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Leírás  
A QGM egy hordozható többgázos monitor, amelynek célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót a veszélyes 
gázok jelenlétére a légtérben. Az érzékelő egyszerre 4 különböző típusú gáz (oxigén, szén-monoxid, 
hidrogén-szulfid, éghető gáz) koncentrációját jelzi az LCD monitoron. Kezelése egyszerű. A QGM készülék 
riasztással, LED fénnyel és rezgéssel figyelmezteti a munkavállalókat a veszélyre, ha a koncentráció 
meghaladja a biztonsági gázszinteket. A készülék valós időben mutatja a gázkoncentrációt és beazonosítja 
a maximális és minimális koncentrációt. A beállítások a WATCHGAS IR LINK (opcionális) segítségével 
módosíthatók. 

    Figyelmeztetés  
• Ne cserélje az alkatrészeket. Ilyen esetben nem garantáljuk a garanciát és a biztonságot, 

a jótállás ellenére. 
• Használat előtt kérjük, távolítsa el az érzékelő felületén, a LED-en vagy a hangjelző 

furatokon található, esetleges szennyeződéseket. 
• Rendszeresen ellenőrizze a gázérzékelő teljesítményét a riasztási szint feletti szinten. 
• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a LED, a riasztás és a rezgés megfelelően működik-e. 
• A terméket az előírt feltételek mellett használja, a hőmérsékletet, a páratartalmat és a 

nyomástartományt is beleértve. Az utasítástól eltérő környezet meghibásodást vagy 
károsodást okozhat. 

• A készülék belsejében lévő érzékelők a gázkoncentrációt a környezettől - például a 
hőmérséklet, a nyomás és a páratartalom - függően eltérően jelezhetik. Kérjük, hogy az 
érzékelőt az előírással megegyező, vagy azzal hasonló környezetben kalibrálja. 

• A szélsőséges hőmérsékletingadozások drasztikus változásokat eredményezhetnek a 
gázkoncentrációban. (Például a detektor használata olyan helyen, ahol nagy a különbség 
a belső és a külső hőmérséklet között.) Kérjük, hogy a terméket stabil koncentráció 
mellett használja. 

• Intenzív nyomás vagy ütés jelentős változásokat okozhat a gázkoncentrációban. Ezért 
kérjük, hogy a terméket stabil koncentráció mellett használja. A súlyos nyomás vagy 
külső behatás hibás működést is okozhat az érzékelőben vagy az eszközben. 

• A riasztások a nemzetközi szabványnak megfelelően vannak beállítva, és ezt csak 
szakember módosíthatja.  

• Az akkumulátor töltését vagy cseréjét olyan biztonságos helyen kell végezni, ahol nincs 
robbanás- vagy tűzveszély. Az érzékelő vagy akkumulátor gyártó engedélye nélkül 
végzett, nem szakszerű csere esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti. 

• Az IR kommunikációnak olyan helyen kell történnie, ahol nincs robbanás- vagy tűzveszély. 
• Az elérhető szoftver beállítások módosítása IR-kapcsolattal kockázatot jelenthet, ami 

traumát vagy halált okozhat. 

    Vigyázat  
• Kérjük, hogy készüléket csak a kézikönyv figyelmes elolvasása után használja! 
• A termék nem mérőeszköz, hanem gázérzékelő. Nem analitikai, hanem 

biztonságtechnikai célra lett kifejlesztve. 
• Kérjük, függessze fel a használatot, és konzultáljon a gyártóval, ha a kalibrálás 

folyamatosan sikertelen. 
• Kérjük, tesztelje a készüléket 30 naponként, gázmentes tiszta levegőben. 
• Tisztítsa meg az eszköz külsejét puha törlőkendővel, és ne használjon vegyszert. 



D e t e c t i o n  

www.watchgas.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. A termék áttekintése
A DETEKTOR ALKATRÉSZEI
1. Gázszenzor (O2) 
2. Gázszenzor(LEL)
3. Gázszenzor (Duá
4. Nyomógomb 
5. Infravörös port 
6. Riasztást jelző LED
7. LCD kijelző 

A KIJELZŐ MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK

Magas szintű riasztás

Alacsony szintű riasztás

Riasztási állapot

STEL riasztás

TWA riasztás

Friss levegő

Eszköz stabilizálás
kalibrálás sikeres

Normál gáz kalibrálás

Akkumulátor töltöttség
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A termék áttekintése  
A DETEKTOR ALKATRÉSZEI 

 
L) 
ál: CO & H2S) 

Riasztást jelző LED-ek 

A KIJELZŐ MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK 

Magas szintű riasztás 

Alacsony szintű riasztás 

Riasztási állapot 

riasztás  

riasztás 

Friss levegős kalibrálás 

stabilizálás és 
kalibrálás sikeres 

Normál gáz kalibrálás 

Akkumulátor töltöttség 
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2. Aktiválás 
2.1 BEKAPCSOLÁS 
Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig a Nyomógombot ( ) lenyomva. A 
visszaszámlálás után az eszköz bekapcsol. 
A készülék csak akkor kapcsol be, ha a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig 
nyomja meg. 

 
 

 
 
 

A bekapcsolás után az eszköz bemelegítési fázisba lép (WUP), hogy stabilizálja az 
érzékelőket. Ha a bemelegedési folyamat befejeződött, a készülék készen áll a 
gázok érzékelésére. 

 
 
 

2.2. KIKAPCSOLÁS 
Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig a NYOMÓGOMBOT ( ) lenyomva. A 
visszaszámlálás után az eszköz kikapcsol. 

 
A készülék csak akkor kapcsol ki, ha a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig 
nyomja meg. 
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3. Üzemmódok 
3.1. MÉRÉSI MÓD 

 
 
 

Ha a készülék a stabilizálás után normál mérési módba kerül, a 

gázkoncentráció és az akkumulátor töltöttségi szintje az LCD 

kijelzőn megjelenik

illetve a H2S és CO ppm egységben jelenik 

koncentráció szintje megváltozik, az érték valós időben jelenik 

meg, illetve ha a szintek túllépik a LOW riasztás vagy a HIGH 

riasztás (vagy TWA / STEL) küszöbértékét, 

vagy 

riasztás, LED és a 
 

Ha az eszköz biztonságos helyre kerül, az észlelt koncentrációk csökkennek és a riasztás 
megszűnik. Ha a riasztás önmagában nem törlődik, nyugtá

) egyszeri megnyomásával. 
szoftverrel konfigurálhatók

3.2. MEGJELENÍTÉSI MÓD
 

 

Mérési módban a fenti tíz különböző mód jelen
egyes megnyomásával. 

A megjelenítési mód tíz különböző információs képerny
tartalmazzák a LOW, HIGH
lehetőséget biztosítanak a csúcsértékek megtekintésére és/vagy törlésére, az 
eszköz információk megjelenítésére és a készülék k
képernyők közötti átváltás a nyomó

Ha a készülék a stabilizálás után normál mérési módba kerül, a 

gázkoncentráció és az akkumulátor töltöttségi szintje az LCD 

kijelzőn megjelenik. Az oxigén %VOL, az éghető gázok %LEL

illetve a H2S és CO ppm egységben jelenik 

koncentráció szintje megváltozik, az érték valós időben jelenik 

meg, illetve ha a szintek túllépik a LOW riasztás vagy a HIGH 

riasztás (vagy TWA / STEL) küszöbértékét, a LOW

vagy STEL kijelző ikonjai villogni kezdenek

riasztás, LED és a rezgés bekapcsol. 

Ha az eszköz biztonságos helyre kerül, az észlelt koncentrációk csökkennek és a riasztás 
megszűnik. Ha a riasztás önmagában nem törlődik, nyugtázza a riasztást a 

) egyszeri megnyomásával. A riasztás reteszelési opciók az IR
szoftverrel konfigurálhatók. 

MEGJELENÍTÉSI MÓD 

i tíz különböző mód jelenik meg a nyomógomb 

ési mód tíz különböző információs képernyőből áll, melyek 
LOW, HIGH, TWA és STEL riasztásokhoz tartozó értékeket, 

a csúcsértékek megtekintésére és/vagy törlésére, az 
információk megjelenítésére és a készülék kalibrálására. A különböző 

nyomógomb egyszeri megnyomásával lehetséges

6 

Ha a készülék a stabilizálás után normál mérési módba kerül, a 

gázkoncentráció és az akkumulátor töltöttségi szintje az LCD 

%VOL, az éghető gázok %LEL, 

illetve a H2S és CO ppm egységben jelenik meg. Ha a 

koncentráció szintje megváltozik, az érték valós időben jelenik 

meg, illetve ha a szintek túllépik a LOW riasztás vagy a HIGH 

LOW, HIGH, TWA 

kezdenek, valamint a 

Ha az eszköz biztonságos helyre kerül, az észlelt koncentrációk csökkennek és a riasztás 
zza a riasztást a nyomógomb (

A riasztás reteszelési opciók az IR-Link 

gomb ( ) minden 

őből áll, melyek 
tartozó értékeket, 

a csúcsértékek megtekintésére és/vagy törlésére, az 
alibrálására. A különböző 

gomb egyszeri megnyomásával lehetséges. 



D e t e c t i o n  

7 www.watchgas.nl 

 

 

Mérési mód (alapértelmezett megjelenítés) 

A környezet aktuális gázszintjét és az akkumulátor töltöttségét jelzi. 

Az eszközzel észlelt minimális gázkoncentráció. 

*A környezeti levegő esetében, a jelzett normál oxigénszint 20.9 %VOL. 

Az eszközzel észlelt maximális gázkoncentráció. 

*A környezeti levegő esetében, a jelzett normál oxigénszint 20.9 %VOL. 

A mérgező gázok elfogadható óránkénti átlagos expozíciós szintje az 

elmúlt nyolc órában (idővel súlyozott átlag) 

A mérgező gázok elfogadható átlagos expozíciós szintje az elmúlt 15 

percben (rövid távú expozíciós határérték) 

 
Törli a korábbi Low, High, TWA, STEL értékeket. 

3.2.1 A MEGJELENÍTÉSI MÓD RÉSZLETESEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az aktuális beállítási értékek kézi ellenőrzése.  

(Low riasztás, High riasztás, TWA, STEL) 

 
Ellenőrzi a firmware-t és a típust (N vagy P típusú) 

Ellenőrzi a beállított SPAN kalibrálási szinteket 

ZERO kalibrálási és SPAN kalibrálási mód 

 
Aktuális dátum és idő (formátum: ÉÉÉÉ/HH/NN) 
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3.3 RIASZTÁSI JELZÉSEK
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOW riasztás bekapcsolása: Ha a felhasználó megnyomja a 
riasztás bekapcsolt, a hang leáll, de a rezgés és a LED riasztás marad.

HIGH riasztás bekapcsolása: A felhasználónak azonnal el kell hagynia a területet, és a 
hangriasztás/rezgés/LED riasztás is leáll, ha a készülék olyan biztonságos helyre kerül, ahol a koncentráció 
szintje normális. 

TWA riasztás bekapcsolása: A riasztás akkor kapcsol be, ha az elmúlt nyolc órában a gázkoncentráció 
óránkénti átlagos szintje meghaladja a TWA koncentráció
gázkoncentráció szintje lecsökken a riasztási értékre, miután a felhasználó biztonságos helyre 

STEL riasztás bekapcsolása: A riasztás akkor kapcsol be, ha az elmúlt nyolc órában a gázkoncentráció
óránkénti átlagos szintje meghaladja a STEL koncentrációt; és a hangjelzés/rezgés/LED riasztás leáll, ha a 
gázkoncentráció szintje lecsökken a riasztási értékre, miután a felhasználó biztonságos helyre 

Bump teszt intervallum (WATCHGAS IR-LINK op

Kalibrációs intervallum (WATCHGAS IR-LINK opciók): 

Típus Bekapcsolási 
feltétel 

 

LOW 
riasztás 

 
A LOW riasztási 
érték túllépése 

 

HIGH 
riasztás 

 
A HIGH riasztási 
érték túllépése 

 

TWA 
riasztás 

 
A TWA riasztási 
érték túllépése 

 

STEL 
riasztás 

 
A STEL riasztási 
érték túllépése 

 
 
Bump teszt 

 
A bump teszt 
esedékessége 

 
Kalibrálás 

 
A kalibrálás 
esedékessége 

  

RIASZTÁSI JELZÉSEK 

Ha a felhasználó megnyomja a nyomógombot, miután észlelte, hogy a LOW 
riasztás bekapcsolt, a hang leáll, de a rezgés és a LED riasztás marad. 

A felhasználónak azonnal el kell hagynia a területet, és a 
asztás is leáll, ha a készülék olyan biztonságos helyre kerül, ahol a koncentráció 

: A riasztás akkor kapcsol be, ha az elmúlt nyolc órában a gázkoncentráció 
óránkénti átlagos szintje meghaladja a TWA koncentrációt; és a hangjelzés/rezgés/LED riasztás leáll, ha a 
gázkoncentráció szintje lecsökken a riasztási értékre, miután a felhasználó biztonságos helyre 

: A riasztás akkor kapcsol be, ha az elmúlt nyolc órában a gázkoncentráció
óránkénti átlagos szintje meghaladja a STEL koncentrációt; és a hangjelzés/rezgés/LED riasztás leáll, ha a 
gázkoncentráció szintje lecsökken a riasztási értékre, miután a felhasználó biztonságos helyre 

LINK opciók): Rendszeresen értesíti a felhasználót, hogy ellenőrizze a készüléket.

LINK opciók): Rendszeresen értesíti a felhasználót az érzékelő kalibrálására

LCD kijelző Riasztási hang és rezgés

 
ikon és a 

gázkoncentráció 
szintje jelenik meg 

 

 
ikon és a 

gázkoncentráció 
szintje jelenik meg 

 

 
ikon és a 

gázkoncentráció 
szintje jelenik meg 

 
 

 
ikon és a 

gázkoncentráció 
szintje jelenik meg  

 

 

 
 
A bump teszt után 

 

 

 
 
A kalibrálás után eltűnik
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gombot, miután észlelte, hogy a LOW 

A felhasználónak azonnal el kell hagynia a területet, és a 
asztás is leáll, ha a készülék olyan biztonságos helyre kerül, ahol a koncentráció 

: A riasztás akkor kapcsol be, ha az elmúlt nyolc órában a gázkoncentráció 
t; és a hangjelzés/rezgés/LED riasztás leáll, ha a 

gázkoncentráció szintje lecsökken a riasztási értékre, miután a felhasználó biztonságos helyre távozott. 

: A riasztás akkor kapcsol be, ha az elmúlt nyolc órában a gázkoncentráció 
óránkénti átlagos szintje meghaladja a STEL koncentrációt; és a hangjelzés/rezgés/LED riasztás leáll, ha a 
gázkoncentráció szintje lecsökken a riasztási értékre, miután a felhasználó biztonságos helyre távozott. 

ciók): Rendszeresen értesíti a felhasználót, hogy ellenőrizze a készüléket. 

endszeresen értesíti a felhasználót az érzékelő kalibrálására. 

Riasztási hang és rezgés 

 

 

 

A bump teszt után eltűnik 

ás után eltűnik 
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3.4. AZ ÉSZLELÉSI KONCENTRÁCIÓK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 

 
A kijelzőn megtekintheti a készülékkel észlelhető minimális és maximális 
koncentrációs szinteket, valamint a TWA és STEL értékeket, és ezeket az értékeket 
elő is készítheti (inicializálhatja). Az LCD kijelző CLR (Törlés) módjában nyomja 
meg a Nyomógombot ( ) 3 másodpercig. Egy OK felirat jelzi a folyamat 
befejezését. 

3.5. A RIASZTÁSI ÉRTÉKEK ELLENŐRZÉSE 
 
 
 
 
 

 
 

ALARM VAL módban nyomja meg a nyomógombot ( ) 3 másodpercig és a LOW 
szintű riasztáshoz tartozó, beállított érték megjelenik. A Nyomógomb minden 
egyes megnyomásával, a HIGH, a LOW, a TWA és a STEL riasztás értéke jelenik 
meg egymás után, ebben a sorrendben. 

 
3.5.1. A KONCENTRÁCIÓS SZINTEK KEZDETI BEÁLLÍTÁSA 

 
 Gyúlékony (Ex) Oxigén (O2) Szén-monoxid (CO) Hidrogén-szulfid (H2S) 

LOW 10 %LEL 19,5 %VOL
 35 ppm 10 ppm 

HIGH 20 %LEL 23,5 %VOL
 200 ppm 15 ppm 

TWA N/A N/A 35 ppm 10 ppm 

STEL N/A N/A 50 ppm 15 ppm 

 
A beállított értékek számítógép segítségével az opciós WATCHGAS IR-LINK-en 
keresztül módosíthatók. 
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3.6. DÁTUM ÉS IDŐ 
 

Dátum módban nyomja meg a 
idő jelenik meg. Nyomja meg ezt a gombot (
idő kijelzés alatt és visszatérhet az első, dátum képernyőre
* Az aktuális időt a rendszer automatikusan szinkronizálja a számítógépben beállított 
idővel, WATCHGAS IR-LINK használata során

 

3.7. ÖNTESZT 
 

 

Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig. A készülék elindítja a hangjelző, a LED, az 
LCD, a motor, a memória és a hőmérséklet önellenőrzését

Dátum módban nyomja meg a nyomógombot ( ) 3 másodpercig és a nap/pontos 
idő jelenik meg. Nyomja meg ezt a gombot ( ) 3 másodpercig újra, 
idő kijelzés alatt és visszatérhet az első, dátum képernyőre. 

automatikusan szinkronizálja a számítógépben beállított 
használata során. 

Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig. A készülék elindítja a hangjelző, a LED, az 
LCD, a motor, a memória és a hőmérséklet önellenőrzését. 

10 

3 másodpercig és a nap/pontos 
3 másodpercig újra, a nap/pontos 

automatikusan szinkronizálja a számítógépben beállított 

Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig. A készülék elindítja a hangjelző, a LED, az 
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4. Eseménynapló 
Legfeljebb 30 esemény menthető el. Ha az eseménylista száma meghaladja a 30
legrégebbi adatok automatikusan törlődnek. A mentett adatok a számítógépen is 
ellenőrizhetők a WATCHGAS IR
Az adatnaplózó másodpercenként rögzíti a működési állapotot, és a normál 
adatnaplókat a rendszer 2 hónap

 

Napló kategóriák 

ESEMÉNY (High, Low, TWA, STEL) riasztás 
BUMP TESZT napló 

Kalibrálási napló 

Adatnapló 
 

5. Kalibrálás

 
 

5.1. FRISS LEVEGŐ KALIBRÁLÁS
 

Gáz kalibrálási módban nyomja meg a 

levegő kalibrálást jelző ikon 
felirattal. Nyomja meg a gombot 3 
10 másodpercig tart. A művelet alatt a gomb megnyomásával a kalibrálás 
megszakítható. Ha a gombot a művelet végén megnyomja, a rendszer visszatér a 
friss levegő kalibrálási módba. Ha nem nyomja m
automatikusan visszalép mérési módba

 

Legfeljebb 30 esemény menthető el. Ha az eseménylista száma meghaladja a 30
legrégebbi adatok automatikusan törlődnek. A mentett adatok a számítógépen is 

a WATCHGAS IR-LINK segítségével. 
Az adatnaplózó másodpercenként rögzíti a működési állapotot, és a normál 
adatnaplókat a rendszer 2 hónapig őrzi meg. 

Napló adatok 

Előfordulási idő, időtartam, riasztás típusa, gázkoncentráció, soro

Vizsgálati dátum, megfelelt/nem felelt meg, kalibrációs gázkoncentráció, észlelt koncentráció

Kalibrálási dátum, típus, a kalibrációs gáz koncentráció, észlelt koncentráció

Idő, IR-LINK futtatás dátuma, koncentráció, riasztási típusok, opciók

FRISS LEVEGŐ KALIBRÁLÁS 

kalibrálási módban nyomja meg a nyomógombot ( ) 3 másodpercig és a friss 

jelző ikon  jelenik meg az LCD kijelzőn a
g a gombot 3 másodpercig újra, a kalibráláshoz. A kalibrálás 

10 másodpercig tart. A művelet alatt a gomb megnyomásával a kalibrálás 
megszakítható. Ha a gombot a művelet végén megnyomja, a rendszer visszatér a 

levegő kalibrálási módba. Ha nem nyomja meg a gombot, a rendszer 
automatikusan visszalép mérési módba. 
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Legfeljebb 30 esemény menthető el. Ha az eseménylista száma meghaladja a 30-at, a 
legrégebbi adatok automatikusan törlődnek. A mentett adatok a számítógépen is 

Az adatnaplózó másodpercenként rögzíti a működési állapotot, és a normál 

Előfordulási idő, időtartam, riasztás típusa, gázkoncentráció, sorozatszám 

/nem felelt meg, kalibrációs gázkoncentráció, észlelt koncentráció 

Kalibrálási dátum, típus, a kalibrációs gáz koncentráció, észlelt koncentráció 

a, koncentráció, riasztási típusok, opciók 

 

3 másodpercig és a friss 

jelenik meg az LCD kijelzőn a “CAL ZERO” 
újra, a kalibráláshoz. A kalibrálás 

10 másodpercig tart. A művelet alatt a gomb megnyomásával a kalibrálás 
megszakítható. Ha a gombot a művelet végén megnyomja, a rendszer visszatér a 

eg a gombot, a rendszer 
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5.1. FRISS LEVEGŐ KALIBRÁLÁS

Ha a kalibrálás 
a kijelzőn
lépéshez. 
másodpercig nem nyomja 
kérjük, vegy
helyet, ahol a terméket vásárolta, ugyanis érzékelő cserére va
készülék javításra lehet szükség

 
5.2. NORMÁL GÁZ KALIBRÁLÁS

 

 
Friss levegő kalibrálási módban nyomja meg a 

ikon                  jelenik meg az LCD kijelző

másodpercig lenyomva és a rendszer a műveletet 90 másodperc alatt elvégzi

a gombot megnyomja, a folyamat megáll

visszatér a normál gáz kalibrálási módba. Ha nem nyomja meg a gombot, a 

visszalép mérési módba. 

 
Ha a kalibrálás meghiúsul, az OK helyett az FA (hiba) üzenet jelenik meg 
a kijelzőn. Nyomja meg a gombot a kezdeti friss levegő 
lépéshez. A rendszer mérési módra vált, ha a gombot legalább 
másodpercig nem nyomja le.
kérjük, vegy
helyet, ahol a terméket vásárolta, ugyanis érzékelő cserére vagy a 
készülék javításra lehet szükség

KALIBRÁLÁS SZÁMLÁLÓ KÉPERNYŐ

FRISS LEVEGŐ KALIBRÁLÁS (FOLYTATÁS) 

Ha a kalibrálás meghiúsul, az OK helyett az FA (hiba
a kijelzőn. Nyomja meg a gombot a kezdeti friss levegő 
lépéshez. A rendszer mérési módra vált, ha a gombot legalább 3 
másodpercig nem nyomja meg. Ha az FA üzenet továbbra is megjelenik 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nesler Kft.-vel
helyet, ahol a terméket vásárolta, ugyanis érzékelő cserére va
készülék javításra lehet szükség. 

NORMÁL GÁZ KALIBRÁLÁS 

Friss levegő kalibrálási módban nyomja meg a nyomógombot ( ) és a normál gáz kalibrálást

jelenik meg az LCD kijelzőn a “CAL SPAN” felirattal. Tartsa a gombot 3 

sodpercig lenyomva és a rendszer a műveletet 90 másodperc alatt elvégzi

a gombot megnyomja, a folyamat megáll. Ha a gombot a művelet végén megnyomja, a rendszer 

visszatér a normál gáz kalibrálási módba. Ha nem nyomja meg a gombot, a rendszer automatikusan 

Ha a kalibrálás meghiúsul, az OK helyett az FA (hiba) üzenet jelenik meg 
a kijelzőn. Nyomja meg a gombot a kezdeti friss levegő 
lépéshez. A rendszer mérési módra vált, ha a gombot legalább 
másodpercig nem nyomja le. Ha az FA üzenet továbbra is megjelenik 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nesler Kft.-vel
helyet, ahol a terméket vásárolta, ugyanis érzékelő cserére vagy a 
készülék javításra lehet szükség. 

ÁMLÁLÓ KÉPERNYŐ 
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hiba) üzenet jelenik meg 
Nyomja meg a gombot a kezdeti friss levegő kalibrálási módba 

módra vált, ha a gombot legalább 3 
Ha az FA üzenet továbbra is megjelenik 

vel, vagy keresse fel azt a 
helyet, ahol a terméket vásárolta, ugyanis érzékelő cserére vagy a 

a normál gáz kalibrálást jelző 

felirattal. Tartsa a gombot 3 

sodpercig lenyomva és a rendszer a műveletet 90 másodperc alatt elvégzi. Ha a kalibrálás alatt 

a gombot a művelet végén megnyomja, a rendszer 

rendszer automatikusan 

Ha a kalibrálás meghiúsul, az OK helyett az FA (hiba) üzenet jelenik meg 
a kijelzőn. Nyomja meg a gombot a kezdeti friss levegő kalibrálási módba 
lépéshez. A rendszer mérési módra vált, ha a gombot legalább 3 

Ha az FA üzenet továbbra is megjelenik 
vel vagy keresse fel azt a 

helyet, ahol a terméket vásárolta, ugyanis érzékelő cserére vagy a 
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KEZDETI NORMÁL GÁZKONCENTRÁCIÓ KALIBRÁLÁSHOZ 

Éghető 2.2 %VOL CH4 (= metán 50 %LEL) 
Oxigén 18 %VOL Szén-monoxid 50 ppm Hidrogén-szulfid 10 ppm 

* A kalibrálási koncentráció számítógéppel módosítható, az opciós WATCHGAS IR-LINK 
segítségével. 

DOKKOLÓ ÁLLOMÁS (WATCHGAS QUADDOCK) 
 
 

 
A normál gáz kalibrálás könnyedén elvégezhető az (opciós) dokkoló állomás 
segítségével, mely a gázt belül tárolja. Belső akkumulátorral is rendelkezik, 
így terepen is használható. 
 
A dokkoló állomás az eszköz funkcióinak ellenőrzésére is használható, vagyis 
elvégezhető vele a napi BUMPTESZT is. 
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6. Műszaki jellemzők
 

MODELL 
 

Mérési típus  

Mérési módszer 
• katalitikus [QGM
• infravörös

Mérési tartomány 0-100 %LEL

Felbontás 1 %LEL 

Érzékelő élettartama > 2 év 

Működtetés Egy gombbal 

Riasztás jelzés Digitális LCD 

Működési mód kijelzés 
Optikai: LCD riasztás kijelzés, LCD háttérvilágítás, LED kijelzés 
Akusztikus:

Eseménynapló 
Adatnapló 2 hónapra visszamenőleg
Eseménynapló/kalibrálási napló/bump napló: 30 esemény

Felfogatás Nemesacél övcsipesz

Programozás WatchGas IR Link és számítógépes szoftver segítségével

Működési h őmérséklet -20 - +45

Működési páratartalom 10 -95%, páralecsapódás nélkül

Akkumulátor 
Típus: lítium
Töltési idő < 6 ó

Üzemidő QGM-CAT: 24 óra

Ház Érdes, tartós kivitelben készült készülékház, IP67

Méretek 60 x 40 x 118 mm (SZ x H X M)

Súly < 240 g 

Engedélyek 
QGM-IR: EX II 1G ia IIC T4 Ga 
QGM-CAT:

Opciós tartozékok WatchGas IR Link, WatchGas dokkoló állomás

Opciós kompatibilis eszközök

WatchGas IR-Link         

Műszaki jellemzők 
QGM 

LEL O2 CO 

Diffúziós 

katalitikus [QGM-CAT] 
infravörös [QGM-IR] 

Elektrokémiai

100 %LEL 0-30 %VOL 0-500 ppm 

0.1 %VOL 1 ppm 

2 év > 2 év 

Egy gombbal  

Digitális LCD kijelző, LCD háttérvilágítás, jelző LED-ek, villogás

LCD riasztás kijelzés, LCD háttérvilágítás, LED kijelzés 
Akusztikus: hangjelző (90 db @ 10 cm) és rezgés 
Adatnapló 2 hónapra visszamenőleg 
Eseménynapló/kalibrálási napló/bump napló: 30 esemény

Nemesacél övcsipesz 

tchGas IR Link és számítógépes szoftver segítségével 

+45°C 

95%, páralecsapódás nélkül 

Típus: lítium-ion akkumulátor  
Töltési idő < 6 ó 

CAT: 24 óra, QGM-IR: 2 hónap 

tartós kivitelben készült készülékház, IP67-es védelemmel

60 x 40 x 118 mm (SZ x H X M) 

IR: EX II 1G ia IIC T4 Ga 
CAT: EX II 1G da ia IIC T4 Ga 

WatchGas IR Link, WatchGas dokkoló állomás 

kompatibilis eszközök 

         dokkoló állomás       mintavételező pumpa

14 

H2S 

Elektrokémiai 

0-100 ppm 

0.1 ppm 

> 2 év 

ek, villogás 

LCD riasztás kijelzés, LCD háttérvilágítás, LED kijelzés  

Eseménynapló/kalibrálási napló/bump napló: 30 esemény 

 

es védelemmel 

mintavételező pumpa 
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7. Korlátozott garancia 

 
A WATCHGAS a jelen termékre a vásárlás (gyártótól vagy hivatalos értékesítőtől) 

időpontjától számított 2 éves időtartamra, normál használat és szervizelés mellett, a 

gyártásból és anyaghibákból eredő meghibásodás esetén garanciát vállal. 

 
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal (jelen garancia hatálya alatt), ha a gyártói 

tesztelés és vizsgálat azt mutatja, hogy a termék jelzett hibája nem áll fenn, vagy a 

meghibásodás a vevő (vagy bármely harmadik fél) általi visszaélésnek, elhanyagolt 

használatnak, nem szakszerű üzembe helyezésnek, tesztelésnek vagy kalibrálásnak 

tudható be. A termék javítására vagy átalakítására irányuló bármilyen próbálkozás, vagy 

egyéb más, a nem rendeltetésszerű használat miatti sérülése esetén - tűz, villámcsapás, 

árvíz vagy egyéb veszély által okozott kárt is beleértve – a gyártó semmilyen 

felelősséget nem vállal. 

 
Abban az esetben, ha a termék a gyártói előírásoknak nem felel meg a vonatkozó 

jótállási időszak alatt kérjük, forduljon a termék hivatalos viszonteladójához vagy a 

WATCHGAS szervizközponthoz az alábbi telefonszámon: 

+31 6 15 04 57 38 (javítás vagy visszavételi információk). 

Magyarországi szerviz: NESLER Kft. www.nesler.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WatchGas B.V. 
Sextants raat 61 

2908 ZZ Capelle aan den IJssel 
+31 (06) 15045738 

Hollandia 
info@watchgas.nl  - www.watchgas.nl 
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