pomocą portu ładowania i komunikacji IR i czekać, aż ikona naładowania 
akumulatora widoczna na wyświetlaczu LCD wskaże, że akumulator jest w pełni 
naładowany, lub dioda na akumulatorze zmieni kolor na zielony. 

GA-USB1-IR
Zestaw komunikacyjny IR
Zestaw komunikacyjny IR umożliwia łatwe połączenie z portem przeznaczonym 
do ładowania oraz komunikacji w zakresie podczerwieni w celu pobierania danych 
oraz uzyskiwania dostępu do opcji konfiguracyjnych przyrządu. 

MicroDock II
System MicroDock II jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem do zarządzania 
przenośnymi detektorami firmy BW. Kalibrację, test sprawności, ładowanie oraz 
pobieranie danych można łatwo wykonać, naciskając jeden przycisk. W pełni 
przenośny system MicroDock II nie wymaga komputera i umożliwia zarządzanie 
maksymalnie 10 modułami dokującymi lub 6 modułami ładującymi. W celu 
wybrania konfiguracji należy skorzystać z cennika lub skontaktować się  
z lokalnym dystrybutorem.

QT-AS01
Ręczny zestaw do próbkowania
Ręczny zestaw do próbkowania z sondą o długości 0,3 m to niedrogie 
rozwiązanie do zdalnego pobierania próbek bez konieczności użycia 
przyrządów z wbudowaną pompką.

Opcje zasilania (cd.)
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W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI BADANIAMI I CIĄGŁYM ROZWOJEM PRODUKTU DANE TECHNICZNE PODLEGAJĄ ZMIANOM 
BEZ UPRZEDZENIA.
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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
www.gasmonitors.com bwesales@gasmonitors.com

Europa  +44 (0) 1295.700.300 
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QT-TC-1
Zatyczka i wąż do testów
Zatyczka i wąż bezproblemowo doprowadzają gaz do portów czujników 
podczas zdalnego próbkowania, kalibrowania lub testowania kalibracji.  
Zatyczka do testowania jest wyposażona w wąż o dł. 0,3 m.

GA-PROB1-1
Sonda do próbkowania z filtrem hydrofobowym i filtrem cząstek stałych
Sonda do próbkowania (dł. 0,3 m) idealnie nadaje się do pobierania  
próbek przez niewielkie otwory lub z miejsc, do których jest trudny dostęp.  
Filtry cząstek stałych i bariera hydrofobowa zapobiegają wnikaniu wilgoci  
i przedostawaniu się zabrudzeń do detektora.

GA-PROB-FIL-K1
Zapasowy filtr i uszczelka sondy do próbkowania
Zapasowe filtry hydrofobowe (1,0 µm), filtry cząstek stałych i uszczelki do sondy 
do próbkowania zapobiegające wnikaniu wilgoci i zabrudzeń do detektora. 

GA-MFILTER
Filtr cząstek stałych ze spieku metalicznego
Filtr cząstek stałych ze spieku metalicznego zapobiega wnikaniu zabrudzeń  
i pyłu do węża do pobierania próbek oraz jego zapychaniu.

GA-FLOAT
Pływak do pobierania próbek
Pływak do pobierania próbek jest dogodnym rozwiązaniem w przypadku 
pobierania próbek bezpośrednio znad powierzchni płynów. Wąż łączy się  
z rurką, która jest wyniesiona nad powierzchnię płynu.

QT-SS / QT-SS-K1
Zapasowe filtry na cztery czujniki
Zapasowe osłony filtrujące na cztery czujniki pomagają chronić czujniki przed 
wilgocią i zabrudzeniami. Czyste osłony czujników ułatwiają przedostawanie  
się cząsteczek gazów do czujników i sprzyjają prawidłowemu wykrywaniu. 
Dostępne są zestawy zawierające 2 lub 10 szt.

SR-H04-SC / SR-M04-SC / SR-X10-C1 / SR-W04-75C
Zapasowe czujniki
Zapasowe czujniki H2S, CO, O2 i gazów palnych ułatwiają konserwację 
detektorów.

Akcesoria do próbkowania (cd.)
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