
 
  

 

  
Personal multi gas monitor 

Compact 
 
Voordelig 
 
Toegankelijk 



 
 

 Hanwei BX616  Persoonlijke multigas detector 

 Lichtgewicht en compact 

 Visueel en audio alarm 

 Voordelige keuze 

 Toegankelijk 

 Low-battery alert 

 Door ons instelbare alarmgrenzen 

De BX176 is een low-budget enkelgasdetector met een ruime keuze aan sensoren. Deze gasdetector heeft een 
compact en lichtgewicht design dat ervoor zorgt dat de werknemers geen last hebben van het dragen van deze 
gasdetector. Deze ATEX-gecertificeerde gasmeter meet continu de concentratie van brandbare- en giftige gassen. 
 
De oplaadbare batterij is bij een toxische gas sensor 300 uur inzetbaar en werkt met de LEL sensor ruim 8 uur. 
Vanwege de lage aanschafprijs en kalibratiekosten kunt u op een betaalbare manier de veiligheid van uw 
werknemers garanderen in ieder werkveld. De ruime keuze aan sensoren maken deze simpele gasmeter veelzijdig 
inzetbaar. Via het hoorbare-, visuele- en trilalarm wordt men geattendeerd op grensoverschrijdende STEL- en 
TWA-waarden of de minimale of maximale overschrijding van het gasniveau. De gasdetector is gemakkelijk te 
dragen, de achterkant van het apparaat heeft een sterke metalen clip om de monitor aan een vest, een riem of 
een helm te bevestigen.  
 

Specificaties 
Omschrijving  Gas type Meetbereik Resolutie 

Responstijd T90 <30 seconden  LEL 0 – 100 %LEL 1 %LEL 

Display LCD  O2 0 – 30 Vol% 0,1 Vol% 

Alarm >80dB, visueel en trilalarm  H2S 0 – 100 ppm 1 ppm 

Batterij DC3V Lithium batterij  CO 0 – 1000 ppm 1 ppm 

Luchtvochtigheid < 95% RH, niet condenserend     

Bedrijfstemperatuur -20 tot 50 ℃  Gas type Laag alarm Hoog alarm 

Bedrijfstijd > 8 uur op 1 acculading  LEL  10 <> 25 %LEL  25 <> 80 %LEL 

Levensduur sensor 2 jaar  O2 16 <> 19,5 Vol% 22,5 <> 24 Vol% 

Afmetingen 120 x 68 x 30 mm  H2S 5 <> 15 ppm 15 <> 30 ppm 

Gewicht 220 gram  CO 25 <> 100 ppm 100 <> 500 ppm 

Classificatie IP 66  Alarmgrenzen kunnen wij naar wens voor u instellen 

Certificering Ex ia IIC T4 
 

1. LED alarm 
2. Druktoets 
3. Sensoren 
4. LCD scherm 
5. 80dB alarm 
6. Kalibratie cap poort 


