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Veiligheid

WAARSCHUWINGEN
1. Dit toestel is bedoeld voor gebruik bij normale of lage niveaus van atmosferische zuurstof en 

druk, d.w.z. minder dan 21% zuurstof en minder dan 1,1 bar. In een zuurstofarme atmosfeer  
(brandbaar gas: minder dan 10% V/V, toxisch gas: minder dan 6% V/V) kunnen sommige 
sensorsignalen worden onderdrukt.

2. Neem bij de installatie de plaatselijke of landelijke voorschriften in acht. Voor Europa zie 
EN60079-29-2, EN60079-14 en EN61241-14.

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

4. De ECC (elektrochemische cel) van de Sensepoint bevat een kleine hoeveelheid zuur.
5. Een aantal zaken zijn bij de installatie belangrijk, zoals de beste plaats voor het detecteren van 

mogelijke gaslekken, de gaskarakteristieken en de ventilatie. Verder moet het apparaat worden 
geïnstalleerd op een plaats waar de kans op mechanische beschadiging het kleinst is.

6. Risico op statische elektriciteit - Niet wrijven of reinigen met oplosmiddelen. Met een vochtige 
doek reinigen. 
Snelle luchtstromingen en een stoffige omgeving kunnen gevaarlijke elektrostatische lading 
veroorzaken.

WAARSCHUWINGEN
Alle modellen:

1. Wijzig of verander de sensorconstructie niet, anders kunnen essentiële veiligheidsinrichtingen 
onbruikbaar worden.

2. Gebruik enkel gecertificeerde Ex e-, Ex d- of Ex tb- aansluitdozen, aansluitklemmen en 
kabelpakkingen.

3. Neem bij het weggooien van apparatuur altijd de geldende voorschiften voor 
afvalverwijdering in acht. Gebruikte materialen:

 Brandbaar: Standaard LEL en PPM sensor - Fortron®
   (PPS-polyfenyleensulfide).
   High Temperature LEL: roestvrij staal

 Toxisch:  Sensor - Fortron® (PPS-polyfenyleensulfide),
 Cel:   - PPO (gemodificeerd polyfenyleenoxide).

Enkel brandbaar:
1. Atmosferen boven 100% LEL (LEL-versie) of 50% LEL (ppm-versie) kunnen de 

sensoruitlezing onderdrukken.

2. Deze apparatuur is zo ontworpen en gebouwd, dat ze voorkomt dat er zich 
ontstekingsbronnen vormen, zelfs in geval van regelmatige verstoringen of werkingsfouten 
van de apparatuur.  
OPMERKING: De regelkaart moet een geschikte zekering hebben.

Enkel toxisch:
1. Na blootstelling aan toxische gassen boven het bedoelde bereik kan een rekalibratie van de 

sensor nodig zijn.

2. Open de Sensepoint-gassensor niet wanneer er gevaarlijk (explosief) gas of stof aanwezig is.

3. Deze apparatuur is zo ontworpen en gebouwd, dat ze voorkomt dat er zich 
ontstekingsbronnen vormen, zelfs in geval van regelmatige verstoringen of werkingsfouten 
van de apparatuur. De elektrische ingang is beveiligd met een zekering.
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Veiligheid

Honeywell Analytics Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de installatie en/of het gebruik 
van zijn apparatuur als deze niet gebeuren volgens de correcte uitgave en/of revisie van de handleiding.

De gebruiker van deze handleiding 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 Limited voor advies.

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 op de hoogte te stellen.

Wenst u meer informatie dan in deze handleiding voorkomt, neem dan contact op met Honeywell 
Analytics Limited of met een agent van de firma.

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik onder ATEX

•   LEL-versie voor brandbare gassen
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.

•   Versie voor toxische gassen
De detectorkop moet tegen stoten worden beschermd.
De detectorkop mag niet worden gebruikt in atmosferen met meer dan 21% zuurstof. 
De geïntegreerde voedingskabels moeten mechanisch worden beschermd en moeten zijn 
aangesloten op een aansluit- of verdeeldoos die geschikt is voor de zoneclassificatie van de 
installatie. 
De aansluitdoos en al het omhullende metaal (indien gebruikt) moeten goed geaard zijn. 
De detectorkop wordt gezien als een mogelijk elektrostatisch risico en mag niet in sterke 
luchtstromingen worden geplaatst en er mag ook niet over gewreven worden. 
De voorkap mag niet worden verwijderd als er stofgevaar bestaat en moet goed vastgedraaid zijn. 
De detectorkop wordt verticaal bevestigd met de gassensor omlaag gericht.

•   Versie voor hoge temperaturen
De geïntegreerde voedingskabels moeten mechanisch worden beschermd en aangesloten 
zijn op een geschikte aansluit- of verdeeldoos. 
De potentiaalvereffening wordt verzorgd door de montagebevestigingen. 
De sensorkast heeft een beschermingsgraad van IP66, alleen als de sensor voorzien is van 
de weerbescherming en is gemonteerd met de sinter die omlaag moet wijzen.

•   PPM-versie
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.

•   Aanvullende speciale voorwaarden voor veilig gebruik - EN60079-29-1 goedgekeurde PPM-versie
Nadat er een nieuwe sensor in gebruik is genomen, moet de nulwaarde hiervan wekelijks 
worden gecontroleerd om de stabiliteit van de sensor te waarborgen.
Het is mogelijk dat sensoren af en toe onderhevig zijn aan temperatuursinvloeden waardoor 
de tolerantiewaarden van EN 60079-29-1 worden overschreden. Raadpleeg het technisch 
handboek.
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Veiligheid

Het is mogelijk dat nulwaarden van sensoren af en toe onderhevig zijn aan drukinvloeden 
waardoor de tolerantiewaarden van EN 60079-29-1 worden overschreden. Raadpleeg het 
technisch handboek.
De sensoren moeten worden beschermd tegen trillingen. Bij blootstelling aan trillingen 
kunnen de sensoren afwijkingen vertonen die de tolerantiewaarden van EN 60079-29-1 
overschrijden. De sensoren moeten vaker worden gekalibreerd.
Los van de instelling van de systeemparameter ‘Inschakelen onderbreken’ kunnen er 57 valse 
alarmen van de regelkaart worden weergegeven na inschakelen.
Indien gasconcentraties die ruim boven het meetbereik liggen niet kunnen worden uitgesloten 
bij bediening, moeten alle alarmrelais van de regelkaart zodanig worden ingesteld dat 
alarmering ook plaatsvindt in aanwezigheid van storingen.
Als een sensor wordt blootgesteld aan een gasconcentratie die ruim boven het meetbereik 
ligt, moet deze direct naderhand worden gekalibreerd.
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1. Inleiding

Er zijn twee types Sensepoint-gassensors beschikbaar: één voor brandbare gassen en één voor 
toxische gassen. De sensor voor brandbare gassen komt in drie versies: standaard LEL, hoge-
temperatuur (HT) LEL en PPM.

1.1 SENSORS VOOR BRANDBAAR GAS
De Sensepoint-gassensor voor brandbare gassen is een verzegelde wegwerpsensor voor de detectie 
van ontvlambare gassen en is bedoeld voor industrieel gebruik in combinatie met een goedgekeurde 
aansluitdoos.

De sensor is een gecertificeerd product dat kan worden gebruikt in atmosferen die mogelijk brandbare 
of explosieve gassen bevatten. Daarom moet de sensor worden geïnstalleerd op een manier die 
consistent is met de certificatiegoedkeuring.

Elke sensor wordt in de praktijk aangesloten op een besturingssysteem gemonteerd in een veilige 
ruimte, dat apart kan worden geleverd door Honeywell Analytics of door een andere fabrikant.
Er zijn drie types van Sensepoint-sensors voor brandbare gassen, ingedeeld volgens de niveaus van 
gas die kunnen worden gedetecteerd door de sensor of volgens de bedrijfstemperatuur:

 •  Standaard LEL-versie
De standaard LEL-sensor detecteert gasconcentraties tot 100% LEL van een doelgas met 
een nauwkeurigheid van ongeveer 5% LEL, afhankelijk van het te detecteren gas.
De sensor is beschikbaar met schroefdraden M20, M25, M26 of 3/4 NPT.

 •  LEL-versie voor hoge temperaturen
De hogetemperatuurversie is beschikbaar voor gebruik in temperaturen tot 150°C.
De sensor is beschikbaar met schroefdraden M20, M25 of 3/4 NPT.

 •  PPM-versie.
Afhankelijk van het gastype kan de PPM-detector gas detecteren in het bereik 2000 tot 
15000 ppm. Deze verhoogde gevoeligheid wordt bereikt dankzij het gebruik van een versterker 
gemonteerd in de sensor; daarom is de hoogste bedrijfstemperatuur van de sensor beperkt.
De sensor is beschikbaar met schroefdraden M20 of 3/4 NPT.

Opgelet:  Het ontwerp van de PPM-versie van de Sensepoint is geoptimaliseerd 
voor ppm-niveaus van detectie. Blootstelling aan concentraties boven het 
aanbevolen bereik kan tot inconsistente aflezingen leiden.

Een schroefdraad van M20 is de aanbevolen standaarddiameter bij aansluitdozen van Honeywell 
Analytics.

De sensors kunnen worden uitgerust met accessoires zoals weerbescherming, stroomhuizen (om te 
gebruiken bij het kalibreren van de sensor en in bemonsteringssystemen) en met een verzamelkegel 
voor de detectie van gassen die lichter dan lucht zijn.

Wanneer de sensors worden gebruikt met metalen accessoires (bv. weerbescherming) in systemen 
met geforceerde lucht, moeten de accessoires worden geaard via een aparte aardingsdraad. Ook 
de metalen aansluitdozen die worden gebruikt in systemen met geforceerde lucht moeten worden 
geaard met een geschikte aardingdraad.
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1. Inleiding

De Sensepoint-sensor voor brandbare gassen is uitgerust met een katalytische pellistorsensor 
die wordt gebruikt als deel van een meetbrug van Wheatstone. Hij is gecertificeerd voor 
gevaarlijke zones volgens EN 60079 en EN 61241. Hij is ook water- en stofbestendig volgens 
IP65 in de standaardversie en volgens IP67 wanneer uitgerust met weerbescherming (LEL 
hogetemperatuurversie met weerbescherming is IP66).

Hij moet worden gemonteerd in een geschikte, Ex e- of Ex d-goedgekeurde aansluitdoos voor hoge 
temperaturen (bv. FEEL vlambestendige dozen) uitgerust met een goedgekeurde kabelpakking voor 
externe bedrading (bv. Peppers kabelpakkingen, serie A3LF of CR3 CROLOCK-serie). 

De sensor werkt op een voeding van 200mA, nominaal 3V, geleverd door geschikte regelkaart.

De Sensepoint-sensors voor brandbare gassen kunnen worden gebruikt als vervanging voor 
de Honeywell Analytics-sensors modellen 910 en 780. De accessoires die op deze sensors zijn 
gemonteerd, zijn volledig compatibel met het Sensepoint-assortiment.

1.2 SENSOR VOOR TOXISCH GAS
De Sensepoint voor toxische gassen is een sensor voor de detectie van toxische gassen en 
zuurstoftekort. Het is bedoeld voor industrieel gebruik in combinatie met een goedgekeurde 
aansluitdoos. De sensor is een gecertificeerd product dat kan worden gebruikt in atmosferen die 
mogelijk brandbare of explosieve gassen bevatten. Daarom moet de sensor worden geïnstalleerd op 
een manier die consistent is met de certificatiegoedkeuring. 

Elke sensor wordt in de praktijk aangesloten op een besturingssysteem gemonteerd in een veilige 
ruimte, dat apart kan worden geleverd door Honeywell Analytics of door een andere fabrikant.

De Sensepoint-sensor voor toxische gassen gebruikt een sensor met elektrochemische cel die 
gasspecifiek is. De sensor wordt gebruikt als onderdeel van een meetkring met 4-20mA voeding.

De sensor bevat een spanningsklem in een verzegelde Ex d-/ Ex tb- behuizing en een 
elektrochemische cel in een intrinsiek veilig deel van de sensor.

Verschillende versies van de sensor detecteren verschillende gassen. Er zijn sensors beschikbaar 
voor het detecteren van H2S, CO, CI2, NH3, H2, SO2, NO, NO2, O2 en met schroefdiameters M20, M25 
en ¾ NPT. 

De sensor kan worden uitgerust met accessoires zoals een weerbescherming en een stroomhuis 
(gebruikt voor het kalibreren van de sensor en in bemonsteringssystemen). De sensor kan worden 
gemonteerd in Ex e-, Ex d- of Ex tb-aansluitdozen, want de achterkant van de sensor is gemonteerd 
in een Ex d-behuizing.

Een spanningsklem levert intrinsiek veilige spanningsdraden voor de verwijderbare voorkant van 
de sensor. Deze voortkant is gecertificeerd intrinsiek veilig en kan nooit voldoende energie leveren 
om een explosie te veroorzaken. Daardoor kan een eenvoudige hydrofobe barrière worden gebruikt 
ter beveiliging van het detectie-element van de elektrochemische cel, wat een snelle reactie op de 
gassen garandeert terwijl het product toch nog kan worden afgewerkt met gewone Ex e-, Ex d- of  
Ex tb-componenten en -procedures.

Bovendien zijn er, in het geval dat een regelkaart onvoldoende kan worden gejusteerd voor een 
nauwkeurige kalibratie, lokale potentiometers beschikbaar op de sensor voor het justeren van het 
nulpunt en het bereik.

Wanneer de sensor in direct zonlicht wordt gemonteerd, kan de elektrochemische cel uitdrogen, wat 
kan leiden tot een storing in de cel. Daarom moet een zonnescherm worden gemonteerd in geval van 
ongunstig zonlicht.
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1. Inleiding 

De Sensepoint-sensor voor toxische gassen is gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke zones 
volgens EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-11, EN 61241-0 en EN 61241-1, en is standaard water- 
en stofbestendig volgens IP65 en, indien uitgerust met een weerbescherming, volgens IP67.

Bij langdurige blootstelling aan concentraties van toxische gassen moet de sensor eventueel opnieuw 
worden gekalibreerd.

Informatieve opmerkingen
De types informatieve opmerkingen gebruikt in deze handleiding zijn de volgende:

Opgelet:   Geeft een gevaarlijke of onveilige praktijk aan die kan leiden tot lichte 
verwondingen van het personeel of tot product- of materiële schade.

Opmerking:  Geeft nuttige/aanvullende informatie.

Als meer informatie vereist is die buiten het bereik van deze technische handleiding valt, neem dan 
contact op met Honeywell Analytics.

Bijbehorende documenten
Sensepoint brandbare gassen PPM, gebruikshandleiding  Artikelnr.: 2106M0513

Sensepoint HT brandbare gassen, snelgids    Artikelnr.: 2106M0523

Sensepoint brandbare gassen LEL, gebruikshandleiding  Artikelnr.: 2106M0501

Sensepoint toxische gassen, gebruikshandleiding   Artikelnr.: 2106M0514

WAARSCHUWING
Geeft een gevaarlijke of onveilige praktijk aan die kan leiden tot

ernstige verwondingen of de dood.
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2. Belangrijkste kenmerken

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de volgende onderdelen en vermeldt hun afmetingen:

	 •	Sensors	voor	brandbare	gassen
	 •	Sensors	voor	toxische	gassen

2.1 SENSORS VOOR BRANDBARE GASSEN

2.1.1 LEL - Standaard

101mm

Standaard aansluitdoos  
Honeywell Analytics

Beschikbare schroefdraden:
M20, M25, M26, 3/4 NPT

Serienummer en fabricagejaar

Sensepoint standaardsensor voor 
brandbaar gas
0-100% LEL, gewicht - 190g

Filter

Filterbehuizing

Pakking Ex e, Ex d

52mm
(sleutelwijdte)

10
1m

m

74
m

m

56
m

m
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2. Belangrijkste kenmerken

2.1.2 LEL - Hoge temperatuur

125mm

58mm

42mm

Aansluitdoos voor 
hoge temperaturen

Pakking Ex e, Ex d

Beschikbare schroefdraden:
M20, M25, 3/4 NPT

Certificatiegegevens 
(op aanpalende kanten)

38 mm sleutelwijdte

Sensepoint 
hogetemperatuursensor voor 
brandbaar gas 0-100% LEL

Filter

Filterbehuizing
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2. Belangrijkste kenmerken

2.1.3 PPM

101mm

Standaard aansluitdoos  
Honeywell Analytics

Beschikbare schroefdraden:
M20, 3/4 NPT

Serienummer en fabricagejaar

Sensepoint PPM-sensor brandbaar gas

Filter

Filterbehuizing

Pakking Ex e, Ex d

52mm
(sleutelwijdte)

90
m

m

56
m

m

74
m

m
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2. Belangrijkste kenmerken

2.2 SENSORS VOOR TOXISCHE GASSEN

101mm

Standaard aansluitdoos  
Honeywell Analytics

Beschikbare schroefdraden:
M20, M25, 3/4 NPT

Serienummer en fabricagejaar

Sensepoint sensor voor giftige gassen

Filterbehuizing

Pakking Ex e, Ex d

52mm
(sleutelwijdte)

10
1m

m

56
m

m

90
m

m
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3. Installatie en bediening

Dit hoofdstuk beschrijft de volgende onderwerpen:

 •  hoe de Sensepoint-sensors voor brandbare en toxische gassen te installeren
	 •	 hoe	de	accessoires	van	de	sensor	te	installeren
	 •	 	aanvullende	details	voor	het	monteren	van	de	sensor	in	systemen	met	

geforceerde lucht en met aangezogen lucht
	 •	 details	over	de	bediening
	 •	 instructies	voor	de	kalibratie
	 •	 foutdiagnose

3.1 DE SENSOR INSTALLEREN

Algemene installatierichtlijnen
Houd bij het installeren van de sensor rekening met de volgende algemene punten.

• De installatie moet worden uitgevoerd bij uitgeschakelde voeding door een gekwalificeerd 
  technicus.
•  Alle Sensepoint-modellen moeten worden uitgerust met een geschikte, goedgekeurde Ex d-,  

Ex e- of Ex tb-aansluitdoos die voorzien is van een goedgekeurd kabelpakking en klemmenblok.
•  Zorg ervoor dat de schroefdraad van de aansluitdoos overeenstemt met de schroefdraad 

gemarkeerd op de sensor.
• De sensor moet worden gemonteerd in een schroefgat of tapgat in de aansluitdoos en 
  worden bevestigd met een borgmoer als een parallelle schroefdraad wordt gebruikt.
• Installeer de sensor op een locatie die vrij is van rechtstreekse warmtebronnen.
•  Voor optimale bescherming tegen insijpelend water moet de sensor naar beneden gericht worden 

geïnstalleerd. Deze stand biedt de beste detectiegevoeligheid terwijl de sensor beschermt blijft 
tegen water en stof. 

•  Bij het monteren van de aansluitdoos en de sensor moet rekening worden gehouden met 
de dichtheid van het doelgas in verhouding met de lucht. Bovendien moet rekening worden 
gehouden met eventueel rondspattende vloeistoffen. Wanneer bijvoorbeeld de sensor dicht bij de 
vloer is gemonteerd, kan modder het gasdiffusiemembraan bespatten.

• Monteer de sensor niet in direct zonlicht.
•  Wanneer de sensor wordt gemonteerd in snel stromend gas of in stofstromen (bv. luchtkanalen),  

moet al het blootgestelde metaalwerk in de gasstroom correct worden geaard om de lading en 
ontlading van statische elektriciteit te vermijden (zie 3.1.4).

•  Houd bij de installatie rekening met enkele belangrijke punten zoals de beste plaats voor het 
detecteren van mogelijk gaslekken, gaskarakteristieken en ventilatie. Verder moet de sensor 
worden geïnstalleerd op een plaats waar de kans op mechanische beschadiging het kleinst is.

•  Deze apparatuur is ontwikkeld en gebouwd om te voorkomen dat er mogelijke 
ontstekingsbronnen ontstaan, zelfs in het geval van frequente storingen of defecten van 
de apparatuur. Bij de sensors voor toxische gassen is de elektrische ingang beveiligd met 
een zekering. Bij de LEL-, PPM- en HT-versies voor brandbare gassen, moet de regelkaart 
een zekering met geschikte nominale uitschakelstroom hebben. Voor details over de 
systeemaansluitingen, raadpleegt u de documentatie voor het desbetreffende besturingssysteem.
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3. Installatie en bediening 

3.1.1 Sensors voor brandbare gassen
De installatie-instructies voor de standaard LEL- en PPM-sensors zijn gelijkaardig, die voor de 
hogetemperatuurversie zijn anders. De procedures worden in de volgende twee secties.

Standaard LEL- en PPM-versies
1. Verwijder vóór gebruik de beschermschijf van de sensor door de filterbehuizing los te 

schroeven, de filter en dan de schijf te verwijderen.

Gooi de beschermschijf weg.

2.  Monteer de filter terug op de filterbehuizing en monteer de filterbehuizing terug op  
 de sensor.

3.   De aansluitingen moeten bestaan uit kabels met meerdere draden en drie kernen, met 
een maximale geleidergrootte van 2,5mm2 (14AWG). Een afgeschermde kabel is nodig 
voor de PPM-versie en is aanbevolen voor een optimale prestatie van de LEL-versie.

4.   Sluit de lokale en de Sensepoint-bedrading aan op het klemmenblok van de aansluitdoos 
zoals weergegeven in de volgende schema's.

Standaard LEL

PPM

Niet-gevoelig
(NG)

Niet-gevoelig
(NG)

Gevoelig (S)

Gevoelig (S)

Bruin

Rood

Blauw

Blauw

Wit

Groen Afscherming

SENSOR

SENSOR

Gemeenschappelijk (01)

Gemeens- 
chappelijk (01)

Aarding van 
afscherming

E
X

TR
A
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De RFI-afscherming in de Sensepoint PPM-versie moet worden aangesloten op de afgeschermde 
kabel in de aansluitdoos of op een signaalaarding zoals de continuïteitsplaat in de aansluitdoos. De 
aarding mag enkel aan één kant worden aangesloten, liefst aan de kant van de regelkaart.

Opmerking:  Zowel de LEL- als de PPM-sensors werken op 200mA stroom met een nominale 
3V-voeding.

LEL-versie voor hoge temperaturen
1. Installeer de hogetemperatuur-aansluitdoos.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

2. Verwijder het deksel van de aansluitdoos.

3. Monteer de Sensepoint HT-sensor in de aansluitdoos.
Zorg ervoor dat de schroefdraad van de aansluitdoos en van de sensor compatibel zijn. Duw 
de sensordraden door de kabelingang in de aansluitdoos en schroef de sensorbehuizing 
stevig op zijn plaats. Bevestig de sensor met een borgmoer.

4. Sluit de sensorbedrading aan op de klemmenstrook van de aansluitdoos.
Raadpleeg het volgende bedradingsschema. Gebruik een meerkernige kabel, minimaal  
3 aders, geleidergrootte 2,5mm2 (14AWG) max.

5. Plaats een geschikte kabelpakking op de aansluitdoos, bevestig de kabel van het 
besturingssysteem en sluit de lokale bekabeling aan op de klemmenstrook.

6. Plaats het deksel van de aansluitdoos terug.

Groen Aarding

Niet-gevoelig (NS)
Gemeenschappelijk

Gevoelig (S)

Sensorbedrading Veldbedrading 
besturingssysteem

Bruin
Blauw

Wit

Opmerking:  Aardepotentiaalvereffening moet worden bereikt ofwel via de geïntegreerde 
aardingsdraad van de sensor ofwel via de draad gemonteerd achterop de sensor.

7.  Draai de filterbehuizing los van de sensorbehuizing en verwijder de filter uit de filterbehuizing.
	 Gooi	de	filterbehuizing	met	beschermschijf	weg.	Het	materiaal	van	de	filterbehuizing	weerstaat	 
 geen hoge temperaturen.
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8. Gooi ook de filter weg als de sensor binnenshuis is geïnstalleerd. 
  Als de sensor in de open lucht wordt geïnstalleerd, monteer dan de filter terug (indien nodig)  

op de weerbescherming (onderdeelnr: 00780-A-0076)  
en monteer de weerbescherming op de sensor.

  Bevestig de verzegeling die werd meegeleverd bij  
de weerbescherming op de sensorbehuizing. Draai  
de weerbescherming stevig op de sensor tot hij tegen 
de zeskant van de behuizing zit.

9. Schakel de voeding van het systeem in en controleer op correcte werking.
 Opmerking: De sensor werkt op 200mA stroom met een nominale 3V-voeding.

3.1.2 Sensors voor toxische gassen
1. Verwijder vóór gebruik de beschermschijf van de sensor door de filterbehuizing los te 

draaien.
Gooi	de	beschermschijf	weg.	Vervang	de	filterbehuizing.

2. Monteer de filterbehuizing terug op de sensor.
Voor de zuurstofversies verwijdert u de neopreen stopper en de kleeffolie, en klikt u de  
RFI-afscherming en het interne hydrofobe samenstel (apart geleverd) op zijn plaats.

3. De lokale aansluitingen moeten gebeuren met afgeschermde kabels met meerdere draden en 
twee kernen, met een maximale geleidergrootte van 2,5 mm2 (14AWG).
De RFI-afscherming in de Sensepoint-sensor voor toxische gassen moet worden 
aangesloten op de afgeschermde kabel in de aansluitdoos of op een signaalaarding zoals de 
continuïteitsplaat in de aansluitdoos.
De aarding mag enkel aan één kant worden aangesloten, liefst aan de kant van de regelkaart.

4. De bedrading van de Sensepoint voor toxische gassen is aangesloten op de klemmenblok in 
de aansluitdoos, zoals weergegeven in het volgende schema.

Sensorbehuizing

Weerbeschermings- 
verzegeling

Afscherming+ -

Rood Blauw Sensor- 
afscherming

SENSOR

E
X

TR
A

5. De sensors worden fabrieksmatig gekalibreerd maar het is raadzaam dit te controleren tijdens 
de installatie. Voor verhoogde nauwkeurigheid in specifieke toepassingen, is een kalibratie ter 
plekke aangeraden (zie 3.3).

 Opmerking:  De sensor voor toxische gassen werkt op een voeding van 18 tot 30V, met een 
spanning van 30mA.
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3.1.3 Accessoires
Een lijst van accessoires die kunnen worden gemonteerd op de verschillende soorten sensors vindt u 
in bijlage C.

1. Voordat u de weerbescherming en het stroomhuis op de Sensepoint-sensor monteert, 
dient u de schroefdraadadapter die wordt meegeleverd met het accessoire, op de sensor 
te monteren.
De adapter past de M40-schroefdraad van het accessoire aan de kleinere M36-
schroefdraad van de sensor aan. Zorg ervoor dat de oppervlakken stevig vastzitten.

Raadpleeg 3.1.5 voor details over het installeren van accessoires in systemen met 
aangezogen lucht waarbij het stroomhuis wordt gebruikt.

Voor verhoogde bescherming tegen water en stof bij gebruik van de weerbescherming, 
kan een hydrofobe barrière (onderdeelnr. 00910-A-0404) worden gemonteerd tussen de 
sensor en de behuizing. 
 
Opmerking: dit kan de reactietijd vertragen.

2. Oudere accessoires kunnen worden gemonteerd op de sensor voor toxische gassen, bv. 
deze gebruikt met de oudere systemen 780 of 910.

Deze accessoires worden direct op de sensor gedraaid nadat een o-ring in de 
desbetreffende gleuf wordt geplaatst, op dezelfde manier als voor het oudere type sensor.

3. Wanneer u oudere accessoires voor toxische gassen gebruikt (bv. die van een 
911-systeem), moet de neopreen pakking op de nieuwe sensor worden gezet en het 
accessoire op de gebruikelijke manier worden gemonteerd.

4. Het gebruik van een weerbescherming beïnvloedt de reactiesnelheid.

3.1.4 In omstandigheden met geforceerde lucht
De volgende instructies moeten worden opgevolgd voor alle Sensepoint-sensors met plastic 
behuizing die geïnstalleerd zijn in ruimtes met geforceerde lucht. Deze instructies vormen een 
aanvulling bij de instructies die beschreven zijn in de installatieprocedure.

Er kan gevaar ontstaan wanneer een sensor met plastic basis wordt geïnstalleerd in systemen met 
geforceerde lucht, zoals in luchtkanalen. Als de/het snelstromende lucht/gas droog is, kunnen de 
plastic sensor en leidingen een elektrische lading aantrekken. Deze kan ontladen in de vorm van een 
vonk, die voldoende energie kan hebben om een brandbare gasmengeling te ontsteken.

Het materiaal van de sensorbehuizing is niet inherent anti-statisch. Toch hebben onafhankelijke 
proeven aangetoond dat zich geen statische ontlading voordoet als alle metalen onderdelen zijn 
geaard.

Daarom is de Sensepoint-sensor geschikt voor installaties met geforceerde luchtstroom als hij correct 
geïnstalleerd is op de onderstaande wijze.
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Voorbeeld

Het is van vitaal belang dat alle accessoires die op de sensor gemonteerd zijn:
 •  gemaakt zijn van een niet-geleidend materiaal, bv. de plastic weerbescherming,
 of,
 • wanneer gemaakt van een geleidend materiaal, correct geaard zijn.

Opmerking:   Als de sensor direct in de aansluitdoos is geschroefd, mag de schroefdraad van de 
aansluitdoos niet worden gevormd door een metalen inzetstuk in een niet-geleidende 
doos.

3.1.5	Systemen	met	aangezogen	lucht
Wanneer de Sensepoint in een systeem met aangezogen lucht wordt gebruikt, moet hij worden 
gemonteerd in een stroomhuis. Het is raadzaam de sensor altijd op de kant met positieve druk te 
installeren in een pompsysteem. Wanneer een negatieve druk echter niet kan worden vermeden, is 
het van cruciaal belang dat er geen lekkage is rondom de schroefdraden van het stroomhuis, om te 
vermijden dat omgevingslucht in het systeem wordt gezogen en foute uitlezingen veroorzaakt.

Het is daarom raadzaam de schroefdraad in te vetten met een niet op silicone gebaseerd vaseline, 
om ervoor te zorgen dat een efficiënte verzegeling wordt gecreëerd.

Opmerking:   Voor de versies voor toxische gassen of zuurstof is het bijzonder belangrijk dat de 
gleuven	van	de	interne	hydrofobe	filter	op	deze	manier	worden	verzegeld.

3.2 BEDIENINGSELEMENTEN EN WEERGAVEN
Zowel de Sensepoint voor brandbare als voor toxische gassen heeft geen lokale 
waarschuwingssignalen of weergaven. De gaswaarden, alarmniveaus en andere indicaties worden 
weergegeven door het besturingssysteem van de sensor. Indien nodig kunnen het nulpunt en het 
bereik worden gejusteerd op de sensor.

Metalen onderdelen 
aangesloten op 
aarding
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3.3 DE SENSOR KALIBREREN

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

Gekeurde 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 dat niet mogelijk is, moet een kruiskalibratie worden 
uitgevoerd (zie 3.3.2 en 3.3.3).

Omdat sensoren voor brandbare gassen zuurstof gebruiken voor een correcte werking, moet 
steeds een mengsel van gas in lucht worden gebruikt voor het kalibreren.

Opmerking:   Bij het kalibreren in een snelle luchtstroom, moet de stroomsnelheid van het 
kalibratiegas worden verhoogd.  
Raadpleeg daarvoor de onderstaande informatie.

3.3.1 Kalibratieprocedure - brandbare gassen
De kalibratie wordt gejusteerd op de regelkaart en het begassen wordt uitgevoerd aan de sensor.

(1) Laat vóór het kalibreren de sensor gedurende 10 minuten, of 20 minuten voor de PPM-versie, 
opwarmen.

(2) Controleer eerst of er geen gas in de sensor aanwezig is. Als u vermoedt dat er brandbaar 
gas aanwezig is nabij de Sensepoint-sensor, monteer dan een stroomhuis erop en laat 
schone lucht over de sensor stromen.

(3) Zet het besturingssysteem op nuluitlezing.
(4) Verwijder de filterbehuizing of het accessoire en vervang het met een stroomhuis, indien dit 

nog niet gemonteerd is.
(5) Sluit, met behulp van een nylon- of PTFE-slang, de ingang van het stroomhuis aan 

op een gereguleerde cilinder die een gekende concentratie doelgas op ongeveer het 
sensoralarmpunt (bv. 50% LEL methaan in lucht voor de LEL-versie, 50% FSD gas in lucht 
voor de PPM-versie) bevat.

Opgelet: Omdat bepaalde testgassen schadelijk kunnen zijn, moet de uitlaat van het 
stroomhuis deze afvoeren naar een veilige zone.

(6) Laat het gas door het stroomhuis stromen tegen een snelheid van 1 liter per minuut. Laat de 
sensor twee tot drie minuten stabiliseren. Wanneer u lucht gebruikt, justeer dan de regelkaart 
zodat hij nul aangeeft. Voor het bereik justeert u de regelkaart zodat het de concentratie van 
het gebruikte doelgas aangeeft. 

Opmerking:	Het	is	raadzaam	de	mV-uitvoer	van	de	sensor	te	registreren,	via	de	regelkaart,	doorheen	
de hele levensduur van de sensor, om te verzekeren dat er geen giftige effecten zijn die de prestatie 
van de sensor verminderen. Dit zou zich weerspiegelen in een vermindering in de mV-uitvoer voor 
dezelfde	gasconcentratie.	Het	is	raadzaam	de	sensor	te	vervangen	bij	een	vermindering	van	60%.

(7)  Verwijder het stroomhuis en monteer de filterbehuizing of het accessoire terug. Controleer of 
de gaswaarde terug op nul staat. 
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Kalibratie met weerbescherming (niet getest door DEKRA EXAM voor de PPM-versie)
Als het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot de sensor om een stroomhuis te monteren, kunt u 
een gassproeier gebruiken om gas naar het stroomhuis te leiden. 

U dient dan de nodige maatregelen te treffen voor eventuele wind of snelle luchtstroom (bv. in een 
luchtkanaal) om te vermijden dat het testgas wordt uiteengedreven. Volg de bovenstaande procedure, 
maar pas de snelheid van het kalibratiegas als volgt aan: -

Windsnelheid Stroomsnelheid testgas (liter/minuut)

Mijl per uur Meter per seconde
Standaardweerbescherming 

(02000-A-1640)
Metalen weerbescherming 

(00780-A-0076)
0 0,0 1,0 1,0
5 2,2 1,5 1,0
10 4,4 5,0 1,0
15 6,7 7,0 1,5
20 8,9 8,0 2,0
25 11,1 9,0 2,5
30 13,4 9,5 3,0
35 15,6 10,0 4,0
40 17,8 10,0 5,0
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3.3.2 Kruiskalibratieprocedure- LEL-versies

Opgelet: Als de gebruiker een sensor met een ander gas kalibreert, berust de verantwoordelijkheid 
voor	het	identificeren	en	het	registreren	van	de	kalibratie	bij	de	gebruiker.	Raadpleeg	in	voorkomend	
geval de lokale voorschriften.

Als de Sensepoint XCD LEL-sensor voor brandbare gassen 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:

Opmerkingen:
1. Tabel 1 vermeldt de gassen volgens de reactie die ze genereren bij een bepaalde detector.
2. Een gas met ster acht (8*) geeft de grootste output, terwijl een gas met ster één (1*) de 

kleinste output geeft. (Deze zijn niet van toepassing bij ppm-niveaus.)

Tabel	1	-	Sterclassificaties	van	gassen

Gas CAS-nummer LEL (%v/v) Sterclassificatie

Aceton 67-64-1 2,5 5

Ammoniak 7664-41-7 15,0 7

Benzeen 71-43-2 1,2 3

Butaan 106-97-8 1,4 4

Butanon 78-93-3 1,8 4

Butylacetaat 123-86-4 1,3 2

Butylacrylaat 141-32-2 1,2 2

Cyclohexaan 110-82-7 1,2 4

Diëthylether 60-29-7 1,7 4

Ethaan 74-84-0 2,5 5

Ethanol 64-17-5 3,1 5

Ethylacetaat 141-78-6 2,2 4

Ethyleen 74-85-1 2,3 5

Heptaan 142-82-5 1,1 3

Hexaan 110-54-3 1,0 3

Waterstof 1333-74-0 4,0 6

Methaan 74-82-8 4,4 6

Methanol 67-56-1 5,5 5

MIBK 108-10-1 1,2 3

Octaan 111-65-9 0,8 2

Pentaan 109-66-0 1,4 3

2-propanol 67-63-0 2,0 3

Propaan 74-98-6 1,7 4

Propyleen 115-07-1 2,0 5

Styreen 100-42-5 1,1 2

Tetrahydrofuraan 109-99-9 1,5 3

Tolueen 108-88-3 1,1 3

Triethylamine 121-44-8 1,2 4

Xyleen 1330-20-7 1,0 2



MAN0514 uitgave 10 april 2012         Sensepoint
2106M0502

23

3. Installatie en bediening 

Om de Sensepoint-sensor voor brandbare gassen te kruiskalibreren:

1. Zoek de sterclassificaties voor het kalibratiegas en het te detecteren gas in tabel 1. 
2. Zoek de correctiefactor in tabel 2. 
3. Vermenigvuldig de concentratie van het kalibratiegas (in % LEL) met de correctiefactor om de 

effectieve concentratie te verkrijgen.
4. Gebruik de effectieve concentratie wanneer u de regelkaart instelt tijdens de 

kalibratieprocedure. 

Tabel 2 - Correctiefactoren

Sensor gekalibreerd voor detectie Sensor gebruikt voor detectie 

8* 7* 6* 5* 4* 3* 2* 1* 

8* 1,00 1,24 1,52 1,89 2,37 2,98 3,78 4,83 

7* 0,81 1,00 1,23 1,53 1,92 2,40 3,05 3,90 

6* 0,66 0,81 1,00 1,24 1,56 1,96 2,49 3,17 

5* 0,53 0,66 0,80 1,00 1,25 1,58 2,00 2,55 

4* 0,42 0,52 0,64 0,80 1,00 1,26 1,60 2,03 

3* 0,34 0,42 0,51 0,64 0,80 1,00 1,27 1,62 

2* 0,26 0,33 0,40 0,50 0,63 0,79 1,00 1,28 

1* 0,21 0,26 0,32 0,39 0,49 0,62 0,78 1,00 

Opmerking
1. Als we uitgaan van een gemiddelde prestatie van de sensor, is de gevoeligheidsinformatie in 

de	tabellen	1	tot	2	normaal	gezien	nauwkeurig	tot	±	20%.
2. Het	wordt	aanbevolen	dat	het	kalibratiegas	een	sterclassificatie	binnen	2	sterren	van	het	

doelgas heeft.

Voorbeeld
1. Het te detecteren doelgas is butaan. Het beschikbare kalibratiegas is 46% LEL methaan.
2. Een sterclassificatie van methaan is 6 en van butaan is 4.
3. Gebaseerd op tabel 2 is de correctiefactor 1,56.
4. De regelkaart moet daarom worden gemeld dat de concentratie (46,0 x 1,56) = 72% LEL is 

om een nauwkeurige uitlezing te geven voor butaan met methaan als kalibratiegas.

Opmerking:	Het	is	belangrijk	de	sensor	te	kalibreren	op	ongeveer	het	alarmniveau,	om	niet-
lineariteit	van	de	sensors	toe	te	laten	bij	gasconcentraties	van	meer	dan	80%	LEL.
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3.3.3 Kruiskalibratieprocedure- PPM-versies (niet getest door DEKRA EXAM)

Opgelet:   Wanneer de gebruiker een sensor kalibreert met een ander gas, is hij verantwoordelijk  
voor	het	identificeren	en	registreren	van	de	kalibratie.	Raadpleeg	in	voorkomend	geval	
de lokale voorschriften.

Als de Sensepoint PPM-sensor voor brandbare gassen 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 3 vermeldt de gassen volgens de reactie die ze genereren bij een bepaalde detector (deze zijn 
niet van toepassing bij LEL %-niveaus.)

Tabel 3 Kruisgevoeligheden (gemeten bij 20°C STP)

Toegepast gas of damp Relatieve gevoeligheid*
Aceton 120
Ammoniak 55
Butaan 164
Butanon (MEK) 140
Cyclohexaan 193
Diethylether 140

Ethaan 133
Ethyleen 181
Heptaan 200
Hexaan 193
Waterstof 113
MIBK 181

Octaan 197
Propaan 153
Tetrahydrofuraan 136
Tolueen 181
Triethylamine 142
Xyleen 173
Methaan 100
* in verhouding met methaan = 100
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Tabel	4	Minimale	aanbevolen	volle	uitslag	(FSD,	Full	Scale	Deflection)

Toegepast gas of damp FSD Toegepast gas of 
damp

FSD

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

*Ethyleen en methaan zijn beschikbaar in het bereik 0-10 %LEL (ethyleen 2300 ppm, methaan 4400 ppm). Zo wordt voldaan 
aan de prestatienorm EN60079-29-1. Zie Bijlage A.4 voor specificatie.

Formule voor kruiskalibratie:

S = C x Y
    Z

Hierin is: S = De in te stellen schaaluitlezing (ppm).

 C = De concentratie van het kalibratiegas.

 Y = De relatieve gevoeligheid van het kalibratiegas voor methaan.

 W = De relatieve gevoeligheid van het te detecteren gas voor methaan.

Voorbeeld van PPM kruiskalibratie:
Als het doelgas Xyleen	in het bereik 0-3000ppm is en als het kalibratiegas Ethaan is bij 2000ppm.

(1) De kalibratieformule toepassen:

S = C x Y = 2000ppm x 133 = 266000 = 1538ppm
          Z             173                     173

(2) De schaal van de regelkaart (meter) moet worden ingesteld op 1500ppm om een juiste uitlezing te 
geven voor Xyleen	bij 2000ppm Ethaan als kalibratiegas.

3.3.4 Kalibratieprocedure - Toxische gassen
De Sensepoint voor het detecteren van toxische gassen, is fabrieksmatig gekalibreerd. Toch wordt 
kalibratie ter plekke aanbevolen voor verhoogde nauwkeurigheid bij specifieke toepassingen.

Opgelet:		 	Het	herkalibreren	mag	enkel	worden	uitgevoerd	door	gekwalificeerd	
onderhoudspersoneel.

De kalibratie mag enkel worden uitgevoerd nadat de sensor is geïnstalleerd en is ingeschakeld 
gedurende een tijdspanne die langer is dan de opwarmtijd (zie bijlage A). De eerste kalibratie 
moet worden uitgevoerd aan de regelkaart van de sensor. Als er onvoldoende bereik of geen 
nulpuntcontrole op de regelkaart is, kunnen deze worden gejusteerd met de potentiometers op de 
sensor.
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1. Controleer of de voeding naar de sensor is ingeschakeld en dat de uitgang van de sensor 

stabiel is.
2. Controleer of er geen doelgas aanwezig is en zet de sensor op nul op de regelkaart. Als er 

doelgas of een kruisinterfererend gas wordt vermoed in de nabijheid van de Sensepoint, moet 
eventueel een cilinder van nul gas worden aangesloten op een stroomhuis en moet schone 
lucht tegen 1 liter per minuut over de sensor worden gestroomd om een stabiele nulstelling te 
bereiken.

Sensorbehuizing

Elektrochemische cel RFI-afscherming/
metaalgaas

Externe hydrofobe 
barrière (optioneel)

Sensordop Intern hydrofoob 
samenstel

Filterbehuizing/
houder

3. Om het bereik van de sensor in te stellen, monteert u het stroomhuis en sluit u met een nylon 
of een PTFE-leiding een gascilinder met een gekende concentratie (ongeveer 50% FSD in 
lucht) aan op het stroomhuis.

 De lengte van de slang moet zo kort mogelijk worden gehouden om de reactiesnelheid niet te 
verlengen.

Opmerking: Omdat stikstofoxide onstabiel is wanneer het gemengd is met zuurstof, wordt bij het 
kalibreren voor stikstofoxide een mengsel van stikstofoxide in stikstof gebruikt. De toegepaste 
gasstroomtijd moet zo kort mogelijk worden gehouden, net genoeg om de nodige uitlezing te 
bekomen.

Opgelet: Omdat het testgas gevaarlijk kan zijn, is het belangrijk dat de uitlaat van het 
stroomhuis wordt afgevoerd naar een veilige zone.

4. Pas het gas toe tegen een stroomsnelheid van 1 liter per minuut gedurende de aanbevolen 
toepassingstijd (zie tabel 7). 

5. Justeer het bereik op de regelkaart om de concentratie van het toegepaste gas af te lezen. 

6. Verwijder het stroomhuis en de gastoevoer.

Kalibratie met weerbescherming
Als het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot de sensor om een stroomhuis te monteren, kunt u 
een gassproeier gebruiken om gas naar het stroomhuis te leiden. 

U dient dan de nodige maatregelen te treffen voor eventuele wind of snelle luchtstroom (bv. in een 
luchtkanaal) om te vermijden dat het testgas wordt uiteengedreven. Volg de bovenstaande procedure, 
maar pas de snelheid van het kalibratiegas als volgt aan: -
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Windsnelheid Windsnelheid Stroomsnelheid testgas

 (mph) (m/s) (liter/minuut) 02000-A-1635

0 0,0 1,0 

5 2,2 1,0 

10 4,4 1,5 

15 6,7 1,5 

20 8,9 1,5 

25 11,1 1,5 

30 13,4 1,5 

35 15,6 1,5 

40 17,8 1,5 

Tabel 6 Testgasconcentraties

Gas Bereik Aanbevolen 
testconcentratie

Toepassingstijd, 
minuten

Bedrijfstemperatuur

Min. Max.

H2S 0 tot 20 ppm 10ppm 3 min -20°C +50°C
H2S 0 tot 50 ppm 20ppm 3 min -20°C +50°C
H2S 0 tot 100ppm 50ppm 3 min -20°C +50°C
CO 0 tot 100ppm 50ppm 3 min -20°C +50°C
CO 0 tot 200ppm 100ppm 3 min -20°C +50°C
CO 0 tot 500ppm 250ppm 3 min -20°C +50°C
Cl2 0 tot 5ppm 3ppm 10 min -20°C +50°C
Cl2 0 tot 15ppm 10ppm 10 min -20°C +50°C
O2 0 tot 25% v/v 19% V/V 1 min -15°C +40°C
NH3 0 tot 50 ppm 25ppm 10 min -20°C +40°C
NH3 0 tot 1000ppm 500ppm 10 min -20°C +40°C
H2 0 tot 1000ppm 500ppm 3 min -5°C +40°C
H2 0 tot 10000ppm 3000ppm 3 min -5°C +40°C
SO2 0 tot 15ppm 10ppm 5 min -15°C +40°C
SO2 0 tot 50 ppm 20ppm 5 min -15°C +40°C
NO 0 tot 100ppm 50ppm 5 min -5°C +40°C
NO2 0 tot 10ppm 5ppm 5 min -15°C +40°C
NO2 0 tot 50 ppm 20ppm 5 min -15°C +40°C

Als het nodig is om de sensor te justeren omdat er niet voldoende bereik of geen aanpassing van de 
nulstelling beschikbaar is op de regelkaart, volgt u deze instructies:

1. Open de sensorbehuizing door de sensorkap lost te draaien van de sensorbehuizing en te 
vervangen met een kalibratiekap (onderdeelnr: 2106D2097) en een stroomhuis.

2. Als de uitvoer niet nul is wanneer er geen gas wordt toegepast, justeer dan de potentiometer 
via de openingen op de kalibratiekap (zie onderstaande diagram).
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3. Sluit een gascilinder van een gekende gasconcentratie van ongeveer 50% FSD aan op het 
stroomhuis met behulp van een nylon of PTFE-leiding.

Opgelet:   Omdat het testgas gevaarlijk kan zijn, is het belangrijk dat de uitlaat van het 
stroomhuis wordt afgeleid naar een veilig gebied.

4. Pas het gas toe tegen een stroomsnelheid van 1 liter per minuut gedurende de aanbevolen 
toepassingstijd. (zie tabel 6).

5. Justeer de bereikspotentiometer via de openingen van de kalibratiekap zodat het de 
gasconcentratie weergeeft. 

6. Verwijder de kalibratiekap en het stroomhuis en vervang deze met de oorspronkelijke 
sensordop en monteer een nieuw extern hydrofoob element (optioneel) indien nodig.

Opmerking:		 	Sommige	gassen	zoals	chloor,	H2S	en	ammoniak	kunnen	aan	de	wanden	van	
leidingen, aan regelinstrumenten en sensors blijven kleven. Wanneer u met deze 
gassen kalibreert, is het raadzaam de gebruikte leidingen zo kort mogelijk te houden 
en dat de sensor een maximumwaarde bereikt voordat het bereik wordt gejusteerd.

3.4 FOUTDIAGNOSE
3.4.1 Brandbare gassen

Opgelet:   De Sensepoint-sensor voor brandbare gassen bevat geen onderdelen die door de 
gebruiker moeten worden onderhouden en pogingen om de sensor te wijzigen, 
kunnen	de	certificering	nietig	maken.

Symptoom Oorzaken en oplossingen

Sensor staat altijd op niet-nul. Er kan gas aanwezig zijn; verzeker dat geen doelgas in de atmosfeer 
aanwezig is. 

Sensor leest niet-nul wanneer 
geen gas aanwezig is. 

Stel het nulpunt van het besturingssysteem bij. 

De sensor geeft een lage 
waarde wanneer gas wordt 
toegepast. 

Stel het bereik van het besturingssysteem bij. 

De sensor geeft een hoge 
waarde weer wanneer gas 
wordt toegepast. 

Stel het bereik van het besturingssysteem bij. 

De sensor geeft nul weer 
wanneer gas wordt toegepast 

Controleer de bedrading. 
Controleer of de stofbeschermer verwijderd is van de filterbehuizing. 
Controleer of de sensor niet geblokkeerd is. 
Controleer of de sinterfilter niet geblokkeerd is. 
Vervang de sensor als u vermoedt dat hij defect is. 

Potentiometer nulstelling Potentiometer nulstelling
Bereik

Bereik

Giftig Zuurstof
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4.0.2 Giftig

Symptoom	 Oorzaken en oplossingen 

De sensor staat altijd op niet-
nul. 

Er kan gas aanwezig zijn; verzeker dat geen doelgas in de atmosfeer 
aanwezig is. Er kan een achtergrond- of ander vluchtig organisch gas 
aanwezig zijn, bv. oplosmiddelen kunnen de werking van de sensor 
beïnvloeden. 

Sensor geeft niet-nul weer 
wanneer geen gas aanwezig 
is. 

Justeer de nulstelling van de sensor of van de regelkaart. 

De nulstelling van de sensor 
kan niet worden gejusteerd 
aan de regelkaart. 

Justeer de nulstelling van de sensor met de nulstelling van de 
regelkaart ingesteld op ongeveer het middenpunt. 

De sensor geeft een lage 
waarde wanneer gas wordt 
toegepast. 

Justeer het bereik van de sensor of van de regelkaart. Voor O2-versies, 
controleert u of de neopreen plug en het kleeffolie werd verwijderd 
vanonder de plastic houder. 

De sensor geeft een hoge 
waarde weer wanneer gas 
wordt toegepast. 

Justeer het bereik van de sensor of van de regelkaart. 

Het bereik van de sensor kan 
niet gejusteerd worden aan 
de regelkaart. 

Justeer het bereik van de sensor aan de sensor. 

De sensor geeft nul 
weer wanneer gas wordt 
toegepast. 

Controleer de bedrading. 
Controleer of de stofbeschermer is verwijderd. 
Controleer of de hydrofobe barrière niet geblokkeerd is. 
Controleer of de filters, indien gemonteerd, niet geblokkeerd zijn. 
Voor O2-versies, controleert u of de neopreen plug en het kleeffolie 
werd verwijderd vanonder de plastic houder. 
Vervang de sensor als u vermoedt dat hij defect is. Temperaturen 
boven 80 °C veroorzaken een storing in de zekeringen. 

Geen uitvoer vanuit de 
sensor. 

Geen voeding naar de sensor. 
Thermische beveiliging of stroombegrenzing aangesproken. 
Vervang de sensor. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de volgende onderwerpen:

	 •	Schema	voor	routineonderhoud
	 •	Procedure	voor	routineonderhoud	/	vervangen	van	onderdelen

4.1 SCHEME VAN ROUTINEONDERHOUD

Type	Sensepoint Frequentie Onderhoud Benodigde 
hulpmiddelen

Alle modellen 6 maandelijks Nulpunt en bereik controleren. Testgas, regulator, 
stroomhuis

Bij gasalarm Nulpunt en bereik controleren. 
Sensor vervangen indien 
nodig.

Testgas, regulator, 
stroomhuis

Brandbaar 3 maandelijks Filters controleren of 
verontreinigingen.

-

Elke 5 jaar Sensorcartridge vervangen 
indien nodig.

-

Toxisch - H2S, CO-modellen Elke 2 jaar Cel vervangen indien nodig. -

Toxisch - Cl2, O2, NH3, H2, SO2, 
NO, NO2 modellen

Jaarlijks Cel vervangen indien nodig. -

4.2 ONDERHOUDSPROCEDURE SENSOR BRANDBARE GASSEN

4.2.1	De	filter	vervangen

1. Draai de filterbehuizing/houder of het accessoire los en verwijder het van de sensorbehuizing.
2. Verwijder de oude filter en vervang hem met een nieuwe filter.

Sensorbehuizing Filter Filterbehuizing/
houder

3. Zet de behuizing/houder of accessoire van de filter er terug op.
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4.3 ONDERHOUDSPROCEDURE SENSOR TOXISCHE GASSEN

Sensorbehuizing

Elektrochemische 
cel

RFI-afscherming/
metaalgaas

Externe hydrofobe 
barrière (optioneel)

Sensordop
Intern hydrofoob 

samenstel

Filterbehuizing/
houder

Opmerking:   Bij het vervangen van de elektrochemische cel, moet de sensordop worden 
verwijderd. De binnenoppervlaktes van de dop zijn gecoat met een zilver-gebaseerde 
laag die wordt gebruikt om de cel en  de elektronica te beveiligen tegen externe  
RF-velden.

	 	 	Het	gedeelte	met	de	schroefdraad	vormt	geen	deel	van	de	RFI-afscherming,	hoewel	
het gecoat is met zilver, want deze laag reikt enkel tot de koperen plaat op de bodem 
van de sensorbehuizing. Wanneer u de sensordop verwijdert, kunt u eventueel 
merken dat de zilverlaag op de schroefdraad niet intact is. Dit beïnvloedt de werking 
niet en vormt geen reden voor bezorgdheid. Als u kleine zilverdeeltje in de behuizing 
ziet bij het verwijderen van de dap, verwijder deze dan door er zachtjes over te blazen. 
Zorg ervoor dat de o-ring in de gleuf van de behuizing zit (bovenaan de schroefdraad 
van de sensordop) en stevig vastzit wanneer de cel terug wordt gemonteerd.

   Wanneer u de sensordop er terug opzet, houdt dan rekening met het unieke 
beginpunt van de schroefdraad en zorg dat de schroefdraad correct past. 
De sensordop moet handvast of met een aandraaimoment van 5Nm worden 
aangetrokken.

4.3.1	De	externe	filter	vervangen
(1) Schroef de filterbehuizing/houder (of, indien aanwezig, het accessoire) los en verwijder hem van 

de sensor.
(2) Verwijder de oude externe hydrofobe barrière (optioneel) en vervang deze met een nieuwe.
(3) Zet de behuizing/houder of accessoire van de filter er terug op.

Controleer of alle verzegelingen zijn aangebracht.

4.3.2	De	elektrochemische	cel	en	de	interne	filter	vervangen
(1) Schroef de filterbehuizing/houder (of, indien aanwezig, het accessoire) los en verwijder hem van 

de sensor.
(2) Verwijder het oude, interne hydrofobische samenstel door een kleine, platte schroevendraaier in 

een van de gleuven te steken en tegen het ingeklikte onderdeel te duwen.
Het	samenstel	zal	dan	loskomen.

Opgelet: Probeer niet het samenstel te verwijderen door te wrikken; dit kan schade toebrengen aan 
de behuizing.

(3) Verwijder het interne metaalgaas.
(4) Open de behuizing door de sensordop los te schroeven van de sensorbehuizing.
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Zorg ervoor dat de elektrochemische cel niet meedraait met de dop.

(5) Trek voorzichtig de oude elektrochemische cel uit de printplaat.

Lees de volgende opmerking over het vervangen van elektrochemische cellen voor zuurstof.

Opgelet: Voer de elektrochemische cel af volgens de lokale wetgeving.

(6)  Haal de nieuwe cel uit de verpakking en verwijder de kortsluitingsverbinding aan de onderkant van 
de cel.

(7) Plaats de nieuwe cel in de printplaat.

Opmerking:   Voor Sensepoint-sensors voor zuurstof geldt: oude celaansluitingen losschroeven, 
nieuwe cel vastschroeven.  
Ondersteun de O2-schroefspil tijdens het verwijderen en opnieuw monteren van de 
O2-celschroeven. Raadpleeg het meegeleverde instructieblad.

(8) Schroef het deksel terug op de sensorbehuizing.

(9) Plaats het nieuwe interne metaalgaas.

(10) Plaats het nieuwe interne hydrofobische samenstel.

Opmerking:		 	De	sensor	dient	vervolgens	te	worden	gekalibreerd.	Het	herkalibreren	mag	enkel	
worden	uitgevoerd	door	gekwalificeerd	onderhoudspersoneel.

(11) Zet de behuizing/houder of accessoire van de filter er terug op.
(12) Bij apparaatstoringen dient het apparaat te worden geretourneerd aan Honeywell Analytics Ltd.

4.3.3 De sensor vervangen
Hieronder volgt een algemene procedure om Sensepoint-sensors te vervangen.

1. Schakel alle stroombronnen naar de sensor uit en zorg dat ze tijdens deze procedure UIT 
blijven. Zorg voor een gasvrije atmosfeer.

2. Schroef de filterbehuizing/houder of het accessoire los, indien gemonteerd, en verwijder het 
van de sensorbehuizing.

3. Verwijder het deksel van de aansluitdoos.

4. Ontkoppel de sensorbedrading van de klemmenstrook van de aansluitdoos.

Noteer de locatie van de sensorbedrading in de klemblokken.

5. Verwijder de Sensepoint-sensor uit de aansluitdoos.

Verwijder eerst, indien gemonteerd, de borgmoer van de sensor. Schroef de sensorbehuizing 
uit de kabelingang. Steek de draden van de sensor door de kabelingang in de aansluitdoos.

6. Bevestig de nieuwe sensor.

Volg de installatie-instructies die beschreven zijn in hoofdstuk 3 voor het monteren van de 
vervangingssensor.

7. Monteer de filterbehuizing/houder of het accessoire terug op de sensorbehuizing.

8. Schakel alle gekoppelde stroomtoevoer in.

9. Controleer of het systeem correct werkt.

Voer indien nodig een kalibratie uit.

10. Schakel het systeem terug op normale werking.
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A.1 BRANDBARE GASSEN LEL - STANDAARDVERSIE

Gedetecteerde gassen  Brandbare gassen in het LEL-bereik, waarbij de gevoeligheid afhangt 
van het type gas.

Bereik    0 - 100% LEL methaan.
Het bereik van andere gassen kan verschillen.

Bereik bedrijfstemperatuur -40°C tot +80°C (zie Certificatie) 
    

Temperatuureffecten Beter dan ±1% LEL nulstabiliteit in het bereik -20°C tot +55°C.
Beter dan ±3% LEL bereiksstabiliteit in het bereik -40°C tot +80°C.

Vochtigheidsgraad in bedrijf 20% tot 90% r.v. continue.
     10% tot 99% intermitterend - niet-condenserend.

Vochtigheidseffecten   Beter dan ±1% LEL nulstabiliteit in het hele bereik.
Beter dan ±2% LEL bereiksstabiliteit in het hele bereik.

Bedrijfsdruk   90 tot 110kPa.

Drukeffecten    Beter dan ±1% LEL nulstabiliteit in het hele bereik.
Beter dan ±5% LEL bereiksstabiliteit in het hele bereik.

Opwarmtijd    10 minuten.

Reactietijd    Afhankelijk van de gemonteerde accessoires, als volgt:

Accessoire Typische	
T50(s)

Typische	
T60(s)

Typische	
T90(s)

Standaard M40 weerbescherming met hydrofobe barrière 7,0 7,5 13,5

Standaard M40 weerbescherming zonder hydrofobe barrière 6,0 7,0 11,0

Metalen M36 weerbescherming met hydrofobe barrière (780-stijl) 9,0 10,0 19,5

Metalen M36 weerbescherming zonder hydrofobe barrière (780-stijl) 8,0 9,0 16,0

Geen weerbescherming gemonteerd 4,0 5,5 8,5

Spanningsbereik    2,9V tot 3,5V brug (bij 200mA aandrijfstroom).

Stroomverbruik   700mW.

Uitgangssignaal    mV brug.

Bemonsteringsstroomsnelheid  Aanbevolen 1 tot 1,5 liter/minuut.
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Lineariteit  Beter dan ±5% FSD of ±10% uitlezing, afhankelijk van welke van de 
twee groter is.

Nauwkeurigheid /   Beter dan ±2%. 
herhaalbaarheid   

Nulstabiliteit op lange termijn Beter dan ±3% LEL/jaar.

Bereikstabiliteit op lange  Beter dan ±3% LEL/jaar. 
termijn    

Vergiftiging  De detectie-elementen kunnen inactief worden na langdurige 
blootstelling aan silicone, halogeenkoolwaterstoffen, zware metalen 
of zwavelsamenstellingen.

Verwachte levensduur  5 jaar.

Houdbaarheid     In het algemeen wordt in schone, stabiele omstandigheden geen 
degradatie waargenomen gedurende max. 5 jaar.

Bewaren    0 tot 25°C
30 tot 70% r.v. niet-condenserend.
75 tot 110kPa.

IP-klasse    IP65 standaard; IP67 met weerbescherming.

Schroefdraadadaptor   M20, M25, M26, 3/4 NPT.

Afmetingen   56mm diameter x 74mm lang (maximum)

Gewicht    190g.

Certificatie    II 2 GD Ex d IIC Gb T85ºC Tamb -40º tot +55ºC
 II 2 GD Ex d IIC Gb T100ºC Tamb -40º tot +70ºC
 II 2 GD Ex d IIC Gb T135ºC Tamb -40º tot +80ºC
 tb IIIC A21 Db IP67

Baseefa08ATEX0265X
IECEx BAS08.0068X

CE-normen  Dit product voldoet aan de relevante CE-normen wat betreft 
prestatie:  
EN60079-29-1

 EN50270

A.2 BRANDBARE GASSEN LEL - VERSIE VOOR HOGE TEMPERATUREN

Gedetecteerde gassen  Brandbare gassen in het LEL-bereik, waarbij de gevoeligheid afhangt 
van het type gas.

Bereik    0 - 20% LEL
     Opmerking:	0-20%	LEL	bereik	niet	prestatiegekeurd	volgens	

EN60079-29-1
 0 - 100% LEL methaan.

Bereik bedrijfstemperatuur  -55°C tot +150°C (zie Certificatie)
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Temperatuureffecten  Beter dan ±3% LEL nulstabiliteit in het bereik -55°C tot +150°C.
Beter dan ±4% LEL bereiksstabiliteit in het bereik -55°C tot +150°C.

Vochtigheidsgraad in bedrijf 20% tot 90% r.v. continue.
     10% tot 99% intermitterend - niet-condenserend.

Vochtigheidseffecten  Beter dan ±3% LEL nulstabiliteit in het hele bereik.
Beter dan ±3% LEL bereiksstabiliteit in het hele bereik.

Bedrijfsdruk   90 tot 110kPa.

Drukeffecten    Beter dan ±3% LEL nulstabiliteit in het hele bereik.
Beter dan ±3% LEL bereiksstabiliteit in het hele bereik.

Opwarmtijd    30 minuten.

Reactietijd    Afhankelijk van de gemonteerde accessoires, als volgt:
 

Accessoire Typische	T50(s) Typische	T60(s) Typische	T90(s)

Standaard M40 weerbescherming met hydrofobe barrière (niet voor 
gebruik in hoge of lage temperaturen)

7,0 7,5 13,5

Standaard M40 weerbescherming zonder hydrofobe barrière (niet voor 
gebruik in hoge of lage temperaturen)

6,0 7,0 11,0

Metalen M36 weerbescherming met hydrofobe barrière (780-stijl) 9,0 10,0 19,5

Metalen M36 weerbescherming zonder hydrofobe barrière (780-stijl) 8,0 9,0 16,0

Geen weerbescherming gemonteerd 4,0 5,5 8,5

Spanningsbereik    2,9V tot 3,5V brug (bij 200mA aandrijfstroom).

Stroomverbruik    700mW.

Uitgangssignaal    mV brug.

Bemonsteringsstroomsnelheid  Aanbevolen 1 tot 1,5 liter/minuut.

Lineariteit     Beter dan ±5% FSD.

Nauwkeurigheid / herhaalbaarheid  Beter dan ±2% LEL.

Nulstabiliteit op lange termijn  Beter dan ±5% LEL/jaar.

Bereikstabiliteit op lange termijn Beter dan ±5% LEL/jaar.

Vergiftiging    De detectie-elementen kunnen inactief worden na langdurige 
blootstelling aan silicone, halogeenkoolwaterstoffen, zware 
metalen of zwavelsamenstellingen.

Verwachte levensduur   5 jaar.

Houdbaarheid   In het algemeen wordt in schone, stabiele omstandigheden 
geen degradatie waargenomen gedurende max. 5 jaar.
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Bewaren   0 tot 25°C
30 tot 70% r.v. niet-condenserend.
75 tot 110kPa.

IP-klasse    IP65 standaard; IP66 met weerbescherming.

Schroefdraadadaptor   M20, M25, 3/4 NPT.

Afmetingen    42mm diameter x 58mm lang (maximum).

Gewicht    225g.

Certificatie    II 2 GD Ex d IIC Gb T3 Tamb -55º tot +150ºC
     tb IIIC T200ºC Db IP66 A21 
    Baseefa08ATEX0264X
    IECEx BAS08.0069X.

CE-normen  Dit product voldoet aan de relevante CE-normen 
wat betreft prestatie:
EN60079-29-1
EN50270

A.3 BRANDBARE GASSEN PPM - Niet EN60079-29-1 goedgekeurd

Gedetecteerde gassen  Brandbare gassen in het PPM-bereik, waarbij de gevoeligheid 
afhangt van het type gas.

Bereik    0 - 7000ppm methaan.
Het bereik van andere gassen kan verschillen.

Bereik bedrijfstemperatuur 
    -30°C tot +65°C

Temperatuureffecten  Beter dan ±3% FSD nulstabiliteit in het hele bereik  
(0,06% per °C).
Beter dan ±8% FSD bereiksstabiliteit in het hele bereik.

Vochtigheidsgraad in bedrijf 20% tot 90% r.v. continue.
     10% tot 99% intermitterend - niet-condenserend.

Vochtigheidseffecten   Beter dan ±1% FSD nulstabiliteit in het hele bereik.
Beter dan ±2% FSD bereiksstabiliteit in het hele bereik.

Bedrijfsdruk   90 tot 110kPa.

Drukeffecten Beter dan ±2% FSD nulstabiliteit in het hele bereik.  
Beter dan ±5% FSD bereiksstabiliteit in het hele bereik.

Opwarmtijd  20 minuten.

Reactietijd  T60 - minder dan 6 seconden.
T90 - minder dan 10 seconden.

Spanningsbereik  2,9V tot 3,5V brug (bij 200mA aandrijfstroom).
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Stroomverbruik  700mW.

Uitgangssignaal  mV brug.

Bemonsterings- Aanbevolen 1 liter/minuut.
stroomsnelheid  

Lineariteit  Beter dan ±5% FSD of ±10% uitlezing, afhankelijk van welke van de 
twee groter is.

Nauwkeurigheid / Beter dan ±2%. 
herhaalbaarheid  

Nulstabiliteit op lange termijn Beter dan ±3% FSD/jaar.

Bereikstabiliteit op lange  Beter dan ±3% FSD/jaar.
termijn 

Vergiftiging  De detectie-elementen kunnen inactief worden na langdurige 
blootstelling aan silicone, halogeenkoolwaterstoffen, zware metalen 
of zwavelsamenstellingen.

Verwachte levensduur 5 jaar.

Houdbaarheid  In het algemeen wordt in schone, stabiele omstandigheden geen 
degradatie waargenomen gedurende max. 5 jaar.

Bewaren  0 tot 25°C
30 tot 70% r.v. niet-condenserend.
75 tot 110kPa.

IP-klasse  IP65 standaard; IP67 met weerbescherming.

Schroefdraadadaptor  M20, 3/4 NPT.

Afmetingen  56mm diameter x 74mm lang (maximum).

Gewicht  190g.

Certificatie   II 2 GD Ex d IIC Gb T85ºC Tamb -40º tot +55ºC
 II 2 GD Ex d IIC Gb T100ºC Tamb -40º tot +70ºC
 II 2 GD Ex d IIC Gb T135ºC Tamb -40º tot +80ºC
 tb IIIC A21 Db IP67

Baseefa08ATEX0265X
IECEx BAS08.0068X

CE-normen  Dit product voldoet aan de relevante CE-normen wat betreft 
prestatie:
EN50270
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Bijlage	A	-	Specificatie	

A.4 BRANDBAAR PPM - EN60079-29-1 goedgekeurd

Gedetecteerde gassen Bereik Methaan, ethyleen 
 0 - 7000 ppm methaan. 
 0 – 2300 ppm ethyleen 

Bereik bedrijfstemperatuur -30°C tot +65°C 
 

Temperatuureffecten  Beter dan ±8% FSD nulstabiliteit in het hele bereik (0,06% per °C). 
 Beter dan ±9% FSD bereiksstabiliteit in het hele bereik. 

Vochtigheidsgraad in bedrijf 20% tot 90% RH continu. 
 10% tot 99% intermitterend - niet-condenserend. 

Vochtigheidseffecten Beter dan ±7% FSD nulstabiliteit in het hele bereik. 
 Beter dan ±8% FSD bereiksstabiliteit in het hele bereik. 

Bedrijfsdruk 80 tot 120 kPa.  

Drukeffecten  Beter dan ±7% FSD nulstabiliteit in het hele bereik.
  Beter dan ±9% FSD bereiksstabiliteit in het hele bereik. 

Opwarmtijd 20 minuten. 

Reactietijd  Methaan T50 < 6 seconden, T90 < 16 seconden.
 Ethyleen T50 < 7 seconden, T90 < 17 seconden.

Spanningsbereik  2,9 V tot 3,5 V brug (bij 200 mA aanstuurstroom).

Stroomverbruik  700 mW. 

Signaaluitvoer  mV-brug. 

Bemonsteringsstroomsnelheid  Aanbevolen 1 liter/minuut. 

Lineariteit  Beter dan ±5% FSD of ±10% uitlezing, afhankelijk van welke van de 
twee groter is. 

Nauwkeurigheid /  Beter dan ±2%. 
herhaalbaarheid 

Nulstabiliteit op lange termijn  Beter dan ±5% FSD/jaar. 
Bereikstabiliteit op lange   Beter dan ±5% FSD/jaar. 
termijn

Vergiftiging  De detectie-elementen kunnen inactief worden na langdurige 
blootstelling aan siliconen, gehalogeneerde koolwaterstoffen, zware 
metalen of zwavelsamenstellingen. 

Verwachte levensduur  5 jaar. 

Houdbaarheid  In het algemeen wordt in schone, stabiele omstandigheden geen 
degradatie waargenomen gedurende max. 5 jaar. 
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Bijlage	A	-	Specificatie	

Bewaren  0 tot 25°C. 
 30 tot 70% r.v. niet-condenserend. 
 75 tot 110 kPa. 

IP-klasse  IP65 standaard; IP67 met weerbescherming. 

Schroefdraadadapter  M20, 3/4 NPT. 

Afmetingen  56 mm diameter x 74 mm lang (maximum). 

Gewicht  190 g 

Certificatie  “Ex logo” II 2 GD Ex d IIC Gb T85ºC Tamb -40º tot +55ºC 
 “Ex logo” II 2 GD Ex d IIC Gb T100ºC Tamb -40º tot +70ºC 
 “Ex logo” II 2 GD Ex d IIC Gb T135ºC Tamb -40º tot +80ºC 
 “Ex logo” tb IIIC A21 Db IP67 
 Baseefa08ATEX0265X 
 IECEx BAS08.0068X 

CE-normen  Dit product voldoet aan de relevante CE-normen voor prestatie: 
 EN60079-29-1 (BVS 04 ATEX G 001 X)
 EN50270
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Bijlage	A	-	Specificatie	

A.5 TOXISCHE GASSEN

Gas Bereik Reactietijd Stabilisatietijd Temperatuurs-
bereik (°C) 

Verlooptem. 
nulpunt* 

Verlooptem. 
bereik** 

Stab. 
nul/ 
jr *** 

Stab. 
bereik/ 
jr ** 

Stab. 
vochtigh/
jr *** 

T50      T90 

H2S 0 - 20ppm  
0 - 50ppm  
0 - 100ppm 

15 
15  
15 

40  
40  
40 

<3mins  
<3mins  
<3mins 

-20 - +50  
-20 - +50  
-20 - +50 

±5%  
±5%  
±5% 

±25% 
±25% 
±25%

2%   
2%   
2% 

2%  
2% 
2% 

+10%  
+10%  
+10% 

CO 0 - 100ppm  
0 - 200ppm  
0 - 500ppm 

12 
12  
12 

30  
30  
30 

<3mins  
<3mins  
<3mins 

-20 - +50  
-20 - +50  
-20 - +50 

±5%  
±5%  
±5% 

±20% 
±20% 
±20%

2%   
2%   
2% 

4% 
4%

+2%  
+2%  
+2% 

O2 1 - 25% V/V 5 10 <5min -15 - +40 - ±10%   2% ±1% 

NH3 0 - 50ppm 
0 - 1000ppm 

10  
10 

65  
65 

<3min  
<3min 

-20 - +40  
-20 - +40 

±6%  
±6% 

±20% ±20% <2% 
<2% 

20% 
20% 

+10%  
+10% 

Cl2 0 - 5ppm  
0 - 15ppm 

50  
50 

225 
225 

<5min  
<5min 

-20 - +50 
-20 - +50 

±2%  
±2% 

±20/55%# 
±20/55%# 

<2% 
<2% 

2% 
2%

+2%  
+2% 

NO 0 – 100 ppm 5 30 12u -15 - +40 ±5% ±25% 2% 2%  ±10% 

NO2 0-10 ppm 30 60 1u -15 - +40 ±5% ±25% 2% 2%  ±10% 

H2 0-1000ppm 
0-10000ppm 

10  
10 

45  
45 

<3min 
<3min

-15 - +40  
-15 - +40 

±2%  
±2% 

±60%  
±60% 

<2% 
<2% 

2% 
2%

-2%   
-2% 

SO2 0-15ppm  
0-50ppm 

10  
10 

90  
90 

<3min 
 <3min 

-15 - +40  
-15 - +40 

±5%  
±5% 

±15%  
±15% 

<2% 
<2% 

2% -10%  
-10% 

Hierin is:
* = boven het gespecificeerde temperatuurbereik.
** = % van toegepaste concentratie.
*** = % van bereik (FSD).
# = ±20% (-20 tot 40oC) of ±55% (-20 tot 50oC)

Lineariteit   ±5%.

Hersteltijd    10ppm zuivere lucht
T50 = minder dan 8 seconden
T10 = minder dan 30 seconden.

Vochtigheidsgraad in bedrijf 20% tot 90% r.v. continue.
     10% tot 99% RV intermitterend (niet-condenserend).

Nominale ondergrens van 0,2ppm. 
meetbereik 0ppm   

Bedrijfsdruk   90 tot 110kPa.

Spanningsbereik   18 tot 30V.

Stroomverbruik   0,9 W maximum.
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Bijlage	A	-	Specificatie	

Uitgangssignaal    Nominaal 4 tot 20 mA voeding als volgt:

Betekenis Signaallus

Blokkering/Onder bereik/Fout Minder dan 3mA

Nulsignaal 4mA

Signaal volledige schaal 20mA

Boven bereik/fout Meer dan 20mA

Maximumstroom 30mA

Aanbevolen    1 tot 1,5 liter/minuut. 
bemonsterings- 
stroomsnelheid  

Verontreinigingen  De aanwezigheid van vluchtige organische gassen (bv. aceton, MEK, 
methanol) kan foute uitlezingen veroorzaken.

Verwachte levensduur  H2S, CO niet minder dan 24 maanden.
     NH3, CI2, NO, NO2, SO2, H2, O2 niet minder dan 12 maanden.

Houdbaarheid   6 maanden.

Bewaren    0 tot 25°C
30 tot 70% r.v. niet-condenserend.
75 tot 110kPa.

IP-klasse    IP65 standaard; IP67 met weerbescherming.

Afmetingen   56mm diameter x 90mm lang (maximum).

Gewicht    Zuurstof 205g.
Overige 185g.

Certificatie     II 2 GD Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -40º tot +65ºC
     Ex tb IIIC A21 IP67 T135ºC Db

Baseefa08ATEX0263X
IECEx BAS08.0070X
CSA Klasse 1, divisie 2, groep B, C & D   

 (goedgekeurd voor gevaarlijke locaties in Canada en de VS)  
 Certificaatnummer 2404330

CE-normen  Dit product voldoet aan de relevante CE-normen 
wat betreft prestatie:
EN50270
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Bijlage	B	-	Certificatie

Opmerking:	De	certificatielabels	zijn	gedefinieerd	door	de	Europese	richtlijn	94/9/EC.	Het	eerste	
labelschema	vermeldt	de	definities	van	de	verschillende	delen	van	het	label.	De	overige	labels	
bevatten gelijkaardige informatie.

B.1 BRANDBARE GASSEN - LEL STANDAARDVERSIE EN PPM

Certificatiemerkteken:	Voorzijde

Certificatiemerkteken:	Achterzijde

B.2 BRANDBARE GASSEN LEL - VERSIE VOOR HOGE TEMPERATUREN

B.3 TOXISCHE GASSEN

Certificatiemerkteken:	Voorzijde

Certificatiemerkteken:	Achterzijde

CE-markering
(voldoet aan 
alle van toe-
passing zijnde 
Europese 
richtlijnen)

Identificatie-
nummer ATEX 
aangemelde 
instantie

Waarschuwing

Handelsmerk 
en adres van 
de fabrikant

Product-
naam Certificatie-

nummer

Certificatiecode volgens  
BS EN 60079

Gecertificeerde 
omgevingstemperatuur

Explosiebeveiligingsmerkteken, 
apparatuurgroep  
en -categorie

Schroefdiameter 
vermeld op 
zeskant - (Type)

Serienummer. Laatste 
twee cijfers duiden het 
fabricagejaar aan.

Schroefdiameter 
vermeld op 
zeskant - (Type)

Serienummer. Laatste 
twee cijfers duiden het 
fabricagejaar aan.

Read Manual

Sensepoint HT

Honeywell

Poole BH17 0RZ
Analytics Ltd

UK

Serial No.1180

IECEx BAS08.0069X

XX/XXXXX
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Bijlage C - Toebehoren en reserveonderdelen

C.1 BRANDBARE GASSEN LEL

Omschrijving Onderdeelnummer

Verzamelkegel 02000-A-1642

0-100% LEL standaardsensor

VQ1AB pellistor

3/4NPT
M20
M25
M26
M26

2106B1204
2106B1200
2106B1201
2106B1202
2106B1203

0-100% LEL hogetemperatuurssensor 3/4NPT
M20
M25

2106B2312
2106B2310
2106B2311

Filter 00780-F-0018

Filterbehuizing/houder 00780-C-0038

Stroomhuis 02000-A-1645

Hogetemperatuur-aansluitdoos* 2052D0001

Weerbescherming bij hoge temperaturen 00780-A-0076

Schakeldoos (standaard) 00780-A-0100

Weerbescherming (brandbare gassen) 02000-A-1640

*	Opmerking:	het	gecertificeerde	temperatuurbereik	van	de	hogetemperatuur-aansluitdoos	is	beperkt	van	-50°C	
tot	+150°C.

C.2 BRANDBARE GASSEN PPM

Omschrijving Onderdeelnummer

Verzamelkegel 02000-A-1642

Filter 00780-F-0018

Filterbehuizing/houder 00780-C-0038

Stroomhuis 02000-A-1645

Schakeldoos (standaard) 00780-A-0100

Sensor (volledig) M20
3/4NPT

2106B1205
2106B1209

Weerbescherming (brandbare gassen) 02000-A-1640

Bewaren   0 tot 25°C.  
   30 tot 70% r.v. niet-condenserend. 
   75 tot 110 kPa.
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Bijlage C - Toebehoren en reserveonderdelen

C.3 TOXISCHE GASSEN

Omschrijving Onderdeelnummer

Vervangingskit elektrochemische cel Zie tabel

Stroomhuis (standaard) 02000-A-1645

Stroomhuis (voor absorberend gas) 02000-A-3120

Kalibratiekap 2106D2097

Schakeldoos (standaard) 00780-A-0100

Hydrofobe barrière (extern) 00910-A-0404

Weerbescherming (toxische gassen) 02000-A-1635

Vervangingskit elektrochemische cel

Gassoort Onderdeelnummer

Cl2 2106B1547

CO 2106B1548

H2 (0-1000ppm) 2106B1597

H2 (0-10,000ppm) 2106B1598

H2S 2106B1549

NH3 (0-50ppm) 2106B1596

NH3 (0-100ppm) 2106B1593

NH3 (0-1000ppm) 2106B1595

NO 2106B1594

NO2 (0-10ppm) 2106B1599

O2 2106B1545

SO2 2106B1546

Om een volledig nieuwe sensor te bestellen, raadpleegt u het label op de bedrading van het product 
of contacteert u Honeywell Analytics.



MAN0514 uitgave 10 april 2012         Sensepoint
2106M0502

45

Bijlage D - Tabellen kruisinterferentie

Gekalibreerd gas CO H2S Cl2 SO2 NO2

Sensortype	 Surecell Surecell CTL Series 4 CTL Series 4 CTL Series 4

Interferentiegas 
C
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Acetyleen — — — — — — — — — —

Ammoniak — — — — — — — — — —

Kooldioxide 2,5% <2 1% <1 — — — — — — 

Koolmonoxide 100 100 100 0 300 0 300 3 300 -15

Chloor 1 0 1 1 — — — — 1 1

Ethanol — — — — — — — — — —

Ethyleen 100 154 500 0 — — — — — —

Ethyleenoxide — — — — — — — — — —

Waterstof 1000 140 500 0 — — — — — —

Waterstofsulfide 25 0 100 100 15 -1 15 0 15 0

Methaan 1% 0 1% <1 — — — — — —

Methanol — — — — — — — — — —

Stikstofdioxide 3 0 3 0 — — 5 -5 20 20

Nitride-oxide 100 28 25 0 35 0 35 0 35 0

Fosfine — — — — — — — — — —

Zwaveldioxide 25 0 2 0 5 0 — — 5 0

Gekalibreerd gas NH3 NH3 H2 NO O2 

Sensortype	 Sensoric 100 Sensoric 100 Sensoric Sensoric Plastic C/2 

Interferentiegas 
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Acetyleen — — — — 100 0 — — — —

 Ammoniak — — — — — — — — — —

 Kooldioxide 1% 0 1% 0 1000 0 1% 0 — —

 Koolmonoxide 300 100 300 3 50 0 1000 0 — —

 Chloor 5 0 5 0 5 0 5 0 — —

 Ethanol 1000 1 1000 1 — — — — — —

 Ethyleen 1% 0 1% 0 500 0 — — — —

 Ethyleenoxide — — — — — — — — — —

 Waterstof 1000 80 1000 25 2000 2000 1000 0 100% -9%

 Waterstofsulfide 14 18 14 0 10 0 — — — —

 Methaan — — — — 1% 0 — — 100% 0

 Methanol — — — — — — — — — —

 Stikstofdioxide 50 -25 — — 10 0 100 0 25ppm Geen 
effect

 Nitride-oxide — — — — — — — — — —

 Fosfine — — — — — — — — — —

 Zwaveldioxide 25 -21 — — 2 0 50 0 — — 
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Bijlage D - Tabellen kruisinterferentie 

Opmerkingen:

1.   De cijfers in de tabellen zijn enkel een raming, want de kruisinterferentiewaarden kunnen erg 
verschillen van cel tot cel.

2.  Deze cijfers vormen geen basis voor het voorspellen van de waarden van kruisgevoeligheid.

3.  Kruisinterferenties zijn niet noodzakelijk lineair en daarom mogen deze cijfers niet 
 buiten het vermelde bereik worden extrapoleerd.

4.  Alle hoeveelheden zijn in ppm tenzij anders vermeld.

5.		 	Hoge	concentraties	van	zure	gassen	(bv.	CO2 , SO2 , NO2 ) of helium verhogen de gevoeligheid 
van	zuurstof.	Het	signaal	zal	verhogen	met	ongeveer	0,3%	voor	elke	1%	van	aanwezige	CO2 . 

 Gegevens niet beschikbaar voor andere gassen.

6.   De percentniveaus van chloor of ozon geven een verwachte 1:1 kruisinterferentie met zuurstof.  
Geen gegevens om dit te bevestigen.
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Bijlage B - Woordenlijst

Atmosfeer met explosief gas

Een mengeling van ontvlambare stoffen in de lucht in de vorm van gasdampen of mist waarin, na 
ontstekeking, verbranding zich verspreidt door de ongeconsumeerde mengeling.

Lower Explosive Limit (LEL)

De hoeveelheid brandbaar gas of brandbare damp in de lucht die nog geen explosief mengsel vormt.

Ex d

Vuurbestendig of explosiebestendig binnen de beperkingen van de Europese normen EN60079. Een 
omhulsel dat bestand is tegen de druk van een explosie of een explosief mengsel binnen dit omhulsel 
en daardoor voorkomt dat de explosie zich uitbreidt tot de explosieve atmosfeer daarbuiten.

Ex e

Verhoogde veiligheid binnen de beperkingen van de Europese normen EN60079 geldend voor 
apparaten die in normaal bedrijf geen vonken veroorzaken en die extra tegen de mogelijkheid van 
excessief hoge temperaturen zijn beveiligd.

PPS

Polymeerpolyfenyleensulfide, geschikt voor gebruik in de meeste chemische milieus (bv. zuren, 
aldehydes, ketones, alkali, petroleum, aromatische koolwaterstoffen, alcohol, ether, esters en de 
meeste gechloreerde koolwaterstoffen). Vermijd langdurige onderdompeling in oplosmiddelen. Voor 
meer details contacteert u Honeywell Analytics Ltd.

IS

Intrinsiek veilig (intrinsically safe), apparaten met schakelingen die geen brandbare gassen tot 
ontsteking kunnen brengen.



Opmerking:
Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze 
publicatie betrouwbaar is, kan geen aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten of omissies worden aanvaard. 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 contract.
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Voor uitgebreide informatie ga naar

Of neem contact op met één van 
onze vestigingen:

  

www.honeywellanalytics.com

Europa, Midden-Oosten, Afrika, Indië
Life Safety Distribution AG
Weiherallee 11a
CH-8610 Uster
Switzerland
Tel: +41 (0)44 943 4300
Fax: +41 (0)44 943 4398
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 
#508, Kolon Science Valley (I)
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


