




Industriële toepassingen

GasAlertMicro 5

Industrie of toepassing Bronnen van 5de atmosferische gevaren

Betreding van besloten ruimten Verscheidene bronnen - industriële chemische stoffen 

Afvalwaterinstallaties Cl2, NH3, ClO2 van behandeling

Staal- / ijzerproductie NO2

Pulp- en papierindustrie Cl2 van bleekproces

Voedingsmiddelen en drank NH3 van koelmiddelen, ijsproductie
PH3 van fumigatie

Bouw / Aannemerij Betreding van besloten ruimten, geulen en NO2  
van dieseluitlaat

GasAlertMicro 5 PID

Industrie of toepassing Bronnen van VOC-gevaren

Betreding van besloten ruimten Respiratie en aërobe bacteriële ontbinding

HAZMAT (gevaarlijke 
materialen) / staatsveiligheid

Brandbare stoffen detecteren met behulp van LEL 
sensor (diesel, benzinedamp, terpentijn, enz.)

Industriële hygiëne en besloten 
ruimte

Groot aantal potentiële gevaren (benzeen, diesel, 
ethanol, tolueen, enz.) afhankelijk van industrie

Luchtvaartmaatschappijen 
(ingang van vleugeltank)

Vliegtuigbrandstof is niet detecteerbaar door LEL-
sensor; PID is vereist

Stortterreinen Ontbindende organische stof, uitstoot van 
chemische componenten

Olie en gas Nevenproducten van raffinageprocessen

Chemische installaties Aantal potentiële gevaren hangen af van het 
product en het vervaardigingsproces

GasAlertMicro 5 IR

Industrie of toepassing Bronnen van CO2-gevaren

Betreding van besloten ruimten Respiratie en aërobe bacteriële ontbinding

Wijnmakerijen en brouwerijen Nevenproduct van gistfermentatie

Landbouw CO2 wordt gebruikt om de groei te bevorderen in 
broeikassen en champignonkwekerijen, en ook 
om fruit en groenten evenals aërobe bacteriën in 
mestkuilen sneller te doen rijpen

Zeetransport van brandstoffen / 
scheepvaart en scheepswerven

Wordt gebruikt voor onderdrukking van brand en om 
het zuurstofgehalte in vrachtruimen te verlagen (inerting)

Doorbreken van oliebron Wordt in rijpe bronnen geïnjecteerd voor extra 
oliewinning

Afvalwaterbehandeling Aërobe bacteriën

Voedselindustrie / koude 
bewaring

Vaste CO2 (droog ijs) wordt gebruikt als koelmiddel, 
voor carbonatatie en in verpakkingen om de 
houdbaarheidsperiode te verlengen

Industriële en chemische 
vervaardiging

CO2 wordt in verscheidene processen gebruikt

Stortterreinen Biodegradatie (aërobe ontbinding) van afval

Zowel de diffusie- als de 
pompconfiguratie zijn compatibel 
met het MicroDock II - automatisch 
bumptest- en kalibratiesysteem 

Sensoren
De GasAlertMicro 5 is verkrijgbaar in drie modellen: Giftig/
elektrochemisch, PID (voor VOC’s) of IR (voor CO2). Voor 
meer informatie over beschikbare sensorconfiguraties kunt 
u terecht bij BW Technologies of raadpleegt u de bestel- 
en prijsinformatie in de meest recente prijslijst van BW 
Technologies.

Elektrochemische en katalytische sensoren beschikbaar voor:
H2S CO O2
SO2 Cl2 ClO2 
NH3 PH3 HCN 
NO2 O3 Brandbare gassen (LEL)

Fotoionisatiesensor beschikbaar voor vluchtige organische 
componenten (VOC’s).

Gouden serie infrarood (IR) sensoren beschikbaar voor de 
detectie van kooldioxide (CO2).

1NB: Omwille van de kaart- en sensorconfiguratie zijn de 
GasAlertMicro 5 modellen niet verwisselbaar (d.w.z. dat de PID-
sensor niet in een IR geconfigureerde eenheid kan worden gebruikt).




