
 

 

  

Dräger FG4200 
Handmeters voor rookgasanalyse 
 
De FG4200 is de handige, compacte en lichte (258 
gram) rookgasanalysemeter. De Dräger FG4200 is 
aanzienlijk compacter dan andere meters en een 
van de kleinste en lichtste rookgasanalysemeters in 
de markt. Optioneel: ingebouwde BlueTooth 
module. 
 

Standaard levering 
De FG4200 meet rookgassen, temperatuur, gasdruk en schoorsteentrek 
en heeft een duidelijk hoogwaardig kleuren-touchscreen voor een nog 
snellere en eenvoudigere bediening. Mooi voordeel: de FG4200 kent een 
geïntegreerde gebruikershandleiding. De set wordt geleverd met 
rookgassonde, slang, oplader, mini-USB kabel en een handige draagtas. 
 

All-in servicecontract 
Bij deze handmeter heeft u de mogelijkheid om een all-in garantie 
servicecontract voor 5 jaar af te sluiten. Dit contract biedt totale garantie 
van alle reparaties, kalibraties en onderdelen voor een vast prijs per jaar 
en voorkomt daarmee onverwachte kosten. 
 

Opties en accessoires 
De Dräger FG4200 kan optioneel geleverd worden met Bluetooth module, 
paraattas, infrarood printer, voertuiglader, temperatuur opnemers, 
drukmeetslangen en een all-in servicecontract en/of kalibratiecertificaat. 
 

 

 

Kenmerken 
kleinste en lichtste in de markt 

slechts 258 gram 

groot touch screen display 

meet O2, CO en temperatuur 

trek en drukmeting tot 100 

CO2, verlies, luchtovermaat en 

rendement berekening 

draadloos printen 

BlueTooth optioneel 

voldoet aan EN 50379 

 



 

 

 

Technische specificaties 
 
Parameters Resolutie Nauwkeurigheid Bereik 

Gasmeting 
zuurstof  
koolmonoxide 
 
 
kooldioxide  
rendement 
luchtovermaat 
CO/CO2 ratio 
gasverlies 

 
0,1% O2 
1 ppm CO 
 
 
0,1% CO2 
0,1% 
0,01% 
0,0001 
0,1% 

 
±0,3%  
< 200ppm ±10ppm /10%meetw. 
< 2000ppm ±20ppm /5%meetw. 
< 8000ppm ±100ppm /10%meetw. 
berekend 
berekend 
berekend 
berekend 
berekend 

 
0…25% O2 

0…8000 ppm CO 
 
 
0…21% CO2 

0…120% 
1,00…9,99 
0…0,01 
-20…100% 

Temperatuurmeting 
rookgas 

 
0,1°C 

 
< 400°C ±2°C of 1,5% van meetw. 

 
0…650°C 

Druk(verchil) 
micro-trek 
trek 
drukverschil  

 
0,1 Pa 
0,01 mbar 
0,1 mbar 

 
±2 Pa of 5% van meetw. 
±0,5 mbar of 1% van meetw. 
5% van meetw. 

 
-50…200 Pa 
0…100 mbar 
100…160 mbar 

 
 
Brandstofkeuze Aardgas, Olie HBO (1 en 2), Propaan, Butaan, LPG, Hout pellets en meer .. 

Geheugen uitgebreid geheugen voor metingen en klantendatabase 

Gewicht en afmetingen 0,258 kg en 200 x 27 x 75 mm (handset) 

Rookgassonde Lengte 300mm inclusief monsterslang 

Gebruikstemperatuur 5...40°C, 10...90%RV (niet condenserend) 

Lader 5 Vdc 1A 

Levensduur batterij Li-Ion accu 3,6V typisch 8 uur 

Maintenanz Koppeling met Maintenanz CV Tool (meer informatie op: www.maintenanz.com) 

 

Selecteer de door jou gewenste Dräger FG4200 rookgasanalysemeter 

Artikel Model Bereik / omschrijving 
1006570 FG4200 Rookgasanalysemeter met O2 en CO cel 
1006571 FG4200-BT Rookgasanalysemeter met O2 en CO cel, met Bluetooth 


