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

Neem vooral goed kennis van de Veiligheidswaarschuwingen.

WAARSCHUWINGEN
1.	 Het	Searchline	Excel-gasdetector	is	gecertificeerd	en	bedoeld	voor	gebruik	in	potentieel	

gevaarlijke omgevingen. Installeer en gebruik de Searchline Excel-gasdectector daarom in 
overeenstemming met de meest recente regels en voorschriften.

2. Voor installaties in Europa dient de “Code of Practice” betreffende de KEUZE, 
INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE APPARATEN VOOR GEBRUIK IN 
EEN OMGEVING WAAR GEVAAR VOOR EXPLOSIE BESTAAT in acht te worden genomen. 
Algemene aanbevelingen worden gedaan in EN 60079-14:2008 & IEC 60079-14:2007. 
Raadpleeg EN 60079-29-2:2007 & IEC 60079-29-2:2007 in Europa of de overeenkomstige 
lokale of nationale regelgeving. 

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

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

5. De Searchline Excel-gasdetector dient zo te worden geaard dat het voldoende tegen 
elektrische schokken en elektrische storingen is beveiligd. Zie Hoofdstuk 3 voor 
aandachtspunten betreffende de elektrische installatie.

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

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

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

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

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

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

12. Open de behuizing niet in een explosieve atmosfeer.

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

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

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

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

Veiligheid
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Voorzichtig:
1. Gebruik uitsluitend voor de Searchline Excel-gasdetector goedgekeurde onderdelen en toebehoren.

2. Om naleving van de veiligheidsnormen te garanderen mogen werkzaamheden met betrekking tot het in 
werking stellen en het routineonderhoud van de Searchline Excel-gasdetector uitsluitend door bevoegd 
personeel worden uitgevoerd.

Belangrijke informatie
1. Honeywell Analytics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de installatie en/of het gebruik van zijn 

apparatuur als dit niet gebeurt overeenkomstig de juiste uitgave en/of revisie van de handleiding.

2. 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 voor advies.

3. Effect van een explosieve atmosfeer op materialen.

De Searchline Excel is gemaakt van materialen die goed bestand zijn tegen bijtende en agressieve stoffen en 
oplosmiddelen. De Exd-behuizingen zijn vervaardigd uit 316 roestvrij staal en de explosiebestendige vensters 
zijn gemaakt van gehard natronkalkglas. Voor zover Honeywell Analytics bekend is, heeft een explosieve 
atmosfeer geen invloed van betekenis op deze materialen. Met vragen hierover kunt u terecht bij Honeywell 
Analytics of een vertegenwoordiger.

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

1. De geïntegreerde voedingskabels moeten mechanisch beschermd zijn en aangesloten zijn in een geschikte 
aansluit- of verdeeldoos.

2. De bevestigingsschroeven van het deksel zijn in roestvrij staal met een kwaliteit van ten minste 12.9,  
A2-80 of A4-80 (gebruik alleen door Honeywell geleverde schroeven)

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 van 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 verdeler/agent of met Honeywell Analytics.

Veiligheid
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De Searchline Excel Cross-Duct-gasdetector is open pad infrarood gasdetector voor methaan. 

Hij detecteert koolwaterstofgasmengsels (>70% van de samenstelling met evenwicht C2 - C6 koolwaterstoffen). 
Contacteer Honeywell Analytics voor advies voor andere gasmengsels.

De	Searchline	Excel	Cross-Duct	is	specifiek	ontworpen	voor	gebruik	waar	de	padlengte	tussen	0,5	en	5	m	
bedraagt voor toepassingen zoals luchtinlaatkanalen. Hij bestaat uit een transmitter-en-ontvangereenheid en 
een	afzonderlijk	verwarmd	reflectorpaneel.	

De detector werkt volgens het IR-adsorptieprincipe. Als er een wolk methaangas aanwezig is, wordt een 
deel van het infrarode licht door het gas geabsorbeerd. De hoeveelheid licht die de ontvanger bereikt, neemt 
hierdoor evenredig met de hoeveelheid gas in de bundel af.

Het uitgangssignaal van de detector is proportioneel tot 0-100 % LEL (Lower Explosive Limit) gas. 

Searchline Excel Cross-Duct is geschikt voor gebruik in Zone 1 or 2 gevaarlijke omgevingen (internationaal) 
en voorClass 1 Division 1 of 2 (Noord-Amerika).

 Opmerking: DE INFRAROODBUNDEL IS ONZICHTBAAR EN VEILIG VOOR HET OOG.

Deze handleiding bestaat uit de volgende delen:

 • Hoofdstuk 1 Inleiding

 • Hoofdstuk 2 Overzicht

    Een korte beschrijving van de systeemonderdelen

 • Hoofdstuk 3  Installatie en werking 
Belangrijke informatie betreffende de positie van de detector, 
elektrische verbindingen, stroomtoevoervereisten, mechanische 
installatie en inbedrijfstelling, waaronder een installatiechecklist.

 • Hoofdstuk 4  Onderhoud 
 Regelmatige onderhoudsvereisten en instructies voor functietests

 • Hoofdstuk 5 Problemen oplossen

	 •	 Hoofdstuk	6	 Specificaties

	 •	 Hoofdstuk	7	 Certificatie

 • Appendix A  Handheld Interrogator

 • Appendix B  Woordenlijst

 • Appendix C  Toebehoren & reserveonderdelen

1. Inleiding
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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 lichter letsel of materiële 
schade.

Opmerking: Geeft nuttige/bijkomende informatie.

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

Bijbehorende documenten
Serie DX100 aansluitdozen technische handleiding Artikelnr.: 2104M0701

DVC100(M) MK2 aansluitdoos beknopte handleiding Artikelnr.: 2104M0409

WAARSCHUWING

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

1. Inleiding
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2.1 Inleiding
Searchline Excel Cross-Duct-gasdetector bestaat uit een transmitter, een ontvanger en een verwarmd 
reflectorpaneel.	De	 transmitter	en	ontvanger	genereren	en	detecteren	de	 infraroodbundel.	Het	verwarmde	
reflectorpaneel	is	gemonteerd	tegenover	het	kanaal	om	de	bundel	van	de	transmitter	terug	naar	de	ontvanger	
te kaatsen. 

 Opmerking: DE INFRAROODBUNDEL IS ONZICHTBAAR EN VEILIG VOOR HET OOG.

Er zijn 2 bereiken van de Searchline Excel Cross-Duct-gasdetector. Dit zijn:

Versie Padlengte (m) Padlengte (ft) Certificatie

Kort bereik: 0,5 — 2,5 m (20in — 8ft) ATEX, IECEx, UL

Lang bereik: 2,5 — 5m (243,84cm — 457,20cm) ATEX, IECEx

De	gasdetector	met	lang	bereik	gebruikt	een	groter	reflectorpaneel	dan	de	versie	met	kort	bereik.

2. Overzicht

Verwarmd reflectorpaneel

Montageplaat

Montageblok

Transmitter

Buis

OntvangerAansluitdoos  
(type DVC100 (M) MK2) 
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2.2 Transmitter- en ontvangereenheid

2.2.1 Transmitter
De transmitter produceert een intense, gecollimeerde infraroodbundel van een Xenon-boogflitslamp. 
Het transmittervenster wordt verwarmd om vorst en condensatie te beperken. Onder bijzonder koude 
omstandigheden wordt deze transmitterverwarming opgevoerd tot 'turboniveau'. Deze turbostand kan worden 
uitgeschakeld als er geen behoefte aan is. 

De	draden	voor	de	elektrische	verbindingen	naar	de	transmitter	worden	door	een	flexibele	buis	beschermd.	
Er zijn 3 transmitterdraden, rood (+24V), zwart (0V) en groen / geel (GND).

 Opmerking: De infraroodbundel is onzichtbaar en veilig voor de ogen.

2.2.2 Ontvanger
De ontvanger verzamelt de infraroodstraling van de transmitter en voert metingen uit om het methaangas in 
het bundelpad te kunnen detecteren.

Het outputsignaal van de ontvanger is 4 - 20mA beschikbaar als een source- of sink-optie. De output wordt 
geijkt voor een bereik van 0 tot 100 % LEL-methaan. 

 Opmerking: De detector gebruikt de kanaalbreedte in de berekening van de gasmeetwaarde - het is 
essentieel dat deze correct wordt ingesteld tijdens de installatie (zie Appendix B.2 voor het verklaren 
hoe de open-padgasdetectoren de gasconcentratie meten)

Outputsignalen onder 4mA worden gebruikt om Fout (0mA), Geblokkeerd (2mA), Bundel geblokkeerd (2,5mA) 
en Zwak signaal (3mA).

De ontvanger communiceert met de SHC1 Handheld Interrogator met een RS485 output. De SHC1 wordt 
gebruikt voor ingebruikname, functietests en diagnostische procedures.

Het ontvangervenster wordt verwarmd om vorst en condensatie te beperken. 

De	draden	voor	de	elektrische	verbindingen	naar	de	ontvanger	worden	door	een	flexibele	buis	beschermd.	
De ontvanger heeft zes aansluitdraden, rood (+24 V), zwart (0 V), wit (4 – 20 mA), oranje (RS485 A), blauw  
(RS485 B) en groen/geel (GND).

2. Overzicht

Poort 

Sleuf voor testfilter

Gas in / uit

Begassingscel

Transmitter

Montageblok

Bundelsplitser

Ontvanger
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2.2.3 Montageblok
De ontvanger en de transmitter zijn in de fabriek uitgelijnd en moeten op een montageblok worden bevestigd. 
Ze mogen niet worden gedemonteerd. Het montageblok heeft een bovendeksel dat kan worden verwijderd 
om de transmitter- en ontvangervensters te reinigen. In het montageblok vindt u een schuin venster (de 
bundelsplitser)	die	de	bundel	in	de	ontvanger	reflecteert.	

Het	montageblok	heeft	2	functies	voor	functietests	-	een	gascel	en	een	sleuf	voor	plastic	testfilters.

2.3	Verwarmd	reflectorpaneel	
Het	verwarmde	reflectorpaneel	bestaat	uit	een	retroreflector	die	zich	in	een	afgesloten	glazen	eenheid	bevindt	
met geïntegreerde verwarming om condensatie en vorst te beperken. 

Het	reflectorpaneel	moet	worden	gemonteerd	tegenover	de	ontvanger	en	transmitter	en	loodrecht	ten	opzichte	
van de bundel.

De	reflector	vereist	een	nominale	24	V	stroomtoevoer.

2. Overzicht
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3.1 Inleiding

Iedereen die voor het installatieontwerp van Searchline Excel Cross-Duct verantwoordelijk is, wordt dringend 
aangeraden dit hoofdstuk te bestuderen en na te denken over de vraag hoe de informatie en aanbevelingen 
daarin	het	best	in	het	ontwerp	en	de	specificaties	voor	de	installatie	toegepast	kunnen	worden.

Mocht u vragen over de opzet van uw installatie hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot Honeywell Analytics 
Ltd of tot uw dealer.

Honeywell Analytics is er alles aan gelegen dat klanten op de werking van hun Searchline Excel Cross-Duct-
gasdetectoren kunnen vertrouwen. Om die reden mag de Searchline Excel Cross-Duct uitsluitend worden 
geïnstalleerd door volledig getraind personeel (opgeleid door Honeywell Analytics of een door Honeywell 
Analytics erkende trainer). 

Deze training geeft installateurs een goed inzicht in het product Searchline Excel Cross-Duct en de bijbehorende 
accessoires en gereedschappen, maakt hen vertrouwd met de installatie-, uitlijn- en testprocedures en leert 
hen mogelijke problemen opsporen en verhelpen.

Bij iedere installatie wordt een installatiecontroleformulier ingevuld en aan Honeywell Analytics of zijn agenten 
geretourneerd. Meer informatie over dit controleformulier vindt u aan het einde van dit hoofdstuk.

 Opmerking: DE INFRAROODBUNDEL IS ONZICHTBAAR EN VEILIG VOOR HET OOG.

3.2 Opstelling en montage

3.2.1 Algemeen
Bij het voorbereiden van de installatie dient zorgvuldig te worden nagedacht over de vraag wat de beste plaats 
voor de Searchline Excel Cross-Duct-gasdetector is, welke bronnen op deze plaats mogelijk problemen kunnen 
veroorzaken en hoe de eenheid moet worden gemonteerd en gesteund.

Opgelet:	 	De	transmitter,	ontvanger	en	het	reflectorpaneel	hebben	verwarmde	vensters	om	
condensvorming en vorst te beperken. Toch kan gedeeldelijke verduisteringstests van 
de	reflector,	en	in	het	bijzonder	het	afzetten	van	waterdamp	op	de	reflector,	leiden	tot	
negatief verloop, wat de alarmdrempel doet stijgen. Bescherm de Searchline Excel 
Cross-Duct waar mogelijk tegen vuil en condens door hem goed in het kanaal en ideaal 
stroomafwaarts	van	filters	/	dempers	te	plaatsen.

3.2.2 Gunstigste plaats
Voor de plaatsing van gasdetectoren volgt u het advies van experts die gespecialiseerd zijn in gasverspreiding, 
experts die op de hoogte zijn van de procesinstallatie en de bijbehorende uitrusting, het veiligheids- en 
technisch personeel. De overeenstemming die werd bereikt over de plaatsing van de detectoren, moet worden 
vastgelegd.

3. Installatie en bediening

WAARSCHUWING

Bij de keuze, de installatie en het onderhoud van elektrische apparaten voor 
gebruik in een omgeving waar gevaar voor explosies bestaat, dienen te allen 

tijde de hiervoor geldende veiligheidsregels in acht te worden genomen.
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3.2.3 Plaats met maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid
Voor optimale prestaties moet u erop letten dat u het toestel niet plaatst in omgevingen waar deze nadelige 
invloeden kunnen optreden:

Trilling - De structuur waaraan Excel-detectoren worden bevestigd mag niet blootstaan aan hoektrillingen van meer dan  
± 0,5°. Vermijd indien mogelijk alle punten waar de montagestructuur aan krachtige trillingen onderhevig is. Als 
ophanging in de directe nabijheid van sterke trillingbronnen onvermijdelijk is, tref dan maatregelen om deze 
trillingen te dempen en zorg dat de montagestructuur zo stijf mogelijk is.

Monstagestijfheid - De kanaalwanddikte moet geschikt zijn om de stijfheid van de Searchline Excel Cross-
Duct montage te behouden tot binnen ±0.5°.

Intense hitte -	De	Excel	is	gecertificeerd	en	gespecificeerd	voor	gebruik	bij	een	omgevingstemperatuur	tot 
+65 °C. Als er sterke warmtebronnen aanwezig zijn (fakkels, intens zonlicht, e.d.) dient eenzonnekap 
(onderdeelnr.: 2104B2323) of soortgelijke afscherming te worden aangebracht om de eenheid tegen al te 
sterkeverhitting te beschermen.

Bronnen van ernstige verontreiniging - Vermijd plaatsen waar voortdurend vuil of vocht tegen de vensters 
van de eenheid wordt geblazen. Mogelijke bronnen van zware verontreiniging zijn uitlaten van generatoren of 
turbines, fakkels, boorgereedschappen, ontluchtingskanalen, schoorstenen, e.d. Als dergelijke bronnen niet 
te vermijden zijn, kan worden gedacht aan extra afscherming of aan een zo goed mogelijke toegang, zodat 
de eenheden vaker schoongemaakt kunnen worden.

Sneeuw en ijs bij temperaturen beneden -20 °C - De verwarmde optiek van de Excel-eenheden houdt de 
vensters vrij van sneeuw of ijs tot een temperatuur van ca. –20 °C. Bij nog lagere temperaturen zal sneeuw of 
ijs op het venster pas smelten als de omgevingstemperatuur weer stijgt. Als het Excel-systeem is bedoeld voor 
langdurig gebruik in de buitenlucht onder zeer koude omstandigheden verdient het aanbeveling de eenheden 
extra tegen sneeuw en ijs af te schermen.

Accidental Impact - Plaatsen waar Excel-eenheden klappen of stoten kunnen oplopen van rijdend materieel, 
personen of bewegende voorwerpen, zodat de uitlijning verstoord wordt, dienen zo veel mogelijk vermeden te 
worden. Is dit niet mogelijk, dan dienen extra maatregelen te worden getroffen, zoals een betere mechanische 
bescherming of het plaatsen van waarschuwingsborden. Omdat de transmitter en ontvanger uit de wand van 
het luchtkanaal steken, dienen bovendien voorzorgsmaatregelen ter bescherming van personen te worden 
getroffen.

Intense Electromagnetic Fields - De Searchline Excel voldoet aan EN50270 en is als zodanig goed tegen 
storing door elektromagnetische velden beschermd. Plaatsen in de directe nabijheid van radio- of radarzenders, 
zware elektrische installaties en hoogspanningskabels kunnen echter blootstaan aan veldsterkten die de in 
de norm vastgelegde waarden overschrijden. Dergelijke plaatsen dienen bij voorkeur te worden vermeden; 
is dit niet mogelijk dan dient de detector zo ver mogelijk van de bron van elektromagnetische straling te 
worden	geïnstalleerd.	Ook	 voorzorgsmaatregelen	 zoals	 extra	 afscherming,	 filtering	 en	onderdrukking	 van	
stootspanningen kan op dergelijke plaatsen nuttig zijn.

Dek de Excel echter niet met isolatie af en zorg dat de lucht vrij om de eenheid heen stromen.

3.2.4 Bundelpad
Het pad van de infraroodbundel in het kanaal kan normaal geen invloed ondervinden van obstakels. Toch moet 
men erop letten het volgende te vermijden:

 • Stoompijpen

 • Rondspattend of –sproeiend water

3. Installatie en bediening
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3.2.5 Richting
The Searchline Excel Cross-Duct-toestellen moeten worden gemonteerd op een verticaal en plat oppervlak, 
zodat de optische as horizontaal is. Zorg ervoor dat het oppervlak stijf en stevig is. Monteer indien nodig eerst 
extra steunen voordat u de eenheid installeert (zie opmerking over trilling hierboven). 

Het	verwarmde	reflectorpaneel	moet	rechtstreeks	tegenover	en	loodrecht	op	de	optische	as	van	de	transmitter	
en de ontvanger worden geplaatst. Als de wanden van het luchtkanaal niet zuiver verticaal zijn of niet exact 
evenwijdig met elkaar lopen, moet dit bij de montage in het uitgezaagde gat worden gecompenseerd. 

Het is af te raden om de Cross Duct Excel boven of onder in het luchtkanaal te monteren. In deze richting zullen 
het	reflectorpaneel	of	de	transmitter	en	de	ontvanger	vatbaar	zijn	voor	het	vormen	van	verontreiniging.

3.2.6 Toegang voor reiniging
Searchline	Excel	Cross-Duct	 transmitter	 en	ontvanger	en	het	 verwarmde	 reflectorpaneel	moet	 regelmatig	
worden	gereinigd.	Het	reflectorpaneel	moet	mogelijk	van	het	kanaal	worden	gedemonteerd	om	het	venster	
te	reinigen.	Het	is	aan	te	raden	om	een	toegangspunt	in	de	goot	te	voorzien	naast	het	reflectorpaneel,	zodat	
het kan worden gereinigd. 

3.3 Elektrische aansluitingen

3.3.1 Algemeen
Searchline Excel Cross-Duct voldoet aan EN50270. Om de conformiteit met deze normen te handhaven, dient 
de elektrische installatie van de Excel correct te worden uitgevoerd.

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

a. Indien mogelijk dient te worden vermeden dat de behuizing van de eenheden wordt aangesloten op 
leidingen met veel stoorspanningen (vuileleidingen). De behuizing (die intern is verbonden met de groen-
gele aardedraad) dient bij voorkeur te worden aangesloten op een storingvrij aardingscontact. Zie ook 
punt e. hieronder. Met de bijgeleverde isolatiekit kan de Searchline Excel eenvoudig elektrisch van een 
‘vuile’ aarde worden geïsoleerd. Deze kit dient standaard te worden geïnstalleerd, tenzij de plaatselijke 
voorschriften dit verbieden.

b. De kabels naar de eenheden dienen over de hele lengte te zijn afgeschermd. Deze afscherming moet 
weer met een storingvrij (schoon) aardingscontact zijn verbonden.

c. De storingvrije (schone) aardleiding mag op slechts één punt worden verbonden met een veiligheidsaarding 
(meestal een vuile aarde), en wel zodanig dat deze geen storing op de storingarme instrumentaarde 
veroorzaakt. Aarding via een sterschakeling beperkt de kans op overspraak van aardstromen tot een 
minimum.

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

e. Waar mogelijk dient de afscherming van de veldkabel te worden verbonden met de groengele aardedraad 
(GND) van de detector, zodat er één doorlopende aardingskring ontstaat. Deze aansluiting mag geen 
aardlus veroorzaken.

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

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

3. Installatie en bediening
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h. Elektrische storingen die door de installatie op de geleiders van de 4 - 20 mA kring worden veroorzaakt, 
dienen beneden de door de algemene eisen van EN 60079-29-2 & IIEC 60079-29-2 voorgeschreven 
niveaus te blijven. In de praktijk houdt dit in dat de storingsstromen in deze stroomkring niet groter mogen 
zijn dan ±0,25mA.

j. Vaak is de 0-voltrail van de controller of het regelsysteem rechtstreeks verbonden met een zijde van de 
detectieweerstand van de 4-20 mA ingangsstroom In dat geval is ook de storing op de 0-voltrail direct 
verbonden met de 4-20mA ingang. Om extra storing op de 0-voltrail te vermijden, mag deze niet met de 
veiligheidsaarding of terugvoerleidingen van storende apparatuur zijn verbonden.

k. Alle elektrische toestellen die zijn aangesloten op de gasdetector moeten voldoen aan EN50270.

l. De 24 V voeding dient vrij te zijn van grote spanningsstoten en –schommelingen.

m. De aders van de veldkabel moeten dik genoeg zijn om de gasdetector te kunnen voorzien van een spanning 
van minstens 18 V.

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

3.3.2  Aansluitingen transmitter en ontvanger via DVC100 (M) MK2

3. Installatie en bediening

Veldbedrading

+24 V DC IN (klem 1)
0 V (klem 3)

4-20 mA (klem 5)
Aardklem

MOD BUS DOORLAAT (klem 9)
MOD BUS A (klem 10)
MOD BUS B (klem 11)

Aardklem
+24 V (klem 2)

0 V (klem 4)

Bedrading 
Cross-Duct Transmitter

Bedrading 
Cross-Duct Ontvanger

R5485 (B) (blauw) (klem 8)
RS485 (A) (oranje) (klem 7)
4-20 mA (wit) (klem 6)
Aarding (groen / geel) (aardingsklem)
+24 V DC (rood) (klem 2)
0 V (zwart) (klem 4)
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3.3.3  Aansluitingen transmitter en ontvanger via DX100 (M)

3.3.4 Aansluitingen transmitter en ontvanger

3. Installatie en bediening

1 6

1

6

Cross-Duct 
ontvangeraansluitingen

Aansluitingen  
regelkast

Cross-Duct 
-transmitter 

aansluitingen

MODBUS A

Blauw (B)

Oranje (A)

Rood (+24VDC)

Wit (4-20 mA)

Zwart (0V)

Groen/Geel (aarding)

MODBUS B

+24VDC - in
4-20mA - uit

0VDC - in

Rood (+24VDC) Zwart (0V)

Groen/Geel (aarding)
Veiligheids- / 
randaarding 

Scherm modbus 
doorlaat

DX100 (M) aansluitdoos
Kabelafscheiding

Instrumentaarde 
(schoon)

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

A
B

Ex d of Ex e aansluitdoosSHC Protection Device

Aansluitdraad 
(tijdelijke 

aansluiting)
SHC1

Transmitter- 
aansluitingen 

Aansluitingen  
van controller 

Ontvanger-
aansluitingen 

Zwart 0 V
4-20mA
AAR
0V
+24V

BRN
4-20mA

BLA

Rood +24 V
Groen/ AARD

2-draads 
crimp ferrules

Aardklem

GROEN / GEEL  
AARDING
WIT 4-20 mA
ORANJE A
BLAUW B
ROOD +24 V
ZWART 0V

Aarding

Kabelafscheiding
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3.3.5 Externe installaties 
Voor veraf of op moeilijk toegankelijke plaatsen geïnstalleerde systemen kunnen de DVC100 (M)/ DX100 (M) 
op een bereikbare plaats worden aangebracht via een op de montageplaat van de ontvanger bevestigde 
tussenaansluiting (bv. PL6I2 / AKRON / Killark).

De kabel tussen de eenheid en de DVC100(M) / DX100(M) mag maximaal 1 km lang zijn (volgens RS485).

3.4 Voeding

3.4.1 Algemeen
De Searchline Excel Cross-Duct-gasdetector werkt met een voedingsspanning van nominaal 24 V DC 
(gelijkstroom). De toevoerspanning bij de aansluitklemmen moet zich in het bereik 18 tot 32 V bevinden voor 
de	transmitter	en	de	ontvanger	en	binnen	het	bereik	van	18	tot	28	V	voor	het	verwarmde	reflectorpaneel.

3.4.1.1 Eenheid transmitter en ontvanger

Het maximale stroomverbruik van de transmitter en de ontvanger en de kabellengtes zijn als volgt:

Type eenheid
Maximale  

stroomverbruik (W)

Maximale kabellengte (m) 
met 1,5 mm2 Geleiders  

(12 ohm/km)

Maximale kabellengte (m) 
met 2,5mm2 Geleiders  

(7,6 ohm/km)

Transmitter / ontvanger 13 340 540

Opmerkingen:

1. Aangenomen wordt dat de spanning in de regelkamer +24 V is.

2. De turboverwarming van de transmitter is normaal ingeschakeld.

Terminalgroottes:  DVC 100 (M)    0,5 mm2 - 4 mm2  (20 AWG - 12 AWG)  
 DX100 (M)    0,5 mm2 - 4 mm2  (20 AWG - 12 AWG)  
 HA aansluitdoos 00780-A-0100 0,5 mm2 - 6 mm2 (20 AWG - 10 AWG)

3.4.1.2	Verwarmd	reflectorpaneel

Het	 verwarmde	 reflectorpaneel	 vereist	 een	 voedingsspanning	 van	 18-28	Vdc.	Omdat	 het	 een	 resistente	
verwarming is, is het stroomverbruik afhankelijk van de voedingsspanning. Stroomverbruik kan als volgt 
worden berekend: -

Voeding = V2  waarbij V de voedingsspanning is en R de weerstand van de verwarming

Om voldoende verwarming te garanderen over een breed voedingsspanningsbereik, zijn er 2 aansluitopties 
beschikbaar. Deze gebruiken verschillende verwarmingsweerstanden afhankelijk van de beschikbare 
voedingsspanning (>20 V of 18-20 V). 

3. Installatie en bediening
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Verwarmd	reflectorpaneel	kort	bereik	(onderdeelnummers	2104B0715,	2104B0717)

Identificatie van de 
klemmen

Draadkleur
Klantaansluiting  

(> 20 V)
Klantaansluiting  

(< 20 V)
Weerstand van de 
verwarming (R)

1 Wit 0V 0V

2 Zwart of bruin > 20 Vdc 100Ω

3 Blauw 18-20 Vdc 68Ω

6 Groen Aarding Aarding

Verwarmd	reflectorpaneel	lang	bereik	(onderdeelnummer	2104B0716)

Identificatie van de 
klemmen

Draadkleur
Klant  

-aansluiting (> 20 V)
Klant  

-aansluiting (< 20 V)
Weerstand van de 
verwarming (R)

1 Wit 0V 0V

2 Zwart of bruin >20 Vdc 33Ω

3 Blauw 18-20 Vdc 23Ω

6 Groen Aarding Aarding

Belangrijk:  Indien de transmitter en de ontvanger een voedingskabel delen met het verwarmde 
reflectorpaneel,	moet	men	nagaan	of	er	een	minimale	spanning	van	18	V	beschikbaar	is	
voor	de	transmitter	en	de	ontvanger	wanneer	het	reflectorpaneel	werkt.	

3. Installatie en bediening
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Klem 3
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Buis

Externe aarding (GND) Isolerende adapter Veldbedrading

Aardingsklem (GND)



MAN0889_Issue 3_03/13 Searchline Excel Cross-Duct Technische Handleiding

19

3.4.2 Stroomtoevoeraansluitingen - turboverwarming uitgeschakeld
Wanneer aangesloten zoals afgebeeld in hoofdstuk 3.3 Aansluitingen transmitter en ontvanger is de 
turboverwarmingsmodus voor de transmitter ingeschakeld.

Dit houdt in dat het venster bij lage omgevingstemperaturen wordt verwarmd om condensvorming, bevriezing 
of sneeuwaanslag tegen te gaan.

Als de installatie niet verwarmd hoeft te worden, kan energie worden beperkt door de verwarming uit te 
schakelen.

De verwarming wordt uitgeschakeld door de stroomaansluitingen van de transmitter om te draaien, zoals het 
volgende schema laat zien. Alle andere aansluitingen blijven gelijk.

Opmerkingen:

1. Alleen transmitters hebben een turboverwarming die kan worden uitgeschakeld. De ontvanger heeft 
een proportionele verwarming die niet kan worden uitgeschakeld.

2. Als de turboverwarming is uitgeschakeld, blijft de normale verwarming van het transmittervenster 
wel gewoon werken.

3. Draai de stroomaansluitingen van de ontvanger niet om. De ontvanger wordt hierdoor niet beschadigd, 
maar werkt alleen niet meer.

3. Installatie en bediening

AansluitdoosTransmitteraansluitingen
Keer deze aansluitingen om om de  
turboverwarming uit te schakelen Kabel- 

afscheiding

Aansluitingen regelkast
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Tx +24V
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0V DC voeding
Rood +24 V

Groen /  GND 
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3.5 Installatieprocedure

3.5.1 Algemeen
Het plaatsen van de Searchline Excel Cross-Duct in 2 stappen. Eerst wordt het luchtkanaal voorbereid en 
worden de Excel-onderdelen gemonteerd. Vervolgens worden de elektrische draden aangesloten. De transmitter 
en de ontvanger moeten volledig gemonteerd in het luchtkanaal worden aangebracht voordat de elektrische 
aansluitingen gemaakt kunnen worden.

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

3.5.2.1 Eenheid transmitter en ontvanger

Lokaliseer de gaten in de montageplaat a.d.h.v. deze tekening en tabel:

3. Installatie en bediening

15
5 

m
m

100 mm

Aanduid-
ing

Aantal Formaat Gebruikt voor

A 4
M6  

schroefdraad
Montage montageblok 

B 8 6,5mm
Montage van de steunbalken 

op de montageplaat

C 2 14 mm
Onder bevestigingsmoeren  

van de steunbalken.

D 1 10 mm Doorlaat voor montageblok

E 1 25 mm
Cross-Duct optisch  

meetpad

F 1
M6 

schroefdraad

DVC100 (M) montage aansluit- 
doos (samen met  

2 onderste F1 gaten)

F1 4
M6 

schroefdraad
DVC100 (M) MK2 montage 

aansluitdoos

G 4
M6  

schroefdraad
Montage BARTEC- 

aansluitdoos

H 2
M10  

schroefdraad
DX100(M) aansluitdoos  

montage

OPMERKING: Indien n iet 
gebruikt moeten de bovenste 
twee F1, de bovenste 2 G en 
de F-gaten worden afgedekt 
om lekken van het kanaal te 
voorkomen. Gebruik de 5 off 
M6 x 8 schroeven, en platte en 
gegroefde sluitringen.
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3. Installatie en bediening

(1) Kleef de geleverde uitsnijmal van de montageplaat tegen de kanaalwand in de positie die werd gekozen 
voor de transmitter en ontvanger.

Opmerking:  De kruising van de dikke lijnen op de mal (punt X) komt overeen met het midden van de  
IR-bundel van de eenheid.

(2)	 Het	verdient	aanbeveling	in	dit	stadium	ook	de	positie	van	de	retroreflector	op	de	tegenoverliggende	wand	
van	het	luchtkanaal	te	markeren.	Kleef	de	uitsnijmal	van	het	reflectorpaneel	tegen	de	buitenkant	van	de	
kanaalwand tegenover de transmitter en de ontvanger.

	 Zorg	ervoor	dat	punt	X*	op	de	uitsnijmal	van	het	reflectorpaneel	zich	rechtstreeks	tegenover	punt	X	op	de	
uitsnijmal van de montageplaat bevindt.

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

(4) Snijd een rechthoekig gat in de kanaalwand.

 Volg omtrek H.

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

(6) Meet de afstand (in meters) tot de andere wand.

 Noteer deze afstand, omdat deze later nodig is tijdens de ingebruikname.

(7) Steek de beide steunen voor de montageplaat door het gat en bevestig ze met M6 ringen en boutjes aan 
de binnenkant van het kanaal.

 Zorg dat de schroefdraadgaten in de steunen precies over de boorgaten in het luchtkanaal liggen.

(8) Bevestig de montageplaat, transmitter en ontvanger en de aansluitdoos.

 Gebruik M6 x 20 schroeven en ringen om de plaat te bevestigen.

(9) Steek de aansluitdraad van de ontvanger door de kabeldoorvoeren van de aansluitdoos. (zie 3.5.3 (2)).

3.5.2.2	Verwarmd	reflectorpaneel

(1) Kleef de uitsnijmal voor de retroreflector op de buitenzijde van de kanaalwand tegenover de  
transmitter / ontvanger.

 Zorg dat punt X* zich recht tegenover punt X op de mal van de montageplaat bevindt Dit garandeert dat 
de	bundel	van	de	transmitter	het	midden	van	de	reflector	raakt.

(2) Boor 6 montagegaten (diameter 7 mm) op de met een J aangegeven punten. 

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

(4)	 Steek	de	beide	steunen	voor	het	reflectorpaneel	door	het	gat	en	bevestig	ze	met	M6	ringen	en	boutjes	
aan de binnenkant van het kanaal.

 Zorg dat de schroefdraadgaten in de steunen precies over de boorgaten in het luchtkanaal liggen.

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

(6)	 Schuif	de	retroreflector	over	de	schroefkoppen	en	laat	hem	op	de	uitstekende	schroeven	rusten.

(7)	 Draai	nu	de	vier	schroeven	aan	zodat	de	retroreflector	in	positie	wordt	geklemd.



MAN0889_Issue 3_03/13 Searchline Excel Cross-Duct Technische Handleiding

22

3.5.3 Elektrische installatie
(1) Schakel alle stroombronnen naar de eenheid uit en zorg dat ze tijdens deze procedure UIT blijven totdat 

de instructie wordt gegeven om de stroom in te schakelen.

 Zie hoofdstuk 3.6 Ingebruikname. Als de transmitter / ontvanger wordt geïnstalleerd met andere dozen 
dan DVC100(M) of DX100(M), zorg dan deze aan de volgende eisen voldoen:

 a. M20 kabelglans voor BASEEFA-eenheden of 3/4 NPT voor UL

 b. aansluitklemmen voor vijf draden en aarde.

(2) Verwijder de M20 lasdoppen plugs (indien aanwezig) en bevestig de draden van de Searchline Excel 
Cross-Duct transmitter/ontvanger in de aansluitdozen.

 Bevestig de klemringen en zet de draden in de aansluitdozen vast.

(3) Bevestig goedgekeurde kabelglans in de doorvoeropeningen van de aansluitdoos.

 Dicht ze indien nodig af tegen indringend vocht.

(4) Sluit alle ongebruikte doorvoeropeningen met pluggen af. 

(5) Breng de elektrische aansluitingen aan. Zie hoofdstuk 3.3.

3.6 Ingebruikname

3.6.1 Algemeen
Tijdens de ingebruikname wordt de SHC1 Handheld Interrogator gebruikt om te communiceren met de 
Searchline Excel Cross-Duct. U vindt alle details over de SHC1 Handheld Interrogator in Appendix A.

De ingebruikname omvat de volgende stappen:

• Sluit de Handheld Interrogator aan op de gasdetector.

•  Schakel de stroom naar de gasdetector in stel de Interrogator in voor gebruik met het  
Excel-systeem

• Stel de klok voor de Excel in

• Initialiseer de Excel-gasdetector

• Functietest	met	testfilters

• Eindigen

3.6.2 De Interrogator aansluiten
Sluit de SHC1 Handheld Interrogator op een van de volgende manieren op de gasdetector aan:

•  via een Honeywell Analytics DVC100 (M)/ DX100 (M)-aansluitdoos - sluit deInterrogator rechtstreeks 
aan op de aansluitdoos met een IS-socket, bijv.

3. Installatie en bediening
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Type SHC1
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• via een ander type aansluitdoos, bijv. Hawke PL612 - met SHC ProtectionDevice.

Zie schema en beschrijving hieronder Appendix C - Reserveonderdelen

 Opmerkingen:

 1. Voor dit type aansluitingen moet altijd een SHC Protection Device worden gebruikt.

 2. Voor deze procedure zijn mogelijk speciale veiligheidsmaatregelen nodig.

Voer de volgende procedure uit om de bescherminrichting aan te sluiten.: 

(1) Schakel alle stroombronnen uit.

(2) Verwijder het deksel van de aansluitdoos.

(3)  Sluit de aansluitdraad van de SHC Protection Device volgens onderstaand schema aan op de klemmen 
voor de communicatieverbinding in de aansluitdoos.

 

(4) Sluit de Interrogator aan op de IS-connector op het SHC Protection Device.

3. Installatie en bediening

Aansluitdraad
IS-connector

Aansluitdoos

Naar  
ontvanger

Aansluitdraad 
 van SHC Protection  

Device

Blauw B
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3. Installatie en bediening

ESC

Z - SHC1 EXCEL
Interrogator

Calibrator
Type SHC1

3.6.3 Inschakelen
(1) Voorzie een stroombron voor de Searchline Excel Cross-Duct transmitter / ontvanger en het verwarmde 

reflectorpaneel.

(2) Druk de (Enter) -toets op het toetsenbord van de Interrogator in en houd deze gedurende ten minste 
2 seconden ingedrukt. Hierdoor wordt de eenheid ingeschakeld.   

      Opmerking: Volledige details van de SHC1 Handheld Interrogator vindt u in 
Appendix A.

Op het display van de Interrogator verschijnt nu enkele seconden de volgende opstartmelding:

Z - SCH1 Excel 
Interrogator 4V0

(3) Controleer snel het type van de aangesloten detector dat wordt weergegeven op de bovenste regel de 
melding.

 Het display toont Excel of Optima+ of Optima.

(4) Als de eenheid Optima+ of Optima weergeeft, druk dan onmiddellijk op de toets ESCop het 
toetsenbord.

 De toets ESC moet binnen 3 seconden worden ingedrukt om effect te hebben. Zie ook Appendix A,  
hoofdstuk 5.6.

 Met deze toets wijzigt u de modus van de Interrogator in Excel, Optima Plus of Optima.

 Op het display verschijnt nu gedurende 3 seconden een nieuwe opstartmelding, dan geeft de display het menu 
Main, dit is het hoogste niveau van de menu-interface van de Interrogator:

Main 
 Display v

 Op de eerste regel van het display staat het huidige niveau van de menustructuur, op de tweede regel de 
titel, actie of gegevens van een submenu.

v
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3.6.4 De realtimeklok inschakelen
De klok van de gasdetector moet worden gelijkgezet zodat fouten, gebeurtenissen. e.d., met de juiste tijd 
worden vastgelegd voor een latere diagnose.

(1) Selecteer Calibrate in het menu Main door op de ▲ (boven) en ▼ (beneden) toetsen op het toetsenbord 
te drukken om door de menuopties te bladeren.

(2) Druk op  (Enter) op het Interrogator-toetsenbord om het menu Calibrate weer te geven. 

(3) Selecteer Set	Time/Datein het menu Calibrate.

(4) Druk op Enter op het toetsenbord zodat het display voor het instellen van de tijd verschijnt:

Time 09:26 
 09

 

 Op de bovenste regel staat de huidige tijd, op de tweede regel de nieuw ingestelde tijd.

(5) Stel het uur in met de toetsenop het toetsenbord.

(6) Druk op Enter op het toetsenbord zodat de nieuwe instelling voor de minuten op de tweede regel 
verschijnt.

Time 09:26 
 09:26

(7) Stel de minuten in met de toetsen omhoog en omlaagop het toetsenbord.

(8) Druk op Enter oop het toetsenbord zodat het display voor het instellen van de datum verschijnt:

Date 20APR03 
 20

 Op de tweede regel verschijnt de instelling voor de nieuwe datum.

(9) Stel de datum in met de toetsen omhoog en omlaagop het toetsenbord.

(10) Druk op Enter op het toetsenbord zodat de instelling voor de maand verschijnt.

(11) Herhaal de procedure voor de maand en het jaar.

(12) Druk op Enter op het toetsenbord als u klaar bent en ga terug naar het menu Calibrate.

Opmerkingen:

1. De tijd en de datum worden pas aangepast als beide zijn ingevoerd en geaccepteerd.

2. Als u op enig moment op ESC op het toetsenbord drukt, wordt de huidige instelling ongedaan 
gemaakt en gaat u terug naar de vorige instelling of menuoptie.

3. Installatie en bediening

vv

vv

vv
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3.6.5  De Searchline Excel Cross-Duct-gasdetector initialiseren
In dit deel van de procedure moeten details over de gasdetector worden ingevoerd, zodat de Interrogator de 
gasdetector met de juiste gegevens in bedrijf kan stellen.

(1) Selecteer CALIBRATE in het menu Main (hoofdmenu).

 Druk op▲ en▼ om door de menuopties te navigeren.

(2) Druk op  op de Interrogator-toetsenbord om het menu Calibrate weer te geven.

(3) Selecteer INSTALL in het menu Calibrate.

(4) Druk  op het Interrogator-toetsenbord, het volgende verschijnt:

System Type 
Duct Mount

  
U kunt het gasdetectortype niet wijzigen.

(7) Als u nu  indrukt op het toetsenbord, wordt de huidige padlengte in meters weergegeven, b.v.

Path Length 
2.5

(8) Stel de padafstand (in meter, in stappen van 0,1 m) in tussen de transmitter / ontvanger en  
	het	reflectorpaneel.

 Gebruik de▲ en▼-toetsen op het toetsenbord.

Opmerking:  Verdubbel de afstand niet, maar voer alleen de breedte van het luchtkanaal in.

BELANGRIJK – DE PADLENGTE WORDT GEBRUIKT OM DE GASAFLEZING TE BEREKENEN. ZORG 
ERVOOR DAT U ZE CORRECT INGEEFT.

(9) Druk op  op het toetsenbord en de volgende melding verschijnt:

 

 Als deze test geslaagd is, verschijnt drie seconden lang de volgende melding:

 Daarna wordt de volgende melding weergegeven:

 
Er worden geen uitlijnaanpassingen gegeven. Als de mechanische installatie goed is uitgevoerd, kan de 
Searchline Excel Cross-Duct worden geïnitialiseerd.

3. Installatie en bediening

vv

vv

Self Test 
Please Wait

Checks Passed

SIG: 
TGT:
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(10) Druk op  op het toetsenbord en de display toont: 

 

(11) Druk op  en de display toont tijdens het initialiseren:

 Wanneer de gasdetector het initialiseren heeft voltooid, verschijnt deze melding gedurende  
3 seconden:

 De display zal nu het volgende tonen:

(12) Druk  op het toetsenbord. De installatie is nu voltooid.

 Indien Excel niet wordt geïnitialiseerd, controleer dan of:

 • de huidige kanaalbreedte overeenstemt met de in stap 8 hierboven ingevoerde waarde.

	 •	 het	reflectorpaneel	zuiver	is	en	veilig	werd	gemonteerd.	

	 •	 	het	reflectorpaneel	werd	gemonteerd	tegenover	de	transmitter	/	ontvanger,	en	loodrecht	ten	opzichte	
van de bundel

 Zie voor meer help Hoofdstuk 5, Probleemoplossing.

3. Installatie en bediening

Signals OK

Ensure Zero gas 
then press Enter

Zero Cal OK

Installation 
complete

Press Enter to 
release 4-20mA
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3.6.6 Functietest
Voor	een	functietest	uit	met	plastic	testfilters	(onderdeelnr.	2104N3000).	Plastic	testfilters	die	in	het	meetpad	
worden geplaatst zorgen voor een infraroodabsorptie die deze van methaangas benadert. 

De	functietestfilters	voor	het	testen	van	Searchline	Excel	Cross-Duct	hebben	geen	bepaald	gasaflezingbereik.	
In	plaats	daarvan	zijn	ze	gemerkt	met	letters	B	tot	H,	met	de	aflezing	die	door	elk	filter	wordt	geproduceerd	
zal	stijgen	van	filter	B	tot	filter	H.

De	procedure	voor	het	testen	van	een	Searchline	Excel	Cross-Duct	met	de	functietestfilters	gaat	als	volgt:-

 (1)  Selecteer DISPLAY in het menu Calibrate. (dit onderdrukt de output van de Searchline Excel Cross-
Duct).

 (2) Verwijder de afdekplaat van het montageblok.

   Dit deksel zit vast met 3 x M4 boutjes; een kettinkje voorkomt dat het deksel valt als het montageblok 
wordt geopend. Openen van het montageblok levert geen elektrische risico’s op en vergt GEEN speciale 
veiligheidsmaatregelen.

	 (3)	 	Plaats	een	geschikt	functietestfilter	(zie	onderstaande	tabel)	in	de	sleuf	in	het	montageblok	vooraan	
de ontvanger. 

Kanaalbreedte Minimaal testfilter Aanbevolen testfilter

0,5 - 0,75m B B

0,75 - 1,0m B C

1,0 - 1,5m C D

1,5 - 2,0m D E

2 - 3m E F

3 - 4m F G

4 - 5m F H 

	 (4)	 	Noteer	de	gasaflezing	die	wordt	gegeven.	Deze	aflezing	moet	als	correct	worden	behandeld.	U	gebruikt	
ze om de correcte toekomstige werking te controleren. 

	 (5)	 Verwijder	het	testfilter	en	vervang	de	afdekplaat	van	de	montagecel.

 (6) Geef het uitgangssignaal van de Searchline Excel vrij met de SHC1 Handheld Interrogator.

  U geeft de output vrij door op ESC gevolgd door  op het toetsenbord te drukken.

3.6.7 Voltooien
Sluit de inbedrijfstellingsprocedure als volgt af:

(1) Selecteer de optie Power Off in het Main menu van de Interrogator.

(2) Druk op het toetsenbord op 

 U kunt ook tegelijk op  en ESC drukken om hem sneller uit te zetten. 

 Opmerkingen:

 1.  De SHC1 Handheld Interrogator zet zich automatisch uit na 5 minuten inactiviteit om de 
levensduur van de batterij te behouden.

 2.  De functie snel uitschakelen en het automatisch uitschakelen zijn uitgeschakeld wanneer een 
menuoptie	werd	geselecteerd	die	de	configuratie	van	het	toestel	wijzigt.

(3) Koppel de Interrogator af van de Excel-gasdetector, doorloop hiervoor de stappen beschreven in sectie 
3.6.2. in omgekeerde volgorde.

3. Installatie en bediening
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3.7 Ijking van de systeemcontroller
Deze procedure wordt gebruikt om de systeemcontroller in te stellen met de Searchline Excel Cross-Duct-
gasdetector. Hierbij stuurt de gasdetector een gekozen, vast signaal naar de systeemcontroller zodat de schaal 
van 0 – 100 % van de controller kan worden geijkt zonder dat er een gas hoeft te worden gebruikt. De stappen 
gebruiken procedures die werden beschreven in het vorige hoofdstuk.

Ga voor het ijken van de controller als volgt te werk:

(1) Sluit de Interrogator aan op de gasdetector.

 Zie De Interrogator aansluiten op de Searchline Excel-gasdetector.

(2) Zet de Interrogator aan.

 Zie Stroom inschakelen.

(3) Selecteer Calibrate in het menu Main.

 Druk op de toetsen omhoog en omlaag op het toetsenbord om door de menuopties te bladeren.

(4) Druk op Enter op het toetsenbord van de Interrogator en het menu Calibrate wordt weergegeven. 

(5) Selecteer Force 4-20 in het menu Calibrate.

(6) Druk op Enter op het toetsenbord en er verschijnt een scherm dat er ongeveer zo uitziet:

 
(7) Wijzig de weergegeven uitvoerstroom met de toetsen omhoog en omlaagin de gewenste waarde.

 De waarden kunnen worden gewijzigd in stappen van 0,1 mA binnen een bereik van 1 mA tot 21 mA.

(8) Druk op Enter op het toetsenbord.

 Hiermee selecteert u de weergegeven waarde en stelt u de gasdetector op deze waarde in. Op het display 
verschijnt nu een melding van deze strekking:

(9) Controleer de controller volgens de instructies in de bijbehorende documentatie. 

(10) Druk na het uitvoeren van de controles op ; op het display verschijnt het volgende:

(11) Druk op Enter op het toetsenbord.

 De volgende melding wordt weergegeven:

 De vaste uitvoer wordt vrijgegeven en de gasdetector keert terug naar normaal bedrijf.

3. Installatie en bediening

4-20 current 
4.5 mA vv

Fixed 4-20 mA 
Press Enter vv

Press Enter to 
Release 4-20 vv

4-20 Released
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(12) Zet de Interrogator uit en verbreek de verbinding met de gasdetector.

Opmerking: Dit zijn de instellingen voor het alarmniveau voor de Searchline Excel Cross-Duct:

Werkbereik Minimaal laag alarm Maximaal hoog alarm

0,5 m – 2,0 m 20%LEL 40%LEL

2,0 m – 5,0 m 10%LEL 30%LEL

3.8	 Installatiecontroles/tests
De volgende informatie is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn voor het controleren en testen van een 
Searchline Excel Cross-Duct-installatie. Over het algemeen dient het volgende in acht te worden genomen:

•  De Searchline Excel Cross-Duct mag uitsluitend worden geïnstalleerd door volledig getraind personeel 
(opgeleid door Honeywell Analytics of een door Honeywell Analytics erkende trainer).

•  Uitgebreide informatie betreffende de installatie, de uitlijning en de inbedrijfstelling van het systeem 
zijn te vinden in deze Technische handleiding.

•  Searchline Excel Cross-Duct is met een erkende vuurbestendige behuizing beschermd tegen 
explosies.

• Lees	de	veiligheidswaarschuwingen	en	certificatiegegevens	in	deze	handleiding.

• Zie erop toe dat deze voor en tijdens de installatie in acht worden genomen.

•  Er moet een kopie van het volgende Installatiecontroleformulier worden ingevuld voor het plaatsen 
van elke Searchline Excel Cross-Duct-gasdetector. Om Honeywell Analytics te helpen bij het bieden 
van	efficiënte	assistentie	/	dienstverlening	bij	problemen,	moet	dit	formulier	worden	overhandigd	aan	
Honeywell Analytics of een van hun agenten.

3. Installatie en bediening
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Searchline Excel Cross-Duct: Installatiecontroleformulier

KLANT/OPERATOR

LOCATIE/FACILITEIT

SYSTEEMTYPE: Kort bereik Lang bereik WERKBEREIK

GASTABEL: METHAAN

LOCATIE DETECTOR:

LABELNR. (TX/RX): LABELNR.	(Reflector):

SERIENR. (TX/RX): SERIENR.	(Reflector):

MOD STATE (TX/RX):
MOD STATE 
(Reflector)

CERTIFICATIE:

CONTROLE/TEST TRANSMITTER / ONTVANGER CONTROLE/TEST REFLECTOR

Montagestijfheid Montagestijfheid

Trilling: Trilling:

Overmatige hitte: Overmatige hitte:

Voedingsspanning: Voedingsspanning

Aarding: Aarding:

RFI/ EMC RFI/ EMC

Verontreiniging: Verontreiniging:

OBSTAKELS/BLOKKERING BUNDEL:

(verv.)

TESTFILTER: (B – H) Respons: % LEL Goed: Fout:

4-20 mA LUSINTEGRITEIT Goed: Fout: Niet getest:

FOUTEN-/
WAARSCHUWINGSLOG:

Leeg: Fouten/Waarschuwingen:

(verv.)

INSTALLATIE IN ORDE: Ja: Nee: HANDTEKENING:

GEÏNSTALLEERD DOOR 
(BLOKLETTERS)

DATUM:

REDENEN WAAROM INSTALLATIE NIET IN ORDE IS

AANBEVELINGEN

KLANT MEDEGEDEELD:

SYSTEEMSTATUS: In bedrijf: Niet-operationeel:

3. Installatie en bediening
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3. Installatie en bediening

De volgende toelichtingen zijn bedoeld om de installateur te helpen het controleformulier correct in te vullen.

Locatie/Faciliteit

Vul hier de naam en de plaats van de locatie / faciliteit.

Werkbereik

Voer	de	afstand	in	(bij	voorkeur	in	meter)	tussen	de	transmitter	/	ontvanger	en	het	verwarmde	reflectorpaneel	
in.

Detectorlocatie

Voer de locatie / positie van de detector in

Labelnr.

Voer het labelnummer	of	gelijkwaardig	 in	dat	aan	de	 transmitter	 /	ontvanger	en	het	 reflectorpaneel	werd	
toegewezen.

Mod State

Vul hier de Mod State	in	zoals	deze	op	de	certificatie-/productlabels	van	de	eenheden	wordt	vermeld.

Certificatie

Vul	hier	de	certificatie	van	de	eenheden	in,	bv.

ATEX, IECEx, UL

Montagestijfheid

Als u de constructie stevig van u afduwt en meteen weer loslaat, moet deze meteen weer de oude stand 
aannemen en niet wiebelen of trillen. Indien de montage / steun niet aanvaardbaar is, moet u het probleem 
kort beschrijven. Bijvoorbeeld:

Steun wiebelt te veel

Trilling

Controleer de installatie en de directe omgeving daarvan op bronnen die trillingen veroorzaken of zouden 
kunnen veroorzaken. zoals zware installaties of machines, turbines, generatoren, e.d.

Overmatige hitte

Controleer	de	installatie	en	de	directe	omgeving	daarvan	op	sterke	hittebronnen.	De	eenheid	is	gespecificeerd	
voor temperaturen tot +65°C. Bronnen die overmatige hitte kunnen veroorzaken, zijn direct zonlicht in een 
warm klimaat, fakkels, uitlaten van generatoren of turbines en stoompijpen.

Geef dan een korte omschrijving op, bv.

Fakkel op 2 meter
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Voedingsspanning

Controleer of de toegepaste voedingsspanning voor het toestel zich binnen het bepaalde bereik 18-32 V 
(transmitter	/	ontvanger)	of	18-28	V	(verwarmd	reflectorpaneel)	bevindt	en	stabiel	is.	Vul	hier	de	voedingsspanning	
en de stabiliteit daarvan in, bv.

22,5 V, stabiel, 
19V,	+2	V	fluctuatie

Aarding

Inspecteer de aardverbindingen naar de eenheden. Als de eenheid is verbonden met metalen delen ter plaatse 
of met de algemene of veiligheidsaarde, vult u 'Veiligheidsaarde’ in. Is de eenheid van metalen delen of de 
algemene aarde geïsoleerd en verbonden met een ’schone’ instrumentaarde, dan vult u 'Instrumentaarde' in. 
(zie hoofdstuk 3.3, Elektrische aansluitingen).

RFI/	EMC

Inspecteer	de	installatie,	bekabeling	en	de	directe	omgeving	op	bekende	of	potentiële	bronnen	van	krachtige	 
RF- of elektromagnetische interferentie, zoals radio- of radartransmitterantennes, hoogspanningsschakelsystemen, 
grote elektrische generatoren of motoren, e.d.

Searchline Excel Cross-Duct voldoet aan de allerstrengste eisen van EN50270. Het is dan ook waarschijnlijker dat 
de veldbekabeling op de 4 - 20 mA en 0 V leidingen storingen oppikt die de meetuitslagen in de controlekamer 
beïnvloeden.

Vul	hier	in	het	kort	bekende	of	potentiële	bronnen	van	elektromagnetische	storingen	(EMI)	in	die	zich	binnen	
een afstand van 5 meter van de gasdetector en/of de bekabeling bevinden. Als kabels niet afgeschermd of 
onvoldoende beschermd zijn, noteer dit dan.

Voorbeelden van wat u hier kunt invullen zijn:

10 m kabel, niet-afgeschermd, radar, 2 m van ontvanger,  
Kabel loopt langs 400 kW generator

(zie hoofdstuk 3.3, Elektrische aansluitingen).

Verontreinigingen

Inspecteer de installatie en de directe omgeving op bronnen die de vensters van de eenheid kunnen vervuilen, 
zoals olienevel, zeewaterschuim, boorsuspensie, walm van uitlaten, rondspattend water, enz.

Is	 er	 een	 reële	 kans	dat	 dergelijke	 verontreinigingen	problemen	 kunnen	 veroorzaken,	 vul	 dan	 een	 korte	
omschrijving in, bv.

Boorsuspensie,  
Uitlaat dieselgenerator

Testfilter

Selecteer na voltooiing van de installatieprocedure de DISPLAY-modus en test de systeemrespons van de 
gasdetector	met	een	plastic	testfilter.	Voer	de	nominale	waarde	van	het	testfilter	en	de	reactie	dat	het	toestel	
toont	in.	Bij	toekomstige	tests	gebruikt	u	hetzelfde	testfilter	en	vergelijkt	u	de	reactie	met	de	waarde	die	u	bij	
installatie verkreeg. Zie Hoofdstuk 4, Onderhoud

4 - 20 mA lusintegriteit

Test de the 4 – 20 mA lusintegriteit door een bekende uitgangsstroom op de eenheid te forceren en deze in de 
controlekamer te meten met in de lus opgenomen multimeter. Vink het desbetreffende vakje aan.

3. Installatie en bediening
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Fouten- en waarschuwingslog

Controleer het fouten- en waarschuwinglog. Om de installatie bevredigend te kunnen afronden, moet het 
ACTIVE FAULTS-logbestand CLEAR zijn. Gebruik de Handheld Interrogator om alle ACTIVE FAULT's te 
diagnosticeren en op te lossen.

CLEAR indien mogelijk alle ACTIVE WARNINGS, omdat deze in de toekomst tot fouten kunnen leiden.

Fouten	/	waarschuwing

Voer alle ACTIVE FAULTS of ACTIVE WARNINGS die u niet uit het logbestand hebt kunnen verwijderen in.

BEAM BLOCK, E_ZERO_NOT_CALIBRATED

Installatie in orde

Een installatie kan alleen in orde worden bevonden door personeel dat door Honeywell Analytics of door 
Honeywell Analytics erkende trainers is opgeleid. Vink het vakje YES aan en onderteken het formulier 
indien:

a. de installatie is voltooid is getest, de eenheid correct werkt en

b. de eenheid naar het deskundige oordeel van de trainer in deze installatie of omgeving betrouwbaar zal 
blijven werken mits er geen wezenlijke veranderingen in de installatie of omgeving worden aangebracht.

Als de eenheidniet correct werkt of als er aspecten in de installatie of omgeving zijn die naar het deskundig 
oordeel van de installateur tot een onbetrouwbare werking kunnen of zullen leiden, moet u eht vakje NO 
markeren.

Redenen om een installatie af te keuren zijn:

overmatige	beweging	/	trilling	van	de	draagconstructie	van	de	eenheid,	 
te zwakke ontvangersignalen,

onvoldoende voedingsspanning, 
 fouten in de 4 - 20mA lusintegriteit, 

actieve fouten die niet kunnen worden verholpen, 
geconstateerde of waarschijnlijke factoren die tot een onacceptabele vermindering

Redenen waarom installatie niet in orde is

Vermeld in het kort de redenen waarom de installatie niet voldoet, bv.

Veel te beweeglijk, ontvangersignalen te zwak, eenheid oververhit door intens zonlicht

Aanbevelingen

Eschrijf in het kort wat er gedaan moet worden om de installatie correct te laten functioneren, bijv.

Draagconstructie	moet	worden	gestut	/	verstevigd, 
De juiste voedingsspanning moet worden voorzien

Klant in kennis gesteld

Zorg dat de klant of operator in kwestie van het probleem of de problemen in kennis wordt gesteld. Markeer 
het vakje als dit is gebeurd.

Systeemstatus

Noteer bij verstrek de status van de gasdetectoren, d.w.z, werkend of niet werkend.

3. Installatie en bediening
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4. Onderhoud

Het onderhoud van de Searchline Excel Cross-Duct moet regelmatig reinigen van de vensters van de  
transmitter	/	ontvanger	en	het	verwarmde	reflectorpaneel,	het	op	0	stellen	van	de	Cross-Duct-eenheid	en	een	
functietest	met	testfilters	(2104N3000)	inhouden.

Opmerking:  De vensters moeten zuiver blijven. Het vormen van vervuiling is afhankelijk van de omstandigheden 
ter plaatsen. Er wordt aanbevolen dat de installatie nauwgezet wordt opgevolgd tijdens de eerste 
weken van ingebruikname. Zo kan men nagaan hoe vaak reiniging nodig is.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe de gasdetector kan worden gereinigd en getest. Dit dient te gebeuren 
volgens	de	officiële	voorschriften	en	in	overeenstemming	met	de	plaatselijke	omstandigheden.	De	gasdetector	
moet tijdens deze procedure ingeschakeld blijven.

Opgelet:  De Searchline Excel Cross-Duct bevat geen onderdelen die service van uw kant behoeven. 
U	mag	de	transmitter	/	ontvanger	(tenzij	anders	vermeld)	of	het	verwarmde	reflectorpaneel	
niet openen of demonteren. Als de eenheid is geopend, vervalt uw recht op garantie.

 Opmerking: DE INFRAROODBUNDEL IS ONZICHTBAAR EN VEILIG VOOR HET OOG.

4.1 Inspectie en reiniging
Opgelet:  Gebruik voor het reinigen van de Searchline Excel Cross-Duct-detectoren geen oplos- of 

schuurmiddelen.

(1) Inspecteer de Searchline Excel Cross-Duct-eenheden, de aansluitdoos en de bekabeling op sporen van 
fysieke beschadiging. 

(2) Blokkeer het uitgangssignaal van de Searchline Excel Cross-Duct met de SHC1 Handheld Interrogator.

 Blokkering van het analoge uitgangssignaal is belangrijk omdat het signaal tijdens het schoonmaken kan 
variëren door onderbreking van de infraroodbundel. De snelste manier om het uitgangssignaal van de 
Excel te blokkeren, is via de optie DISPLAY in het menu Calibrate.

(3) Om toegang te krijgen tot de vensters van de transmitter / ontvanger, en de bundelsplitser, moet u de 
afdekkap van het montageblok verwijderen.

 Dit deksel zit vast met 3 x M4 boutjes; een kettinkje voorkomt dat het deksel valt als het montageblok 
wordt geopend. Openen van het montageblok levert geen elektrische risico’s op en vergt GEEN speciale 
veiligheidsmaatregelen.

(4) Verwijder alle stof of vuil van de vensters van de transmitter / ontvanger en de bundelsplitser met zeepwater 
of een glasreiniger en een zachte doek. 

(5) Verwijder de afdekplaat van het montageblok.

(6)	 Draai	de	bevestigingen	van	het	verwarmde	reflectorpaneel	los	en	verwijder	het	van	de	kanaalwand.	

(7)	 Verwijder	 alle	 stof	 of	 vuil	 van	de	 vensters	 van	het	 verwarmde	 reflectorpaneel	met	 zeepwater	 of	 een	
glasreiniger en een zachte doek.

(8)	 Plaats	het	reflectorpaneel	terug	tegen	de	kanaalwand	en	draai	de	bevestigingen	aan.

(9) Geef het uitgangssignaal van de Searchline Excel vrij met de SHC1 Handheld Interrogator.

 U geeft de output vrij door op ESC gevolgd door  op het toetsenbord te drukken.

(10) Stel het systeem terug in op 0 (zie hoofdstuk 4.2).

Om de eenheid gemakkelijker schoon te houden kan de poort “Perslucht” op het montageblok (zie het 
schema in hoofdstuk 4.3) eventueel op een persluchtleiding worden aangesloten. Dit is de poort die zich het 
dichtst bij de wand van het luchtkanaal bevindt. Door schone lucht in de montageblok te blazen (die dan in 
het kanaal stroomt) wordt vuilaanslag binnen in de montageblok tot een minimum beperkt. Deze lucht moet 
absoluut	vrij	zijn	van	olie	en	andere	verontreinigingen.	Om	die	reden	dient	een	filter	en	een	vochtafscheider	in	
de persluchtleiding te worden geïnstalleerd.
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4.2 Opnieuw op 0 instellen
(1) Selecteer met de SHC1 Handheld Interrogator CalSensor in het menu Calibrate. Het analoge uitgangssignaal 

zal worden geblokkeerd. (zie appendix A voor details over hoe u de Interrogator moet gebruiken).

Opmerking  Bij het uitvoeren van deze procedure mag er geen gas in de infraroodbundel van het systeem 
aanwezig zijn.

(2)  De volgende melding wordt weergegeven:

(3) Druk op Enter. Tijdens de ijkprocedure verschijnt de volgende melding op het display:

(4) Als de ijking met succes is uitgevoerd, verschijnt drie seconden lang de volgende melding:

(5) Geef het uitgangssignaal van de Searchline Excel vrij met de SHC1 Handheld Interrogator.

 U geeft de output vrij door op ESC gevolgd door  op het toetsenbord te drukken.

4.3 Functietest

4.3.1 Functionele controle met begassingscel (alleen versies met kort bereik)
Searchline Excel Cross-Duct bevat een ingebouwde begassingscel voor functietests. Deze begassingscel kan 
alleen worden gebruikt als het deksel van het montageblok gasdicht is afgesloten.

Voor het eerste gebruik van de begassingscel moet u de uiteinden van de plastic slangetjes afsnijden of 
afknippen.	Deze	worden	na	afloop	met	rubberdopjes	weer	afgesloten.

4. Onderhoud

Ensure Zero Gas 
Press Enter

Processing Data 
Please Wait...

Zero Calibrated

Poort 

Sleuf voor testfilter

Gas in / uit

Begassingscel

Transmitter

Montageblok

Ontvanger
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Zo bereikt u de nauwkeurigste resultaten met de begassingscel:

(1) Zorg dat de cel met frisse lucht is gevuld en voer een nulijking op de Excel uit.

(2) Voer het testgas toe en wacht tot de begassingscel helemaal gevuld en het signaal van de Searchline 
Excel Cross-Duct gestabiliseerd is.

 Voer het gas toe met een snelheid van 0,5 liter per seconde om overdruk in de gascel te voorkomen.

(3) Voor een methaangeijkt toestel dat met 100 % v/v methaan (UL-versie) of 88 % v/v-methaan  
(ATEX- IECEx-versie) werd getest, kan de verwachte waarde als volgt worden berekend:

Gasmeting	=	100%	LEL	/	(2	x	kanaalbreedte)

Onderstaande tabel toont enkele voorbeelden; de toegepaste tolerantie bedraagt ± 20 % van de gemeten waarde of  
± 10% LEL (welke van beide het grootste is). De variabiliteit in de gemeten meetwaarden is het gevolg van 
verschillende factoren, zoals variaties in luchtdruk, stroomsnelheid en toleranties in de gassamenstelling.

Testgas
UL-versie

Testgas
ATEX-, IECEx-versie

Kanaalbreedte Verwachte uitlezing

100% v/v methaan 88 % v/v methaan 0,5m 100 % LEL ± 20 % LEL

100% v/v methaan 88 % v/v methaan 0,8m 60 % LEL ± 12 % LEL

100% v/v methaan 88 % v/v methaan 1,0m 50 % LEL ± 10 % LEL

100% v/v methaan 88 % v/v methaan 1,5m 33 % LEL ± 10 % LEL

100% v/v methaan 88 % v/v methaan 2,0m 25 % LEL ± 10 % LEL

100% v/v methaan 88 % v/v methaan 2,5m 20 % LEL ± 10 %LEL

(4) Blaas na controle van de metingen de begassingscel door met schone lucht of stikstof totdat de waarde 
op het display tot nul is gedaald.

(5) Sluit vervolgens de begassingspoorten met rubberdopjes af.

4.3.2	Functietest	met	testfilters
Functiecontrole	van	de	Searchline	Excel	Cross-Duct	kan	tevens	gebeuren	met	plastic	testfilters	(onderdeelnummer	
2104N3000).	Plastic	testfilters	die	in	het	meetpad	worden	geplaatst	zorgen	voor	een	infraroodabsorptie	die	
deze van methaangas benadert. Zie 3.6.6. voor de procedure.

Vergelijk	de	gaswaarde	met	de	originele	waarde	die	voor	dit	toestel	werd	geregistreerd	bij	het	testen	met	dit	filter.	
Op voorwaarde dat de waarde binnen ±15 % LEL van de originele waarde ligt, werkt de detector correct. 

Als de gaswaarde niet binnen het verwachte bereik ligt, is het mogelijk dat de detector moet worden gereinigd 
of opnieuw op nul moet worden ingesteld. Zie 4.1.

4. Onderhoud

WAARSCHUWING: 

Testgassen	kunnen	giftig	en/of	brandbaar	zijn.	Ga	er	voorzichtig	mee	om.

WAARSCHUWING: 

Tref bij gebruik van testgassen in hoge concentraties de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen
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5. Problemen oplossen

De meeste problemen of fouten die zich met het gasdetectorsysteem voordoen, kunnen worden vastgesteld 
en verholpen met de installatiekit.

Deze kit omvat:

• SHC1 Handheld Interrogator

• set	functietestfilters

Ook een elektrische multimeter kan bij het opsporen van elektrische problemen of bedradingsfouten goede 
diensten bewijzen.

Probeer eerst het probleem op te lossen met behulp van de tabellen in dit hoofdstuk met problemen, mogelijke 
oorzaken en oplossingen.

Opgelet:  De Searchline Excel Cross-Duct bevat geen onderdelen die service van uw kant behoeven.  
U	mag	de	transmitter	/	ontvanger	of	het	verwarmde	reflectorpaneel	niet	openen	of	demonteren.	
Als de eenheid is geopend, vervalt uw recht op garantie.

 Opmerking: DE INFRAROODBUNDEL IS ONZICHTBAAR EN VEILIG VOOR HET OOG.

RS485 Modbus-signaalfouten kunnen optreden als Excel is aangesloten via een DXI00 (M) aansluitdoos en 
deze wordt gecontroleerd / aangestuurd vanaf een netwerkcontrolecentrum. Om deze problemen op te lossen, 
raadpleegt u de Technische handleiding van de aansluitdozen.

Hebt u alle aanbevelingen in dit hoofdstuk opgevolgd en is het probleem nog niet verdwenen, zorg dan dat u 
over de volgende informatie beschikt voordat u contact opneemt met Honeywell Analytics:

•  Installatiecontroleformulier 
Zie Hoofdstuk 3.

•  Elke foutmelding 
Getoond op de display van de Handheld Interrogator.

•  Elke foutcode 
Getoond op de display van de Handheld Interrogator.

Fout/probleem Oorzaken Oplossingen

Geen mA- 
uitgang

Probleem met de elektrische 
installatie

1)  Controleer de voedingsspanning van +24 V naar de eenheid. 
Deze spanning moet tussen +18 V en +32 V liggen.

2)  Controleer de kabels en aansluitingen naar de eenheid, met 
name de 4-20 mA lussen.

3)  Controleer of de eenheid het juiste type 4-20 mA uitgang  
sink / source voor de aangesloten controller heeft.

Uitgang is 0 mA 
(nominaal)

Detector verkeert inFAULT-
toestand

Sluit de SHC1 Interrogator aan op de eenheid en gebruik de opties 
van het menu DIAGNOSTIC om de reden voor het FAULT-rapport 
vast te stellen. 

Infraroodbundel geblokkeerd
Controleer of het bundelpad van de transmitter / ontvanger naar de 
reflector vrij is. Verwijder eventuele obstakels.

Optiek zwaar vervuild
Controleer de vensters van de transmitter / ontvanger en het 
verwarmde reflectorpaneel op afzetting van vuil. Maak de vensters 
indien nodig schoon. Stel de detector opnieuw in op nul.

Uitgangssignaal 
is 2,5 mA (BEAM 
BLOCK) 

Infraroodbundel geblokkeerd
Controleer of het bundelpad van de transmitter / ontvanger naar de 
reflector vrij is. Verwijder eventuele obstakels.

Uitgangssignaal is 
3 mA
(LOW SIGNAL)

Optiek zwaar vervuild
Controleer de vensters van de transmitter / ontvanger en het 
verwarmde reflectorpaneel op afzetting van vuil. Maak de vensters 
indien nodig schoon. Stel de detector opnieuw in op nul.
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Uitgangssignaal is 
2 mA
(INHIBIT)

Eenheid is door de Interrogator 
geblokkeerd

Geef de uitgang vrij van de INHIBIT-status met de SHC1 
Interrogator.

Eenheid is bezig op te starten

1)  Wacht 1 minuut. Als de opstartprocedure is voltooid, wordt de 
blokkering (INHIBIT-status) opgeheven.

2)  Blijft de eenheid in de INHIBIT-status, controleer dan de  
+24 V voedingsspanning naar de eenheid. Als de spanning 
minder dan +18 V is of net rond de +18 V schommelt, komt 
de eenheid mogelijk niet door de opstartprocedure heen. (In 
dat geval is er sprake van een probleem met de elektrische 
installatie.)

Communicatiefout 
99 gemeld door 
Interrogator-
software

Verkeerde communicatiemodus 
geselecteerd op de Interrogator

1)  Selecteer de optie Change Mode op de Interrogator.

2)  Wijzig de communicatiemodus in Excel

De Interrogator-software is 
niet compatibel met de Excel-
softwareversie

Version 1V0 Interrogator-software te gebruiken bij werking Excel 
1V0 software. 

Bij Excels met 2V0-software kan versie 2V0 van de Interrogator-
software worden gebruikt. 

Bij Excels met 3V0-software kan versie 3V0 en 3V1 van de 
Interrogator-software worden gebruikt. 

De meest recente versie van de Interrogator-software is 4V0. Deze 
versie werkt met Excels, Optima en Optima Plus met 3V0 of hoger.

Communicatiefout 
100 gemeld door 
Interrogator-
software

Verkeerde 
communicatieverbinding

1)  Controleer of de Interrogator correct verbonden is met de IS-
connector op de DVC100(M) of DX100(M) aansluitdoos.

2)  Controleer of de RS485-draden A en B van de Excel-eenheid met 
de juiste aansluitklemmen in de DVC100/DX100 zijn verbonden.

De Excel-eenheid krijgt geen 
stroom 

Controleer de voedingsspanning van +24 V naar de Excel-eenheid.  
De spanning moet tussen +18 V en +32 V liggen.

Batterij van de Interrogator bijna 
leeg

Controleer de batterij in de Interrogator en vervang deze indien 
nodig.  
Zie Appendix A. hoofdstuk A.4

Interrogator 
Installation 
Failed melding 
bij poging tot 
initialiseren

De installatie kon niet voldoen 
aan de aanvaardbare criteria  
voor signaalniveaus

1)  Controleer of de signaalsterktes die de ontvanger bereiken meer 
zijn dan 0,7 en minder dan 1,5. Zoniet, controleer dan of het 
reflectorpaneel tegenover de transmitter / ontvanger en loodrecht 
t.o.v. de bundel werd geplaatst.

2)  Controleer of de juiste afstand voor de padlengte is ingevoerd.

3)  Ga na of de infraroodbundel niet geheel of gedeeltelijk wordt 
geblokkeerd.

4)  Ga na of de vensters van de ontvanger / transmitter en het 
verwarmde reflectorpaneel zuiver zijn.

5)  Ga na of de transmitter en de ontvanger op een stevige, stabiele 
en trillingsvrije draagconstructie zijn gemonteerd.

6)  Ga na of er misschien gas in de bundel aanwezig is - dit maakt 
een exacte nulinstelling onmogelijk.

5. Problemen oplossen
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Geen signaal of 
zeer zwak signaal 
op de ontvanger

De infraroodbundel wordt 
belemmerd

Controleer of het bundelpad van de transmitter / ontvanger naar de 
reflectorpaneel vrij is. Verwijder eventuele obstakels.

Geen signaal van de transmitter

1)  Controleer of de transmitter flitst. Waneer u op de as kijkt, kunt 
u een oranje flits zien afkomstig van de transmitter. U kunt ook 
controleren of u een duidelijk tikkend geluid hoort wanneer de 
lamp flitst.

Opmerking:  De infraroodbundel is onzichtbaar en veilig 
voor de ogen.

2)  Als u geen flitsen uit de transmitter ziet komen, controleer dan de 
+24 V spanning naar de transmitter.

Detector reageert 
anders dan 
verwacht op 
testfilters 

Plastic testfilters kunnen alleen 
een gas simuleren

De Searchline Excel is geijkt met een echt gas. Verschillende 
Excel-eenheden kunnen daardoorverschillend op plastic testfilters 
reageren. Zie hoofdstuk 3.6.6

1)  Ga na of de respons op de testfilters binnen de in deze 
handleiding aangeven limieten valt in vergelijking met de respons 
verkregen bij de eerste installatie. Zie hoofdstuk 4.3.2

2)  Controleer of het correcte testfilter wordt gebruikt.

Vensters verontreinigd

1)  Controleer de vensters van de transmitter / ontvanger en van 
het verwarmde reflectorpaneel op afzetting van vuil. Maak de 
vensters indien nodig schoon. Zie hoofdstuk 4.

2)  Stel de detector opnieuw in op nul.

Nulinstelling van de eenheid 
verloopt

1)  Ga na of er misschien gas in de bundel aanwezig is.

2)  Voer de nulijking van de eenheid opnieuw uit

Detector lijkt  
een negatieve 
gaswaarde op de 
4-20 mA te melden

Verkeerde interpretatie van 
INHIBIT, BEAM-BLOCK ofLOW 
SIGNALstromen op de 4-20mA-
uitgang

Searchline Excel meldt geen negatieve gaswaarden op de 4-20 mA.

1)  Configureer de controller of printkaart zodanig dat ook waarden 
lager dan 4 MA juist worden geïnterpreteerd of

2)  Maak gebruikers vertrouwd met het interpreteren van Excel-
signalen beneden 4 mA als volgt:

 FAULT 0mA 
 INHIBIT 2mA 
 BEAM-BLOCK 2,5 mA 
 LOW SIGNAL 3mA, of
3)  Herconfigueer de uitgangsstromen INHIBIT, BEAM-BLOCK en 

LOW SIGNAL met de Excel-toestel.

Diagnosemelding  
Neg Gas 
Reading

Vensters verontreinigd

1)  Controleer de vensters van de transmitter / ontvanger en van 
het verwarmde reflectorpaneel op afzetting van vuil. Maak de 
vensters indien nodig schoon. Zie hoofdstuk 4.

2)  Voer de nulijking van de eenheid opnieuw uit.

Nulinstelling van de eenheid 
verloopt

Voer de nulijking van de eenheid opnieuw uit

5. Problemen oplossen
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Diagnosemelding 
Baseline Drift

Vensters verontreinigd

1)  Controleer de vensters van de transmitter / ontvanger en van 
het verwarmde reflectorpaneel op afzetting van vuil. Maak de 
vensters indien nodig schoon. Zie hoofdstuk 4.

2)  Voer de nulijking van de eenheid opnieuw uit.

Nulinstelling van de eenheid 
verloopt 

Voer de nulijking van de eenheid opnieuw uit

Diagnosemelding 
Bad  
Temperature

De eenheid is gebruikt bij 
een temperatuur buiten het 
gespecificeerdeen  
gecertificeerde bereik

1)  Als Excel-apparatuur buiten het gecertificeerde bereik wordt 
gebruikt, is de certificatie niet langer geldig en vervalt de 
garantie. Dergelijke apparatuur mag niet meer worden gebruikt 
in omgevingen waar explosiegevaar aanwezig is.

2)  Stel de oorzaak van de temperatuuroverschrijding vast en tref 
maatregelen om herhaling te voorkomen. (bv. zonnekap of 
hitteschild aanbrengen of detector verplaatsen, enz.)

Diagnosemelding 
Supply Fault

De voedingsspanning  
naar de eenheid is niet juist

1)  Controleer de +24 V spanning naar de eenheid (deze moet 
tussen +18 V en +32 V liggen).

2)  Stel de oorzaak van de foute voedingsspanning naar de eenheid 
vast en verhelp deze.

Diagnostiek
detector
DSP Fault

Fout
digitale printkaart van het toestel

Als deze fout wordt weergegeven wanneer de detector wordt 
gecontroleerd, kan de fout niet ter plaatse worden verholpen.

Diagnostiek
detector
NV-RAM Fault

Er is een fout in het NV-RAM 
gedetecteerd 

Als deze fout wordt weergegeven wanneer de detector wordt 
gecontroleerd, kan de fout niet ter plaatse worden verholpen.

Diagnostiek
detector
RTC Fault

De tijd en datum van de
Real Time Clock
(RTC) zijn verloren gegaan

1) Stel de tijd en de datum opnieuw in met de Interrogator.

2) Schakel de stroom naar de eenheid uit en daarna weer in.

3)  Ga na of de tijd en de datum na het uit- en weer aanzetten 
behouden zijn gebleven.

Diagnostiek
Rapport 
Volt Ref Fault

Spanningsreferentiefout
gedetecteerd

Als deze fout wordt weergegeven wanneer de detector wordt 
gecontroleerd, kan de fout niet ter plaatse worden verholpen.

5. Problemen oplossen
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6.	Specificaties

6,1 Systeem
Beschikbare gassen methaan

bereik

0 - 100% LEL 

UL-versie - LEL 5 % v/v

ATEX, IECEx-versie – LEL 4,4 % v/v

Minimale lage  
 alarminstelling

20 % LEL (0,5 – 2,0 m) 10 % LEL (2,0 - 5,0 m)

Maximale hoge  
alarminstelling

40 % LEL (0,5 – 2,0 m) 30 % LEL (2,0 – 5,0m)

Path Length
Kort bereik 0,5 - 2,5 m
Lang bereik 2,5 - 5,0 m

Reactiesnelheid T90 minder dan 1 seconde

Uitgangssignaal
4 — 20 mA
Normale werking
(0 —100 % LEL) 

0mA
Storing

2mA
Blokkeren

2,5mA
Infraroodbundel 
geblokkeerd
Configureerbaar

3mA
Zwak signaal
Configureerbaar

Bedrijfstemperatuur
Het bedrijfstemperatuurbereik van de Searchline Excel Cross-Duct is -40°C tot 50°C. Een interne 
buistemperatuur tot 60°C is acceptabel, zolang de omgevingstemperatuur buiten het kanaal bij de 
ontvanger/transmitter binnen het bedrijfsbereik valt.

Vochtigheid 0 – 99 % RV niet-condenserend

Druk 91,5 kPa – 105,5 kPa (915 – 1055 mBar, niet-gecompenseerd)

Herhaalbaarheid
±10 % LEL (<1 m kanaalbreedte)

± 2,5 % LEL (1 - 5 meter kanaalbreedte)

Temperatuur
Drift (-40 °C tot +65 °C)

±10 % LEL @ zero
±15 % LEL @ 60 % LEL

Opwarmtijd Minder dan 5 minuten (in bedrijf), minder dan 1 uur (volledig stabiel)

Voeding Ontvanger en transmitter: 18 tot 32 V, verwarmd reflectorpaneel: 18 tot 28V

Stroomverbruik Tx/Rx total: max. 13 W Reflector: afhankelijk van toevoerspanning

Materiaal behuizing 316 roestvrij staal

Gewicht 

Tx/Rx inclusief montageplaat 13 kg 

Reflectorpaneel

5 kg (kort bereik)

10kg (lang bereik)

Trilling 2 – 60 Hz, maximumpiek tot piekamplitude 1mm.

Divergentie/  
foutuitlijnings- 
tolerantie

Tx/Rx ±1,5° Retro-paneel ±5° (op 5 m)

IP-klasse IP66 en 67

6.2 Reactie op andere gassen
Searchline Excel Cross-Duct is een methaangasdetector. Deze mag enkel worden gebruikt om 
gasmengsels te detecteren die vooral bestaan uit methaan (>70 %) en met een evenwicht C2 - C6 aan 
koolwaterwaterstoffen.
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7.	Certificatie

7,1 Algemeen
De	Searchline	Excel	Cross-Duct	transmitter	en	ontvanger	is	gecertificeerd	volgens	Ex	d	en	draagt	de	volgende	
ATEX-, IECEx- en UL-keurmerken voor wereldwijde toepassing:

ATEX, IECEx

II 2 G  Ex d IIC T5 (Omg. temp. -40 tot +65 °C) Gb

 Ex d IIC T5 (Omg. temp. -40 tot +40 °C)

	 Certificaatnummers:

 BAS98ATEX2165X

 IECEx BAS 09.0100X

UL

Klasse 1 Groepen B, C, D

Klasse 1 Zone 1 AEx d IIB + waterstof (Omg. temp. -40°C tot +65 °C)

Dossiernr. E91044

Het	Searchline	Excel	Cross-Duct	verwarmd	reflectorpaneel	is	gecertificeerd	volgens	Ex	d	en	draagt	de	volgende	
ATEX- en UL-keurmerken voor wereldwijde toepassing:

ATEX

II 2 G Ex d IIC Gb T3 (Omg. temp. -40 tot +60°C)

	 Certificaatnummer:

 Baseefa06ATEX0226X

UL

Klasse 1, DIV 1, Groepen B, C, D

Omg. temp. -40 tot +60 °C

Dossiernr. E91044

Het Searchline Excel-systeem is ontworpen, gebouwd en getest volgens de meest recente Europese  
RFI-normen (Radio Frequency Immunity). Getest en goedgekeurd conform BS EN 50270.
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7.	Certificatie

7.2 Technische kenmerken buis (ATEX-, IECEx- versie)

Ingress Protection (bescherming 
tegen indringend vocht en vuil)

IP66 en 67. 

Temperatuurbereik -40 tot +105ºC.

Constructie
Een spiraalvormige kern van gegalvaniseerd staal met katoenen pakking en oliebestendig 
omhulsel van versterkt pvc. Het omhulsel is goed bestand tegen verdunde zuren, alkaliën  
en koolwaterstofproducten.

Kleur grijs

Elektrische flitsspanning Meer dan 24 kV. 

Isolatieweerstand Meer dan 100 M ohm. 

Classificatie aftrekkracht con-
nector

FRG04: zwaar. 

Classificatie kniksterkte buis FRG04: zwaar.

Vlamverspreiding Vlam dooft na minder dan 30 seconden nadat de ontstekingsbron verwijderd.

Goedkeuringen Bureau Veritas.
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7.3	ATEX-,	IECEx-certificatielabels

7.3.1 Transmitter

7.3.2 Ontvanger

7.	Certificatie
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7.3.3	Verwarmd	reflectorpaneel

7.	Certificatie



MAN0889_Issue 3_03/13 Searchline Excel Cross-Duct Technische Handleiding

47

7.3.4 Systeemschema
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7.	Certificatie

7.3.5 ATEX Speciale voorwaarden voor veilig gebruik

7.3.5.1	Transmitter	/	ontvanger	

De geïntegreerde voedingskabels moeten mechanisch worden beschermd en aangesloten zijn op een 
geschikte aansluit- of verdeeldoos.

De bevestigingsschroeven moeten minimaal klasse 12.9 zijn.

7.3.3.2	Verwarmd	reflectorpaneel

De geïntegreerde voedingskabels moeten mechanisch worden beschermd en aangesloten zijn op een 
geschikte aansluit- of verdeeldoos.

Behalve via de ingebouwde aardgeleider, kan de externe potentiaalvereffening worden gehandhaafd via de 
schroefdraad achter.
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7.4	UL-certificatielabels

7.4.1 Transmitter

7.4.2 Ontvanger 

7.	Certificatie
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7.4.3	Verwarmd	reflectorpaneel		

7.	Certificatie
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7.4.4 Systeemschema met DX100(M) aansluitdoos 
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Als zodanig garandeert Honeywell Analytics de Searchline Excel Cross-Duct tegen materiaal- en fabrieksfouten 
en zullen instrumenten die bij correct gebruik binnen 36 maanden na verzending defect raken door Honeywell 
Analytics worden hersteld of vervangen (naar keuze van Honeywell Analytics). 

Deze beperkte garantie geldt niet voor verbruiksartikelen, normale slijtage en slijtage of schade omwille van 
een ongeval, misbruik, foute installatie, vergiftiging, vervuiling of abnormale gebruiksomstandigheden. In geen 
enkel geval zal de aansprakelijkheid van Honeywell Analytics de oorspronkelijk betaalde aankoopprijs die de 
koper voor het product betaalde overschrijden.

Elke claim onder de Honeywell Analytics-productgarantie moet gebeuren binnen de garantieperiode en zo snel 
mogelijk na de ontdekking van het defect. Gelieve bij een garantieclaim uw plaatselijke Honeywell Analytics 
Service-vertegenwoordiger te contacteren.

Dit is een overzicht, raadpleeg voor de volledige garantievoorwaarden de “Algemene verklaring van beperkte 
garantie” van Honeywell Analytics, die u kunt aanvragen.

8. Garantieoverzicht
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A.1 Inleiding
Deze appendix bevat informatie over de SHC1 Handheld Interrogator.

Met behulp van de Interrogator kunt u interactief communiceren met het Searchline Excel-systeem.

U	kunt	er	het	systeem	mee	configureren	en	uitlijnen,	u	kunt	er	de	verschillende	systeemfuncties	mee	testen	
en u kunt er fouten mee opsporen en verhelpen.

In dit appendix vindt u:

• een overzicht van de mogelijkheden van de Interrogator

• informatie over het aansluiten van de Interrogator op het Excel-systeem.

• elementaire taken van de gebruiker, zoals het apparaat in- en uitschakelen en de batterij vervangen

• een gedetailleerde beschrijving van de verschillende menu’s van de Interrogator

• informatie over het oplossen van problemen die zich met de Interrogator kunnen voordoen

Bijzonderheden over het gebruik van de Interrogator voor de verschillende taken met het systeem vindt u in 
Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 van dit handboek.

A.2 Overzicht
De Interrogator bestaat uit een lcd-scherm en vier druktoetsen. Deze wordt gekoppeld aan de Excel-
ontvangereenheid	via	een	IS-connector	aan	het	uiteinde	van	een	flexibele	buis	aangesloten	op	de	bijbehorende	
aansluitdoos.

Belangrijkste functies van de SHC1 Handheld Interrogator

Appendix A - Handheld Interrogator

ESC

Z - SHC1 EXCEL
Interrogator

Calibrator
Type SHC1

Lcd-scherm

Omhoog-toets

Enter-toets

Omlaag-toets

Escape-toets
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De Interrogator wordt gevoed door een normale 9 V batterij. Het stroomverbruik wordt beperkt door 
het apparaat in de spaarstand te plaatsen terwijl het op invoer van de gebruiker wacht of wacht tot een 
communicatiebewerking voltooid is.

De Interrogator heeft ook een niet-vluchtig RAM-geheugen (NV-RAM) van 2 kB verdeeld in twee helften. Deze 
helften worden gebruikt om de huidige werkingsmodus en een back-upkopie op te slaan.

Lcd-display
De Interrogator heeft een lcd-display (dot-matrix) met twee regels van 16 tekens elk. Het display geeft meldingen 
weer die informatie van/naar de gebruiker communiceren.

Via een menusysteem kan de opdrachtmodus voor het systeem worden gekozen en kan informatie over de 
configuratie	en	de	instellingen	van	het	systeem	worden	weergegeven.	Ook	eventuele	foutmeldingen	verschijnen	
op het display.

De druktoetsen
Met behulp van de vier druktoetsen kan worden gereageerd op de meldingen die op het scherm 
verschijnen.

Met deze toetsen worden ook de menuopties geselecteerd en de waarden van parameters gewijzigd. De vier 
knoppen zijn:

▲ Omhoog Met deze toets gaat u een menuoptie of een item in een lijst terug, of verhoogt u een waarde op het 
display. Met deze toets gaat u een menuoptie of een item in een lijst verder, of verlaagt u een waarde op 
het display.▼ Omlaag

ESC Escape
Met de toets Esc verlaat u het huidige menuniveau en gaat u terug naar het vorige menu. Op deze manier 
beëindigt u b.v. het weergeven van een lijst of een opdracht. Als u al op het hoogste menuniveau bent 
verandert er niets als u op Esc drukt.

Enter
Met deze toets selecteert (d.w.z. activeert/accepteert) u een menuoptie, een item in een lijst, een 
gegevenswaarde of een gewijzigde configuratie.

Opmerking:   Als u aan het einde van de lijst op de toetsen▲ en▼ drukt, verschijnt het volgende deel van de 
lijst.

A.3 Aansluiting op het systeem
Details over hoe u de interrogator moet aansluiten op de Searchline Excel Cross-Duct vindt u in Hoofdstuk 3. 
Het schema toont een typisch voorbeeld.

Opmerking:  U moet een SHC Protection Device gebruiken indien u aansluit via een niet-HA-aansluitdoos.

Appendix A - Handheld Interrogator

ESC

Calibrator
Type SHC1
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A.4 Elementaire taken van de gebruiker
De Interrogator aanzetten

(1) Houd de toets  twee seconden lang ingedrukt.

 De detector start in de laatst ingestelde modus, d.w.z.EXCEL, OPTIMA of OPTIMA PLUS. Op het display 
verschijnt ongeveer drie seconden de volgende melding:

 Daarna het hoofdmenu:

 Bij gebruik staat op de eerste regel het huidige niveau van de menustructuur.

 Op de tweede regel staat de titel van het submenu, de actie die moet worden gestart of de waarde die 
moet worden gecontroleerd of gewijzigd.

Opmerking:   Om de werkingsmodus meteen na het inschakelen te wijzigen, bv. van OPTIMA naar EXCEL, 
drukt u op de ESC -toets terwijl de opstartmelding nog op het display staat. Nadat de werkmodus 
is gewijzigd, verschijnt de melding weer op het display.

De Interrogator uitzetten
(1) Selecteer de functie Power Off in het hoofdmenu,

 Als u de Interrogator sneller wilt uitzetten, kunt u ook tegelijkertijd op  en ESC drukken. 

Opmerkingen:

1. Als het apparaat vijf minuten niet gebruikt is, wordt het automatisch uitgeschakeld.

2.	 Als	een	optie	voor	het	wijzigen	van	de	systeemconfiguratie	is	geselecteerd,	zijn	de	faciliteiten	voor	
het snel uitschakelen en automatisch uitschakelen niet beschikbaar.

De batterij vervangen
Om de batterij te plaatsen / te vervangen gaat u als volgt te werk: 

(1) Draai de 4 schroeven van de kap aan de achterzijde los. 
Gebruik een inbussleutel van 2,5 mm.

(2) Trek het voorste deel van de Interrogator voorzichtig los van de achterwand; 
zorg	dat	u	de	flexibele	connector	tussen	het	toetsenbord	en	de	elektronica	niet	beschadigt.

(3) Trek de drukknoopsluiting los en verwijder de batterij.

(4) Plaats de nieuwe batterij, gebruik opnieuw de beschermmof.

(5) Druk de beide helften van de Interrogator weer voorzichtig tegen elkaar; 
zorg	dat	de	flexibele	connector	goed	vlak	ligt.

(6) Draai de vier schroeven op de achterzijde weer vast.

Appendix A - Handheld Interrogator

Z - SHC1 Excel 
Interrogator 4V0

Main Display
vv
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Appendix A - Handheld Interrogator

A.5 Menu’s
De menustructuur van de Interrogator ziet er als volgt uit.

Alle menuopties worden geselecteerd door op het toetsenbord op de toets  te drukken. De menuopties en 
types worden weergegeven in het schema:

hierin is:

D a er wordt één set waarden weergegeven.

DL er wordt een lijst met waarden weergegeven - gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de lijst te doorlopen.

Sub  als u deze optie selecteert, verschijnt er een menu met opties - gebruik de toetsen ▲ en▼ om naar 
de gewenste optie te gaan.

Sw de weergegeven optie wordt meteen geactiveerd.

Tog deze optie kunt u met de toetsen ▲ en▼ wijzigen. U kunt 3 opties kiezen.

Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van deze handleiding beschrijven het gebruik van de Interrogator en de menu's 
bij het installeren of werken met het systeem.

Main Menu: 
Display

Main Menu: 
Calibrate

Main Menu: 
Diagnose

Main Menu: 
Config

Main Menu: 
Chg Mode

Main Menu: 
Power Off

Display: 
Gas Reading

Display: 
Signal 

Magnitude

Display: 
Dynamic 
Reserve

Display: 
S/W Version

Calibrate: 
Display

Calibrate: 
Install

Calibrate: 
Set Time

Calibrate: 
Cal Sensor

Calibrate: 
Force mA

Calibrate: 
Normal mA

Calibrate: 
Show Status

Sub Sub Sub

DL

DL

Sub

D

DL

Sub

D

D

DD

Tog

DL

Sw

Sub

Sw

DL

Sw

Sub Sw D
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A.5.1 Hoofdmenu
Dit menu omvat de volgende submenu’s:

Display Gasmetingen en andere uitlezingen van het systeem weergeven.

Kalibreren	 	Het	systeem	installeren	en	ijken,	de	analoge	uitgang	forceren	en	de	ijkcoëfficiënten	of	de	
status van het instrument weergeven.

Diagnose Inspecteer de fouten- en waarschuwingslampjes, voer een zelftest of "zachte reset" uit.

Config  Lees de configuratieparameters van het toestel, werk de parameters voor de 
gebruikersconfiguratie	bij.

Chg Mode De Interrogator in een andere werkingsmodus zetten.

Power Off De Interrogator uitzetten.

A.5.2 Displaymenu
Via dit submenu worden gasmetingen en andere uitlezingen van het systeem weergeven. Dit menu kent de 
volgende opties:

Gaswaarde Het gastype en de systeemstatus weergeven.

Signal magnitude Signaalsterkte van het gasmonster en referentiesignalen weergeven.

Dynamic Reserve  Toelaatbare afname van de signaalsterkte voor blokkering van de bundel als percentage 
van het huidige signaal weergeven.

S/W-versie Versie van de systeemsoftware en de tijd en datum.

Gaswaarde
Het gastype en de systeemstatus weergeven. Dit display ziet er als volgt uit:

hierin is: gggggggg  Gasnaam. Voor een speciale gastabel is dit Gnnn> waarbij nnn de 
identificatie	is.

 rrrrrr  Gaswaarde.

 uuuu  Meeteenheden.

	 /  Dit is een statusteken. De volgende statustekens zijn mogelijk:

	 	 	 / -  Een ronddraaiend lijntje geeft aan dat het systeem normaal 
werkt, i.e. volledig actief is.

   | - Een stilstaand lijntje geeft aan dat het systeem inactief is.

   W - Actieve waarschuwing.

   F - Actieve fout.

   B - Infraroodbundel geblokkeerd.

   A - Alarm

Appendix A - Handheld Interrogator

Excel gggggggg 
rrrrrr uuuu /



MAN0889_Issue 3_03/13 Searchline Excel Cross-Duct Technische Handleiding

58

Signal Magnitude
Signaalsterkte van het gasmonster en referentiesignalen weergeven. Dit display ziet er als volgt uit:

hierin is: aaaaaaa De signaalsterkte voor het kanaal met het gasmonster.

 bbbbbbb De signaalsterkte voor het referentiekanaal.

Dynamic Reserve
Toelaatbare afname van de signaalsterkte voor blokkering van de bundel als percentage van het huidige signaal 
weergeven. Dit display ziet er als volgt uit:

hierin is: xxx.xx   De toelaatbare afname van de signaalsterkte voor blokkering van de 
bundel als percentage van het huidige signaal.

S/W-versie
Versie van de systeemsoftware en de tijd en datum. Dit display ziet er als volgt uit:

hierin is:  vvVvv  Versienummer van de Excel-systeemsoftware.

 hh.mm  De systeemtijd in uren en minuten.

	 dd/mm/yy   De systeemdatum met de dag van de maand, het maandnummer en de 
laatste twee cijfers van het jaar.

A.5.3 Menu Calibrate
Dit submenu wordt gebruikt bij het installeren en ijken van het systeem. Dit menu kent de volgende opties:

Display De ijkgegevens van het systeem weergeven.*

Install De uitlijning en initialisatie van het systeem starten.*

Set Time De datum en de tijd van de systeemklok instellen.

Cal Sensor De nulinstelling van het systeem ijken.*

Force mA Het 4-20 mA analoge uitgangssignaal op een bepaald niveau vastleggen. 

Normal mA Het analoge uitgangssignaal op het normale niveau terugzetten. 

Show Status	 De	ijk-	en	configuratiestatus	van	het	systeem	weergeven.

Voor de opties met een sterretje (*) moet het 4-20 analoge uitgangssignaal van het systeem tijdens de werking 
geblokkeerd zijn. Bij deze opties gebeurt automatisch het volgende:
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Voordat de geselecteerde bewerking wordt gestart, verschijnt minstens 3 seconden lang de volgende 
melding:

Het analoge uitgangssignaal wordt nu geblokkeerd en de geselecteerde bewerking begint. Als de 
submenuwerking is uitgevoerd, of is afgebroken met ESC, verschijnt volgende melding:

Druk  om het 4-20 ontvangersignaal vrij te geven. Gedurende 3 seconden verschijnt deze melding:

Display
De ijkgegevens van het systeem weergeven. Deze keuze is dezelfde als de optie GASMETINGEN OP HET 
DISPLAY op het MENU'S WEERGEVEN.

Opmerkingen:

1. Bij gebruik van deze optie wordt het 4-20 uitgangssignaal geblokkeerd. Zie bovenstaande 
beschrijving.

2. Er wordt geen draaiend lijntje getoond, dit betekent dat de ontvanger niet volledig actief is.

Install
Deze optie dient om het systeem na de mechanische en elektrische installatie uit te lijnen en in bedrijf te stellen. 
Deze optie omvat de volgende handelingen:

• het systeemtype bekijken

• de padlengte voor het systeem instellen

• het systeem een zelftest laten uitvoeren

• de uitlijning van het systeem controleren

• het systeem initialiseren en activeren

Opmerking:  Bij gebruik van deze optie wordt het 4-20 uitgangssignaal geblokkeerd. Zie bovenstaande 
beschrijving.

System Type

Het eerste scherm dat na het kiezen van de optie Install verschijnt, ziet er als volgt uit:
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hierin is: tttttttt Systeemtype. Het weergegeven systeemtype is een van de volgende:

Tekst op display System Type

Montage luchtkanaal systeem met een bereik van 0,5 - 200 m

Opmerking:	 	Het	systeemtype	kan	niet	worden	gewijzigd.	Dit	type	wordt	bij	de	ijking	en	de	configuratie	in	
de fabriek ingesteld.

Path Length 

De volgende melding wordt weergegeven:

hierin is: nnnn De padlengte in meter.

De volgende padlengten zijn mogelijk:

System Type Minimaal bereik (m) Maximaal bereik (m) Stapgrootte (m)

Montage luchtkanaal 0,5 5 0,1

Zelftest

Hiermee wordt de zelftest van het systeem gestart. De volgende melding wordt weergegeven:

Als deze test geslaagd is, verschijnt drie seconden lang de volgende melding:

Daarna wordt de volgende melding weergegeven:

Alignment

Er worden geen uitlijnaanpassingen gegeven voor de Searchline Excel Cross-Duct. Als de mechanische 
installatie goed is uitgevoerd, kan de Searchline Excel Cross-Duct worden geïnitialiseerd.

Druk Enter op het toetsenbord. Nu verschijnt:
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Druk Enter en nu verschijnt volgende melding:

Na een geslaagde initialisatie wordt drie seconden lang de volgende melding weergegeven.

Opmerking:  Na een geslaagde initialisatie is het Searchline Excel-systeem actief.

Set Time
Met deze optie stelt u de systeemtijd en de systeemdatum in.

Het eerste scherm dat na het kiezen van de optie SET Time verschijnt, ziet er als volgt uit:

hierin is: hh Uren.

 mm Minuten.

De weergegeven tijd is de actuele kloktijd.

Alle instellingen worden gewijzigd met de toetsen ▲ en ▼ toetsen op het toetsenbord. Na het instellen van de 
uren, worden de minuten weergegeven.

De datum wordt op dezelfde manier ingesteld als de tijd. De datum heeft volgende notatie:

Appendix A - Handheld Interrogator

Ensure Zero Gas 
then press Enter

Zero Cal OK

Installation 
complete

Time HH:MM 
hh:mm vv

Date DD/MM/YY 
dd/mm/yy vv



MAN0889_Issue 3_03/13 Searchline Excel Cross-Duct Technische Handleiding

62

hierin is: dd Dag.

 mm Maand.

 yy De laatste twee cijfers van het jaar. 

Opmerking:  De tijd en de datum worden pas aangepast als beide zijn ingevoerd en geaccepteerd.

Cal Sensor
Dit is de optie voor de nulinstelling van het systeem.

Opmerkingen:

1. Bij gebruik van deze optie wordt het 4-20 uitgangssignaal geblokkeerd. Zie bovenstaande 
beschrijving.

2. Bij het uitvoeren van deze procedure mag er geen gas in de infraroodbundel van het systeem aanwezig 
zijn. De volgende melding wordt weergegeven:

Tijdens de ijkprocedure verschijnt de volgende melding op het display:

Als de ijking met succes is uitgevoerd, verschijnt drie seconden lang de volgende melding:

Force mA
Met deze optie kan het analoge uitgangssignaal van het systeem worden ingesteld op een vast niveau, b.v. 
bij	het	configureren	van	een	systeemcontroller.	De	volgende	melding	wordt	weergegeven:

hierin is: mmmmm Stroom naar uitgang.

De stroom kan met de toetsen ▲ en ▼ worden ingesteld tussen 1 mA tot 21 mA in stappen van 0,1 mA. 
De	 uitgangsstroom	wordt	 nu	 op	 het	 ingestelde	 niveau	 gefixeerd,	waarna	 de	 volgende	melding	wordt	
weergegeven:

hierin is: mmmmm De eerder ingestelde analoge uitgangsstroom.
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Normal mA
Met deze optie wordt de normale analoge uitgangsstroom hersteld. Als dit is gebeurd, wordt drie seconden 
lang de volgende melding weergegeven:

Show Status
Met	deze	optie	wordt	de	ijk-	en	configuratiestatus	van	het	systeem	weergegeven.	Dit	gebeurt	in	de	volgende	
vorm:

hierin is: cccccccc...  De titel van het ijkstatusveld.

 sssssssss De huidige ijkstatus.

Met de toetsen ▲ en ▼ kan een instelling in de lijst worden geselecteerd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ijkstatusvelden en de bijbehorende waarden:

IJkstatusvelden Tekst op display False-status True-status

Temperature Cal. Temp Sensor Uncalibrated Calibrated

Nulijking Zero Ratio Uncalibrated Calibrated

Bereik ijken Span Sensitivity Uncalibrated Calibrated

4-20mA Calibration Analogue Output Uncalibrated Calibrated

Det. Temp. Comp. T Compensation Uncalibrated Calibrated

Det. Sens. Comp. Det Sensitivity Uncalibrated Calibrated

Installatie Installatie Required Complete

Valid Date Time Datum en tijd Estimated Set

Loop Test Analogue Check Failed Passed

A.5.4 Menu Diagnose

Dit submenu heeft de volgende opties:

Active Faults De actieve fouten in het systeem weergeven. 

Active Warns De actieve waarschuwingen in het systeem weergeven. 

Zelftest Het systeem een zelftest laten uitvoeren.

Soft Reset Het systeem resetten.

Active Faults
Met deze optie worden de operationele fouten weergegeven als het systeem in gebruik is.
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Als er meerdere fouten aanwezig zijn, worden deze een voor een weergegeven. 

Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u de lijst doorlopen.

Zijn er geen actieve fouten, dan verschijnt drie seconden lang de volgende melding:

Dan verschijnt het submenu Diagnose.

Als er een of meer fouten aanwezig zijn, verschijnt het volgende op het scherm:

hierin is: F  De letter die aangeeft dat de getoonde melding een fout is.

 hh:mm  De tijd waarop de fout is opgetreden.

	 DD/MM/YY De datum waarop de fout is opgetreden.

 eeeeeee  De omschrijving van de fout. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van de mogelijke foutmeldingen.

Zie ook Hoofdstuk 6, Problemen oplossen.

Tekst op display Omschrijving Betekenis

Bad 4-20mA Loop ERR_EXCEL_LOOP_FAULT Er is een fout opgetreden in de 4-20 mA signaallus.

DSP Fault ERR_EXCEL_DSP_FAULT Fout op de digitale printkaart van de gasdetector.

Hardware Fault ERR_EXCEL_HW_FAULT Er is een hardwarefout opgetreden.

NV-RAM Fault ERR_EXCEL_FRAM_FAULT Er werd een fout gedetecteerd in het NV-RAM van de detector.

RTC Fault ERR_EXCEL_RTC_FAULT De tijd en de datum van de Real Time Clock (RTC) zijn verloren gegaan.

Software Fault ERR_EXCEL_SW_FAULT Er is een gasdetectorfout opgetreden.

Supply Fault ERR_EXCEL_SUPPLY_FAULT De voedingsspanning naar de gasdetector is niet juist.
 
Active Warns
Met deze optie worden de actieve waarschuwingen in het systeem weergegeven. Deze worden op dezelfde 
manier gepresenteerd als de Active Faults, met dit verschil dat ze worden voorafgegaan door een W in plaats 
van een F.

Tekst op display Omschrijving Betekenis

Alarm ERR_EXCEL_LOG_ALARM Het Excel-logbestand is beschadigd geraakt.

Bad Temperature ERR_EXCEL_TEMPERATURE_LIMIT
De eenheid is gebruikt bij een temperatuur buiten het 
gespecificeerdeen gecertificeerde bereik.

Baseline Drift ERR EXCEL_DRIFT_LIMIT Nulinstelling van de eenheid verloopt.

Beam Blocked ERR_EXCEL_BEAM_BLOCKED
De infraroodbundel tussen de transmitter
en de ontvanger is geblokkeerd geraakt.

Neg Gas Reading ERR_EXCEL_NEGATIVE_DRIFT Nulinstelling van de gasdetector verloopt.

Not Installation ERR_EXCEL_BAD_INSTALLATION De gasdetector is verkeerd geïnstalleerd.

None Present

F-hh:mm DD/MM/YY 
eeeeeeeeeeeeeeee
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Overrange ERR_EXCEL_OVERRANGE Er is een signaal buiten bereik opgetreden.

Power Failed ERR EXCEL_LOG_POWER_FAIL
Er is een interne stroomonderbreking opgetreden in de 
gasdetector.

Reset Occurred ERR_EXCEL_RESET De gasdetector is gereset.

Time Adjusted ERR_EXCEL_LOG_TIME_ADJUST De tijd van het Excel-logbestand is gewijzigd.

Uncalibrated ERR_EXCEL_UNCALIBRATED De gasdetector moet worden geijkt.

Volt Ref Fault ERR_EXCEL_VOLTAGE_REF_FAIL Er is een spanningsreferentiefout geconstateerd.

Zelftest
Met deze optie laat u het systeem een zelftest uitvoeren.

Tijdens de zelftest wordt de volgende melding weergegeven.

Na een geslaagde zelftest wordt drie seconden lang de volgende melding weergegeven.

Soft Reset
Met deze optie reset u het systeem.

Tijdens de resetprocedure wordt de volgende melding weergegeven.

Na voltooiing van de resetprocedure wordt drie seconden lang de volgende melding weergegeven:

A.5.5	Menu	Config
Via	dit	submenu	kunt	u	de	configuratieparameters	van	de	eenheid	controleren	en	configuratieparameters	voor	
de gebruiker aanpassen. Dit menu kent de volgende opties:

Show Gas	 Weergeven	van	de	configuratieparameters	voor	gassen.

Show	Config		 Weergeven	van	de	configuratieparameters	voor	de	gebruiker.

Show Install		 Weergeven	van	de	configuratieparameters	voor	de	installatie.

Show Gas
Met	deze	optie	worden	de	configuratieparameters	voor	meetbare	gassen	weergegeven,	en	wel	in	de	volgende	
vorm:
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hierin is: ccccccc...	 De	titel	van	de	configuratie-instelling.

 vvvvvvvv De waarde van de instelling.

Opmerking:  De velden met de instellingen kunnen niet worden gewijzigd:

Gasconfiguratie- 
parameters

Tekst op display Min. waarde Max. waarde Stapgrootte

Gas-ID Gas Ident

0
1 = Methaan
alle andere IDs afge-
beeld als G<nnn>

255 1

Gaseenheden Gaseenheden
%LEL (alleen Cross-
Duct)

Effectieve volle schaal Gas Full Scale 0.1 100000 0,05

Show	Config
Deze	optie	toont	de	configuratieparameters	die	de	gebruiker	kan	instellen	op	dezelfde	manier	als	bij	de	optie 
Show	Gas.	De	configureerbare	instellingen	en	waarden	verschijnen	in	deze	tabel:

Configuratieparameters Tekst op display Min. waarde Max. waarde Stapgrootte
Standaard-

waarden

Protocol Address Digital Address 0 255 1 0

Time to Block Block Warn Time 5s 600s 5s 30

Time to Fault Block Fault Time 0s 600s 5s 120

Max Response Maximum T90 1s 60s 1s 60

Analogue Style Analogue Mode Alarm or Continuous C

Inhibit Current Inhibit mA 0mA 3mA 0,05mA 2, 0

Block Current Blocked mA 0mA 4mA 0,05mA 2,5

Low Signal Current Low Signal mA 0mA 4mA 0,05mA 3,0

Low Signal Level Low Signal % 0% 90% 1% 33%

Alarm Threshold Alarm Threshold 10% 100% 1% 20%

Report fault due to 
blockage

RPRT Blocked Fault Enable or Disable E

Show Install
Met	deze	optie	worden	de	configuratieparameters	voor	de	installatie	weergegeven.	Dit	gebeurt	op	dezelfde	
manier	 als	 bij	 de	 optie	Show	Gas.	Hieronder	 volgt	 een	overzicht	 van	de	 configureerbare	 instellingen	 en	
waarden:

Configuratieparameters voor 
de installatie

Tekst op display Beschrijving

Path Length Path Length 0,5 m min 5 m max 0,1 m steps
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A.5.6 Chg Mode
Met deze optie wijzigt u de werkstand van de interrogator tussen Excel, Optima en Optima Plus zodat deze 
geschikt is voor de gasdetector waarop de interrogator is aangesloten. De gekozen werkingsmodus wordt 
drie	seconden	lang	weergegeven	in	de	identificatiebalk	(dezelfde	die	ook	verschijnt	bij	het	aanzetten	van	de	
eenheid), en wel als volgt:

hierin is: aaaaaa   Het type gasdetector waarop de Interrogator momenteel is ingesteld, 
d.w.z.Excel, OPTIMA of OPTIMA PLUS.

A.5.7 Power Off
Met deze optie zet u de Interrogator uit.

Als u de Interrogator sneller wilt uitzetten, kunt u ook tegelijkertijd op  en ESC drukken. 

Opmerkingen:

1. Als het apparaat vijf minuten niet gebruikt is, wordt het automatisch uitgeschakeld.

2.	 Als	een	optie	voor	het	wijzigen	van	de	systeemconfiguratie	is	geselecteerd,	zijn	de	faciliteiten	voor	
het snel uitschakelen en automatisch uitschakelen niet beschikbaar.

A.6 PROBLEEMOPLOSSING
Als zich bij de communicatie met het systeem of bij het uitvoeren van een commando problemen met de 
Interrogator voordoen, worden deze in de volgende vorm op het display weergegeven:

hierin is: eee  Foutcode.

 ssssssss...  De tekst die de fout beschrijft.

Als er een foutmelding van deze aard wordt weergegeven, noteer dan de foutcode en de omschrijving en neem 
contact op met Honeywell Analytics.
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B0.1 Terminologie

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.

Instrument Assisted Alignment (IAA)

Een methode om het Excel-systeem met het bijbehorende elektronische instrument, een zogeheten Handheld 
Interrogator, in bedrijf te stellen. De procedure zal niet toelaten dat het Excel-systeem wordt geïnitialiseerd 
tenzij de ontvanger en de transmitter correct zijn uitgelijnd en de signaalsterkte correct is.

IS

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

Lower Explosive Limit (LEL)

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

RS485

Een	in	de	industrie	gebruikelijk	protocol	voor	seriële	communicatieverbindingen.

Turboverwarming

Extra verwarming van het transmittervenster bij zeer lage temperaturen.
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B0.2 Open-paddetectoren meeteenheden
Open-paddetectoren meten de hoeveelheid gas die in een infraroodbundel aanwezig is. Dergelijke detectoren 
zijn echter niet in staat onderscheid te maken tussen lage gasconcentraties in een groot gebied en hoge 
gasconcentraties in een klein gebied. Doorgaans worden gaswaarden van LEL.m (Lower Explosive Limit meters) 
gebruikt. LEL.m wordt berekend door de grootte van een gaswolk te vermenigvuldigen met de concentratie.

Een open-padalarm dat is afgesteld op 1 LEL.m wordt in elk van onderstaande situaties geactiveerd:

De Searchline Excel Cross-Duct werkt met een erg korte padlengte, waardoor redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de gasconcentratie uniform is in het kanaal. De Searchline Excel Cross-Duct gebruikt 
de kanaalbreedte om de gemeten gaswaarde van LEL.m naar %LEL om te zetten. Het is belangrijk dat de 
kanaalbreedte correct wordt ingevoerd bij de ingebruikname, de detector kan anders namelijk een aanzienlijk 
lagere of hogere gasconcentratie aangeven. 

B0.3 Afkortingen
EMC Electro-Magnetic Compatibility (elektromagnetische compatibiliteit)

IAA Instrument Assisted Alignment 

IP Ingress Protection (bescherming tegen indringend vocht en vuil)

IR Infrared (infrarood)

IS Intrinsically Safe (intrinsiek veilig)

LEL Lower Explosive Limit

NPT National Pipe Thread

RFI Radio Frequency Interference (radiofrequentie-interferentie) 

UL Underwriters Laboratories
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C0.1 Systeemeenheden
De volgende tabel vermeldt de verschillende types systeemeenheden en geeft de onderdeelnummers voor 
de	diverse	certificatieopties.

Alle types transmitters en ontvangers omvatten een buis en glans. 

Kort bereik 0,5 m – 2,5 m

2104N0011
Kort bereik Cross Duct-systeem 0,5 m tot 2,5 m. ATEX-gekeurd, current-source met DVC100M MK2 
interface box en verwarmd reflectorpaneel uit 1 stuk.

2104N0031
Kort bereik Cross Duct-systeem 0,5 m tot 2,5 m. ATEX-gekeurd, current-sink met DVC100M MK2 
interface box en verwarmd reflectorpaneel uit 1 stuk.

2104N1010
Kort bereik Cross Duct-systeem 0,5 m tot 2,5 m. UL-gekeurd, current-source met verwarmd 
reflectorpaneel uit 1 stuk

2104N1030
Kort bereik Cross Duct-systeem 0,5 m tot 2,5 m. UL-gekeurd, current-sink met 
verwarmd	reflectorpaneel	uit	1	stuk

Lang bereik 2,5 m – 5,0 m

2104N0021
Lang bereik Cross Duct-systeem 2,5 m tot 5,0 m. ATEX-gekeurd, current-source met DVC100M 
MK2 interface box en verwarmd reflectorpaneel uit 4 delen.

2104N0041
Lang bereik Cross Duct-systeem 2,5 m tot 5,0 m. ATEX-gekeurd, current-sink met DVC100M MK2 
interface box en verwarmd reflectorpaneel uit 4 delen.

C0.2 Algemeen

Toebehoren

Handheld Interrogator en toebehoren

04230-A-1001 Handheld Interrogator ATEX-gecertificeerd (4V0 software) voor Optima, Optima Plus en Excel

2104B2351 Handheld Interrogator UL-gecertificeerd (4V0 software) voor Optima, Optima Plus en Excel

2108B1455 EEPROM-upgrade Handheld (4V0)

04320-A-1025 Module en draad SHC Protection Device

2104B6250 Connectorsysteem SHC Calibrator 10m

DVC/DX-interfaces

2104B6212 DVC100M MK2 aansluitdoos ATEX met MODBUS-functie

2104B2382 DX100M XP aansluitdoos UL met MODBUS-functie

Installatietoebehoren

2104D0295 Zonne-/hittekap

00780-A-0100 Honeywell Analytics-aansluitdoos

210-190-045 Killark-aansluitdoos (exclusief klemmen)

2992A0071 Buiseenheid voor Excel UL-gecertificeerd

0230-0069 Roestvrij stalen behuizing NEMA 4X 3/4" NPT UL

02104-N-9880 Upgrade naar vernikkelde glans
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reserveonderdelen
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Gastestapparatuur

2104N3000 Searchline Excel Cross-Duct-testfilterkit en handleiding

2108D0271 Externe begassingsleiding

Handleidingen (op papier)

Opmerking: Elektronische kopieën van de handleidingen worden bij elk instrument op cd meegeleverd

2104M0520 Searchline Excel Cross-Duct Technical Handbook (Engels)

2104M0409 DVC100(M) MK2 aansluitdoos beknopte handleiding (Engels)

2104M0701 Serie DX100 aansluitdozen technisch handboek (Engels)

2104M0524 Searchline Excel Cross-Duct Test Filter Leaflet (Engels)

Cross-Duct

2104B0715 Verwarmd reflectorpaneel voor kort bereik, ATEX-gekeurd

2104B0717 Verwarmd reflectorpaneel voor kort bereik, UL-gekeurd

2104B0716 Verwarmd reflectorpaneel voor lang bereik, ATEX-gekeurd

2104D2537 Montageplaat retroreflector, lang bereik

2104D2536 Montageplaat retroreflector, kort bereik

2104D2505 Montageplaat, Cross-Duct, roestvrij staal

2104D2506 Steunband, Cross-Duct montageplaat

2104D2542 Steunband, Cross-Duct retroreflector voor lang bereik

2104D2541 Steunband, Cross-Duct retroreflector voor lang bereik

Appendix C - Toebehoren & 
reserveonderdelen
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