
Gaslekzoeker
GSP 4

Toepassing
De BLAUWE LIJN® GSP 4 is een handig instrument voor detectie 
van gaslekken van vrijwel alle brandbare en explosieve gassen, 
waaronder aardgas (methaan). Het toestel is voorzien van een 
gevoelige halfgeleider-sensor op een handige flexibele zwanen-
hals, waarmee u ook op lastig bereikbare plaatsen koppelingen  

op gaslekkage kan controleren. Er is ook een aansluiting voor 
een statief, waarmee het toestel kan worden bevestigd op bv. een 
selfiestick, waarmee u zelfs koppelingen langs een plafond kan 
bereiken. De behuizing is voorzien van 3 magneten, waarmee  
het toestel op een metalen oppervlak kan worden bevestigd.

Handig en licht instrument voor het opsporen  
van gaslekken. Doordat de sensor op een flexibele 
zwanenhals is gemonteerd kunt u ook koppelingen 
controleren op lastig bereikbare plaatsen.



Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 20001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Eenvoudige bediening
Het toestel wordt bediend met één toets. Een groene LED geeft de 
status aan (opwarmen of correcte werking). De aanwezigheid en 
grootte van een gaslek wordt aangegeven met twee rode LEDs  
en een akoestisch signaal.

Let op! Dit toestel vertoont qua uiterlijk overeenkomsten met de 
CAPBs® module handgreep met een CAPBs® GS10 meetmodule. 
De GSP 4 is echter een zelfstandig instrument zonder de mo-
dulaire opbouw van de CAPBs®-lijn en biedt daardoor ook geen 
Bluetooth® communicatie.

Kenmerken
�� Handig en licht
�� Geschikt voor lekdetectie van vrijwel alle brandbare gassen
�� Hoge gevoeligheid
�� Visuele en akoestische indicatie
�� Automatische uitschakeling
�� Bediening met slechts één toets
�� Sensor op flexibele zwanenhals

Specificaties

Meetbare gassen
Brandbare gassen zoals methaan, propaan, 
butaan en waterstof

Meetbereik 0 tot 2.000 ppm methaan (CH4)

Nauwkeurigheid ±500 ppm

Gevoeligheid > 50 ppm

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +40 °C

Opslagcondities -20 °C tot +60 °C

Voeding Batterijen 2 x AAA, gebruiksduur circa 10 uur

Afmetingen 392 x 45 x 39 mm (incl. zwanenhals en sensor) 

Inbegrepen accessoires
Batterijen en handleiding.

Bestelnummers
Omschrijving Bestelnummer

BLAUWE LIJN® GSP 4 044526

KWS® testcertificaat gaslekzoeker 999005
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