
Sensepoint XCD RFD

Een transmitter voor brandbare 
gassen voor gebruik met op 
afstand gemonteerde sensoren



Sensepoint XCD RFD

Sensepoint XCD RFD (Remote Flammable 
Detector) werd specifiek ontworpen voor gebruik 
met op afstand gemonteerde sensoren voor 
brandbare gassen. Deze configuratie is ideaal 
voor toepassingen waar de sensor extern moet 
worden gemonteerd van de transmitter op 
plekken met temperaturen duidelijk boven de 
omgevingstemperatuur (tot 150 °C/302 °F) of  
die moeilijk toegankelijk zijn. De transmitter  
kan worden gemonteerd op een geschikte 
locatie buiten dit gebied, een plek die 
gemakkelijk toegankelijk is, waar de display 
goed zichtbaar is en er interactie mogelijk is via 
de gebruikersinterface.

Sensepoint XCD RFD is geschikt voor gebruik 
met diverse sensoren van Honeywell Analytics; 
de Sensepoint XCD katalytische sensor en 
plugbare sensoren van het infraroodtype en de 
Sensepoint Standard- en High Temperature-
sensoren. U kunt deze sensoren monteren 
tot 30 meter van de transmitter. Dit maakt 
zelfs toepassingen op de meest verre en 
ontoegankelijke plaatsen mogelijk.

De gebruiker kan zelf het gasbereik bij de 
transmitter bijstellen van 0-100 %LEL tot 
0-20 %LEL. Het bereik van 0-20 %LEL is 
vooral geschikt voor gebruik van Sensepoint 
High Temperature-sensors die een optimale 
nauwkeurigheid en stabiliteit garanderen door 
het gebruik van thermisch bij elkaar passende 
parels; Ze laten lage alarmering toe vanaf  
5 %LEL.  

Toepassingen
•	 Compatibel	met	hoge	temperatuursensoren	

voor gebruik in en rond gasturbinebehuizingen 
en solventen gebaseerde bedrukkings- en 
coatingdroogovens

•	 Voldoet	aan	de	vereisten	van	de	HSE-nota	PM84
•	 U	kunt	de	transmitter	monteren	op	een	gemakkelijk	

toegankelijke plaats, zelfs indien de sensor zich op 
een moeilijk toegankelijke of beperkte plek bevindt

•	 U	kunt	de	sensor	tot	30	meter	van	de	transmitter	
monteren

•	 Standaard	katalytische	sensoren	als	
infraroodsensoren beschikbaar

Betrouwbare detectie 
•	 Compatibel	met	de	bewezen	katalytische	

gassensoren voor brandbare gassen van  
Honeywell Analytics

•	 High	Temperature-gassensoren	hebben	thermische	
bij elkaar passende parels voor de hoogste 
nauwkeurigheid en stabiliteit

•	 Gassensoren	maken	standaard	gebruik	van	
gifbestendige parels, ze beperken de gebruikskosten

Eenvoudig te gebruiken 
•		 Gemakkelijk	afleesbare	driekleurige	display	met	

achtergrondverlichting met cijfers, staafgrafiek  
en pictogrammen

•	 Volledig	configureerbaar	via	niet-intrusieve	
magnetische schakelaars

•	 Selecteerbare	4-20mA	sink-	of	source-uitgang
•	 Automatische	blokkering	tijdens	onderhoud	voorkomt	

valse alarmen

Kosteneffectief 
•	 Sensepoint	XCD	gemeenschappelijk	zenderplatform
•	 Beperkt	de	opleidingskosten
•	 Minder	reserveonderdelen	en	lagere	voorraadkosten
•	 Niet-intrusieve	bediening	door	1	persoon,	lagere	

onderhoudskosten
•	 Optionele	Sensepoint	XCD	plugbare	sensor	beperkt	

de onderhoudsduur nog meer

Een driekleurig lcd-scherm met achter-
grondverlichting geeft duidelijk de status van 
de eenheid aan, zelfs vanop afstand. Als de 
achtergrondverlichting constant groen is, is  
de werking normaal; knipperend geel wijst op 
een storing en knipperend rood geeft een  
alarm aan.

De uitgangen omvatten 2 programmeerbare 
alarmrelais, 1 programmeerbare foutenrelais  
en een 4-20 mA uitgang (selecteerbaar sink  
of source).

Het bereik, de relaiswerking, de instelwaarden 
van het alarm en het elektronische tagnummer 
van de detector kunnen worden ingesteld 
via het lcd-scherm van de transmitter 
en de non-intrusieve magneetcontacten. 
Tijdens het instellen worden de uitgangen 
automatisch onderdrukt om het risico op 
valse alarmen op het bedieningspaneel tijdens 
onderhoudswerken te beperken.



Sensepoint XCD RFD 
Overzicht

U kunt de Sensepoint XCD Remote Flammable 
Detector (RFD) gebruiken met Sensepoint 
XCD externe sensoren voor brandbare 
gassen (katalytische type en IR) of met het 
Sensepoint-gamma van gasdetectoren voor 
brandbare gassen. De sensoren kunnen 
rechtstreeks in de M25-opening onderaan de 
transmitter of extern bij geschikte aansluitdozen 
worden gemonteerd of via doorvoermontage. 
Sensepoint-detectoren voor brandbare gassen 
zijn beschikbaar in zowel standaardversies als 
versies voor hoge temperaturen.

Op uw plaatsen,  
klaar, start!
De Sensepoint XCD RFD gebruikt drie duidelijk 
herkenbare 'verkeerslichtkleuren' om zijn status 
aan te geven. Het grote driekleurige lcd-scherm 
knippert rood op om een alarm aan te geven. 
Het knippert geel om een fout aan te geven 
en licht voortdurend groen op om normale 
werking aan te geven. Zo kan iedereen in 
de omgeving onmiddellijk de status van de 
indicator vaststellen. Dit is met name handig als 
de detector zich op een moeilijk toegankelijke 
plaats bevindt, of als er meerdere detectoren in 
dezelfde omgeving opgesteld zijn.

Normaal Fout/Waarschuwing Alarm

Sensepoint XCD RFD met Sensepoint-sensor voor brandbare gassen 
met standaardtemperaturen

Sensepoint XCD RFD met Sensepoint-sensor voor brandbare gassen 
met hoge temperaturen

Sensepoint XCD RFD met Sensepoint XCD RFD plugbare externe sensor 
en socket (met weerbescherming)

Beschikbare Sensepoint 
XCD RFD plugbare externe 
sensoren:
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* Neem contact op met Honeywell Analytics i.v.m. de beschikbaarheid



Installatie

Installatie-optiesMechaniek

Alle afmetingen in mm.  
1" = 25,4mm

Montage op horizontale pijp  
(gebruik de optionele pijpmontagekit)

Montage op verticale pijp  
(gebruik de optionele pijpmontagekit)

Optionele zonne- en regenkap

Montage tegen wand

De Sensepoint XCD RFD-zender heeft een ingebouwde montageplaat, die voorzien is van  
4 gaten in de behuizing van de zender. De zender kan rechtstreeks op een montage-oppervlak 
worden bevestigd, of op een horizontale of verticale pijp/structuur, met een diameter/doorsnede 
van 40,0-80,0mm. De optioneel leverbare pijpmontagebeugel kan daarvoor worden gebruikt.

Typische installatie van Sensepoint 
XCD RFD met externe standaard 
Sensepoint-temperatuursensor

Typische installatie van Sen-
sepoint XCD RFD met extern 

gemonteerde Sensepoint-sensor 
voor hoge temperaturen

Typische installatie van Sensepoint 
XCD RFD met extern gemonteerde 
Sensepoint XCD plugbare sensor
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Installatie

Elektriciteit

De Sensepoint XCD RFD is ontworpen 
voor potentieel explosieve omgevingen. 
Zodoende moet de installatie gebeuren 
volgens de nationale richtlijnen met geschikte 
mechanisch afgeschermde kabels en glans 
(M20 en M25). Gebruik een kabel met 
doorsnede van 0,5 mm2 tot 2,5 mm2 die 
nodig is om een minimale bedrijfsspanning 
op de detector te verzekeren, afhankelijk van 
de geïnstalleerde kabellengte.

Bedradingsschema’s

De Sensepoint XCD RFD-transmitter kan worden aangesloten in current-sink- of current-
source-configuratie. Deze twee mogelijkheden bieden meer flexibiliteit bij de keuze van het soort 
regelsysteem waarmee de zender kan worden gebruikt. Source / sink kan worden geselecteerd 
met de schakelaar aan de achterzijde van de displaymodule. Deze schakelaar is toegankelijk 
door de displaymodule tijdens de installatie/inbedrijfstelling te verwijderen.

Bedradingsschema detector naar controller Bedradingsschema transmitter naar sensor

Sensepoint XCD RFD Source-configuratie

1

2

3

24V
+ VE

Controller Detector

- VE

Signaal Signaal

+ VE

RL

- VE

4-20

0V

Sensepoint XCD RFD Sink-configuratie

Opmerking:  
Sluit de kabelafscherming aan op de detector of 
de controller, niet op beiden.
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Controller Detector
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Achteraanzicht puck

SINK
SOURCE

4-20mA MODE

Klemmodule

Intern  
aardingspunt

 

  

 

 
  

Klemmenblok  
voeding en signaal

Connector 
 displaymodule

Klemmenblok  
voor  

Sensepoint-
sensor  

brandbare  
gassen

Klemmenblok  
voor relais

Penopening 
displaymodule 

Opmerking:  
Klemmenblokken zijn van het 
stekker-/bustype.  
Ze kunnen worden verwijderd 
om de bedrading te 
vergemakkelijken.

1

2

3

Detector (sensor) Transmitter

Signaal

- VE

+ VE4

3

Bruin

Blauw

Wit

7 7

16

17

18

Aansluitingen klemmodule

Nummer 
aansluitklem

Markering Aansluiting Beschrijving

1 24V +VE voeding (18 - 32VDC) Aansluitingen van 
controller2 0V -VE voeding (0VDC)

3 4~20mA Stroomuitgangssignaal

4 COM Ontlading MODBUS	RTU.
RS485 (Optioneel / 

lopend)
5 TxD MODBUS	B	(+)

6 RxD MODBUS	A	(-)

7 RLY1/NC Normaal gesloten Programmeerbaar 
relais 1

(Standaard A1)
8 RLY1/COM Gemeenschappelijk

9 RLY1/NO Normaal geopend

10 RLY2/NC Normaal gesloten Programmeerbaar 
relais 2

(Standaard A2)
11 RLY2/COM Gemeenschappelijk

12 RLY2/NO Normaal geopend

13 RLY3/NC Normaal gesloten Programmeerbaar 
relais 3

(Standaard fout)
14 RLY3/COM Gemeenschappelijk

15 RLY3/NO Normaal geopend

16 + VE Gevoelig (bruine sensorkabel) RFD-sensoraansluitingen

17 - VE Niet-gevoelig (blauwe sensorkabel)

18 01 Signaal (witte sensorkabel)

Aardingspunt Aardingssymbool Aardingskabel (groen - alleen versie Sensepoint High Temperature)



Installatie  
en technische samenvatting

Typische kabellengtes

Opmerking:  
De tabel is enkel als richtlijn bedoeld. De gebruiker dient de maximale 
afstanden te berekenen op basis van de effectieve gegevens van de 
gebruikte kabel. Voor een typische berekening wordt uitgegaan van 
de minimaal gegarandeerde voedingsspanning van de controller van 
24 VDC, de minimale detectorspanning van 18 VDC en de maximale 
voedingsspanning bij volledig alarm. RL (max) is 250ohm.

Sensepoint XCD RFD-transmitter

Gebruik   3-draads 4-20mA gastransmitter voor gebruik met op afstand gemonteerde sensoren om de fabriek en het personeel te beschermen tegen risico's op brandbare gassen.  
   In de transmitter werden een ingebouwd alarm en foutenrelais en een lokaal driekleurig lcd-scherm geïntegreerd. Hij is volledig configureerbaar via een niet-intrusieve 
   magneetschakelaarinterface.

Elektriciteit

   Bereik ingangsspanning 18 tot 32VDC (24VDC nominaal) 
   Max. stroomverbruik 5 W

   Uitgangsstroom  Sink of source 

   ≥0.0<1,0 mA  Storing 

   2,0 mA of 4,0 mA Geblokkeerd (tijdens configuratie/gebruikersinstellingen) 
   4,0mA tot 20,0mA Normale gasmeting 

   22,0 mA  Maximaal overbereik

   Klemmen  18 x klemschroeven geschikt voor draad met een diameter van 0,5mm2 tot 2,5mm2 (20AWG tot 14AWG)

   Relais  3 x 5A bij 250VAC. Te selecteren normaal open of normaal gesloten (schakelaar) en geactiveerd/afgevallen (programmeerbaar)  
      Alarmrelais standaard normaal open/afgevallen. Storingrelais standaard normaal open/geactiveerd

Constructie

Materiaal  Behuizing transmitter  Epoxygelakte aluminiumlegering LM25 of 316 roestvrij staal 
   Sensor  Sensepoint XCD plugbare sensor en Sensepoint High Temperature-sensor: 316 roestvrij staal. Sensepoint Standard-sensor: PPS 
   Weerbescherming Plastic

Gewicht (ong.) Aluminiumlegering LM25 2,0 kg 
   316 roestvrij staal 5,0kg

Montage  Geïntegreerde montageplaat met 4 x montagegaten geschikt voor M8-bouten 
   Optionele pijpmontagekit voor horizontale of verticale pijp Ø1,5 tot 3" (2" nominaal)

Ingangen   Europese ATEX/IECEx-versies: 2 x M20 openingen aan de zijkant en 1 x M25 ingang aan de onderzijde. Geschikte plug meegeleverd als slechts 1 zijkant wordt gebruikt. 
Afdichten om IP-klasse te garanderen

Detecteerbare gassen en Sensepoint XCD RFD-sensorprestatie

Gas- Te select-
eren volledige 
schaalbereik

Standaard 
bereik

Stappen Te selecteren  
IJkgasbereik

Standaard 
ijkpunt

Reactietijd 
(T60) sec

Reactietijd 
(T90) Sec.

Nauwkeurig-
heid

Bedrijfs temperatuur
 

Min                    Max

Standaard alarmpunten

A1                      A2

Sensepoint Standard Temperature-sensor

25 tot 95% van 
geselecteerde 

volledige 
schaalbereik

Brandbaar 1 tot 8* 20 tot 100%LEL 100%LEL 10%LEL 50%LEL <25 <+/- 1,5 %LEL -55°C / -55,00°C 80°C / 80,00°C 20%LEL ▲ 40%LEL ▲

Sensepoint-sensor voor hoge temperaturen

Brandbaar 1 tot 8* 20 tot 100%LEL 100%LEL 10%LEL 50%LEL <6 <10 <+/- 1,5 %LEL -55°C / -55,00°C 150°C / 150,00°C 20%LEL ▲ 40%LEL ▲

Plugbare Sensepoint XCD katalytische sensoren

Brandbaar 1 tot 8* 20 tot 100%LEL 100%LEL 10%LEL 50%LEL <25 <+/-1,5%LEL -40°C / -40,00°C 65°C / 65,00°C 20%LEL ▲ 40%LEL ▲

Plugbare Sensepoint XCD-infraroodsensoren
30 tot 70% van 
geselecteerde 

volledige 
schaalbereik

methaan 20 tot 100%LEL 100%LEL 10%LEL 50%LEL <30 <+/-1,5%LEL -20°C 50°C 20%LEL ▲ 40%LEL ▲

Propaan* 20 tot 100%LEL 100%LEL 10%LEL 50%LEL <30 <+/-1,5%LEL -20°C 50°C 20%LEL ▲ 40%LEL ▲

Kooldioxide* 2,00%Vol. 2,00%Vol. n.v.t. 1,00%Vol. <30 <+/-0,04%Vol. -20°C 50°C 0,40 %V/V. ▲ 0,80 %V/V. ▲

OPMERKINGEN 
De prestatiegegevens zijn: 1. Genomen bij nominaal 20°C, 50%RH. 2. Van toepassing over het bereik 10 tot 90% van de volle schaal. 3. Gemeten op eenheden die geijkt zijn bij 50% volle schaal. 4. Nauwkeurigheid bij 10% van standaard 
volle schaal (typisch A1-alarm) van toegevoerd gas, of minimaal (waarbij het grootste voorrang heeft). 5. Gemeten bij 500 ml / min voor IR and 1 l / min voor katalytische sensor met kalibratieschaal. Neem contact op met Honeywell 
Analytics voor bijkomende gegevens of details. Voor meer details over de Sensepoint Standard- en High Temperature-sensoren raadpleegt u de productspecificaties DS01069.

Certificatie

Europees ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC tot +65 ºC) Ex tb IIIC T85°C Db IP66 
Internationaal IEC Ex d IIC Gb T6 (Ta -40 ºC tot +65 ºC) Ex tb IIIC T85 °C Db IP66 
China GB Ex d IIC T4 GB3836.1&2 -2000, PA, CCCF 
Korea KTL Ex d IIC T6 (-40 °C tot +65 °C)

EMC  CE: EN50270:2006  EN6100-6-4:2007

▲ - Alarmtoename   ▼ - Alarmafname

* Neem contact op met Honeywell Analytics i.v.m. de beschikbaarheid

Typische kabelgegevens Maximale kabellengte

Kabelmaat
(Doorsnede)

Kabelweerstand Katalytisch IR

Ω/km Ω/mi Meter Feet Meter Feet

0,5mm2 (20AWG*) 36,8 59,2 356 1167 420 1379

1,0mm2 (17AWG*) 19,5 31,4 671 2201 793 2599

1,5mm2 (16AWG*) 12,7 20,4 1031 3387 1217 4000

2,0mm2 (14AWG*) 10,1 16,3 1296 4239 1531 5006

2,5mm2 (13AWG*) 8 12,9 1636 5356 1932 6326



Technische samenvatting 
vervolg en bestelinformatie

Sensepoint XCD RFD-transmitter

SPXCDASMRFD ATEX/IECEX- & AP-gekeurd SP XCD RFD transmitter met 316SS

SPXCDALMRFD ATEX/IECEX- & AP-gekeurd SP XCD RFD-transmitter met LM25

Sensepoint Flammable - High Temperature (0-20 %LEL or 0-100 %LEL +150 °C)

2106B2310 Sensepoint HT Flammable Sensor (ATEX) M20

2106B2311 Sensepoint HT Flammable Sensor (ATEX) M25

2106B2312  Sensepoint HT Flammable Sensor (ATEX) 3/4 NPT

Sensepoint Flammable (0-100 %LEL +80 °C)

2106B1200 Sensepoint 0-100 % LEL Flam. Sensor M20

2106B1201 Sensepoint 0-100 % LEL Flam. Sensor M25

2106B1202 Sensepoint 0-100 % LEL Flam. Sensor M26

2106B1204 Sensepoint 0-100 % LEL Flam. Sensor 3/4NPT

Sensepoint XCD Remote Flammable Sensor (XCD-sensorcartridge + busbehuizing)

SPXCDXSRFXSS Sensepoint XCD RFD externe plugbare sensor en bus, brandbare gassen CAT 0-100 %LEL (20,0 tot 100,0 %LEL)*

SPXCDXSRRXSS Sensepoint XCD RFD externe plugbare sensor en bus, methaan IR 0-100 %LEL (20,0 tot 100,0 %LEL)*

SPXCDXSRPXSS  Sensepoint XCD RFD externe plugbare sensor en bus, propaan IR 0-100 %LEL (20,0 tot 100,0 %LEL)*

SPXCDXSRB1SS Sensepoint XCD RFD externe plugbare sensor en bus, kooldioxide, enkel IR 0-2,00 %VOL

Toebehoren

00780-A-0100 Term Hsg - Bartec DE1155 met aardcontact 1 x 25 mm - 3 x 20 mm ingangen - ATEX-gekeurd

2052D0001 Exe-aansluitdoos voor hoge temperaturen. ATEX-gekeurd. 3 x M20-ingangen

90053-A-7041   Enkele doorvoermontage voor hoge temperaturen voor gebruik met FEEL-reeks 2000 aansluitdoos (P/N 2052D0001) voor gebruik met het Europese type 
Sensepoint-detectoren

S3KCAL  IJkdop

SPXCDCC Verzamelkegel voor gassen die lichter zijn dan lucht

SPXCDDMK Montagekit voor luchtkanalen

SPXCDHMRTEN Handleiding op papier in het Engels

SPXCDMTBR Montagebeugel (incl. bouten, moeren, beugels)

SPXCDSDP Zonne- en regenkap

SPXCDWP  XCD weerbestendige kap 

Reserve XCD plugbare sensorpatronen

SPXCDXSFXSS Brandbare gassen CAT 0-100 %LEL (20 tot 100%LEL, 10 %LEL)*

SPXCDXSRXSS  Methaan IR 0-100%LEL (20 tot 100%LEL, 10%LEL)

SPXCDXSPXSS Propaan IR 0-100%LEL (20 tot  100 %LEL, 10 %LEL)*

SPXCDXSB1SS Alleen dioxide IR 0-2,00 %VOL*

Omgeving

IP-klasse  IP66 conform EN60529:1992

    -40ºC tot +65ºC
    Opmerking:  
    Het display van de detector kan onleesbaar worden bij temperaturen onder -20°C, maar de gasbewakingsfunctie blijft werken. Het display is niet beschadigd en herstelt weer wanneer de 
    temperatuur weer boven -20°C stijgt.

Bedrijfsvochtigheidsgraad Continu 20-90%RH (niet-condenserend), intermitterend 0-99%RH (niet-condenserend)

Bedrijfsdruk  90-110kPa

Bewaren  25°C tot +65°C

Bestelinformatie transmitter

Standaardlevering  Sensepoint XCD RFD wordt geleverd met geïntegreerde wandmontageplaat, 2 x M20 ingangen zijkant en 1 x M25 ingang onderkant. 1 x M20 plug, inbussleutel  
voor borgschroef, magneet, beknopte handleiding en instructiehandleiding op cd. De standaardinstellingen, bereiken en ijkingen zijn 100% getest in de fabriek.  
Elk toestel is voorzien van een testcertificaat.

Transportgegevens Afmetingen transportdoos: L315 mm (12.3”) x B230 mm (8.8”) x D115 mm (4.3”) Gewicht bij benadering: aluminium 2,5 kg, roestvrij staal 5,5kg

* Neem contact op met Honeywell Analytics i.v.m. de beschikbaarheid

Erkend bedrijfsbereik 
transmitter

S P X C D A L M R F D

Sensepoint XCD RFD-versie

Certificatie*

A- ATEX/IECEx

Ingang

M- M20 zijkanten 
en M25 onderkant 

Materiaal behuizing

L- LM25

S- Roestvrij staal

Opmerking:  
Bestel de vereiste sensor afzonderlijk 
*Aziatische certificaties tevens beschikbaar



Service en  
Ondersteuning
Bij Honeywell Analytics hechten we veel 
waarde aan een goede dienstverlening en 
klantenzorg. Onze belangrijkste doelstelling 
is volledige tevredenheid van onze klanten. 
Hieronder vindt u slechts enkele van de 
diensten die we leveren:

 » Volledige technische ondersteuning 

 » Technisch supportteam voor handen  
 om vragen te beantwoorden en   
 informatie te geven

 » Volledig uitgeruste servicedepots om  
 een snelle afwikkeling van reparaties  
 te garanderen

 » Een uitgebreid team onderhoudstechnici

 » Training over productgebruik en   
 onderhoud

 » IJking en calibratie op locatie

 »  Aangepaste programma´s voor 
preventief/correctief onderhoud

 » Uitgebreide garantie op producten

Ons Productgamma

Vaste Gasdetectie
Honeywell Analytics biedt een breed gamma 
aan vaste gasdetectieoplossingen voor 
uiteenlopende industrieën en toepassingen. 
Gebouwen, industriële toepassingen, 
producten van halfgeleiders, energiecentrales 
en chemische- en petrochemische industrieën:

 »  Detectie van zuurstof, brandbare en giftige 
gassen (exotische gassen)

 »  Innovatief gebruik van 4 belangrijke 
sensortechnologieën – chemcassettes, 
elektrochemische cellen, katalytische 
verbranding en infrarood.

 » Mogelijkheid om ppb´s of procenten per  
 volume (%v/v) te detecteren

 »  Voordelige oplossingen om te voldoen aan 
Belgische of Nederlandse regelgeving

Draagbare Gasdetectie
Wanneer het gaat om persoonlijke 
bescherming tegen gasriciso´s, heeft 
Honeywell Analytics een breed gamma 
betrouwbare oplossingen, die ideaal zijn  
voor gebruik in besloten ruimtes, waaronder:

 »  Detectie van zuurstof, brandbare en 
giftige gassen 

 »  Draagbare monitors voor detectie van 
specifieke gassen

 »  Draagbare multigasdetectoren voor 
gebruik in besloten ruimtes

 » Verplaatsbare multigasdetectoren   
 voor tijdelijke bescherming van 
 een omgeving tijdens bouw- en 
 onderhoudswerkzaamheden

N.B.:
Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard 
voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste 
versies van regels, normen en richtlijnen bij de  hand te hebben. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een contract.

Voor uitgebreide informatie ga naar

Of neem contact op met één van 
onze vestigingen:
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