
Bærbare gasdetektorer bruges til personlig beskyttelse og skal påmonteres ved indgangen på områder med 
gasrelateret risiko. Hvis enheden detekterer farlige niveauer af den pågældende gas, viser den bærbare 
gasdetektor en måling i realtid og aktiverer både hørbar og visuel alarm. Linde er distributør af et begrænset 
udvalg af bærbare detektorer fremstillet af Crowcon. For tekniske oplysninger henvises til datablade og 
betjeningsvejledninger fra Crowcon.

Beskrivelse Varenr. 

Bærbar gasdetektor Clip SGD O2 19 %/23.5 % 336424
Bærbar gasdetektor Clip SGD H2S 5/10 ppm 336423 
Bærbar gasdetektor Clip SGD CO 30/100 ppm 336421
Bærbar gasdetektor Crowcon Tetra 3  LEL, 02, H2S/CO, excl oplader 336426 

Bærbar gasdetektor Gasman CO2 excl. oplader 336425
Gasman oplader 336427

Fastmonterede gasdetektorer anvendes til personbeskyttelse og skal monteres i områder med gasrelateret 
risiko, såsom CO2-berigelse eller iltsvind. Hvis enheden detekterer farlige niveauer af den pågældende 
gas, aktiverer den fastmonterede gasdetektor både hørbar og visuel alarm, både ved hovedenheden og ved 
repeater-enheden placeret ved døren uden for lokalet, hvilket forhindrer personer i at opholde sig i en farlig 
atmosfære. Linde er distributør af et begrænset udvalg af fastmonterede gasdetektorer fremstillet af Analox. 
For tekniske oplysninger henvises til datablade og betjeningsvejledninger fra Analox.

Beskrivelse Varenr.

Analox AX60+ pakke CO2 – 1stk. hovedenhed, 1 stk. sensorenhed, 1 stk. alarmenhed 337971
AX60+ hovedenhed (quick connect)  337974
AX60+ CO2 sensorenhed (quick connect) 337975
AX60+ O2 sensorenhed (quick connect) 337976
AX60+ alarmenhed CO2 quick connect (blåt blink) 337977
AX60+ alarmenhed O2 quick connect (orange blink) 337978
AX60+ beskyttelseskit, sensorbeskytter, stænk beskytter, opsætningskit 337979
Fastmonteret detektor Analox O2NE+ (O2 10 år)) 333748
Repeater til fastmonteret gasdetektor Analox O2NE+ 333747 

Bærbare gasdetektorer

Fastmonterede  
gasdetektorer 
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Clip Gasman

Analox O2NE+

337976 337978 337974 333747 333748

Analox AX60

Tetra 3

→ Produktinformation.

Crowcon Tetra 3 oplader 336426 




