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Installatie-instructies

Searchline Excel Cross-Duct 
infrarood-gasdetector

INSTALLATIE

4.3  ELEKTRISCHE INSTALLATIE

4.3.1 Elektrische aansluitingen

Alle bereiken van de Searchline Excel voldoen aan de EMC-eisen 
EN50270. Om de conformiteit met deze normen te handhaven, dient  
de elektrische installatie van de Excel correct te worden uitgevoerd.

Regels voor elektrische installatie kunnen per land, bedrijf of toepassing 
verschillen. Welke regels van toepassing zijn en het toezicht op de 
naleving daarvan is de verantwoordelijkheid van de ontwerpers van 
de elektrische installatie. Wat betreft het ontwerp van de elektrische 
installatie doet Honeywell Analytics de volgende aanbevelingen:

1. Indien mogelijk dient te worden vermeden dat de detector wordt 
aangesloten op leidingen met veel stoorspanningen of (vuile) 
leidingen De detector wordt geleverd met een elektrische isolatiekit 
om de vereiste isolatie tussen armatuur en montageplaat aan te 
brengen. De behuizing (die intern is verbonden met de groen / gele 
aardingsdraad) dient bij voorkeur te worden aangesloten op een 
storingsvrij (schoon) aardcontact. Raadpleeg ook punt 5 van dit 
hoofdstuk.

2. De kabels naar de detector dienen over de volle lengte te zijn 
afgeschermd en de afscherming dient op een storingsvrij (schoon) 
aardcontact aangesloten te zijn.

3. De storingsvrije (schone) aardleiding mag op slechts één punt 
worden verbonden met een veiligheidsaarding (meestal een 
vuileaarde), en wel zodanig dat geen storing op de storingsvrije 
aarding wordt veroorzaakt. Aardverbinding via een sterschakeling 
beperkt het risico van overspraak van aardstromen tot een minimum. 

4. De afscherming van de veldkabels moet zo worden aangesloten dat 
er geen aardlussen kunnen ontstaan en er geen stromen van zware 
installaties of apparatuur door de afscherming kunnen vloeien.

5. Waar mogelijk dient de afscherming van de veldkabel te worden 
verbonden met de groen/gele aardedraad (GND) van de detector, 
zodat er één doorlopende aardingsafscherming ontstaat. Deze 
aansluiting mag geen aardlus veroorzaken.

6.   De aardgeleiding dient zodanig te zijn dat de maximale piekspanning 
tussen de aardverbinding van de behuizing van de detector en 
een willekeurige geleider in de veldbekabeling minder dan 350 V 
bedraagt. Hogere spanningen kunt de RFI-beschermingsfilters van 
de detector onherstelbaar beschadigen.

7.  Gebruik bij voorkeur één afgeschermde kabel voor elke detector; dit 
garandeert een maximale afscherming en een minimale overspraak. 
Aansluiting van meerdere detectoren via één kabel beïnvloedt de 
afscherming, vergroot de kans op overspraak en sluit een echte 
steraardeconfiguratie uit.

8.  Elektrische storingen die door de installatie op de geleiders van 
de 4-20 mA-lus worden veroorzaakt, dienen beneden de door de 
algemene eisen van EN60079-29-2 voorgeschreven niveaus te 
blijven. In de praktijk houdt dit in dat de storingsstromen in deze 
stroomlus niet groter mogen zijn dan ± 0,25 mA.

9.  Vaak is de 0 V-rail van de controlekaart / controlesysteem 
rechtstreeks verbonden met een zijde van de detectieweerstand van 
de 4-20mA-ingangsstroom. In dat geval is ook de storing op de 0 
V-rail direct verbonden met de 4-20mA-ingang. Om extra storing op 
de 0 V-rail te vermijden, mag deze niet met de veiligheidsaarding of 
terugvoerleidingen van storende apparatuur zijn verbonden.

10.  Alle elektrische apparatuur die is aangesloten op het systeem moet 
voldoen aan EN50270.

11.  De 24 V-voeding dient vrij te zijn van grote spanningspieken en 
-schommelingen.

12.  De aders van de veldkabel moeten dik genoeg zijn om het systeem 
te kunnen voorzien van een spanning van minstens 18 V bij 725 mA. 

  Dit komt overeen met een lusimpedantie van 8,25 ohm voor een 
systeemvoeding met een nominale spanning van 24 V.

13.  Ontvangers mogen niet in de directe nabijheid van de antenne van 
krachtige radio-, radar- of satellietcommunicatie-apparatuur worden 
geïnstalleerd.
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4.3.2 Elektrische installatie

1.  Schakel alle stroombronnen naar de sensor uit en zorg dat ze 
tijdens deze procedure UIT blijven.

2.  Bevestig kabelglans in de openingen van de aansluitdoos die voor 
de bedrading gebruikt zullen worden; dicht ze indien nodig af tegen 
indringend vocht als de veiligheid dit vereist.

3.  Sluit alle ongebruikte doorvoeropeningen met pluggen af.

4.  Breng de elektrische aansluitingen aan volgens de hierbij 
afgebeelde schema’s.

5.  De montageplaat moet met een aardsluitingsbeveiling worden 
verbonden, rechtstreeks dan wel via contact met de wand van het 
luchtkanaal (als dit voldoende geaard is).

Opmerking: Als er meer dan één draad op één aansluitklem wordt 
aangesloten, moeten er geschikte crimps of ferrules worden gemonteerd.

4.3.3 Transmitter en ontvanger aansluiten via DVC100(M)
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4.3.5 Aansluitingen transmitter en ontvanger

4.3.4 Transmitter en ontvanger aansluiten via UL (DX100(M)
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Deze handleiding is bestemd voor installateurs en bevat elementaire 
informatie die nodig is voor de technische installatie van de verschillende 
onderdelen van het Searchline Excel Cross-Duct-systeem en het tot stand 
brengen van de noodzakelijke elektrische aansluitingen.

Deze gids is niet bedoeld als vervanging van de Technische Handleiding 
van de Searchline Excel Cross-Duct (2104M0520), die uitgebreide volledige 
informatie bevat over de veiligheid, de installatie, de inbedrijfstelling en het 
onderhoud van het systeem, alsook aanwijzingen voor het opsporen en 
verhelpen van problemen.

De hier beschreven procedures gaan ervan uit dat alle voorbereidingen 
met betrekking tot de locatie en de montage van het systeem volgens de 
Technische Handleidingen zijn getroffen.

Onderstaande tekening toont een typische systeeminstallatie en de 
voornaamste onderdelen van het systeem.
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Opmerking:
Hoewel al le moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat de 
in format ie  in  deze publ ica t ie  betrouwbaar is , wordt  geen  
enkele aansprakeli jkheid aanvaard voor eventuele fouten of 
weglatingen. Specificaties, maar ook regels en voorschriften kunnen 
veranderen; zorg dus dat u altijd de nieuwste versies van regels, 
normen en richtlijnen bij de hand hebt. Deze publicatie is niet bedoeld 
als basis voor een overeenkomst.
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2. VEILIGHEID

Lees deze instructies goed door VOORDAT u de apparatuur installeert  
en in gebruik neemt.

Neem vooral goed kennis van de veiligheidswaarschuwingen.

 WAARSCHUWINGEN

 1.   Het Searchline Excel-gasdetector is gecertificeerd en bedoeld voor 
gebruik in potentieel gevaarlijke omgevingen. Installeer en gebruik  
de Searchline Excel-gasdectector daarom in overeenstemming met  
de meest recente regels en voorschriften.

 2.   Voor installaties in Europa dienen de praktijkrichtlijnen betreffende 
de KEUZE, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE 
APPARATEN VOOR GEBRUIK IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE 
OMGEVING in acht te worden genomen. Algemene aanbevelingen staan 
vermeld in EN 60079-14 & IEC 60079-14. Raadpleeg EN 60079-29-2 & 
IEC 60079-29-2 in Europa of de geschikte lokale of nationale regelgeving.

 3.   Voor installaties in Noord-Amerika dient de National Electrical Code 
(NFPA 70 - 1990) of een recentere versie in acht te worden genomen.

 4.   In alle andere landen dienen de geldende plaatselijke of nationale 
regels en voorschriften in acht te worden genomen.

 5.   De Searchline Excel-gasdetector dient zo te worden geaard dat het 
voldoende tegen elektrische schokken en elektrische storingen is 
beveiligd. Raadpleeg Hoofdstuk 4 voor aandachtspunten betreffende 
de elektrische installatie.

 6.   Alle gebruikers van dit apparaat moeten precies weten wat er gedaan 
moet worden als de gasconcentratie een alarmniveau overschrijdt.

 7.   Het ontmantelen of herstellen van apparatuur mag alleen in een  
veilige omgeving gebeuren.

 8.   Testgassen kunnen giftig en/of brandbaar zijn. Raadpleeg de 
desbetreffende waarschuwingen op de veiligheidsbladen.

 9.   Boor geen gaten in behuizingen, omdat de explosiebescherming 
hierdoor buiten werking wordt gesteld.

10.  Met het oog op de elektrische veiligheid mag de detector niet worden 
gebruikt in lucht met een zuurstofgehalte van meer dan 21%.
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3. MECHANISCHE MONTAGE

3.1 ALGEMEEN

Dit gedeelte bevat informatie over de mechanische montage van de 
gasdetector en belangrijke afmetingen die nodig zijn voor de installatie 
van de systeemeenheden.

3.2 TRANSMITTER EN ONTVANGER

Configuratie ATEX TX/RX
322 284
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0

MECHANISCHE MONTAGE

4 5 6

MECHANISCHE MONTAGE

3.3 VERWARMD REFLECTORPANEEL KORT BEREIK

De retroreflector met kort bereik is geschikt voor afstanden  
van 0,5 tot 2,5 m.
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3.4 VERWARMD REFLECTORPANEEL LANG BEREIK

De retroreflector met lang bereik is geschikt voor afstanden  
van 2,5 tot 5 m.

25 mm 335 mm
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4. INSTALLATIE INSTALLATIE INSTALLATIE INSTALLATIE

4.1 ALGEMEEN

De Searchline Excel kan door één persoon worden geïnstalleerd. 

De installatieprocedure bestaat uit twee delen, de mechanische installatie 
en de elektrische installatie. De zender en transmitter moeten volledig in het 
luchtkanaal worden gemonteerd voordat de elektrische aansluitingen tot 
stand gebracht kunnen worden.

4.2 MECHANISCHE INSTALLATIE

Ga na of de te plaatsen apparatuur geschikt is voor het vereiste 
installatietype (i.e. kort of lang bereik).

4.2.1. Transmitter en ontvanger

(1)  Plak het geleverde uitsnijsjabloon van de montageplaat tegen de 
kanaalwand op de plek die werd gekozen voor de transmitter en ontvanger.

  Opmerking: De kruising van de dikke lijnen op het sjabloon (punt X) komt 
overeen met het midden van de infraroodbundel van de detector.

(2)  Het verdient aanbeveling in deze fase ook de positie van de retroreflector 
op de tegenoverliggende wand van het luchtkanaal te markeren. Plak 
het uitsnijsjabloon van het reflectorpaneel tegen de buitenkant van de 
kanaalwand tegenover de transmitter en de ontvanger. 
Zorg ervoor dat punt X* op het sjabloon van het reflectorpaneel zich 
rechtstreeks tegenover punt X op het sjabloon van de montageplaat 
bevindt.

(3)   Boor 10 montagegaten (diameter van 7 mm) op de G-gemerkte plaatsen 
op het sjabloon van de transmitter en ontvanger.

(4)  Snijd een rechthoekig gat in de kanaalwand. 
Volg omtrek H.

(5)   Controleer of het pad van het gat naar de tegenoverliggende wand van 
het kanaal vrij is van obstakels.

(6)  Meet de afstand (in meter) tot de andere wand. 
Noteer deze afstand, omdat deze later nodig is tijdens de 
inbedrijfstelling.
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Montageplaat 

Minimaal 40 mm  
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Transmitter
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DX100 (M)
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Cross-Duct
transmitter

WAARSCHUWINGEN vervolg

11.  Zorg dat de bouten van de vuurvaste behuizingen goed zijn 
aangedraaid. Deze bouten zijn gemaakt van staal met een 
speciale, gecertificeerde kwaliteit. Voor dit doel mogen uitsluitend 
door Honeywell Analytics geleverde bouten worden gebruikt.

12.   Open de behuizing niet in een explosieve atmosfeer.

13.  In de transmitter zijn in ingeschakelde toestand hoge spanningen 
aanwezig. Deze kunnen overspringen als de transmitter uit de 
behuizing wordt verwijderd.

14.  Aan de leiding- en kabelglans aan de Searchline Excel mag niets 
worden veranderd. Mocht dit echter om de een of andere reden 
toch nodig zijn, dan dient dit te gebeuren in overeenstemming met 
de relevante plaatselijke eisen en voorschriften.

15.  De optische energie afgegeven door de Searchline Excel bedraagt 
minder dan  20 mW/mm2.

16.  Searchline Excel Cross-Duct mag alleen worden gebruikt om 
gasmengsels te detecteren die voornamelijk (>70%) uit methaan 
bestaan en met een evenwicht van C2 - C6 koolwaterstoffen.

Honeywell Analytics Limited behoudt zich het recht voor om 
de informatie in dit document te wijzigen of te herzien zonder 
voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting om enige persoon  
of organisatie van een dergelijke wijziging of verandering van tevoren 
op de hoogte te stellen. Wenst u meer informatie dan in deze 
handleiding staat vermeld, neem dan contact op met Honeywell 
Analytics Limited of met een vertegenwoordiger van de firma.
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(7) Steek de beide steunen voor de montageplaat door het gat 
 en bevestig ze met M6 moeren en borgringen aan de binnenkant  
 van het kanaal.    
 Zorg dat de schroefdraadgaten in de steunen precies over de 
 boorgaten van het luchtkanaal liggen.

(8)  Bevestig de montageplaat, transmitter en ontvanger en de 
aansluitdoos. 
Gebruik M6 x 20 schroeven en ringen om de plaat te bevestigen.

(9)  Steek de aansluitdraad van de transmitter en ontvanger door de 
kabelgaten van de aansluitdoos.

4.2.2 Verwarmd reflectorpaneel

(1)  Plak het uitsnijsjabloon voor de retroreflector op de buitenzijde van 
de kanaalwand tegenover de transmitter / ontvanger. 
Zorg dat punt X* zich recht tegenover punt X op het sjabloon van 
de montageplaat bevindt. Dit garandeert dat de bundel van de 
transmitter het midden van de reflector raakt.

(2)   Boor 6 montagegaten (diameter van 7 mm) op de met een J 
gemarkeerde sjabloonpunten.

(3)  Snij langs omtrek K een rechthoekig gat in de wand van het kanaal.

(4)  Steek de beide steunen voor het reflectorpaneel door het gat en 
bevestig ze met M6 moeren en borgringen aan de binnenkant van 
het kanaal. 
Zorg dat de schroefdraadgaten in de steunen precies over de 
boorgaten van het luchtkanaal liggen.

(5)  Steek vier M6 x 20 schroeven in de gaten van de steunstrips; zorg 
dat er ca. 5 mm schroefdraad uit het luchtkanaal naar buiten steekt.

(6)  Schuif het reflectorpaneel over de schroefkoppen en laat het op de 
uitstekende schroeven rusten.

(7)  Draai nu de vier schroeven aan zodat de retroreflector op zijn plaats 
wordt vastgezet.

Aanduiding Aantal Formaat Gebruikt voor

A 4 M6 blinde 
schroefdraad Montage montageblok

B 8 6,5 mm Montage van de steunbalken op de montageplaat

C 2 14 mm Ruimte voor bevestigingsmoeren van de steunbalken

D 1 10 mm Afvoer voor montageblok

E 1 25 mm Cross-Duct optisch meetpad

F 1 M6 blinde 
schroefdraad

DVC100 (M) montage aansluitdoos 
 (samen met 2 onderste F1-gaten)

F1 4 M6 blinde 
schroefdraad DVC100 (M) MK2 montage aansluitdoos

G 4 M6 blinde 
schroefdraad Montage BARTEC-aansluitdoos

H 2 M10 blinde 
schroefdraad DX100(M) aansluitdoos montage


