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Waterstofsulfide

Koolmonoxide

Zuurstof

Brandbare gassen 

De eenvoud van ‘altijd aan’. De veiligheid en 
kwaliteit van Honeywell.

Wanneer je je handen vol hebt, heb je probleemloze gasdetectie nodig 

waar je op kunt vertrouwen: de Honeywell BW™ Clip4-viergasdetector. 

Draagbare, eenvoudige multigasdetectie die altijd aan staat. Niet opladen, 

geen batterijen of sensoren vervangen en geen gedoe. Eenvoud en lage 

totale eigendomskosten gegarandeerd door de kwaliteit van Honeywell en 

ondersteund door een compleet technologisch ecosysteem. Wanneer u de 

Honeywell BW™ Clip4 bevestigt, weet u dat u goed zit.

Altijd aan: continue bedrijfsduur van 2 jaar
Wanneer de Honeywell BW™ Clip4 eenmaal is geactiveerd, blijft deze altijd 

aan. Continue bedrijfsduur van 2 jaar, zonder batterijen opladen of vervangen.

Eenvoudig te dragen 
• Duurzaam, 

ergonomisch en 
draagbaar, geen blok
aan uw been

• Compact: zelfs in kleine
ruimtes zit de 
Honeywell BW™ Clip4 
niet in de weg

Eenvoudig te gebruiken

• Eenvoudige bediening 
met één knop

• Gebruiksvriendelijke, 
knoeibestendige 
werking met één knop

• Intuïtieve 
LCD-pictogrammen

• Realtime 
gasconcentraties 
getoond op LCD

Eenvoudige naleving
• Knipperende rode 

indicators voor 
niet-naleving 
waarschuwen 
medewerkers dat de 
detector niet volgens 
schema is onderworpen
aan een bumptest

• Dagelijkse volledige 
zelftest van sensoren, 
batterijstatus, 
stroomkringintegriteit 
en akoestische/visuele 
alarmsignalen

Eenvoudig betrouwbaar 
• Ingebouwde 

schokbestendige 
behuizing

• Getest op 
duurzaamheid in 
extreme omgevingen 

Eenvoudig te beheren 
• Compatibel met 

IntelliDoX-docking- 
systeem en instrument-
beheersysteem 

H2S

O2

LEL

CO

Honeywell BW™ Clip4-multigasdetector. 
It’s ON.

Gasdetectie



TECHNISCHE SPECIFICATIES
AFMETINGEN 12,0 x 6,8 x 3,2 cm / 4,7 x 2,7 x 1,3 inch

GEWICHT 233 g / 8,2 oz

BEDRIJFSTEMPERATUUR -20° tot +50°C

LUCHTVOCHTIGHEID 5-95% RH (niet-condenserend), continu

BESCHERMING TEGEN 
VOCHT IP68

ALARMEN EN TYPEN Visueel, trillend, akoestisch (95 dB); Laag, Hoog, TWA, STEL, OL  
(boven limiet)

ZELFTEST Geactiveerde detectoren voeren automatisch elke 24 uur een 
diagnostische test uit (sensoren, batterij en elektronica)

LEVENSDUUR VAN DE 
BATTERIJ Twee jaar, continue bedrijfsduur

EVENTLOGGING 70 meest recente gebeurtenissen

GEBRUIKERSOPTIES

• Pas STEL-periode aan (5-15 minuten met een interval van 1 minuut)
• Kalibratieniveaus
• Kalibratie-interval
• Interval voor bumptest
• Selecteer meting voor brandbare gassen: 0-100% LEL (Lower 

Explosive Limit, Onderste Explosiegrens) of 0-5,0% v/v methaan
• Kalibratiedatum (1 tot 365 dagen, of stel in op nul om de kalibratie 

uit te schakelen)
• Individuele sensor in-/uitschakelen
• Vergrendelende alarmsignalen
• Stille modus

CERTIFICATEN EN 
GOEDKEURINGEN

Klasse I, Divisie 1, Groep A, B, C, D
Klasse I, zone 0, groep IIC

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen
Raadpleeg de handleiding voor aanvullende certificaten, of neem contact 
op met Honeywell Analytics

GARANTIE Volledige garantie van twee jaar inclusief sensors en batterij

SENSOR SPECIFICATIONS

GAS STANDAARD 
MEETBEREIK RESOLUTIE

ZWAVELWATERSTOF (H2S) 0-100 ppm 1-0,1 ppm

KOOLMONOXIDE (CO) 0-1,000 ppm 1 ppm

ZUURSTOF (O2) 0-25% vol. 0,1% vol.

BRANDBARE GASSEN (LEL)* 0-100 % LEL 1% LEL

* Let op: de led-infraroodsensor voor brandbare gassen die wordt gebruikt 
in de Honeywell BW™ Clip4 kan bepaalde brandbare gassen, waaronder 
waterstof en acetyleen, niet detecteren. Controleer de toepassing om er zeker
van te zijn dat de Honeywell BW™ Clip4 de juiste detectie kan bieden. Neem 
voor meer informatie contact op met Honeywell Analytics 
(www.honeywellanalytics.com).

IntelliDoX-dockingsysteem
IntelliDoX 
combineert slimme 
dockingmodules met ons 
instrumentbeheersysteem 
en biedt automatische 
tests en houdt records bij 
voor alle Honeywell BW™ 
Clip4-detectors.

Plaats de detector in de 
dockingmodule om het 
apparaat en de sensoren 
snel te kunnen testen. 
De informatie wordt dan 
eenvoudig overgedragen 
naar uw computer voor 
analyse, het bijhouden van 
de naleving en configuratie 
van het apparaat.

Honeywell BW™ 
Clip4-opties
Kies uit de kenmerkende 
zwarte behuizing van 
Honeywell of een goed 
zichtbare gele behuizing.

Honeywell BW™ Clip4 Specificaties

Datasheet_BW Clip4_DS111716_04_NL  |  06/18
Opmerking: de specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgevingworden gewijzigd door doorlopend onderzoek  
en productverbetering.
©2018 Honeywell International Inc.

Voor meer informatie
www.honeywellanalytics.com

Europa, Midden-Oosten, Afrika
gasdetection@honeywell.com

Noord- en Zuid-Amerika
detectgas@honeywell.com

Azië/ Pacific
analytics.ap@honeywell.com

Technische diensten
EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Download uw gratis training app

https://itunes.apple.com/us/app/bw-clip4/id1192367448
https://itunes.apple.com/us/app/bw-clip4/id1192367448
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.raesystems.bwclip
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.honeywell.raesystems.bwclip


Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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