
 

 

 
  

 

  
Personal multigas monitor 

Compact 
 
Duurzaam 
 
Gebruiksvriendelijk 

 



 

 

 
 

  WatchGas QGM multigas monitor 
 Lichtgewicht en compact 

 Leverbaar met IR en katalytische sensor 

 Monitort 2 maanden continu op 1 acculading (IR sensor) 

 Onderhoudsvrij 

 Bewaart tot 30 gebeurtenissen 

 Snelle bumptesten mogelijk met  het dockingstation 

 Visuele, akoestische en trilalarmen 

 IP-67 

De WatchGas QGM is een multigas monitor die is ontwikkeld om u en uw medewerkers veiligheid te bieden bij 
het werken in gevaarlijke omgevingen. De WatchGas QGM detecteert tot vier verschillende gassen. 
 
De WatchGas QGM kan zuurstofgebrek en gevaarlijke concentraties H2S, CO en brandbare gassen detecteren. 
Wanneer de concentratie van deze gassen de vooringestelde waarden voor TWA, STEL, hoog- en laag alarm 
overschrijdt, zal de QGM alarm slaan door trilalarm, knipperende LED’s en een 90 dB akoestisch alarm. Een 
ingebouwde data- en gebeurtenislog registreert piek- en gemiddelde alarmwaarden, kalibratiedata en 
bumptestinformatie met een capaciteit van 2 maanden. Alle opgeslagen gegevens kunnen naar uw PC 
gedownload worden met de WatchGas IR-link software. De bumptest kan, indien gewenst, met of zonder docking 
station uitgevoerd worden. Het docking station bumpt volledig automatisch, waardoor het tijdsbestek en het 
gasverbruik verminderd wordt. 
 
De QGM wordt uitgerust met een katalytische LEL-sensor of optioneel met een IR LEL-sensor. De optionele IR LEL-
sensor gebruikt zo weinig stroom dat de QGM-IR 2 maanden continue gebruikt kan worden op één batterijlading. 
 



 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijkste kenmerken 
 IECEx en ATEX zone 0 gecertificeerd 

 Eenvoudige eenknopsbediening 

 Gemakkelijke kalibratie en bumptest met optioneel dockingstation 

 Degelijke, duurzame behuizing 

 Toont tijdgewogen gemiddelden en kortdurende blootstellingslimiet-waarden 

 Instelbare alarmgrenzen met de WatchGas IR Link 

 Datalog van twee maanden of meer 

 Zichtbare, akoestische en trilalarmen 
 

Specificaties 
 LEL O2 CO H2S 

Meetprincipe Diffusie 

Meetmethode 
 Katalytisch (QGM-CAT) 

 Infrarood (QGM-IR) 
Elektrochemisch 

Meetbereik 0 – 100 %LEL 0 – 30 %vol 0 – 500 ppm 0 – 100 ppm 

Resolutie 1 %LEL 0,1 %vol 1 ppm 0,1 ppm 

Sensorlevensduur > 2 jaar 

Bediening 1 gebruikstoets 

Alarmweergave LCD display, LCD verlichting, indicatie LED’s, knipper-alarm 

Gebruiksmodus 
weergave 

Visueel: LCD alarm display, LCD verlichting, Indicatie LED 
Akoestisch: pieper (90 db @ 10 cm) en trilalarm 

Datalogging 
Datalog 2 maanden of meer  
Gebeurtenislog / kalibratielog / bumplog: 30 gebeurtenissen 

Bevestiging RVS riemclip 

Programmeren Via WatchGas IR Link met PC software (Optioneel) 

Bedrijfstemperatuur -20 tot +50° C 

Luchtvochtigheid 10 tot 95% RLV, niet-condenserend 

Batterij Type: Lithium-ion oplaadbare batterij. Oplaadtijd < 6 uur 

Bedrijfsduur batterij QGM-CAT: 24 uur, QGM-IR: 2 maanden 

Behuizing Degelijke, duurzame behuizing met stootvaste afwerking, IP67 

Afmetingen en gewicht 60 x 40 x 118 mm (BxDxH), 240 gram. 

Veiligheidscertificaat 
QGM-IR: EX II 1G ia IIC T4 Ga 
QGM-CAT: EX II 1G da ia IIC T4 Ga 

 
 
 
 



 

 

Neem contact op met ons verkoopteam! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Alexander van Leijenhorst 
Manager Safety 
avanleijenhorst@procaresafety.nl 
M. 06-538 409 35 
 

Onze missie 
ProCare streeft ernaar om duurzame en innovatieve oplossingen te leveren aan bedrijven en organisaties in de zorg en de sport. 

ProCare Safety, onderdeel van ProCare BV, wil haar bijdrage leveren door duurzame en innovatie oplossingen te leveren aan bedrijven 
en industriële organisaties. We hopen hiermee te bereiken dat een ieder kan werken in een veilige omgeving. 

 

Onze visie 
Wij willen dat in 2025 iedere arbeidshygiënist of veiligheidskundige op de markt werkzaam is met de best mogelijk professionele  

meetapparatuur gebruikt zodat hij/zij een veilig werkklimaat kan realiseren . 
Onze missie en visie resulteren in onderstaande kernwaarden- en eigenschappen 

 

Onze kernwaarden 
We vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn 

We streven naar een zo gezond mogelijk leven en vinden bewegen maar ook veiligheid zeer belangrijk 
We bouwen graag langdurige relaties op met vertrouwen als basis 

We zijn allemaal gekwalificeerd en gespecialiseerd binnen ons eigen vakgebied en plezier hebben in ons werk is belangrijk 

 

Onze kerneigenschappen. ProCare Safety is: 
behulpzaam & meedenken 

innovatief & creatief 
ambitieus & competitief 
authentiek & deskundig 

open & duidelijk 
 

Onze kernwaarden en eigenschappen worden samengevat in de tagline die we al sinds de start van ons bedrijf in 2002 voeren:  

We take intensive Care! 

Merijn Visser 
Intern Accountmanager 
mvisser@procaresafety.nl 
T. 050-207 21 72 
 


