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Gasmeter PCE-GA 12 
 

gasdetectie van brandbare gassen / oplaadbare accu / akoestisch alarm / 
semi-flexibele 400 mm sonde / levensduur van de sonde ca. 5 jaar / tril-alarm / meetwaarde 

weergave tot 10000 ppm / accu- en netstroomvoeding 
 
De gasmeter PCE-GA 12 is een zeer makkelijk te bedienen handheld meetinstrument. Deze 
gasmeter detecteert brandbare gassen en geeft een tril-alarm, alsmede een akoestisch alarm, 
zodra er een brandbaar gas gedetecteerd wordt door de gasmeter. Dankzij de semi-flexibele 
slang aan de gasmeter kan de meetsensor in iedere positie gericht worden. Zo kunnen ook 
moeilijk toegankelijke locaties onderzocht worden.  
 
Hierdoor is de gasmeter het ideale meetinstrument voor iedereen die sporadisch gassen op wil 
sporen (controle van installaties tijdens onderhoud, van motoren en leidingen, van 
gasleidingen, etc.). Een manuele instelling van de gasmeter is niet nodig, omdat het apparaat 
beschikt over een automatische kalibratiefunctie.  
 

 
 
 

- akoestisch alarm: 85 dB 
- oplaadbare batterij, voor mobiel gebruik 
- automatische kalibratie 
- meetbereik: 10000 ppm 

- levensduur van de sonde ca. 5 jaar  
- tril-alarm bij detectie van aanwezige gassen 
- sensor verwisselbaar 
- voor de detectie van brandbare gassen 
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Technische data 
 
meetbereik  bij geringe concentratie 0 ... 1000 ppm 
(alleen methaan) bij hoge concentratie 0 ... 10000 ppm 
akoestisch alarm geluidssterkte: 85 dB 
gevoeligheid < 10 ppm (alleen methaan) 
meetinterval < 2 sec. 
display meetwaarde weergave van brandbare gassen  
  op het LC-display, diagram 
kalibratie  automatisch 
opwarmtijd 40 sec. 
batterij polymeer li-Ion batterij 18500 3,7 V 
netstroom primair: 100 ... 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A 
  secundair: 5 V, 1 A 
automatische   schakelt vanzelf uit bij een lage batterijspanning  
uitschakeling     of na 10 min. inactiviteit 
sensor levensduur ca. 5 jaar (sensor is verwisselbaar) 
sensor semi-flexibel 400 mm / 16 " 
gewicht ca. 430 gr 
 
 
Leveromvang  
 
1 x gasmeter PCE-GA 12 
1 x oplader 
1 x handleiding 
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Afbeeldingen van de gasmeter PCE-GA 12 
 
 

   
 

Display van de gasmeter  Aansluitingen van de gasmeter 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor van de gasmeter PCE-GA 12 
 
 
 

   
 

De gasmeter in gebruik 
 
 
 
 
 


