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Beperkte garantie & beperking van de aansprakelijkheid
BW Technologies LP (BW) garandeert dat dit product bij normaal gebruik en onderhoud geen gebreken zal vertonen in materiaal en productie voor 
een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending aan de koper. Deze garantie is alleen van toepassing op de verkoop van 
nieuwe en ongebruikte producten aan de originele koper. De garantieverplichting van BW is beperkt tot de terugbetaling van de koopprijs, de 
herstelling of het vervangen van een defect product dat werd teruggestuurd naar een erkend BW-onderhoudscentrum binnen de garantieperiode. 
BW heeft de vrije keuze over de gebruikte methode. In geen enkel geval kan deze aansprakelijkheid van BW hoger zijn dan de feitelijke koopprijs 
die de koper voor het product betaalde. 
Deze garantie heeft geen betrekking op:

a) zekeringen, wegwerpbatterijen of de routinematige vervanging van onderdelen als gevolg van normale gebruiksslijtage van het product,
b) elk product dat volgens BW verkeerd werd gebruikt, werd gewijzigd, verwaarloosd of per ongeluk of in abnormale bedienings-, hanteer- of 

gebruiksomstandigheden werd beschadigd;
c) elke schade of defecten te wijten aan herstellingen aan het product door iemand anders dan een erkende dealer of door installatie van niet-

goedgekeurde onderdelen op het product; of
De in deze garantie beschreven verplichtingen zijn afhankelijk van:

a) opslag, installatie en kalibratie, het juiste gebruik en onderhoud, conformiteit met de instructies in de producthandleiding en andere 
toepasselijke aanbevelingen van BW;

b) de onmiddellijke aangifte van elk defect door de koper aan BW en, indien nodig, het onmiddellijk beschikbaar stellen van het product voor 
herstelling. De goederen mogen niet naar BW worden teruggestuurd totdat de koper verzendinstructies heeft ontvangen van BW en

c) het recht van BW om te eisen dat de aankoper een aankoopbewijs overlegt, zoals de originele factuur, rekening of verpakkingsdocumenten 
om vast te stellen dat het product zich nog binnen de garantieperiode bevindt.

DE KOPER GAAT AKKOORD DAT DEZE GARANTIE DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING IS VOOR DE KOPER IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF 
IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN DE VERHANDELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR 
EEN BEPAALD DOEL. BW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN HET 
VERLIES VAN GEGEVENS, AL DAN NIET HET GEVOLG VAN EEN GARANTIEBREUK OF OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHT, VERTROUWEN OF OVERIGE 
THEORIE.
Aangezien in sommige landen of staten geen beperking van de duur van een impliciete waarborg of uitsluiting of beperking van incidentele of 
gevolgschade is toegelaten, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn voor elke koper. Als 
enige bepaling van deze garantie door een rechtbank met competente rechtspraak ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, doet deze 
uitspraak geen afbreuk aan de geldigheid of de afdwingbaarheid van enige andere bepalingen.

Contact opnemen met BW Technologies by Honeywell

Stuur ons een e-mail via: info@gasmonitors.com
Bezoek de BW Technologies by Honeywell website op: www.gasmonitors.com

USA: 1-888-749-8878 Canada: 1-800-663-4164
Europa: +44(0) 1295 700300 Andere landen: +1-403-248-9226

mailto:info@gasmonitors.com
http://www.gasmonitors.com
http://www.gasmonitors.com
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GasAlertQuattro
Inleiding
De bedieningshandleiding biedt basisinformatie over het 
gebruik van de GasAlertQuattro gasdetector. Raadpleeg de 
technische referentiehandleiding van de GasAlertQuattro op de 
cd-rom voor de volledige gebruiksaanwijzing. De 
GasAlertQuattro gasdetector ('de detector') waarschuwt tegen 
gevaarlijke gassen met een hoger concentratieniveau dan de 
alarmwaarden die door de gebruiker worden ingesteld.

De detector is een persoonlijk veiligheidsinstrument. U bent 
verantwoordelijk om op de juiste manier op het alarm te 
reageren.

Opmerking

De detector wordt geleverd met Engels als de 

standaard weergegeven taal. Overige geleverde 

talen zijn Frans, Duits, Portugees en Spaans. De 

schermen voor de overige talen worden op de 

detector en in de overeenkomstige 

bedieningshandleiding weergegeven.

De sensoren op nul stellen
Om de sensoren op nul te stellen, raadpleegt u stappen 1-3 in 
Kalibratie op pagina 8.

Veiligheidsinformatie – Lees dit eerst
Gebruik de detector alleen zoals in deze bedieningshandleiding 
en in de technische referentiehandleiding staat aangegeven, 
anders zal de detector niet de juiste bescherming bieden. Lees 
de volgende Waarschuwingen voordat u de detector gaat 
gebruiken.

a Waarschuwingen

• Waarschuwing: De vervanging van onderdelen kan de 
intrinsieke veiligheid in gevaar brengen.

• Voordat u de detector gebruikt, raadpleegt u Sensortoxines 
en vervuilingen.

• Bescherm de sensor voor brandbare gassen tegen 
blootstelling aan loodverbindingen, siliconen en 
chloorhoudende koolwaterstoffen. Hoewel bepaalde 
organische dampen (zoals loodhoudende benzine en 
gehalogeneerde koolwaterstoffen) de prestatie van de 
sensor tijdelijk kunnen hinderen, zal de sensor gewoonlijk 
na de kalibratie weer normaal functioneren.

• Let op: om veiligheidsredenen mag dit toestel alleen 
worden bediend en onderhouden door bevoegd personeel. 
Lees de technische referentiehandleiding helemaal voor u 
het toestel gebruikt of onderhoudt.
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• Laad de detector op voordat u hem voor het eerst gebruikt. 
BW Technologies by Honeywell beveelt aan dat de detector na 
elke werkdag wordt opgeladen.

• Kalibreer de detector vóór het eerste gebruik en vervolgens op 
regelmatige tijdstippen, afhankelijk van het gebruik en van de 
blootstelling van de sensor aan inhibitoren. BW raadt aan om de 
sensoren regelmatig en ten minste om de 180 dagen (6 maanden) te 
kalibreren.

• Kalibreer alleen in een veilige ruimte zonder gevaarlijke gassen 
met een atmosfeer van 20,9% zuurstof.

• De sensor voor brandbare gassen is in de fabriek gekalibreerd op 
een methaan-OEG (onderste explosiegrens) van 50%. Voor het 
controleren van een ander brandbaar gas binnen het bereik van 
het OEG-percentage, moet de sensor worden gekalibreerd met het 
geschikte gas.

• CSA International beoordeelde de prestatie van dit toestel alleen 
op de detectie van brandbare gassen.

• BW beveelt aan dat de sensor voor brandbare gassen wordt getest 
met een gekende concentratie kalibratiegas na elke blootstelling 
aan inhibitoren zoals zwavelverbindingen, siliconendampen, 
halogeenverbindingen, enz. 

• BW beveelt aan dat de werking van de sensoren vóór elk 
dagelijks gebruik wordt onderworpen aan een bumptest door de 
detector bloot te stellen aan een gasconcentratie die de 
ingestelde alarmwaarden overtreft. Controleer handmatig of de 
akoestische, visuele en trilalarmsignalen geactiveerd zijn. 
Kalibreer het toestel als de weergegeven waarden niet binnen de 
gespecificeerde grenzen liggen.

• Let op: hoge waarden buiten de OEG-schaal kunnen duiden op 
een explosieve concentratie.

• Elke waarde die snel stijgt en daarna daalt of veranderlijk blijkt, 
kan wijzen op een gasconcentratie die hoger is dan de bovenste 
schaalgrens, hetgeen gevaarlijk kan zijn.

• Uitsluitend voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen 
waar de zuurstofconcentraties niet hoger zijn dan 20,9% (v/v).

• Een langdurige blootstelling van de GasAlertQuattro aan 
bepaalde concentraties van brandbare gassen en lucht kan de 
detector mogelijk te zeer belasten waardoor de prestatie ernstig 
zal afnemen. Als een alarmsignaal klinkt als gevolg van een hoge 
concentratie brandbare gassen, dan moet het toestel worden 
gekalibreerd of moet de sensor, indien nodig, worden vervangen.

• Waarschuwing: Als de lithiumbatterij (QT-BAT-R01) wordt 
misbruikt, bestaat er een kans op brand of chemische 
verbranding. De batterij nooit uit elkaar halen, nooit verwarmen 
tot een temperatuur van meer dan 100°C en nooit verbranden.

• Waarschuwing: Gebruik nooit andere lithiumbatterijen met de 
GasAlertQuattro detector. Het gebruik van een andere soort 
batterij kan brand en/of een ontploffing veroorzaken. Neem 
contact op met BW Technologies by Honeywell om de 
QT-BAT-R01 lithiumbatterij te bestellen en vervangen. 

• Waarschuwing: Lithiumpolymeercellen die 10 minuten lang 
worden blootgesteld aan een temperatuur van 130°C, kunnen 
brand en/of een ontploffing veroorzaken.

• ec Waarschuwing: Dit toestel bevat een lithiumpolymeerbatterij. 

Behandel de opgebruikte lithiumcellen als chemisch afval. Haal ze 
niet uit elkaar en verbrand ze niet. Gooi ze niet met het gewone afval 
weg. Lege batterijen moeten door een bevoegd recyclingbedrijf of 
een beheerder van gevaarlijk afval worden weggeruimd.

• Houd lithiumbatterijen uit de buurt van kinderen.
• Als de detector wordt uitgezet doordat het batterijpak wordt 

verwijderd, kan dit een storing veroorzaken of de detector 
beschadigen.
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Onderdelen van de GasAlertQuattro

Onderdelen van de GasAlertQuattro

Element Beschrijving Element Beschrijving Element Beschrijving Element Beschrijving

1
IntelliFlash (groen 
LED) 4 Drukknop 7

LCD (Liquid Crystal 
Display) 10 Krokodillenklem

2
Visueel alarmlampje 
(rood LED) 5

Brandbaar gas 
(OEG)-sensor 8 Akoestisch alarm 11 Batterijpak

3
Zwavelwaterstof 
(H2S)-sensor 6

Koolmonoxide 
(CO)-sensor 9 Zuurstof (O2)-sensor 12

Laderkoppeling en 
IR-interface
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Drukknop

Drukknop

Drukknop Beschrijving

C

• Als u de detector wilt activeren, houdt u C ingedrukt in een veilige ruimte zonder gevaarlijke 
gassen, met een atmosfeer van 20,9% zuurstof.

• Als u de detector wilt uitschakelen, houdt u C ingedrukt tijdens de aftelling naar de 
uitschakeling. Laat C los, zodra OFF (uit) op het scherm wordt weergegeven.

• Als u de datum/tijd wilt zien, het huidige batterijvermogen, de datum voor de volgende 
kalibratie, de datum van de volgende bumptest, TWA, STEL, en piekmetingen, drukt u 
tweemaal snel achter elkaar op C. Als u de TWA-, STEL-, en piekwaarden wilt wissen, 
houdt u C ingedrukt zodra er op de LCD “Hold C to reset peaks, TWA, STEL” (Hold C 
(indrukken) wordt weergegeven, om de piekwaarden, TWA en STEL te resetten).

• Om de kalibratie te starten, houdt u C ingedrukt terwijl de detector naar OFF (uit) aftelt. Blijf 
C ingedrukt houden terwijl de LCD even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt om 
de aftelling naar de kalibratie te starten. Laat C los, zodra Calibration started (kalibratie 
gestart) wordt weergegeven.

• Als u de achtergrondverlichting wilt inschakelen, drukt u op C.

• Als u een vergrendeld alarm wilt erkennen, drukt u op C.

• Als u het lage alarm wilt bevestigen en het akoestische alarm wilt uitschakelen, drukt u op C. 
De optie Low Alarm Acknowledge  (bevestiging laag alarm) moet in Fleet Manager II zijn 
geactiveerd.

• Als u de berichten met actiepunten ' due today' (voor vandaag) wilt bevestigen (kalibratie en 
bumptest), drukt u op C. Eenmaal geactiveerd, kunnen de functies 'kalibratie forceren' en 
'bumptest forceren' niet omzeild worden.
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Sensortoxines en vervuilingen
Verschillende schoonmaak-, oplos- en smeermiddelen kunnen 
de sensoren vervuilen of permanente schade veroorzaken. 
Voordat u schoonmaak-, oplos- of smeermiddelen in de buurt 
van de detectorsensoren gebruikt, moet u de volgende 
waarschuwing en tabel goed lezen.

a Waarschuwingen

Gebruik alleen de volgende producten en procedures 
die door BW Technologies by Honeywell worden 
aanbevolen:

• Gebruik op water gebaseerde schoonmaakmiddelen.

• Gebruik schoonmaakmiddelen die niet op alcohol zijn 
gebaseerd.

• Maak de buitenkant schoon met een zachte, vochtige 
doek.

• Gebruik geen zeep, glans- of oplosmiddelen.

In de volgende tabel staan vaak gebruikte producten die niet 
rond de sensoren gebruikt dienen te worden.

Schoonmaak- en 
smeermiddelen

Siliconen Aerosol

Remreinigers
Schoonmaak- en 
beschermingsmiddelen 
op basis van siliconen 

Insectenweermi
ddelen en -
sprays

Schoonmaak- en 
smeermiddelen

Siliconen Aerosol

Smeermiddelen
Hechtingsmiddelen, 
afdichtingen en gels op 
basis van siliconen

Smeermiddelen

Roestremmers
Hand-, lichaams- en 
medicinale crèmes die 
siliconen bevatten

Roestremmers

Raam- en 
glasreinigers

Tissues die siliconen 
bevatten

Glasreinigers

Afwasmiddel
Schimmelverwijderings
middelen

Op citrussap 
gebaseerde 
schoonmaakmiddelen

Polijstmiddelen

Op alcohol 
gebaseerde 
schoonmaakmiddelen

Handzeep

Anionische 
reinigingsmiddelen 

Methanol 
(brandstoffen en 
antivries)
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De gascilinder aan de detector bevestigen

De gascilinder aan de detector bevestigen
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Kalibratie
De kalibratie wordt uitgevoerd om de gevoeligheidsniveaus van 
de sensoren aan te passen, zodat de juiste reactie op aanwezig 
gas kan worden verzekerd.

Deze kalibratieprocedure staat beschreven zoals hij uitgevoerd 
dient te worden. Als er een fout of alarmscherm wordt 
weergegeven, raadpleegt u Calibration Troubleshooting 
(problemen opsporen bij de kalibratie) in de technische 
handleiding van de GasAlertQuattro.

a Waarschuwingen

Kalibreer alleen in een veilige ruimte zonder 
gevaarlijke gassen met een atmosfeer van 20,9% 
zuurstof.

Als u de kalibratie met een enkel gas uitvoert, 
kalibreert u de O2 als eerste.

Opmerking

De maximale slanglengte voor kalibratie is 1 meter.

De volgende stappen gelden voor een standaard quad 
gas-cilinder.

De kalibratie kan alleen worden onderbroken nadat de 
sensoren op nul zijn gesteld. Als er op C wordt gedrukt 
om de kalibratie te onderbreken, wordt CALIBRATION 
cancelled (kalibratie geannuleerd) weergegeven.

1. Houd C ingedrukt terwijl de 
detector naar Powering off (uit) 
aftelt.

Blijf C ingedrukt houden terwijl OFF 
(uit) wordt weergegeven en de 
detector even uitschakelt.

2. De detector schakelt hierna 
weer opnieuw in en voert telt af 
naar de kalibratie. Houd de knop 
ingedrukt, totdat er Starting 
Calibration (kalibratie begint) 
wordt weergegeven.
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Kalibratie

3. De detector gaat op nul staan. 
Er wordt zeroing (nulstelling) 
weergegeven terwijl de detector 
alle sensoren op nul stelt.

a Waarschuwingen

Als een sensor niet terug naar nul 
gaat, kan hij niet worden gekalibreerd. 
Raadpleeg Startup Self-Test 
Troubleshooting (problemen oplossen 
bij de zelftest tijdens de opstart) in 
detechnische handleiding van de 
GasAlertQuattro.

Als de optie IR Lock (IR-
vergrendeling) is geactiveerd, 
kunnen de volgende schermdisplays 
voor de kalibratie alleen worden 
weergegeven als er een IR-toestel 
wordt gebruikt (MicroDock II of IR 
Link).

4. Wanneer u het volgende 
scherm ziet, sluit u de 
kalibratieadapter aan en biedt u 
gas aan met een snelheid van 
250-500 ml/min. Raadpleeg De 
gascilinder aan de detector 
bevestigen.

Als een sensor nog niet gekalibreerd 
hoeft te worden, staat er een grijs 
vinkje in het hokje.

5. De detector test aanvankelijk op 
gas. Zodra er voldoende gas is 

opgemerkt, wordt  naast elk 
opgemerkte gas weergegeven.
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6. De detector begint vervolgens 
de sensoren te kalibreren. Het 
volgende gebeurt tijdens die 
functie:

• calibrating (bezig met 
kalibreren) wordt onderaan het 
scherm weergegeven.

• Tijdens de kalibratie worden de 
gaswaarden bijgesteld.

• De doelwaarden die in Fleet 
Manager II zijn vastgesteld, 
worden boven of onder de 
wijzigende gaswaarde 
weergegeven.

Als u de kalibratie wilt onderbreken 
nadat de sensoren op nul zijn 
gesteld, dan drukt u op C. 

7. Zodra u het volgende scherm 
ziet, sluit u het ventiel van de 
gascilinder en haalt u de 
kalibratieadapter van de detector 
af.

Een vinkje naast elke sensor 
betekent dat de sensor met succes 
is gekalibreerd. 

8. Wanneer de kalibratie is 
afgerond, ziet u het volgende 
scherm.

Opmerking

De datum waarop de volgende 
kalibratie moet plaatsvinden, kan 
niet worden gerest voor een sensor 
waarvan de kalibratie is mislukt. 
Als een sensor defect is of als een 
foutscherm wordt weergegeven, 
raadpleegt u Calibration 
Troubleshooting (problemen 
opsporen bij de kalibratie) in de 
technische handleiding van de 
GasAlertQuattro.

9. Alle met succes gekalibreerde 
sensoren worden automatisch 
gerest op het aantal dagen dat in 
het veld Cal Interval (kalibratie-
interval) in Fleet Manager II is 
ingevoerd.

De dagen waarop de kalibratie 
opnieuw moet worden uitgevoerd, 
kunnen in Fleet Manager II worden 
gewijzigd.
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Bumptest

Bumptest
Een bumptest biedt testgas aan om een alarmsignaal van de 
detector te forceren. Een bumptest moet regelmatig worden 
uitgevoerd om te bevestigen dat de sensoren op de juiste wijze 
op gas reageren, en dat het akoestische, visuele en trilalarm 
tijdens een alarmsituatie worden geactiveerd. 

De detector kan ook aangeven dat een bumptest tijdens de 
opstart moet worden uitgevoerd als het bumptestinterval is 
ingesteld. Raadpleeg de Technische handleiding van de 
GasAlertQuattro

a Waarschuwingen

BW beveelt aan de werking van de sensoren vóór elk 
dagelijks gebruik te onderwerpen aan een bumptest 
door ze bloot te stellen aan een gasconcentratie die de 
ingestelde alarmwaarden overtreft.

1. Sluit de kalibratieslang aan op de 0,5 l/min regelaar 
van de gascilinder. Raadpleeg De gascilinder aan de 
detector bevestigen.

Voor een bumptest met het MicroDock II-station, leest 
u de MicroDock II Handleiding.

2. Sluit de kalibratieslang aan op de inlaat van 
kalibratieadapter. De pijlen op de kalibratieadapter 
geven de richting van de gasstroming aan.

3. Bevestig de kalibratieadapter aan de detector, zet 
hem goed vast en bied gas aan. Controleer of de 
visuele, akoestische en trilalarmsignalen geactiveerd 
zijn.

4. Sluit de regelaar en verwijder de kalibratieadapter. 
De detector blijft tijdelijk in de alarmstand staan, 
totdat het gas uit de buurt van de sensoren is 
verdwenen.

10. De detector functioneert nu 
normaal.
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Handleiding

Alarmtoestanden
Raadpleeg de volgende tabel voor informatie over alarmtoestanden en overeenkomstige schermen. Meer informatie over de 
alarmsignalen staat in de technische handleiding van de GasAlertQuattro.

Alarm Scherm Alarm Scherm

Laag alarm

• Trage sirene (opwaartse toon)

• Traag knipperlicht

• Zwart hokje rondom gas 
knippert

• Trilalarm wordt geactiveerd

TWA-alarm

• Snelle sirene 
(neerwaartse toon)

• Snel knipperlicht

• Zwart hokje rondom gas 
knippert

• Trilalarm wordt geactiveerd

Hoog alarm

• Snelle sirene 
(neerwaartse toon)

• Snel knipperlicht

• Zwart hokje rondom gas 
knippert

• Trilalarm wordt geactiveerd

STEL-alarm

• Snelle sirene 
(neerwaartse toon)

• Snel knipperlicht

• Zwart hokje rondom gas knippert

• Trilalarm wordt geactiveerd
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Alarmtoestanden

Opmerking

Indien ingeschakeld, zal de optie Latching Alarms (alarmvergrendeling) de alarmsignalen voor laag en hoog gas (akoestisch, 
visueel en trilalarm) actief houden tijdens een alarmtoestand, totdat het alarm wordt bevestigd door op C te drukken en de 
gasconcentratie tot onder de lage ingestelde alarmwaarde zakt. De piekconcentratiewaarden worden voortdurend 
weergegeven, totdat het alarm uit gaat. Schakel Latching Alarms (alarmvergrendeling) in of uit in Fleet Manager II. Het is 
mogelijk dat plaatselijke voorschriften de inschakeling van de optie Latching Alarms (alarmvergrendeling) vereisen.

Alarm Scherm Alarm Scherm

Multialarm

• Afwisselend lage en hoge 
alarmsirene en knipperlicht

• Zwart hokje rondom gas 
knippert

• Soort alarmvariaties

• Trilalarm wordt geactiveerd

Alarm grensoverschrijding (OL)

• Snelle sirene (neerwaartse toon)

• Snel knipperlicht

• Zwart hokje rondom gas knippert

• Trilalarm wordt geactiveerd

NB: LCD kan ook een te lage 
waarde (-OL) weergeven.

Alarm sensorstoring

•   wordt weergegeven

Normale uitschakeling

• Alternerende piepjes en 
alternerende knipperlichten

• Trilalarm wordt geactiveerd

• De aftelling begint

• OFF (uit) wordt weergegeven
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Alarm Scherm Alarm Scherm

Alarm voor laag  batterijvermogen
• De sequentie van 10 snelle sirenes 

en alternerende knipperlichten met 7 
seconden stilte er tussenin (dit gaat 
15 minuten door)

•   knippert

• Trilalarm pulseert

• Na 15 minuten met de alarmsequentie 
voor laag batterijvermogen, activeert 
de detector het kritieke batterijalarm 
(zie verder)

• Functie- en nalevingssignaal: Een 
piep om de 1-120 seconden (de 
piepfunctie wordt ingesteld met de 
optie Confidence/Compliance Beep 
Interval (interval functie- en 
nalevingssignaal))

• IntelliFlash (standaard: het licht 
knippert elke seconde): Het licht 
knippert om de 1-120 seconden (de 
knipperlichtfrequentie wordt ingesteld 
met de optie  IntelliFlash Interval)

• Hartslag:  pulseert elke seconde 
om aan te geven dat de detector juist 
functioneert

NB: De functies confidence/
compliance Beep en 
IntelliFlash worden automatisch 
uitgezet tijdens een alarm voor 
laag batterijvermogen, mislukte 
kalibratie, mislukte bumptest, 
mislukte zelftest en in een 
alarmsituatie.

Kritiek batterijalarm
• Vijftien minuten na de activering van 

het alarm voor laag 
batterijvermogen, volgt een 
sequentie van 10 snelle sirenes en 
alternerend knipperlicht met 
1 seconde rust (sequentie 
reactiveert zeven maal)

• Trilalarm pulseert
• Low Battery Powering Off 

(uitschakeling door laag 
batterijvermogen) wordt weergegeven 
en de detector schakelt uit.

Opmerking

Als de optie Low Alarm Acknowledge (bevestiging laag 
alarm) is geactiveerd, kan het akoestische alarm tijdens een 
situatie met een laag alarm worden uitgezet. Het LED en de 
visuele alarmlampjes blijven actief, totdat de alarmsituatie 
verandert of de detector wordt uitgezet. Druk op C om het 
lage alarm te bevestigen en het akoestische alarm te 
deactiveren. Als het alarm escaleert tot een hoog, TWA- of 
STEL-alarm, wordt het akoestische alarm weer geactiveerd.
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Gebruikersopties en sensorconfiguratie

Gebruikersopties en sensorconfiguratie
U hebt het volgende nodig om de gebruikersopties en de 
sensorconfiguratie te wijzigen:

• Detector

• IR Link-adapter of MicroDock II

• Fleet Manager II-software

Raadpleeg de technische handleiding van de GasAlertQuattro 
en de handleiding van de Fleet Manager II voor meer informatie.

Onderhoud
Om de detector in goede staat te houden, moet u het toestel 
volgens de onderstaande aanwijzingen onderhouden.

• Kalibreer en inspecteer de detector op regelmatige 
tijdstippen en voer regelmatig een bumptest uit.

• Houd een logboek bij met alle onderhoudsbeurten, 
bumptests, kalibraties en alarmsituaties.

• Maak de buitenkant met een zachte vochtige doek 
schoon. Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of 
glansmiddelen. Raadpleeg Sensortoxines en vervuilingen.

Vermogen van de oplaadbare batterij
Het vermogen van een oplaadbare batterij vermindert met 
ongeveer 20% gedurende een periode van twee jaar bij 
normaal gebruik.

Borgschroef van het batterijpak
De borgschroef die met de detector is meegeleverd moet 
worden gebruikt om het batterijpak aan alle Europese en 

IECEx-detectors en aan alle Canadese en US Zone Certified-
detectors te bevestigen. 

De schroevendraaier die met de detector is meegeleverd, heeft 
een dubbele kop. Draai de moer los om van een Philipskop 
naar een zeskantkop te gaan en vice versa

U hebt een zeskantsleutel nodig om de borgschroef te aan of 
los te draaien. Draai de schroef 1-2 slagen aan met een 
aanhaalmoment van 0,34-0,45 Nm. Draai de schroef niet te 
strak aan.
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De batterij vervangen
De alkaline en oplaadbare batterijen mogen in gevaarlijke 
ruimten vervangen worden

1. Houd C ingedrukt om de detector uit te schakelen.

2. Draai de borgschroef zo nodig iets los. Duw de 
ontgrendeling van het batterijpak naar boven om het 
batterijpak te kunnen verwijderen.

3. Til het batterijpak vanaf de bovenkant omhoog en 
haal hem uit het toestel.

4. Plaats een nieuwe batterij. Steek de onderkant van 
de batterij als eerste in het vak. Laat de bovenkant op 
zijn plaats zakken. Druk op de batterij, totdat het lipje 
weer vastzit. Draai de borgschroef zo nodig iets aan.

De oplaadbare batterij  opladen

a Waarschuwing

U voorkomt als volgt persoonlijk letsel en/of 
beschadiging van de detector:

Laad de detector uitsluitend op in een veilige ruimte 
zonder gevaarlijke gassen en met een temperatuur 
tussen 0°C en 40°C.

Laad de batterij op zodra de detector een alarmsignaal 
voor lage batterij weergeeft.

Laad het lithiumbatterijpak alleen op met een door BW 
geleverde oplader en adapter. De laadadapter is 
geschikt voor uw geografische regio. Als u de 
laadadaptor buiten uw regio gebruikt, worden de lader 

en de detector beschadigd. Als u deze waarschuwing 
niet in acht neemt, kan dit brand en/of een ontploffing 
veroorzaken.

Laad de lithiumbatterij op na elke werkdag.

Vervang het lithiumbatterijpak alleen in een veilige 
ruimte die vrij is van gevaarlijke gassen.

1. Houd C ingedrukt om de detector uit te schakelen. 
Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.

Opmerking

De benodigde oplaadtijd is langer, als de detector aan 
wordt gezet.

2. Sluit de laadadapter aan op de IR-houder van de 
detector. Zie de volgende afbeelding.

3. De lithiumbatterij is na 6 uur helemaal opgeladen.



GasAlertQuattro
17

Onderhoud

De alkalibatterijen vervangen

a Waarschuwing

Als u persoonlijk letsel en schade aan de detector wilt 
voorkomen, gebruikt u alleen de door BW aanbevolen 
alkalibatterijen. Raadpleeg Specificaties.

Vervang alkalibatterijen alleen in een veilige ruimte die 
vrij is van gevaarlijke gassen.

1. Houd C ingedrukt om de detector uit te schakelen.

2. Als u de borgschroef gebruikt, draait u deze schroef 1 
tot 2 slagen los. Verwijder de alkalinebatterijen. 
Raadpleeg De batterij vervangen.

3. Haal de uitwerpbeugel uit de klem. Verplaats de 
uitwerpbeugel richting bovenkant van de batterijen, 
totdat hij horizontaal over de batterijen ligt.

4. Gebruik het lipje om aan de uitwerpbeugel te trekken

5. Links van het lipje trekt u de uitwerpbeugel omhoog.
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6. Verwijder de lege batterijen. Zet de uitwerpbeugel 
terug in de originele stand. Zorg ervoor dat de 
uitwerpbeugel in de klem vastzit.

7. Plaats de nieuwe batterijen in het vakje. Steek het 
positieve einde van de batterij onder een hoek van 
30° in het batterijvakje, voordat u het negatieve einde 
naar beneden drukt. Zorg ervoor dat de batterijen niet 
over het lipje worden geplaatst.

8. Steek de onderkant van het batterijpak als eerste in 
het vak. Laat de bovenkant op zijn plaats zakken. 
Zorg ervoor dat het lipje is ingetrokken, voordat u het 
batterijpak terugplaatst.
Druk op het batterijpak, totdat het lipje weer vast zit. 
Zo nodig draait u de borgschroef aan met een 
aandraaimoment van 0,34 N/m.
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Onderhoud

De sensoren vervangen
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a Waarschuwing

Om persoonlijke letsel en/of schade aan eigendom te 
vermijden, dient u alleen sensoren te gebruiken die 
speciaal voor de detector zijn ontworpen.

Opmerking

Het is mogelijk dat detectors die zijn geconfigureerd voor 1, 2 
of 3 gassen een dummysensor in één van de vier 
sensorlocaties hebben.

Raadpleeg afbeelding De sensoren vervangen en stappen 1 t/m 
8 om een sensor of sensorfilter te vervangen.

1. Houd C ingedrukt om de detector uit te schakelen. 
Druk op de ontgrendeling en verwijder het batterijpak.

2. Verwijder de zes bevestigingsschroeven van de 
achterbehuizing.

3. Verwijder de voorbehuizing.

4. Verwijder de oude sensor(en). Zorg ervoor dat het 
LCD niet wordt beschadigd.

5. Installeer de nieuwe sensor(en).

6. Zet de detector weer in elkaar. Druk de voor- en 
achterbehuizing stevig op elkaar, zodat de delen 
goed aan elkaar vast zitten. Zorg dat de voor- en 
achterbehuizing aan alle kanten van de detector een 
uniforme afdichting van 1,5 mm hebben. 

7. Zet de zes schroeven weer terug met een draaimoment 
van 0,34-0,45 Nm. Draai de schroeven niet te strak aan. 
Zet het batterijpak terug op zijn plaats.

8. De nieuwe sensoren moeten eerst gekalibreerd 
worden. Kalibreer de nieuwe sensor(en) onmiddellijk. 
Raadpleeg Kalibratie.

Het sensorfilter vervangen
Raadpleeg afbeelding De sensoren vervangen en stappen 1 t/m 
6 om het filter te vervangen.

1. Houd C ingedrukt om de detector uit te schakelen. 
Druk op de ontgrendeling en verwijder het batterijpak. 

2. Verwijder de zes bevestigingsschroeven van de 
achterbehuizing.

3. Verwijder de voorbehuizing. Verwijder het 
sensorfilter.

4. Raadpleeg de volgende afbeelding, voordat u het 
nieuwe filter plaatst. Zorg ervoor dat het filter plat ligt 
en dat de gaten juist zijn uitgelijnd over de 
filterpennen.
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Specificaties

5. Zet de voorbehuizing terug op zijn plaats. Druk de 
voor- en achterbehuizing stevig op elkaar, zodat de 
delen goed aan elkaar vast zitten. Zorg dat de voor- 
en achterbehuizing aan alle kanten van de detector 
een uniforme afdichting van 1 mm hebben.

6. Zet de zes schroeven weer terug met een 
draaimoment van 0,34-0,45 Nm. Draai de schroeven 
niet te strak aan. Zet het batterijpak terug op zijn 
plaats.

Specificaties
Toestelafmetingen:12,9 x 8,0 x 3,8 cm 

Gewicht: 330 g 

Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +50°C

Opbergtemperatuur: -40°C to +60°C

Bedrijfsvochtigheid: 10% tot 100% relatieve vochtigheid 
(niet condenserend)

Stof- en vochtindringing: IP66/67 (met aangedraaide schroef)

Ingestelde alarmwaarden: Kunnen verschillen per regio en 
zijn in te stellen door de gebruiker

Detectiebereik:
H2S: 0 - 200 ppm (stappen van 0,1 ppm)
CO: 0 - 1000 ppm (stappen van 1 ppm)
O2: 0 - 30,0% vol. (stappen van 0,1% vol.)
Brandbaar gas (OEG): 0 - 100% (stappen van 1% OEG) of 
0 – 5,0% v/v methaan

Sensor type:
H2S, CO, O2: Enkele elektrochemische insteekcel
Brandbare gassen: Katalytische insteeksensor

O2-meetprincipe: Capillair gecontroleerde concentratiesensor

Specifieke limieten voor bumptest: BW raadt aan om een 
gascilinder te gebruiken die ervoor zorgt dat de sensor voor 
brandbaar gas een nauwkeurigheid heeft van -0 tot +20% van 
de eigenlijke waarde (raadpleeg CAN/CSA C22.2 Nr. 152)

Alarmtoestanden: TWA-alarm, STEL-alarm, laag alarm, hoog 
alarm, multigasalarm, te hoog (OL) alarm, alarm laag 
batterijvermogen, kritiek batterijalarm, alarm sensorstoring, 
IntelliFlash, functie- en nalevingssignaal
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Akoestisch alarm: 95 dB op 30 cm met piepsignalen met 
veranderlijk ritme

Visueel alarm: Rode LED’s

IntelliFlash: Groene led. De frequentie van het knipperlicht 
wordt door de gebruiker ingesteld met de optie IntelliFlash 
Interval

Functie- en nalevingssignaal: Akoestisch signaal van een 
alarm met een variabel ritme. De frequentie van het signaal 
wordt door de gebruiker ingesteld met de optie voor het interval 
van het functie- en nalevingssignaal

Scherm: Alfanumeriek LCD met uitklapbaar display (0° of 180°) 
capaciteit (door de gebruiker gedefinieerd in Fleet Manager II)

Achtergrondverlichting: Activeert na de opstart en gaat uit na 
de zelftest. Gaat branden wanneer de drukknop wordt ingedrukt 
en dooft na 10 seconden. Gaat ook branden tijdens een 
alarmtoestand en blijft branden tot de alarmtoestand verdwijnt.

Interne trilling: Trilt tijdens in- en uitschakeling en alle 
alarmsignalen

Zelftest: Zelftests worden tijdens de activering gestart en 
worden voortdurend uitgevoerd op de batterij en de 
elektrochemische sensoren (H2S en CO), terwijl de detector 
functioneert

Kalibratie: Nulstelling en automatische kalibratie

Gebruikersopties: Opstartbericht, vergrendeling na 
zelftestfout, veilige stand, IntelliFlash, functie- en 
nalevingssignaal, vergrendelende alarmsignalen, geforceerde 
kalibratie, geforceerde bumptest, kalibratie IR-vergrendeling, 
stealth-stand van draaibaar display, datalogboek interval, 
IntelliFlash interval, interval van functie- en nalevingssignaal en 
taalinstelling

Sensoropties: Sensor aan/uit, kalibratiegaswaarden , interval 
kalibratie, interval bumptest, alarm instelpunten (laag/hoog/
TWA/STEL), STEL-interval, TWA-periode, automatische 
nulstelling bij opstart aan/uit, OEG-correctiefactor, 10% (van 
waarde) overgekalibreerd, bevestiging laag alarm, O2-meting, 
OEG-gasmeting, %vol methaanmeting

Productiejaar: Het productiejaar van de detector wordt 
afgeleid van het serienummer. Het tweede en derde cijfer na de 
tweede letter geven het productiejaar aan. Bijv. QA109-001000 
= 2009 productiejaar

Goedgekeurde lithiumbatterij voor de GasAlertQuattro: 
Lithium-ion polymeer (QT-BAT-R01) volgens de normen UL913, 
EN 60079-11, EN 60079-0, C22.2 No. 157

Oplaadbare batterij (QT-BAT-R01) Temperatuurcode
Lithium polymeer    -20°C ≤ Ta ≤ +50°C       T4

Levensduur lithiumbatterij: Eén oplaadbare 
lithiumpolymeerbatterij heeft de volgende bedrijfstijden:

20 uur bij 20°C 
18 uur bij -20°C

Goedgekeurd alkalibatterijpak voor de GasAlertQuattro 
(QT-BAT-A01): volgens de normen UL913, EN 60079-11, 
EN 60079-0, C22.2 No. 157

Goedgekeurde alkalibatterijen voor de GasAlertQuattro:

Duracell MN1500 -20°C ≤ Ta ≤ +50°C T4 (129,9°C)
Energizer E91VP -20°C ≤ Ta ≤ +50°C T3C (135,3°C)
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Specificaties

AA alkalibatterij bedrijfstijd:
14 uur bij 20°C

Batterijlader: Laadadapter

Eerste oplaadbeurt: 6 uur

Normale oplaadduur: 6 uur

Garantie: 2 jaar, inclusief sensoren

Keurmerken:
Door de CSA goedgekeurd volgens de Amerikaanse en 
Canadese normen
CAN/CSA C22.2 No. 157 and C22.2 152
ANS/UL - 913 and ANSI/ISA - S12.13 Part 1

Dit toestel werd getest en overeenkomstig bevonden met de limieten 
voor een digitaal toestel van klasse B volgens Deel 15 van de regels 
van de FCC en de vereisten van de Canadese EMI ICES-003. Deze 
limieten zijn ontworpen voor een redelijke bescherming tegen 
schadelijke storing in een permanente installatie. Dit toestel 
genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en 
kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, 
schadelijke storing voor radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter 
geen garantie dat storing niet zal plaatsvinden in een bepaalde 
installatie. Als dit toestel de radio- of televisieontvangst ernstig stoort, 
wat kan worden bepaald door het toestel uit en in te schakelen, 
wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te corrigeren aan 
de hand van één of meer van de onderstaande maatregelen:

• Draai de ontvangende antenne in een andere richting of 
verplaats deze.

• Verhoog de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
• Verbind het toestel op een ander circuit dan dat waarop de 

ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus.

CSA Klasse I, Divisie 1, Groep  A, B, C en D
ATEX CE 0539 g II 1 G Ga Ex ia IIC T4 voor Zone 0 

Groep IIC
KEMA 09 ATEX 0137
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26

IECEx Ga Ex ia IIC T4 IECEx CSA 09.0006
IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-26
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