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ATEX spEciAlE voorwAArdEn voor vEilig gEbruik

De detector moet tegen stoten worden beschermd.

De geïntegreerde voedingskabels moeten tegen stoten worden 
beschermd en moeten aangesloten zijn op een geschikte 
aansluitdoos.

De detector wordt gezien als een mogelijk elektrostatisch risico  
en mag niet in sterke luchtstromingen worden geplaatst en er 
mag ook niet over gewreven worden.

1. inlEiding

Sensepoint is een afgesloten wegwerpbare sensor voor het 
detecteren van brandbare gassen en is ontworpen voor gebruik 
met een goedgekeurde aansluitdoos.

Het maakt gebruik van een katalytische pellistorsensor die wordt 
gebruikt als onderdeel van een brugschakeling voor meting.

Sensepoint is gecertificeerd voor gevaarlijke omgevingen 
overeenkomstig EN60079 en is beschermd tegen water- en 
stofinsijpelingen overeenkomstig IP67. De installatie moet 
gebeuren volgens het certificatiekeurmerk.

De sensor is beschikbaar in schroefdraadversies M20 of  
3/4 NPT. De sensoren kunnen worden gemonteerd met 
accessoires zoals weerbescherming, stroomhuizen (te gebruiken 
bij het kalibreren van de sensor en in bemonsteringssystemen) en 
een verzamelkegel voor het detecteren van gassen die lichter zijn 
dan lucht.

2. biJbEHorEndE docuMEnTATiE

2106M0502 Sensepoint Technische Handleiding

Aansluitgegevens vindt u in de handleiding van het betreffende 
regelsysteem.

1.  inlEiding & 2. biJbEHorEndE docuMEnTATiEvEiligHEid

biJlAgE A - spEciFicATiEs biJlAgE b - Ec-vErklAring rEsErvEondErdElEn En cErTiFicATiEbiJlAgE c - bElAngriJksTE kEnMErkEn

Sensepoint 
Sensor voor brandbare gassen PPM

N.B.
Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor 
te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar 
is, wordt geen enkele aansprakelijkheid 
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 overeenkomst.
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wAArscHuwingEn
•	 	Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een 

met zuurstof verrijkte atmosfeer (>21% v/v). In een 
zuurstofarme atmosfeer (<10% v/v) kunnen sommige 
sensorsignalen worden onderdrukt.

•	 	Raadpleeg de lokale of nationale regelgeving met 
betrekking tot het installeren ter plaatse.  

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

•	 	Een aantal zaken zijn bij de installatie belangrijk, zoals 
de beste plaats voor het detecteren van mogelijke 
gaslekken, gaskarakteristieken en ventilatie. Verder 
moet het apparaat worden geïnstalleerd op een plaats 
waar de kans op mechanische beschadiging beperkt 
of onbestaande is.

•	 	Elektrostatisch risico - Gebruik geen oplosmiddelen 
om de sensor schoon te wrijven of te poetsen. Maak 
schoon met een vochtige doek. Snelle luchtstromen 
en stofrijke omgevingen kunnen gevaarlijke 
elektrostatische ladingen veroorzaken.

wAArscHuwingEn
•	 	Atmosferen boven 100% LEL kunnen de 

sensoraflezing onderdrukken.
•	 	Wijzig of verander de sensorconstructie niet. Dit kan 

ertoe leiden dat de sensor niet langer voldoet aan de 
essentiële veiligheidsvereisten.

•	 	Maak voor de installatie gebruik van gecertificeerde 
Ex e- of Ex d-aansluitdozen, connectoren en glans.

•	 	Neem bij het weggooien van apparatuur altijd de 
geldende lokale voorschiften voor afvalverwijdering in 
acht. Gebruikte materialen – Fortron ®  
(PPS - Polyfenyleensulfide)

•	 	Deze apparatuur is ontworpen en gebouwd om te 
voorkomen dat er zich ontstekingsbronnen vormen, 
zelfs in geval van regelmatige verstoringen of 
werkingsfouten van de apparatuur. 

 OPMERKING:  De regelkaart moet een zekering van de 
juiste waarde hebben.

bedrijfstemperatuur:
-30 °C tot +65 °C standaard.

bedrijfsvochtigheidsgraad:
20% tot 90% RV continu.
10% tot 99% RV intermitterend - niet-condenserend.

bedrijfsdruk:
90 tot 110 k Pa.

opwarmtijd:
20 minuten.

spanningsbereik:
2,9 V tot 3,5 V brug (bij 200 mA).

stroomverbruik:
700 mW.

signaaluitgang:
mV-brug.

kalibratiedebiet:
aanbevolen tussen 1 en 1,5 l/min.

vergiftiging:
 de detectie-elementen kunnen inactief worden na langdurige 
blootstelling aan siliconen, halogeenkoolwaterstoffen, zware 
metalen of zwavelverbindingen.

verwachte gebruiksduur:
5 jaar.

ip-klasse:
IP65 standaard.
IP67 met weerbescherming.

Sensor .............................................................. 2106B1205 (M20)

Sensor ........................................................2106B1209 (3/4 NPT)

Weerbescherming .................................................. 02000-A-1640

Sensorfilter ............................................................. 00780-F-0018

Stroomhuis ............................................................. 02000-A-1645

Verzamelkegel ........................................................ 02000-A-1642

Aansluitdoos (std) ................................................... 00780-A-0100

Indien u een volledig nieuwe sensor wilt bestellen, bekijk dan de 
informatie op het productlabel of neem contact op met Honeywell 
Analytics Ltd.

Bedieningsinstructies
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Standaard Honeywell 
Analytics-aansluitdoos

Ex e, Ex d glan

Beschikbare draden:
M20, 3/4" NPT.
Serienr./jaar van productie
Sensepoint sensor voor  
brandbare gassen PPM
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Voor uitgebreide informatie ga naar

Of neem contact op met één van 
onze vestigingen:
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Europa, Midden-Oosten, Afrika, India
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
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Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
India Tel: +91 124 4752700
gasdetection@honeywell.com

Amerika
Honeywell Analytics Inc. 
405 Barclay Blvd.
Lincolnshire, IL 60069
USA
Tel: +1 847 955 8200 
Toll free: +1 800 538 0363 
Fax: +1 847 955 8210
detectgas@honeywell.com

www.honeywell.com

Service organisatie
EMEAI: HAexpert@honeywell.com
US:       ha.us.service@honeywell.com
AP:       ha.ap.service@honeywell.com

Azië Pacific 
Honeywell Analytics Asia Pacific 
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187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050
Korea 
Tel: +82 (0)2 6909 0300 
Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com
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4.  kAlibrATiE 5.  FouTEn opsporEn

3. insTAllATiE

Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerd installateur en de sensor moet worden 
losgekoppeld van de stroom.

De Sensepoint moet worden gemonteerd in een geschikte 
goedgekeurde Ex e- of Ex d-aansluitdoos met een geschikte 
goedgekeurde kabelglan. Dit dient correct te worden 
geïnstalleerd vóór gebruik. 

De sensor moet worden geplaatst in een locatie die vrij is van 
rechtstreekse warmtebronnen. Voor optimale bescherming 
tegen insijpelend water moet de sensor naar beneden gericht 
worden geplaatst. 

Zie de Technische Handleiding Sensepoint-gassensoren 
voor installatie in een luchtkanaal of in een omgeving met 
gedwongen luchtstromen.

Verwijder vóór gebruik het beschermschijfje van de sensor 
door de filterbehuizing los te schroeven. Verwijder het filter en 
vervolgens het schijfje. Werp het beschermschijfje weg. Plaats 
het filter opnieuw in de filterbehuizing en de filterbehuizing 
opnieuw op de sensor.

De veldaansluitingen moeten drieaderige kabels zijn met 
een maximale geleidergrootte van 2,5 mm2 (14AWG). Een 
afgeschermde kabel is noodzakelijk.

De sensor moet worden gemonteerd in een schroefdraadgat 
in de aansluitdoos en met een borgschroef worden 
vastgeschroefd. Controleer of de schroefdraad van de 
aansluitdoos compatibel is met de schroefdraad van de 
sensor.

Sluit de veld- en Sensepoint-bekabeling aan op het 
aansluitblok van de aansluitdoos zoals weergegeven in 
onderstaand schema. De eenheid vereist een stroom van  
200 mA met een voedingsspanning van nominaal 3 V. 

3. insTAllATiE & 4. kAlibrATiE 4.  kAlibrATiE

4.  kAlibrATiE

3. insTAllATiE

4. sEnsorkAlibrATiE

Opgelet:  De kalibratieprocedure mag alleen worden uitgevoerd 
door gekwalificeerd personeel.

Opmerking:    Sensoren moeten worden gekalibreerd bij 
concentraties die representatief zijn voor de 
te meten concentraties. We raden aan om 
de Sensepoint-sensor altijd te kalibreren met 
het doelgas dat hij moet detecteren. Als dit 
niet mogelijk is, moet kruiskalibratie worden 
uitgevoerd. 
 
Omdat sensoren voor brandbare gassen zuurstof 
vereisen voor een correcte werking, moet een 
mengsel van gas in lucht worden gebruikt voor 
het kalibreren.

6. ondErHoud

Bedrading:-

Na installatie moet de sensor worden gekalibreerd.  

4.1 kAlibrATiEprocEdurE 
De kalibratie-aanpassingen worden uitgevoerd bij de 
regelkaart en begassing gebeurt bij de sensor.
(1)  Schakel de stroom in en laat de sensor gedurende  

20 minuten opwarmen.
(2)  Ga eerst na of er geen gas in de sensor aanwezig is. 

Wanneer u vermoedt dat er zich brandbaar gas bevindt 
in de buurt van de Sensepoint-sensor, bevestig dan een 
stroomhuisaccessoire en blaas zuivere lucht over de 
sensor.

(3) Stel de nulwaarde in op het regelsysteem.
(4)  Verwijder de filterbehuizing of het accessoire en vervang 

deze door een stroomhuisaccessoire, als deze nog niet 
bevestigd is.

(5)  Sluit de stroomhuisingang aan op een geregelde 
cilinder met een gekende concentratie doelgas die het 
sensoralarmpunt benadert (bijv. 50% FSD gas in de 
lucht), met behulp van nylon- of PTFE-buizen.
Opgelet: Omdat bepaalde testgassen schadelijk kunnen 
zijn, moet de uitlaat van het stroomhuis deze afvoeren 
naar een veilige zone.

(6)  Voer het gas door het stroomhuis bij een debiet van 
ongeveer 1 tot 1,5 liter per minuut. Geef de sensor twee 
tot drie minuten de tijd om te stabiliseren. 

(7)  Stel de regelkaart zo in dat de concentratie van het 
aangevoerde doelgas wordt aangegeven.
Opmerking:  Het is nuttig om via de regelkaart de mV-output 
van de sensor bij te houden gedurende de levensduur van 
de sensor om te garanderen dat er geen vergiftigingseffecten 
optreden die de prestaties van de sensor zullen verminderen. 
Dit zou duidelijk worden door een vermindering van de mV-
output voor dezelfde gasconcentratie. Wij raden aan de 
sensor te vervangen bij 60% verlies.

Zie de technische handleiding voor informatie over kalibreren 
met behulp van de Weerbescherming in toepassingen met 
hoge stroomsnelheid.

4.  kAlibrATiE

4.2 kruiskAlibrATiE

kalibratieformule:
De in te stellen PPM-schaalwaarde kan aan de hand van de 
volgende formule worden berekend:

S  =  C x Y
     Z

S = In te stellen schaalwaarde (ppm).
C = Concentratie van kalibratiegas (ppm).
Y = Relatieve gevoeligheid van kalibratiegas voor methaan.
Z =  Relatieve gevoeligheid van het te detecteren gas voor 

methaan.

voorbeeld kruiskalibratie:
- Te detecteren doelgas is xyleen in het bereik 0-3000 ppm.
- Beschikbaar kalibratiegas is ethaan, concentratie 2000 ppm.

Toepassing van de kalibratieformule:

S = 2000 ppm x 133 = 266.000 = 1538 ppm
       173     173

De schaal (meter) van de regelkaart moet worden ingesteld 
op 1500 ppm om met 2000 ppm ethaan als kalibratiegas een 
nauwkeurige waarde te verkrijgen voor xyleen.

bElAngriJk
Als de gebruiker een sensor met een ander gas ijkt, berust de 
verantwoordelijkheid voor het identificeren en het registreren 
van de ijking bij de gebruiker. Raadpleeg in voorkomend geval 
de lokale voorschriften.

Tabel 2: Aanbevolen schaalafwijkingswaarden (fsd)

Gas of damp fsd Gas of damp fsd
Aceton 5000 ppm Waterstof 5000 ppm
Ammoniak 15000 ppm MIBK 3000 ppm
Butaan 5000 ppm Octaan 3000 ppm
Butanon (MEK) 5000 ppm Propaan 5000 ppm
Cyclohexaan 3000 ppm Tetrahydrofuraan 5000 ppm
Diethylether 5000 ppm Tolueen 3000 ppm
Ethaan 5000 ppm Triethylamine 5000 ppm
Ethyleen 3000 ppm Xyleen 3000 ppm
Heptaan 3000 ppm Methaan 7000 ppm
Hexaan 3000 ppm

5.1 FouTEn opsporEn

Opgelet: De Sensepoint bevat geen onderdelen die door 
de gebruiker kunnen worden onderhouden en pogingen 
om wijzigingen aan te brengen, kunnen ertoe leiden dat 
het apparaat niet meer aan de certificatievereisten voldoet.

de sensor geeft altijd een niet-nulwaarde aan:
 -  er kan gas aanwezig zijn; vergewis u ervan dat er geen 

brandbaar gas in de atmosfeer aanwezig is.

de sensor geeft een niet-nulwaarde aan wanneer er geen 
gas aanwezig is:
 - stel het nulpunt van het regelsysteem bij.

de sensor geeft een lage waarde wanneer gas wordt 
toegevoerd:
 - stel het bereik van het regelsysteem bij.

de sensor geeft een hoge waarde wanneer gas wordt 
toegevoerd:
 - stel het bereik van het regelsysteem bij.

de sensor geeft een nulwaarde wanneer gas wordt 
toegevoerd:
 - controleer de bedrading.
 - controleer of de stofbeschermingsdop verwijderd is.
 - controleer of de sinter niet verstopt is.
 - vervang de sensor als u vergiftiging vermoedt.

6.1 FilTErs vErvAngEn

- Verwijder de zwarte plastic houder of het accessoire.
-  Verwijder het oude filter en vervang die door een nieuwe 

filter.
- Plaats de zwarte plastic houder of het accessoire terug.

4.2 kruiskAlibrATiEprocEdurE
Als de Sensepoint-sensor moet worden gekalibreerd 
met een gas dat verschillend is van het gas dat of de 
damp die u wenst te detecteren, dient u de volgende 
kruiskalibratieprocedure uit te voeren:
Tabel 1 bevat een lijst met gassen en de reacties die ze 
produceren.
(Deze zijn niet geldig op %LEL-niveaus). Andere kalibratie-
informatie is verkrijgbaar bij Honeywell Analytics of kunt u 
vinden in de Technische Handleiding.

Tabel 1: Kruisgevoeligheden (gemeten bij 20 °C STP)

Toegepast  
gas of damp

Relatieve 
gevoeligheid*

Toegepast  
gas of damp

Relatieve 
gevoeligheid*

Aceton 120 Waterstof 113
Ammoniak 55 MIBK 181
Butaan 164 Octaan 197
Butanon 
(MEK)

140 Propaan 153

Cyclohexaan 193 Tetrahydrofuraan 136
Diethylether 140 Tolueen 181
Ethaan 133 Triethylamine 142
Ethyleen 181 Xyleen 173
Heptaan 200 methaan 100
Hexaan 193

* ten opzichte van methaan = 100

gEvoElig (s)

norMAAl
(01)

niET-gEvoElig
(ng)

Aardingsafscherming

rood blauw groen scherm
sEnsor

Hoofdbehuizing van 
de sensor

Filter

Zwarte plastic houder


