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1. Veiligheidswaarschuwingen en informatie

1 Veiligheidswaarschuwingen en informatie

WAARSCHUWINGEN
1.  De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de erkende normen van de bevoegde 

overheidsinstanties in het land in kwestie. Voor Europa raadpleegt u EN 60079-14 en EN 60079-29-2.

2.  Maak de behuizing niet open als het toestel onder stroom staat of als er kans is dat de omgeving 
explosief is. (De afdekdop / magneet mag worden verwijderd)

3.  Alle gebruikers van dit apparaat dienen grondig vertrouwd te zijn met de actie die moet worden 
ondernomen indien de gasconcentratie het alarmniveau overschrijdt.

4.  Voer geen aanpassingen of wijzigingen aan de constructie van het product uit aangezien dit ervoor 
kan zorgen dat veiligheids- en certificatievereisten ongeldig worden.

5. Alleen beoordeeld volgens ATEX op ontstekingsrisco's.

6.  Bij het uitvoeren van werkzaamheden mag dit product alleen worden geopend door getraind perso-
neel.

7.  De aansluitpunten onder de afdekdop / magneet hebben IS-bescherming. Raadpleeg de  
parameters van dit product. Sluit alleen juist gecertificeerde ATEX / IECEx apparaten aan.  
Het apparaat mag niet permanent op de IS-klemmen aangesloten zijn.

8.  Gebruik de indicatie van de HALO-lichtring niet voor veiligheidsdoeleinden.

9. Vergeet niet om de afdekdop / magneet weer aan te brengen.

10.  Ter wille van de elektrische veiligheid mag de detector niet worden gebruikt in lucht met een  
 zuurstofgehalte van meer dan 21%.

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik – Klemmen

Om te voldoen aan de ATEX-certificatie moeten deze speciale gebruiksvoorwaarden worden nageleefd: -

1.  Er mag slechts één enkele of meerstrengige draad aan één zijde van een klem worden verbonden, 
tenzij meerdere geleiders op juiste wijze op elkaar zijn aangesloten, bijv. twee geleiders in een en-
kele geklemde schoenveterring.

2.  Draden die op de klemmen zijn aangesloten, moeten geïsoleerd zijn op basis van de gebruikte 
spanning en deze isolatie moet tot 1 mm buiten de opening van de klem reiken.

3.  Alle klemschroeven, zowel de gebruikte als de ongebruikte, moeten worden aangedraaid tot  
0,5 - 0,7 Nm.

4.  De klemmen mogen alleen geïnstalleerd en bedraad zijn met een kabel in een omgevingstemperatuur 
van -10°C tot +80°C.

1.2 Verwijdering

Verwijder het product conform de lokale wetgeving. De gebruikte materialen zijn: -

Behuizing  Glasgevuld polyester met roestvrijstalen inzetsels

Deksel   Glasgevuld polyester met printplaten ingekapseld in polyurethaan

Continuïteitsplaat Verzinkt staal
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1.3 Richtlijn Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Dit symbool betekent dat dit product en/of onderdelen van het product niet als huishoudelijk of 
gemeentelijk afval mogen worden behandeld. Afgedankte elektrische producten (aan het einde 
van het productleven) moeten herwonnen/gerecycleerd worden als er een geschikte, gespeciali-
seerde AEEA-afvalverwerkingsvoorziening bestaat.  Voor meer informatie over het recycleren van 
dit product neemt u contact op met uw gemeente, onze agent/distributeur of de producent.

1.4 Belangrijke informatie

Deze handleiding is uitsluitend voor gebruik met de HALO aansluitdoos.

Honeywell Analytics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de installatie en/of het gebruik van zijn apparatuur 
als dat niet gebeurt aan de hand van de juiste uitgave en/of herziene versie van de bedieningshandleiding.

De lezer van deze bedieningshandleiding dient zich er daarom van te vergewissen dat deze in alle details 
hoort bij de apparatuur die wordt geïnstalleerd en/of wordt gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op 
met Honeywell Analytics voor advies.

De volgende soorten opmerkingen worden in deze bedieningshandleiding gebruikt:

WAARSCHUWING
Duidt een gevaarlijke of onveilige praktijk aan die kan leiden tot ernstig letsel en zelfs de dood.

Let op: Duidt een gevaarlijke of onveilige praktijk aan die kan leiden tot lichter letsel of materiële schade.

Opmerking: Duidt nuttige/extra informatie aan.

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit document nauwkeurig is, aanvaardt Honeywell 
Analytics geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in onze documentatie of de mogelijke 
gevolgen daarvan.

Honeywell Analytics zou het zeer op prijs stellen om te worden geïnformeerd over eventuele fouten of 
omissies die in dit document worden aangetroffen.

Voor informatie die niet in dit document is opgenomen, of om commentaar/correcties over dit document te 
versturen, kunt u contact opnemen met Honeywell Analytics via de contactgegevens die op de achterste 
pagina worden gegeven.

Honeywell Analytics 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 op de hoogte te stellen. Als u informatie wenst die niet 
wordt behandeld in dit document, neemt u contact op met een distributeur/agent of met Honeywell 
Analytics.

1. Veiligheidswaarschuwingen en informatie
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HALO is een ATEX gecertificeerde Ex e aansluitdoos voor gebruik met sensoren met een output van 4-20 mA. 
De aansluitdoos heeft een lokale visuele statusindicatie en een optionele niet-intrusieve HART®-interface 
voor sensoren die HART®-communicatie ondersteunen. HALO heeft ATEX-goedkeuring voor gebruik in 
Zone 1 (gas) of Zone 21 (stof) explosiegevaarlijke gebieden.

HALO heeft 3 M20 kabelingangen en één M25 sensoringang. Hij wordt geleverd met twee M20 Ex e 
gecertificeerde afdekpluggen. Er zijn transportpluggen voorzien in de openingen M25 en M20, die voorafgaand 
aan het gebruik vervangen moeten worden door een sensor, geschikte kabelpakkingen of afdichtpluggen.

Intern bevat de doos een continuïteitsplaat met twee aardingspunten en een 12-weg klemmenblok.  
Er worden twee borgringen meegeleverd (één M20, één M25) voor aansluiting op de continuïteitsplaat.

Het deksel heeft een drie-kleuren lichtring (groen, geel en rood) en optionele aansluitingen voor een HART® 
handheld apparaat. De lichtring biedt tijdens de werking de volgende statusindicaties:

• Groen: normale werking of waarschuwing

• Geel: storing of blokkering

• Rood: alarm (niveau is instelbaar)

WAARSCHUWING 

Gebruik de indicatie van de lichtring niet voor veiligheidsdoeleinden.

De doos wordt ingesteld met een magneetschakelaar. Er is een magneet ingebouwd in de afdekdop die wordt 
vastgeschroefd in het midden van het deksel wanneer deze niet in gebruik is. De volgende parameters kunnen 
worden ingesteld:

• Drempel voor lokale alarmindicatie (rode lampjes)

• Helderheid van de groene lampjes

M20 ingangen Deksel

M25 ingang

Behuizing

Continuïteitsplaat

Aardingspunten
M5 schroefbout  

met 8 mm A/F moer

Magneetschakelaar

HART® aansluiting 
(optioneel)

Lichtring

Afdekdop / 
magneet

Koord

2. Overzicht
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2.1 Extra toebehoren

2.1.1 Verloopplaatkit (2308B0930)
Voor toepassingen met oudere modellen. De optionele verloopplaatkit 
zorgt ervoor dat de HALO kan worden bevestigd in plaats van een 
DVC100 of Honeywell Analytics aansluitdoos. In de plaat zitten 
bevestigingsgaten die overeenkomen met de gaten op de DVC100 
serie en de aansluitdoos van Honeywell Analytics.

De plaat heeft bevestigingspunten voor de zonneklep. De plaat is 
gemaakt van rvs 316. De bevestigingen voor de HALO zijn meegeleverd. 
Bevestigingsmaterialen voor aan de wand zijn niet meegeleverd.

2.1.2 Pijpmontagebeugelkit (2308B0923)
HALO kan met de optionele pijpmontagebeugel 
worden bevestigd op een horizontale of verticale 
pijp met een doorsnede van 50 tot 150 mm. 

De pijpbevestigingsbeugelkit bestaat uit twee 
beugels, twee klemmen en de bevestigingen voor 
de HALO. De beugels zijn gemaakt van rvs 316.

2.1.3 Zonneklep (2308B0934)
Er is een optionele zonneklep beschikbaar die de 
HALO afdekt en aan beiden zijden kan worden 
uitgetrokken om ook een sensor te beschermen.

De zonneklep valt over de HALO bevestigingsbouten, 
er zijn dus geen extra bevestigingspunten vereist. 
De zonneklep is gemaakt van rvs 316.

Gebruik de zonneklep om de gevolgen van di-
recte verwarming door de zon te reduceren.

2. Overzicht
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3.1 Plaatsen

De plaatsing van gasdetectoren moet gebeuren op aanraden van:

• Experts die zijn gespecialiseerd in gasverspreiding

• Experts die zijn gespecialiseerd in het processysteem en de bijbehorende installaties

• Veiligheidspersoneel

• Engineeringpersoneel

De overeenstemming die werd bereikt over de plaatsing van de detectoren, moet worden vastgelegd.

De richtlijnen voor de positionering van gasdetectoren zodat ze de beste bescherming bieden, staan in 
IEC/EN 60079-29-2 en andere nationale regels en voorschriften. Het verdient aanbeveling deze regels en 
voorschriften te raadplegen bij het bepalen van de beste plaats voor een gasdetector.

3.2 Mechanische installatie 
HALO heeft integrale bevestigingspunten, bestaande uit vier bevestigingsgaten in het element, geschikt 
voor M6 of M8 bouten. 

HALO kan rechtstreeks op een geschikt plat oppervlak worden bevestigd, of op een horizontale of verticale 
pijp van 50 tot 150 mm doorsnede. De pijpmontagebeugelkit (optioneel) kan daarvoor worden gebruikt. 

De verloopplaatkit (optioneel) kan worden gebruikt om HALO aan te brengen op de bevestigingspunten van 
een bestaande DVC100, DVC100 Mkll of Honeywell Analytics aansluitdoos.

3.2.1 Montage op een vlak oppervlak
HALO kan rechtstreeks op een geschikt vlak oppervlak worden bevestigd via de integrale bevestigingspunten 
(afmetingen vindt u hieronder).

Opmerking: Wanneer een HALO wordt geïnstalleerd moet rekening worden gehouden met de juiste senso-
roriëntatie. Raadpleeg de aanwijzingen van de sensorproducent.

Zorg ervoor dat de bevestigingsbouten volledig aangedraaid zijn en passende borgringen worden gebruikt.

88 mm

130 mm

15
8 

m
m

18
2 

m
m

4 x Ø 8,75 mm

124 mm

50 mm

2. Overzicht
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3.2.2 Montage op een pijp

HALO kan met de optionele pijpmontagebeugel worden bevestigd op een horizontale of verticale pijp met 
een doorsnede van 50 tot 150 mm. De pijpmontagebeugelkit bestaat uit twee beugels, twee klemmen en 
vier setjes M6 bouten, gewone sluitringen en veerringen.

Beugel

Klem

Gewone sluitring

Veersluitring

M6 bout

1. Draai elke klem door de gleuven in elke beugel. 

2.  Neem de eerste beugel, leid de klem rond de pijp en bevestig hem. (Bij verticale pijpen moet dit de 
bovenste beugel zijn)

Opmerking: voor pijpen met een kleinere diameter is het handig om de klem voorafgaand aan de installatie te 
verkorten. Snijd de onnodige lengte af en gebruik de borgklem om het uiteinde van de band vast te zetten.

3. Pak de tweede beugel en bevestig hem aan de HALO met de M6 bouten en de veer- en gewone  
 sluitringen die zijn meegeleverd. 

Opmerking: Wanneer een HALO wordt geïnstalleerd moet rekening worden gehouden met de juiste senso-
roriëntatie. Raadpleeg de aanwijzingen van de sensorproducent.

4.  Bevestig de HALO aan de eerste beugel met de M6 bouten en de veerringen en gewone sluitringen die 
zijn meegeleverd.  

5. Draai de tweede klem aan rond de pijp. 

6. Zorg ervoor dat alle bevestigingsbouten en klemmen volledig zijn aangedraaid. 

3. Montage
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3.2.3 Montage op oudere modellen

HALO kan worden gemonteerd in plaats van een bestaande DVC100 series of Honeywell Analytics aansluit-
doos met de optionele verloopplaatkit.

1. Verwijder de bestaande aansluitdoos.

2. Plaats de verloopplaatkit over de bestaande bevestigingsgaten.

3. Bevestig de verloopplaat met passende bouten en borgringen (niet meegeleverd).

4. Bevestig de HALO op de verloopplaat met de meegeleverde M6 bouten en sluitringen.

Opmerking: Wanneer een HALO wordt geïnstalleerd moet rekening worden gehouden met de juiste senso-
roriëntatie. Raadpleeg de aanwijzingen van de sensorproducent.

5. Zorg ervoor dat alle bevestigingsbouten volledig zijn aangedraaid.

130 mm

102 mm

20
0 

m
m
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2 

m
m

10 x Ø 7 gleuven

3. Montage
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3.2.4 Montage zonneklep

De zonneklep kan rechts of links naast de HALO worden gemonteerd. De plaats kan worden gekozen om 
een sensor te beschermen of om de maximale hoeveelheid schaduw te bieden in de loop van de dag.

De zonneklep heeft een M6 aardingseinde met schroefdraad, dat kan worden gebruikt om de kap op 
randaarde aan te sluiten.

Opmerking: Monteer de aarddraad van de zonneklep voorafgaand aan de installatie.

Aardpen

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de HALO iets los.

2. Schuif de zonneklep op de bevestigingsbouten.

Opmerking: Breng de zonneklep voor de HALO aan, tussen de HALO en de afdichtingsringen.

HALO

Zonneklep

Sluitringen

Bout

3.  Controleer of de bevestigingsbouten weer helemaal zijn aangedraaid met de meegeleverde lange in-
bussleutel van 5 mm met rond uiteinde. 

3. Montage
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3.3 Montage van externe sensor

De sensor kan los van de HALO worden aangebracht. De HALO kan bijvoorbeeld zo worden aangebracht 
dat toegang tot de optionele HART®-aansluiting makkelijk verloopt. 

Raadpleeg de handleiding van de sensor voor informatie over sensorspecifieke limieten voor externe beves-
tigingsafstanden.

De externe plaatsingsafstand van de sensor moet binnen de algehele restricties voor kabellengte vallen om 
te garanderen dat de minimaal vereiste voedingsspanning aanwezig is bij de sensor.

Voor sensoren die zijn uitgerust met HART®-communicatie zijn er geen aanvullende kabeloverwegingen.

3.4 Elektrische installatie

Let op: HALO heeft interne bedrading tussen de klemmen en het deksel. Controleer voor u het deksel 
verwijdert of de afdekdop / magneet op zijn plek is geschroefd, zodat het deksel wordt ondersteund 
door het koord. 

1.  Controleer of de afdekdop / magneet in het midden van het deksel is geschroefd. Draai hem niet te 
strak aan.

2. Schroef de vier M6 borgschroeven los en haal het deksel voorzichtig weg. Het deksel moet steunen op  
 het koord zonder dat de interne kabels onder druk komen te staan.

3.  Breng een geschikte en goedgekeurde Ex e kabelpakking aan op de vereiste kabelaansluiting voor de 
veldkabel. Gebruik zo nodig sluitringen voor bescherming tegen indringend vocht (IP66/67). Gebruik een 
van de meegeleverde borgringen om de aarde aan te sluiten op de continuïteitsplaat.

4.  Sluit een sensor aan op een geschikte ingang. (Raadpleeg de sensorhandleiding voor specifieke infor-
matie). Gebruik afdichtringen indien nodig, voor bescherming tegen indringend vocht (IP66/67). Gebruik 
één van de meegeleverde borgringen voor aansluiting op de aardcontinuïteitsplaat.

5.  Sluit alle ongebruikte Ex e doorvoeropeningen met pluggen af. Gebruik zo nodig sluitringen voor besch-
erming tegen indringend vocht (IP66/67).

Let op: zorg ervoor dat alle rode transportpluggen zijn vervangen door de juiste afdekpluggen, sen-
sor- of kabelpakkingen.

6. Elektrische aansluitingen aanleggen (zie deel 4). 

7. Zet het deksel voorzichtig terug op zijn plaats en draai de vier M6-borgschroeven vast. 

Let op: Zorg ervoor dat er geen kabels klem komen te zitten als u het deksel weer aanbrengt.

3. Montage
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4. Elektrische aansluitingen

Nummer aansluitklem Beschrijving Veldbedrading Sensorbedrading Dekselbedrading

1 reserve
2 +V toevoer +24 V +24 V (rood)
3 +V toevoer +24 V
4 mA lus mA output mA (wit)
5 mA lus mA output mA (wit)
6 -V toevoer 0 V 0 V (zwart)
7 -V toevoer 0 V
8 reserve
9 reserve

10 reserve
11 reserve
12 reserve

Aarde Aarde (indien van toepassing)

Let op: Verwijder geen in de fabriek aangebrachte verbindingen.

Opmerking: HALO is beschermd tegen ompolen.

Reservegeleiders moeten op een reservepunt worden aangesloten. De bedrading moet voldoen aan alle 
lokale, nationale en/of bedrijfsregels. Onbedekte geleiders moeten worden vermeden.

Raadpleeg de handleiding van de sensor voor informatie over sensorbedrading. In de bijlage vindt u be-
paalde bedradingschema's voor enkele veel gebruikte sensoren.

De mA lusspanning mag niet hoger zijn dan 30 Vdc.

SE
NS

OR

DE
KS

EL

Naar controller

RED

WHITE
BLACK

WHITE

+V

4-20mA

0V
EARTH

+24V
mA
mA
0V

+2
4V

4-
20

m
A 0V
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4.1 Stroomvoorziening

HALO vereist een stroomvoorziening van 18 - 32 V DC (nominaal 24 V DC). Stroomverbruik is maximaal 1 W. 

Raadpleeg de handleidingen van de sensor voor sensorspecifieke limieten en stroomverbruik.

Controleer of de minimaal vereiste voedingsspanning wordt gemeten bij de sensor, rekening houdend met 
de spanningsval door de kabelweerstand.

Opmerking: Houd rekening met de tussenschakelweerstand.

De maximale lusweerstand in de veldkabel wordt als volgt berekend:

R lus = (V controller – V detector min) / I detector

4.1.1 Voorbeeldberekening van de kabellengte

Voorbeeld – HALO met Searchpoint Optima Plus: 

Searchpoint Optima Plus vereist een voedingsspanning van 18 - 32 V DC. Het stroomverbruik is 5 W. 
Daarom is het totale stroomverbruik, inclusief HALO, maximaal 6 W.

De controller levert nominaal 24 Vdc (V controller ), de minimaal toegelaten detectorspanning bedraagt 18 Vdc  
(V detector min ), bijgevolg bedraagt de maximaal toegelaten spanningsval tussen de controller en de detector  
6 Vdc; dit komt overeen met een spanningsval van 3 V in elke kern (+ve kern en -ve kern).

Stroomverbruik van de detector is 6 W. De huidige vereiste spanning om de detector aan te sturen op de 
minimale spanning is (l = P / V), 6 / 18 = 333 mA (l detector ).

De maximale lusweerstand van de veldkabel (R-lus ) = 6 / 0,333 = 18 Ω, of 9 Ω per kern.

De volgende tabellen tonen de maximale kabellengte tussen de controller en HALO met Searchpoint 
Optima Plus voor diverse kabelopties, uitgaande van een spanningsval van 3 V in elke kern. Deze tabellen 
zijn slechts voorbeelden. De werkelijke kabelparameters en de bronvoedingsspanning voor de toepassing 
moeten worden gebruikt voor het berekenen van de ter plaatse toegestane maximum kabellengte.

Maximale kabellengte voor de bovenstaande voorbeeldberekening

Typische kabelgegevens Maximale kabellengte (L)

Kabelmaat
(doorsnede)

Kabelweerstand 
Ω/km (Ω/mijl)

Meters Voet

0,5 mm2 (20 AWG*) 36,8 (59,2) 245 808
1,0 mm2 (17 AWG*) 19,5 (31,4) 462 1516
1,5 mm2 (16 AWG*) 12,7 (20,4) 709 2326
2,0 mm2 (14 AWG*) 10,1 (16,3) 891 2923
2,5 mm2 (13 AWG*) 8,0 (12,9) 1125 3691

*dichtstbijzijnde equivalent

Opmerking: Houd rekening met voldoende bedrijfsmarges

4. Elektrische aansluitingen
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4.2 Aanbevelingen voor kabels

De gebruikte kabel moet geschikt zijn voor de classificatie van de gevaarlijke zone en voldoen aan alle 
lokale, nationale en/of bedrijfsregels. Het gebruik van een op juiste wijze afgeschermde veldkabel van in-
dustriële kwaliteit is aanbevolen. 

Bijvoorbeeld, drie-aderig koperdraad, met scherm (minimaal 90% dekking) en passende mechanische be-
scherming (bijv. staaldraadwapening) voor gebruik met een M20 pakkingingang.

De geleidergrootte voor klemmen is 0,5 - 4 mm2 (20 - 11 AWG).

Controleer of de kabelpakking correct is gemonteerd en volledig is aangedraaid. Alle ongebruikte kabel-/
leidingingangen moeten worden afgedicht met een geschikte, gecertificeerde afdichtplug.

4.3 Aardingsaansluitingen

Let op: De aarding moet aardlussen vermijden. 

De volgende informatie dient als hulpmiddel bij de correcte aarding van HALO:

• HALO heeft een continuïteitsplaat die in contact staat met de interne aardingspunten (zie Elektrische 
 aansluitingen). Dit om de aansluiting van de sensor op randaarde te faciliteren.

•  Er zijn borgringen meegeleverd die kunnen worden gebruikt om indien noodzakelijk een sensorhuis of 
kabelpakking op de continuïteitsplaat aan te sluiten.

•  Veldkabelschermen moeten aangesloten zijn op instrumentaarde in de controlekamer. Het andere uiteinde 
van het veldkabelscherm kan worden aangesloten op een reserveklem van HALO. Hij mag niet worden 
aangesloten op de continuïteitsplaat.

4. Elektrische aansluitingen
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5. Configuratie

5.1 Algemeen

HALO heeft twee instelbare parameters, die u kunt instellen met de magneetschakelaar. Dit zijn de drempel-
waarden voor het lokale alarmsignaal en de helderheid van de groene lampjes.

1. Drempel voor lokale alarmindicatie

De gasmeting waarbij HALO een alarm aangeeft (knipperend rood lampje) kan worden ingesteld tussen  
10% en 65% FSD, instelbaar in stappen van 5% FSD. De standaardinstelling is 20% FSD.

Opmerking: Deze instelling geldt enkel voor HALO en is alleen van toepassing op de rode lampjes in het 
deksel van de doos. Het niveau veranderen, is niet van invloed op alarmniveaus die zijn ingesteld in de sen-
sor of in the controlekamer. 

2. Helderheid van de groene lampjes

De groene lampjes die de normale werking weergeven, kunnen worden ingesteld op Volledige helderheid, 
Halve helderheid of Uit. De standaardinstelling is Volledige helderheid.

WAARSCHUWING 

Gebruik de indicatie van de lichtring niet voor veiligheidsdoeleinden.

5.2 Configuratieproces

Opmerking: De configuratiestand wordt aangegeven door een kort geel knipperen, circa eenmaal per 
seconde. HALO verlaat de configuratiestand na 60 seconden zonder activiteit en zal terugkeren naar de 
oude instellingen. Dit betekent dat mogelijke wijzigingen niet worden opgeslagen.

Opmerking: Om de magneetschakelaar te activeren, moet de afdekdop / magneet gedurende de vereiste tijd 
op zijn plek worden gehouden en vervolgens verwijderd. De schakelaar wordt pas geactiveerd wanneer de 
magneet wordt verwijderd.

1. Schroef de afdekdop / magneet los van z'n plek in het midden van het deksel.

2.  Houd de afdekdop / magneet 3 seconden lang boven de ( ) markering (magneetschakelaar) en haal hem 
dan weg.

HALO gaat in configuratiestand, aangegeven door een geel lampje dat kort knippert. Er gaan een aantal 
rode lampjes aan overeenkomstig het alarmniveau.

Een constant brandend rood lampje betekent 10% FSD, een knipperend rood lampje betekent 5% FSD. 
Bijvoorbeeld, twee constant brandende lampjes en één knipperend lampje betekenen 25% FSD.
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Magneetschakelaar

3.  Houd de afdekdop / magneet 1 seconde lang boven de ( ) markering (magneetschakelaar) en haal hem 
dan weg om het alarmniveau met 5% FSD te verhogen. Herhaal tot het vereiste alarmniveau is bereikt. 
(Na 65% FSD zal het niveau terugtellen naar 10% FSD.)

4.  Houd de afdekdop / magneet 3 seconden lang boven de ( ) markering (magneetschakelaar) en haal hem 
dan weg om hem op te slaan.

HALO staat nu op de configuratiestand voor de groene lampjes, aangegeven door een geel lampje dat kort 
knippert. De groene lampjes kunnen aan of uit zijn.

5.  Houd de afdekdop / magneet 1 seconde lang boven de ( ) markering (magneetschakelaar) en haal hem 
dan weg om de helderheid van de groene lampjes te veranderen. Herhaal tot de vereiste instelling is 
bereikt. (De lampjes gaan door de cyclus van Volledige helderheid, Halve helderheid en Uit.) 

6.  Houd de afdekdop / magneet 3 seconden lang boven de ( ) markering (magneetschakelaar) en haal hem 
dan weg om de configuratie te verlaten.

HALO keert terug naar normaal bedrijf. De lampjes corresponderen met de huidige status van de sensoroutput.

Opmerking: Als de gele lampjes nog steeds knipperen en de configuratiestand dus is aangeven, is de 
opslagprocedure niet voltooid. Herhaal stap 6.

Opmerking: Als de nieuwe instellingen niet worden opgeslagen, zal HALO de configuratie na 60 seconden 
verlaten en de vorige instellingen handhaven.

7.  Zet de afdekdop / magneet terug op zijn plaats. Zorg ervoor dat de O-ring is geplaatst en schroef hem 
op zijn plaats in het midden van het deksel vast. Draai hem niet te strak aan.

5. Configuratie
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6. Werking

6.1 Lichtring

6.1.1 Opstarten

Het duurt circa 10 seconden om HALO op te starten. Gedurende dit proces zullen de lampjes rondom 
knipperen. Na het opstarten zullen de lampjes de status van de sensoroutput weergeven.

Opmerking: Afhankelijk van de duur van de opstartroutine van de sensor, kan het zijn dat het initialisatieproces 
van de sensor nog niet is voltooid. Daarom kan HALO gedurende korte tijd de melding Storing of Geblokkeerd 
weergeven, waarna de status Normaal wordt weergegeven.

6.1.2 Normaal bedrijf  

Tijdens normaal bedrijf biedt de lichtring een indicatie van de status van de sensor op basis van de  
4-20 mA output van de sensor, als volgt:

Sensoroutput Lichtring Typische status

Minder dan 1,5 mA Knipperend geel lampje Storing

1,5 tot minder dan 2,5 mA Constant geel lampje Inhibit (blokkeren)

2,5 tot minder dan 3,5 mA Knipperend groen lampje Waarschuwing

3,5 mA tot minder dan de Alarmdrempel* Constant groen lampje** Normaal

Groter dan of gelijk aan de Alarmdrempel* Knipperend rood lampje Gevaarlijke gasconcentratie

* Instelbaar tussen 10% en 65% FSD (5,6 mA tot 14,4 mA)
** In te stellen op  Volledige helderheid, Halve helderheid of Uit

N.B: de tolerantie van de schakeldrempels is ± 0,3 mA

De configuratiestand wordt aangegeven door een geel lampje dat langzamer (1 Hz) en korter knippert dan 
bij een storing (2 Hz). Raadpleeg deel 5 voor meer informatie over de configuratie. 

Opmerking: De visuele output van HALO is slechts afhankelijk van de 4-20 mA output van de sensor. Gebruik 
de HART® of RS485 berichten aan de sensor (indien ondersteund) voor meer diagnostische informatie.

6.2 Intrinsiek veilige (IS) HART® Interface (Optioneel)

HALO heeft een optionele intrinsiek veilige HART® interface waarmee een HART® handheld apparaat lokaal, 
niet-intrusief verbinding kan maken met een sensor die HART®-communicatie ondersteunt.

U verkrijgt toegang tot de HART®-aansluiting door de afdekdop / magneet in het midden van het deksel los 
te draaien. Raadpleeg de handleiding van de sensor voor informatie over HART® communicatie.

Opmerking: De HART® communicatie verloopt rechtstreeks met de sensor, niet met HALO. 

Opmerking: HALO is compatibel met de HART® Point-to-Point bedrijfsstand.
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6.3 Alternatieve communicatie

Als de sensor een RS485-interface heeft (bijv. Honeywell Analytics optische producten) kunt u de interface 
gebruiken met de Honeywell Analytics SHC1 Handheld Interrogator en het SHC Protection Device, via een 
directe aansluiting op de klemmen in de HALO.

Let op: Sluit de SHC1 Handheld Interrogator en/of het SHC Protection Device niet aan op de intrinsiek 
veilige HART®-klemmen op het HALO-deksel. 

Opmerking: Voor deze procedure zijn mogelijk speciale veiligheidsmaatregelen nodig. 

Raadpleeg de handleiding van de sensor voor informatie over hoe u de SHC1 Handheld Interrogator dient 
te gebruiken.

6. Werking
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7. Onderhoud

7.1 Algemeen

Controleer HALO en de bekabeling regelmatig op tekenen van fysieke beschadiging. Reinig de lichtring met 
een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.

HALO heeft geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Honeywell Analytics raadt u aan de 
configuratie en werking van de eenheid jaarlijks te laten controleren. 

De gasdetectoren die met HALO verbonden zijn, moeten worden gecontroleerd en indien nodig moeten de 
nulwaarde en het bereik worden geijkt aan de hand van de procedures beschreven in de bedieningsinstructies.

Opmerking: Er is een reserveonderdelenkit verkrijgbaar (artikelnummer 2308B0969) met een behuizingspakking, 
een O-ring voor de afdekdop / magneet en een aantal vervangende dekselschroeven.

7.2 Deksel vervangen

Het deksel kan worden vervangen, indien de lichtring defect is geraakt.

1.  Schroef de vier M6 borgschroeven los en haal het deksel voorzichtig weg. Het deksel moet steunen op 
het koord, zonder dat de interne kabels onder druk komen te staan.

2. Haal de dekseldraden van het klemmenblok af (één rode, één zwarte en twee witte draden)

Let op: Verwijder geen in de fabriek aangebrachte verbindingen.

3.  Aangeraden wordt het originele serienummer van HALO apart en aan de binnenkant van de behuizing te 
noteren. Bewaar een kopie van het originele serienummer in de onderhoudsdocumentatie van de installatie 
(raadpleeg IEC/EN 600079-29-2).

4. Schroef de afdekdop / magneet los van het midden van het deksel.

5.  Schroef de afdekdop / magneet weer op zijn plaats in het midden van het nieuwe deksel. Draai hem niet 
te strak aan.

6.  Sluit de nieuwe dekseldraden aan op het klemmenblok, volgens de informatie in deel 4, Elektrische 
aansluitingen.

7. Zet het deksel voorzichtig terug op zijn plaats en draai de vier M6-borgschroeven vast.

Let op: Zorg ervoor dat er geen kabels klem komen te zitten als u het deksel weer aanbrengt.

Opmerking: Het vervangende deksel heeft standaardinstellingen voor de drempelwaarde van het lokale 
alarmsignaal en de helderheid van de groene lichtjes. Soms moet de configuratie opnieuw geprogrammeerd 
worden.

7.3 Vervanging van de behuizingspakking

De hoofdbehuizingspakking kan vervangen worden, indien de pakking beschadigd raakt. Er zit een nieuwe 
pakking in de reserveonderdelenkit (artikelnummer 2308B0969).

Let op: HALO heeft interne bedrading tussen de klemmen en het deksel. Controleer voordat u het 
deksel verwijdert of de afdekdop / magneet op zijn plek is geschroefd, zodat het deksel wordt 
ondersteund door het koord.

1.  Controleer of de afdekdop / magneet in het midden van het deksel is geschroefd. Draai hem niet te strak aan.
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2.  Schroef de vier M6 borgschroeven los en haal het deksel voorzichtig weg. Het deksel moet steunen op 
het koord, zonder dat de interne kabels onder druk komen te staan.

3. Verwijder de pakking en zorg ervoor dat het dekseloppervlak niet wordt beschadigd.

4.  Schroef de afdekdop / magneet los. Ondersteun het deksel, zodat er geen druk op de interne bekabeling 
komt te staan tussen de klempunten en het deksel. 

5. Leg de nieuwe pakking over het deksel en zorg ervoor dat de pakking niet wordt uitgerekt.

6. Schroef de afdekdop / magneet weer op zijn plaats in het midden van het deksel. Draai hem niet te strak aan.

7.  Begin bij één hoek en duw de nieuwe pakking voorzichtig in de groef. Werk rondom de groef, totdat de 
pakking helemaal is geplaatst. U mag de pakking niet uitrekken of verdraaien.

8. Zet het deksel voorzichtig terug op zijn plaats en draai de vier M6-borgschroeven vast.

Let op: Zorg ervoor dat er geen kabels klem komen te zitten als u het deksel weer aanbrengt.

7. Onderhoud
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8. Problemen oplossen

Storing / probleem Herstelhandeling

Lampjes doen het niet 1. Controleer of de helderheid van de groene lampjes is ingesteld op 'Uit' (zie 
Configuratie)
2. Controleer de aansluiting bij de dekselbedrading
3. Controleer of de draden niet klem zitten in het deksel en beschadigd zijn
4. Vervang het deksel, indien noodzakelijk 

Eén lampje doet het niet 1. Een LED-lampje is kapot, vervang het deksel.

Onjuiste / onverwachte werking van het 
lampje

1. HALO is mogelijk onjuist aangesloten. Controleer alle aansluitingen.
2. Zet in geval van onjuiste aansluiting de eenheid uit, wacht 1 minuut, en zet de 
eenheid dan weer aan.

De lampjes branden niet fel genoeg 1. Controleer de lichtring op vervuiling en maak deze indien nodig met een vochtige 
doek schoon
2. Controleer de instelling - als de helderheid van het groene lampje is ingesteld op 
'Halve helderheid' kan dit worden veranderd in 'Volledige helderheid' (zie Configuratie)

Geen HART® communicatie Opmerking: HART® communicatie verloopt rechtstreeks met de sensor, 
niet met HALO
1. Controleer of de sensor HART®-communicatie ondersteunt
2. Controleer of het HART® handheld apparaat juist is aangesloten
3. Controleer of het HART® handheld apparaat de juiste beschrijvingsbestanden heeft 
voor de sensor (raadpleeg de sensorhandleiding)

Kan de eenheid niet configureren 1. Controleer of de afdekdop / magneet in de juiste positie boven de (   ) markering 
wordt gehouden (magneetschakelaar)
2. Controleer of de magneet op zijn plek wordt gehouden en vervolgens wordt 
verwijderd om de schakelaar te activeren
3. Controleer of de afdekdop / magneet 3 seconden op zijn plek wordt gehouden en 
vervolgens wordt verwijderd om op configuratiestand over te gaan. Configuratiestand 
wordt aangegeven door een lampje dat kort geel knippert
4. Probeer een andere afdekdop / magneet

Na configuratie kloppen de instellingen 
van de eenheid niet

1. Na configuratie moet u de afdekdop / magneet 3 seconden boven de magnetische 
schakelaar houden en vervolgens verwijderen om de nieuwe instellingen op te slaan. 
Als dit niet wordt gedaan, zal HALO de configuratiestand verlaten na een time-out en 
zullen de oude instellingen worden gehandhaafd
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9. Specificaties

Bedrijfs- en opslagtemperatuur -40 °C tot 65 °C

Bedrijfs-en opslag druk 80 tot 120 kPa

Operationele en Opslagluchtvochtigheid 0 tot 99% RV (niet condenserend)

Voedingsspanning 18 tot 32 V DC

Stroomverbruik 1 W maximum

Bescherming tegen indringend vocht en vuil IP66/67

Gewicht 1,7 kg

Materiaal Glasgevuld polyester, antistatisch

IS-toegangsparameters (alleen HART® 
interfaceaansluiting)

Uitvoerparameters Invoerparameters

Uo = 8 V
Io = 135 mA
Po = 270 mW
Co = 4 µF
Lo = 1 mH

Ui = 15 V
Ii = 20 mA
Pi = 20 mW
Ci = 0
Li = 20 µH

mA lusspanning maximaal 30 Vdc

mA lusstroom maximaal 30 mA

mA tussenschakelverlies maximaal 25 Ω

Diëlektrische kracht HALO voldoet aan de vereiste diëlektrische sterkte volgens EN 60079-11

EMC EN 50270, EN 60945

RoHS HALO voldoet aan de RoHS-norm
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10. Certificatie

10.1 Certificatielabels
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10.2 EC Verklaring van Overeenkomstigheid

Een complete EG-conformiteitsverklaring staat op de cd die met het product is meegeleverd. In dit document 
staan de Europese normen waaraan de HALO voldoet. 
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11. Bestelinformatie

Onderdeelnummer Beschrijving

2308B0903 HALO aansluitdoos ATEX/IECEx

2308B0941 HALO aansluitdoos Inmetro*

2308B0947 HALO aansluitdoos GOST*

2308B0953 HALO aansluitdoos CCCF*

2308B0900 HALO aansluitdoos met HART®-aansluiting ATEX/IECEx

2308B0940 HALO aansluitdoos met HART®-aansluiting Inmetro*

2308B0946 HALO aansluitdoos met HART®-aansluiting GOST*

2308B0952 HALO aansluitdoos met HART®-aansluiting CCCF*

2308B0970 Deksel – HALO ATEX/IECEx

2308B0971 Deksel - HALO Inmetro*

2308B0972 Deksel - HALO GOST*

2308B0973 Deksel - HALO CCCF*

2308B0974 Deksel - HALO met HART®-aansluiting ATEX/IECEx

2308B0975 Deksel - HALO met HART®-aansluiting Inmetro*

2308B0976 Deksel - HALO met HART®-aansluiting GOST*

2308B0977 Deksel - HALO met HART®-aansluiting CCCF*

2308B0978 Afdekdop / magneet met koord

2308B0924 Reserveonderdelen klemmenblok

2308B0934 HALO zonneklep

2308B0930 Verloopplaatkit

2308B0923 Pijpmontagebeugelkit

2308B0969 Reserveonderdelenkit

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

Op onze website kunt u extra exemplaren van deze handleiding in het Engels en diverse andere talen 
downloaden. Ga naar www.honeywellanalytics.com en kies Technical Services & Support, en vervolgens 
Technical Library.
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12. Bijlage

12.1 Bedradingschema - HALO met Searchpoint Optima Plus
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12.2 Aanbevolen gereedschap

Gereedschap Werking

5 mm A/F zeskantsleutel M6 dekselschroef verwijderen en vervangen 

3 mm platte schroevendraaier Bedrading klemmenblok / Afdekdop / Magneet Verwijderen en vervangen

8 mm A/F bus M5 moer aardingsklem verwijderen en vervangen 

10 mm A/F zeskantsleutel Ex e afdekplug verwijderen en vervangen 

Nr. 2 kruiskopschroevendraaier Koord verwijderen en vervangen 

Nr. 1 kruiskopschroevendraaier Klemmenblok verwijderen en vervangen 

Instelbare combinatietang / hamer en drevel Borgring verwijderen en vervangen 

12.3 Aanbevolen aandraaimoment

Bevestigingen Aandraaimoment

Verbindingsschroeven 0,5 - 0,7 Nm

Dekselschroeven 4 Nm

12. Bijlage
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Opmerking:
Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie 
betrouwbaar is, wordt geen enkele aansprakelijkheid 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 hebt. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor een 
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