
GASDETECTIE

PBM PREVENTIE NAZORG WELZIJN 247www.vandeputtesafety.com //

GASDETECTIE

Draagbare gasdetectie kan van onschatbare waarde zijn om uw werknemers te waarschuwen voor gevaren als vergiftiging, 
zuurstoftekort en explosie. Draagbare gasdetectie wordt gebruikt in diverse omstandigheden en sectoren: chemische indus-
trie, nucleaire industrie, waterbehandeling, besloten ruimten, laboratoria, hospitalen, koelruimtes, … 

TYPES GASDETECTIE

•	ENKELGASTOESTELLEN:  
Met enkelgas detectietoestellen kan men slechts één gas detecteren.

•	MULTIGASTOESTELLEN:  
Multigas detectietoestellen kunnen tot vijf gassen tegelijkertijd detecteren.

•	MEETBUISJES:  
Meetbuisjes zijn de eenvoudigste manier om frequent veel verschillende stoffen te meten en om de concentratie op de 
werkplek te kennen. Meetbuisjes zijn in geen geval een waarschuwingsmiddel!

HOE DE MEEST AANGEWEZEN DETECTOR SELECTEREN?

Via de website www.vandeputtesafety.com kan u uw selectiecriteria ingeven en vindt u in enkele clicks de meest geschikte 
detector terug.

Het volstaat om bovenaan op het vergrootglaasje + te klikken (  ), te kiezen voor gasdetectie en het type detectie dat u 
zoekt.

Een overzicht van alle mogelijke karakteristieken verschijnt en u kan de ideale detector kiezen.Toch nog niet overtuigd? Ver-
gelijk dan uw favorieten met elkaar via de functie “vergelijk producten”
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Stap 1: Wat wenst u te meten?

•	Enkel zuurstofgebrek of maximum één toxisch gas  =  kies een enkelgastoestel

•	Zuurstofgebrek en/of toxisch gas en/of explosiegevaar  =  kies een multigastoestel

Stap 2: Welke opties wenst u op het toestel?

•	Constante vermelding van de concentratie  ja/neen

•	Zelf instellen van alarmwaarden  ja/neen

•	 Ingebouwde databank met kruisgevoeligheden om verschillende explosie ja/neen 
gevaarlijke stoffen juist te meten (elke stof heeft een andere explosiegrens)

•	Een ingebouwde pomp  ja/neen

MEETMETHODES: 3 TYPES GEVAAR MET TELKENS EEN SPECIFIEKE DETECTIEMETHODE

•	ZUURSTOFGEBREK in % zuurstofgehalte

20.9% v/v normaal
16% v/v suf, duizelig

6% v/v fataal

100

0

•	TOXISCHE GASSEN in PPM van het toxisch gas

1 miljoen partikeltjes

Elk toxisch product heeft haar grenswaarde in PPM en 
de apparaten geven een alarmsignaal in 2 etappes. 

Bijvoorbeeld:

•	H2S:  10 en 15ppm

•	CO:  35 en 200ppm

•	SO2:  5 en 10ppm
Deze alarmen dienen overeen te komen met de grenswaarden van het land 
waar detector wordt ingezet en kunnen dus verschillen van bovenstaande 
waarden!

Standaard ongeveer 10 producten te detecteren: H2S, CO, SO2, PH3, 
NH3, NO2, NO, HCN, CL2, CLO2

•	EXPLOSIEGEVAAR in volume % van de onderste explosiegrens (LEL)

Te veel gas om  
explosief te zijn

Genoeg gas om  
explosief te zijn

Niet genoeg gas 
om explosief te zijn

   

100% gas

 U.E.L. (upper explosive limit)

 L.E.L. (lower explosive limit)

   = 100% LEL

0% Gas  

Elk explosief product heeft zijn eigen onderste explosiegrens = 
LEL. Eens men voorbij deze drempel is kan er explosiegevaar zijn 
indien er een ontstekingsbron is en voldoende zuurstof.

Gaat men daarentegen boven de bovenste explosiegrens = 
UEL dan is er te veel gas aanwezig om een explosie te hebben, 
zelfs al is er een ontstekingsbron en voldoende zuurstof.

Het is dus nuttig te weten hoe dicht men tegen de LEL zit inzake 
concentratie. Concentratie daarboven meten heeft geen zin want 
dan heeft men reeds een potentieel gevaarlijke concentratie. 
M.a.w. het meetbereik van een toestel zal het gebied zijn tus-
sen 0% en 100% LEL en dus niet 0% tot 100% gas.

De meting zal uitlezen in % LEL van de stof waarop de detector 
is geijkt of gekalibreerd. Bv 10% LEL op het toestel wil zeggen 
dat men reeds 10% van een potentieel gevaarlijke concentratie 
aan gas heeft.

Indien een stof een LEL heeft van 20% concentratie in de lucht 
dan is die 20% voor die stof 100% LEL.

 

Enkele do’s en dont’s van gasdetectie:

•	  Naast het voldoende aanwezig zijn van gas zijn volgende 2 elementen van essentieel belang voor het ontstaan van een 
explosie: 

•  een ontstekingsbron  
(bijvoorbeeld statische ontlading, vonken ontstaan door gebruik van niet vonkvrij gereedschap, lassen e.d) 

• voldoende zuurstof 
een verhoogde concentratie zuurstof (> 20.9%) kan de explosiegrenzen negatief beïnvloeden.

•	Een gas/luchtmengsel boven de UEL kan brandbaar zijn (weliswaar geen explosiegevaar).

•	  Standaard zijn de detectoren geijkt of gekalibreerd met aardgas of methaan. Indien men geen methaan gaat 
meten dient men dus ofwel kalibratie te vragen op het juiste explosieve product (tijdens de fabricatie) ofwel werkt 
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men met een correctiefactor. Bij sommige toestellen is deze correctiefactor geïntegreerd in de software (= kruisge-
voeligheid LEL)

•	De criteria voor veilig betreden van besloten ruimten: 

•  Zuurstofgehalte tussen 18 en 21%
•  Concentratie explosieve gassen en dampen lager dan 10 % LEL (onderste explosiegrens)
•  Concentratie giftige dampen en gassen lager dan nationale grenswaarde. 

•	Doe metingen daar waar het gas aanwezig kan zijn. Sommige gassen zijn zwaarder dan lucht en kunnen dus 
beter dicht bij de grond gemeten worden.

•	Voer metingen uit met behulp van een pompje en slang vóór het betreden van besloten ruimten en blijf meten 
tijdens betreding van besloten ruimten.

•	Voer de metingen uit gedurende een voldoende lange periode, zeker met pomp en slang. Het gas moet immers 
de kans krijgen om de sensor te bereiken.

•	Maak voldoende pompslagen met schone lucht om de slang te spoelen vooraleer een nieuwe meting uit te voeren.

•	Vergiftiging van de sensoren kan optreden in de volgende gevallen: 

•	Aanwezigheid van siliconen of lood
•	Heel lage zuurstofconcentratie
•	  Concentratie buiten het meetbereik van de detector
•	 Testen van een LEL-detector met aansteker

SERVICES

1. Kalibratie

Alle detectoren (uitgezonderd wegwerpdetectoren) moeten elke 6 maand gekalibreerd worden. Hierbij worden de sensoren 
met behulp van testgas opnieuw afgesteld. Deze kalibratie dient uitgevoerd te worden door personen die opgeleid werden door 
de fabrikant. 

Een officieel kalibratierapport moet kunnen worden voorgelegd. Bij gebruik van de Microdock II kan men zelf kalibreren en 
genereert de software van de Microdock II een kalibratierapport.

2. Kennis en expertise

De combinatie van onze jarenlange ervaring in onderhoud en een uitgebreid verhuurgamma, maken het ons mogelijk voor zo 
goed als elke toepassing een geschikte detector aan te bieden. Hulp nodig bij de selectie? Wij adviseren u graag.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

1. Onderhoud

Er zijn geen specifieke onderhoudsvoorschriften. Het is echter aan te bevelen de detectoren op regelmatige tijdstippen te 
testen op hun goede werking. Dit kan manueel uitgevoerd worden m.b.v. testgas of automatisch m.b.v. Microdock II station.

2. Levensduur

De levensduur van de meeste detectoren is ongeveer 2 jaar, mits de sensoren te vervangen kan deze levensduur worden 
verlengd (behalve bij wegwerp).

LEGENDE:

: Product is geschikt om te gebruiken in een explosiegevaarlijke omgeving.

: Dit gasdetectietoestel moet onderhouden worden.
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Afnamehoeveelheid, voorraadsituatie en beschikbare maten/kleuren kunnen uitzonderlijk wijzigen.  

Raadpleeg daarom de website www.vandeputtesafety.com voor de meest actuele gegevens.

Toestel GASALERTCLIP EXTREME GASALERT EXTREME GASALERT MICROCLIP XT

Artikelnummer:

O2 (zuurstof) 1014369 O2 (zuurstof) 1014381 O2 - LEL* 1014330

CO (koolstofmonoxide) 1014372 CO (koolstofmonoxide) 1014364 H2S - CO - O2 - LEL* 1013716

H2S (waterstofsulfide) 1014370 H2S (waterstofsulfide) 1014368

Andere versies beschikbaar

SO2 (zwaveldioxide) 1014371 SO2 (zwaveldioxide) 1014335

NH3 (ammoniak) 1014331

PH3 (fosfine) 1014377

CL2 (dichloor) 1014334

CLO2 (chloordioxide) 1014380

NO (stikstofmonoxide) 1014379

NO2 (stukstofdioxide) 1014332

HCN (waterstofcyanide) 1014333

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Voorraadartikel: O2, H2S en CO versies H2S - CO - O2 - LEL*

Gassen simultaan meetbaar: 1 1 2 tem 4

Concentratie op display: Enkel bij alarm Altijd Altijd

Aanpasbare alarmwaarden: • Via PC

STEL/TWA***: • •

Kalibratie: Niet nodig (wegwerp) Elke 6 m Elke 6 m

Levensduur: 2 jaar Na 2 jaar sensor vervangen Na 2 jaar sensor vervangen

Inclusief batterij en lader: N.v.t. N.v.t. •

Autonomie batterij: 2 jaar +/- 2 jaar 12 u

Schokbestendige behuizing: Art: 1014263 Art: 1014264 NB

Draagzakje / nekbandje: Art: 1014268 (nekbandje) Art: 1014268 (nekbandje) Art: 1014273

Koffer: N.v.t. N.v.t. Art: 1014270

Filter voor sensor:
Art: 1014267  

(5 stuks)
Art: 1014267  

(5 stuks)
Houder met 5 filters (Art: 1014276)

Pomp: N.v.t. N.v.t.
30 cm slang met probe (Art: 1014241)

6 meter slang (Art: 1016737)

Data link PC: Art: 1014269 Art: 1014269 Art: 1014274

Uitlezing via IR: • • •

Legende

*LEL   Explosiemeting, standaard gecalibreerd op methaan, andere calibraties op aanvraag
**Kruisgevoeligheden LEL  Laat toe andere explosieve stoffen te detecteren terwijl toestel gekalibreerd is met methaan
***TWA   Registratie lange termijn blootstelling 8u
***STEL   Registratie korte termijn blootstelling 15 min.
****PID   Detecteert een brede waaier van vluchtige organische stoffen

SCHOKBESTENDIGE BEHUIZING HANDPOMP SENSOR FILTERS

CLIP EXTREME  Art: 1014263
EXTREME  Art: 1014264

MICROCLIP 30 cm Art: 1014241
MICROCLIP 6 m Art: 1016737

CLIP EXTREME Art: 1014267
EXTREME Art: 1014267

MAX XT Art: 1017846 
MICRO 5 Art: 1017845

QUATTRO 30 cm  Art: 1017849 MICROCLIP  Art: 1014276

MICRO 5 30 cm  Art: 1017847
QUATTRO HOUDER Art: 1014670
FILTERS Art: 1014672

MAX XT Art: 1014282

QUATTRO Art: 1014669

MICRO 5 Art: 1017840

GASDETECTIE // TOESTELLEN

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014369
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014381
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014330
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014263
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014282
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014669
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017840
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014241
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017849
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017847
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014267
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014276
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014670
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017846
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Toestel GASALERT QUATTRO GASALERT MAX XT GASALERT MICRO 5

Artikelnummer:

O2 - LEL* 1014668

H2S - CO - O2 - LEL 1014665 H2S - CO - O2 - LEL* 1014382 H2S - CO - O2 - LEL* - PID**** 1014383

Andere versies beschikbaar

Af te nemen per: 1 stuk 1 stuk 1 stuk

Voorraadartikel: H2S - CO - O2 - LEL* H2S - CO - O2 - LEL*

Gassen simultaan meetbaar: 2 tem 4 2 tem 4 2 tem 5

Kruisgevoeligheden LEL**: • • •

Concentratie op display: • • •

Aanpasbare alarmwaarden: • • •

STEL/TWA***: • • •

Kalibratie: Elke 6 m Elke 6 m Elke 6 m

Levensduur: Na 2 jaar sensor vervangen Na 2 jaar sensor vervangen Na 2 jaar sensor vervangen

Inclusief batterij en lader: • • •

Autonomie batterij: 22 u 13 u 15 u

Schokbestendige behuizing: Art: 1014669 Art: 1014282 Art: 1017840

Draagzakje : Art: 1017842 Art: 1017843 Art: 1017844

Koffer: Art: 1017841 Art: 1014281 Art: 1014283

Filter voor sensor:
Houder (Art: 1014670)
10 filters (Art: 1014672)

Art: 1017846 (2 sets) Art: 1017845 (2 sets)

Pomp: Art: 1017849
Reeds inclusief pomp met  

3 meter slang en 5 pompfilters
Art: 1017847

Data link PC: Art: 1014274 Art: 1014274 Art: 1017848

Uitlezing via IR: • • •

•	Laat toe kalibratie en functietests (bumpen) met 1 druk op de knop uit 
te voeren.

•	De MicroDock II is verkrijgbaar in een koffer of kan aan wand worden 
gemonteerd

•	Vereist geen computer maar kan wel worden gestuurd via software om 
zo uw park detectoren te beheren (wanneer is er wat getest en welke 
alarmwaarden zijn ingesteld)

•	Na kalibratie kan men kalibratiecertificaat afdrukken dat geldt als 
kalibratieattest

•	Kan maximaal 10 modules tegelijk beheren
•	Benodigde accessoires: koffer of montagebeugels, fles met testgas en 

ontspanner voor testgas
•	Vraag ons naar de juiste opstelling voor uw toepassing

DATALINK

KOFFER

TESTGAS

KALIBREER EN TEST ZELF UW DETECTOREN 
MET MICRODOCK II

1 basismodule en 1 module per TYPE gasdetector nodig

Laat toe gegevens uit te lezen en  
parameters toestellen in te stellen.

CLIP EXTREME  Art: 1014269
EXTREME  Art: 1014269

MICROCLIP  Art: 1014274
QUATTRO  Art: 1014274
MAX XT  Art: 1014274
MICRO 5  Art: 1017848

MICROCLIP  Art: 1014270
QUATTRO  Art: 1017841
MAX XT  Art: 1014281
MICRO 5  Art: 1014283

•	Afhankelijk van detector
•	Verkrijgbaar in verschillende versies
•	Te gebruiken met ontspanner

 

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017984
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017984
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017984
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1007940
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014668
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014382
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014383
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014269
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014274
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014270
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Raadpleeg daarom de website www.vandeputtesafety.com voor de meest actuele gegevens.
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MEETBUISJES GASTESTER GASTESTER II

•	Meetbuisjes
•	Snel en  

voordelig
•	Meten van o.a. werkplek-

concentraties
•	Makkelijk af te lezen schalen
•	Te combineren met hand-

pomp

•	Handpomp
•	Aantal slagen  

manueel te tellen

•	Art: 1004502
•	Etui Art: 1004508

•	Handpomp
•	Aantal slagen  

worden automatisch geteld
•	Afbreekmesje buisjes

•	Art: 1004503
•	Etui Art:: 1004507

bwesales@gasmonitors com
www.gasmonitors.com

UK Tel: +44 (0) 1295 700300
France Tel: +33 (0) 4 42 98 17 70

Germany Tel.: +49 (0) 2137 17 6522
Middle East Tel: +971 4 4505852

Change up a gear.

Smallest and lightest 4 gas detector – best in class size and weight for a real 4 gas detector 
- no dual sensors

One button operation – reduced user training due to simple, tamper proof, one button operation

Save money, maximise productivity – eliminate down time and calibration at point  
of use via MicroDock II calibration and bump testing system – ask us how!

Wear yellow, work safe …. and stay ahead

Buisje Art nr. Per: Buisje Art nr. Per

HF1 1-50PPM 1004395 10 st H2S 1-200PPM 1017822 10 st

CO 10 VOL% 1004396 10 st NITREUZE GASSEN 50-3000PPM 1017823 10 st

NH3 AMMONIAK 20-1000PPM 1004399 10 st NH3 AMMONIAK 0,1VOL% 1017824 10 st

METHANOL 100-6000PPM 1004401 10 st C6H6 BENZEEN 5-100PPM 1017825 10 st

KEROSINE QL (KWALITATIEF) 1004402 10 st CO2 0,1VOL% 1017826 10 st

CO 10-3000PPM 1004404 10 st NITREUZE GASSEN 0,5-50PPM 1017827 10 st

CO 0,5 VOL% 1004405 10 st HCN 2-50PPM 1017828 10 st

HCL 1-50PPM 1004406 10 st H2S 100-4000PPM 1017829 10 st

S02 0,5-30PPM 1004407 10 st TOLUEEN 5-1800PPM 1017830 10 st

NH3 AMMONIAK 2-600 PPM 1004408 10 st PH3 PHOSPHINE 0,1-100PPM 1017831 10 st

CO 5-1000PPM 1004409 10 st PH3 PHOSPHINE 5-2000PPM 1017832 10 st

COMPRESSOROLIE 0,3-1 MG/M³ 1004451 10 st AROMATEN 5-500 PPM 1017833 10 st

C6H6 BENZEEN 1-25PPM 1004456 10 st CO2 100-3000PPM 1017834 10 st

MEK 25-3500 PPM 1014996 10 st OZON 0,05-5PPM 1017835 10 st

PROPAAN 200-4000 PPM 1017836 10 st TRICHLORETHAAN 10-300 PPM 1017838 10 st

HEXAAN 20-2800 PPM 1017837 10 st METHYLBROMIDE 2-100 PPM 1017839 5 st

Monitor Art nr. Per

FORMALDEHYDE 3721 1004462 5 st

ORGANISCHE DAMPEN 3500 1004463 1 st

ORGANISCHE DAMPEN 3520* 1004464 5 st

ETHYLEENOXIDE 3551 1004465 5 st

PERSOONLIJKE MONITOR

•	Persoonlijke monitor  
met actieve kool

•	Voor meten  
werkplekconcentratie

•	Te bevestigen in de buurt van mond en neus
•	Zonder alarm
•	Te verzenden naar labo voor meetresultaten

* 3520: voor moeilijk te detecteren organische dampen.

http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004502
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004503
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004395
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017822
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004396
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017823
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004399
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017824
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004401
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017825
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004402
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017826
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004404
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017827
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004405
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017828
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004406
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017829
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004407
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017830
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004408
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017831
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004409
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017832
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004451
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017833
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004456
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017834
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1014996
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017835
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017836
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017838
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017837
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1017839
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004462
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/100463
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004464
http://www.vandeputtesafety.com/NL/product/view/1004465

