
Single Gas Clip 
Máy dò đơn khí cầm tay đáng tin cậy, đảm bảo bảo 

vệ liên tục khỏi khí độc trong điều kiện làm việc 

khắc nghiệt nhất 

 

 

 Độ tin cậy cảm biến chưa từng có đối với H2S, CO hoặc O2 

 Điểm đặt cảnh báo có thể điều chỉnh & khả năng đọc khí theo thời gian thực 

 Độ phân giải 0,1 ppm cho cảm biến và hiển thị H2S 

 Thông tin IR hai chiều trong việc tải xuống, kiểm tra bơm và cập nhật 

 Lập trình nhận dạng cá nhân 

 Sử dụng thao tác đơn giản bằng một nút bấm 

 Xác nhận / nhận dạng việc kiểm tra bơm 

 Không có chi phí phát sinh  

 Nhẹ và bền - kẹp chặt với kẹp đi kèm máy. 
 

Portable gas detectors you can count on 
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Single Gas Clip H2S** 
Part# SGC-H 

Máy dò đơn khí H2S* 

Single Gas Clip CO** 
Part# SGC-C 

Máy dò đơn khí CO* 

Single Gas Clip O2 
Part# SGC-O 

Máy dò đơn khí O2* 

*Tất cả các phiên bản đều kèm theo nắp hiệu chuẩn 

**Có phiên bản Single Gas Clip Plus, Part# SGC-P-H for H2S 
& Part# SGC-P-C for CO. 

Thông số kỹ thuật 
Kích thước. Khối lượng 3.4 H x 1.9 W x 1.1 D in. (85.5 x 48 x 29 mm.) • 2.7 oz. (76g) 

Nhiệt độ H2S: -40°C to +50°C/-40°F to +122°F 

CO: -40°C to +50°C/-40°F to +122°F 

O2: -35°C to +50°C/-31°F to +122°F 

Độ ẩm 5% to 95% RH (không ngưng tụ) 

Thời lượng pin 2 năm 

Báo hiệu Hiển Thị, Rung & Âm Báo (ít nhất 95 dB) 

Thời gian sử dụng (EOL), Thấp , Cao & Qúa giới hạn (OL 

Hiển thị Góc nhìn chữ và số cao, màn hình tinh thể lỏng (LCD) 

Nhật ký 25 hoạt động - sự kiện mới hơn thay thế sự kiện cũ 

Kiểm tra Tự kiểm tra đầy đủ chức năng khi kích hoạt và cứ sau 20 giờ. 

Kiểm tra pin tự động liên tục 

Xếp hạng EMC Directive 2004/108/EC IP 67 

Chứng nhận UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157 
Trạm kết nối SGC 

Part# SGC-DOCK 

Có bản ấp lực cao
Part# SGC-DOCK-HP 

Cổng kết nối GCT IR  
Part# GCT-IR-LINK 

Trạm kết nối treo tường SGC 
Part# SGC-WMDOCK 

Có bản áp lực cao 
Part# SGC-WMDOCK-HP 

Van điều áp SGC 
Part# SGC-REG 

Bảo hành 2 năm 

Class I Divisions 1 & 2, Groups A, B, C and 

D Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ga 

UL 60079-0, UL 60079-11 

ATEX: II 1 G T4 Ex ia IIC 

T4 IECEx: EX ia IIC T4 

InMetro: IEx 15.0058 Ex ia IIC T4 Ga 
(-40˚C (H2S,CO) / -35˚C (O2) ≤ Ta ≤ +50˚C) 

Các loại khí 
H2S Phạm vi đo: 0-100 ppm 

Giới hạn báo động thấp: 10 ppm – giới hạn báo động cao: 15 ppm 

CO Phạm vi đo: 0-300 ppm 

Giới hạn báo động thấp: 35 ppm – giới hạn báo động cao: 200 ppm 

O2 Phạm vi đo: 0-30% by vol. 

Giới hạn báo động thấp: 19.5% - giới hạn báo động cao: 23.5% 
* Lưu ý: Điểm đặt báo thức được liệt kê ở trên là mặc định của nhà máy. Những điểm đặt 
này có thể được thay đổi bằng Liên kết IR GCT (được bán riêng). 

Chai khí chuẩn 58L 
H2S - 25 ppm H2S/N2 
Part# SGC-H2S-58 

CO - 100 ppm CO/Air 
Part# SGC-CO-58 

Chai khí chuẩn 116L
H2S - 25 ppm H2S/N2 
Part# SGC-H2S-116 

CO - 100 ppm CO/Air 
Part# SGC-CO-116 

Loại cảm biến H2S, CO & O2 – Cảm biến điện hóa 

O2 - 18% 
Part# SGC-O2-58 

O2 - 18% 
Part# SGC-O2-116 Tin nhắn người dùng Hiện thị khí trong thời gian thực 

Please contact Gas Clip Technologies for additional spare parts and accessories. 

Phân phối bởi: 
Công ty TNHH DV&TM Hàng Hải Mari 

389 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam 

Tel: +84.903.000.231

Email: sales@marico.com.vn 

Bump due LED 

Khoảng bump test 

Tỉ lệ khí hiệu chuẩn  
Khoảng hiệu chuẩn 

Và thời gian sử dụng còn 

lại Khoảng tự kiểm tra 

Đặt cảnh báo thấp 

Đặt cảnh báo cao 

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước do sản phẩm không 
ngừng phát triển 

Copyright © 2016 Gas Clip Technologies, Inc. All Rights Reserved 
SGC v3 

Phụ kiện Single Gas Clip 

Phiên bản Single Gas Clip 

Tùy chọn cho người dùng 


