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lijkheid
l vertonen in materiaal en productie voor 

n van toepassing op de verkoop van nieuwe 
taling van de koopprijs, de herstelling of het 
n de garantieperiode. BW heeft de vrije 

 de feitelijke koopprijs die de koper voor het 

ale gebruiksslijtage van het product,
f in abnormale bedienings-, hanteer- of 

rkende dealer of door installatie van niet-

tructies in de producthandleiding en andere 

schikbaar stellen van het product voor 
ties heeft ontvangen van BW en
ur, rekening of verpakkingsdocumenten om 

LAATS VAN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF 
DELBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN 
 OF VERLIES, MET INBEGRIP VAN HET VERLIES 
T, VERTROUWEN OF OVERIGE THEORIE.
iting of beperking van incidentele of 
 toepassing zijn voor elke koper. Als enige 
u worden verklaard, doet deze uitspraak 
Beperkte garantie & beperking van de aansprake
BW Technologies LP (BW) garandeert dat dit product bij normaal gebruik en onderhoud geen gebreken za
een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending aan de koper. Deze garantie is allee
en ongebruikte producten aan de originele koper. De garantieverplichting van BW is beperkt tot de terugbe
vervangen van een defect product dat werd teruggestuurd naar een erkend BW-onderhoudscentrum binne
keuze over de gebruikte methode. In geen enkel geval kan deze aansprakelijkheid van BW hoger zijn dan
product betaalde. 
Deze garantie heeft geen betrekking op:

a) zekeringen, wegwerpbatterijen of de routinematige vervanging van onderdelen als gevolg van norm
b) elk product dat volgens BW verkeerd werd gebruikt, werd gewijzigd, verwaarloosd of per ongeluk o

gebruiksomstandigheden werd beschadigd;
c) elke schade of defecten te wijten aan herstellingen aan het product door iemand anders dan een e

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

a) de juiste opberging, installatie en kalibratie, het juiste gebruik en onderhoud, conformiteit met de ins
toepasselijke aanbevelingen van BW;

b) de onmiddellijke aangifte van elk defect door de koper aan BW en, indien nodig, het onmiddellijk be
herstelling. De goederen mogen niet naar BW worden teruggestuurd totdat de koper verzendinstruc

c) het recht van BW om te eisen dat de aankoper een aankoopbewijs overlegt, zoals de originele factu
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 P
IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN DE VERHAN
BEPAALD DOEL. BW IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE
VAN GEGEVENS, AL DAN NIET HET GEVOLG VAN EEN GARANTIEBREUK OF OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECH
Aangezien in sommige landen of staten geen beperking van de duur van een impliciete waarborg of uitslu
gevolgschade is toegelaten, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van
bepaling van deze garantie door een rechtbank met competente rechtspraak ongeldig of onuitvoerbaar zo
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: 188-749-8878 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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GasAlertMax XT
atie - Lees dit eerst

een zoals in deze bedieningshandleiding 
erentiehandleiding staat aangegeven, 
or de detector geleverde bescherming 
rden.

rschuwingen alvorens de detector te 

Waarschuwingen
t vervangen van componenten kan de 
d in gevaar brengen.
idsredenen mag dit toestel alleen 
onderhouden door bevoegd personeel. 
 referentiehandleiding helemaal voor u 
 of onderhoudt.
 voor u hem voor het eerst gebruikt. 
 detector na elke werkdag wordt 
Introduction
De bedieningshandleiding biedt basisinformatie voor het 
gebruik van de GasAlertMax XT gasdetector. Raadpleeg de 
GasAlertMax XT technische referentiehandleiding op de cd-rom 
voor de volledige gebruiksinstructies. De GasAlertMax XT gas-
detector (de detector) waarschuwt voor gevaarlijke gassen op 
niveaus hoger 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 rea-
geren.

Opmerking
De detector wordt geleverd met Engels als de standaard 
weergegeven taal. Overige geleverde talen zijn Frans, 
Duits, Spaans, en Portugees. De schermen voor de 
overige talen worden op de detector en in de 
overeenkomstige bedieningshandleiding weergegeven.

Veiligheidsinform
Gebruik de detector all
en in de technische ref
want anders zou de do
belemmerd kunnen wo

Lees de volgende Waa
gebruiken.

a 
• Waarschuwing: He

intrinsieke veilighei
• Let op: om veilighe

worden bediend en 
Lees de technische
het toestel gebruikt

• Laad de detector op
BW raadt aan dat de
opgeladen.
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•
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•

•

 capaciteit van de sensors om op gas  
 dagelijks gebruik wordt getest met een 
etector bloot te stellen aan een 
 de ingestelde alarmwaarden overtreft. 
ig of de akoestische en visuele 
tiveerd worden. Kalibreer het toestel als 
arden niet binnen de gespecificeerde 

n buiten de schaal kunnen duiden op 
entratie.
l stijgt en daarna daalt of veranderlijk 
 een gasconcentratie die hoger is dan  
grens, hetgeen gevaarlijk kan zijn.
ruik in potentieel explosieve 

e zuurstofconcentraties niet hoger zijn 

tstelling van de GasAlertMax XT aan 
ties van brandbare gassen en lucht kan 
t mogelijk te zeer belasten en bijgevolg 
 aantasten. Als een alarmsignaal klinkt 
oge concentratie brandbare gassen, 

l opnieuw worden gekalibreerd of,  
sor worden vervangen.
T-RPUMP-K1) is alleen gecertificeerd 
 GasAlertMax XT.
sAlertMax XT
dieningshandleiding

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. De 
sensors moeten regelmatig en ten minste om de 180 dagen 
(6 maanden) worden gekalibreerd.
Kalibreer uitsluitend in een veilige ruimte die vrij is van 
gevaarlijke gassen.
De sensor voor brandbare gassen is in de fabriek 
gekalibreerd op een OEG (onderste explosiegrens) voor 
methaan 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.
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 in de meeste 
gevallen weer normaal functioneren na de kalibratie.
Het is aan te bevelen dat de sensor voor brandbare gassen 
wordt getest met een gekende concentratie kalibratiegas na 
elke blootstelling aan inhibitoren zoals zwavelverbindingen, 
siliconendampen, halogeenverbindingen, enz. 

• BW raadt aan dat de
te reageren vóór elk
bumptest door de d
gasconcentratie die
Controleer handmat
alarmsignalen geac
de weergegeven wa
grenzen liggen.

• Let op: hoge waarde
een explosieve conc

• Elke waarde die sne
blijkt, kan wijzen op
de bovenste schaal

• Uitsluitend voor geb
omgevingen waar d
dan 20,9% (v/v).

• Een langdurige bloo
bepaalde concentra
een detectorelemen
zijn prestatie ernstig
als gevolg van een h
dan moet het toeste
indien nodig, de sen

• De pomp van BW (X
voor gebruik met de
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•

•

•

•

•
•

rs moeten samen met een 
en gebruikt en moeten voldoen aan de 
ficaties voor maximale inlaatdruk:
s 0-3000 psig/70 bar
ers 0-3000 psig/70 bar
V

Waarschuwing: Als de lithiumbatterij (MX-BAT01) wordt 
misbruikt, bestaat er een risico op brand of chemische 
verbranding. De batterij niet uit elkaar nemen, verwarmen  
tot een temperatuur van meer dan 100°C of verbranden.
Waarschuwing: Gebruik nooit andere lithiumbatterijen 
 met de GasAlertMax XT 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 MX-BAT01 lithiumbatterij te bestellen en 
vervangen. 
Waarschuwing: Lithium-polymeercellen die gedurende  
10 minuten worden blootgesteld aan een temperatuur van 
130°C, kunnen brand en/of een ontploffing veroorzaken.
Ruim gebruikte lithiumcellen onmiddellijk weg. Haal ze niet 
uit elkaar en verbrand ze niet. Gooi ze niet weg bij het 
gewone afval. Lege batterijen moeten door een bevoegd 
recyclingbedrijf of een beheerder van gevaarlijk afval 
worden weggeruimd.
Houd lithiumbatterijen uit de buurt van kinderen.
Waarschuwing: BW beveelt het gebruik aan van 
kalibratiegas van de beste kwaliteit en van cilinders die aan 
de nationale normen voldoen. De kalibratiegassen moeten 
overeenkomen met de nauwkeurigheidsfactor van de 
detector.

• Alle kalibratiecilinde
debietregelaar word
onderstaande speci

• Wegwerpcilinder
• Navulbare cilind
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On

Omschrijving
ele alarmaanduiding (LED's)

lle pompkoppeling

pfilter en vochtfilter

kknop

kodillenklem

erkoppeling en IR interface

gschroef diffusieafdekking

usieafdekking

estisch alarm

 (Liquid Crystal Display)
sAlertMax XT
dieningshandleiding

derdelen van de GasAlertMax XT

Element
1 Visu

2 Sne

3 Pom

4 Dru

5 Kro

6 Lad

7 Bor

8 Diff

9 Ako

10 LCD
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Schermelementen

Sc

Omschrijving
mstaus

omatische nulstelling sensors

erieke waarden

cator batterijlading

pindicator

tslagindicator

type-identificatie 

cilinder

omatische kalibratie sensor
hermelementen

Element
1 Alar

2 Aut

3 Num

4 Indi

5 Pom

6 Har

7 Gas

8 Gas

9 Aut
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 aftelling naar OFF (Uit) is voltooid.

), STEL (korte-termijnblootstelling) 
arden voor TWA, STEL en MAX te 

len) weergeeft.

ctor de aftelling naar OFF (Uit)  
lt en vervolgens opnieuw inschakelt 
nneer de aftelling naar CAL  

.

n, drukt u op C (als de optie  
eld in Fleet Manager II).

, bumptest, blokkeertest) te  
sAlertMax XT
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ukknop

Drukknop Omschrijving

C

• Om de detector in te schakelen, drukt u op C.

• Om de detector uit te schakelen, houdt u C ingedrukt totdat de

• Om de waarden voor datum/tijd, TWA (tijdgewogen gemiddelde
en MAX (maximum) te zien, drukt u tweemaal op C. Om de wa
wissen, drukt u op C wanneer de LCD CLEAR ALL (Terugstel

• Om de kalibratie te starten, houdt u C ingedrukt terwijl de dete
uitvoert. Blijf C ingedrukt houden terwijl de LCD even uitschake
om de aftelling naar CAL (Kalibratie) te starten. Laat C los wa
(Kalibratie) voltooid is.

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

• Om een vergrendeld en pompalarm te erkennen, drukt u op C

• Om een laag alarm te erkennen en de pieptoon uit te schakele
Low Alarm Acknowledge (Erkenning laag alarm) is ingeschak

• Om een DUE TODAY (Vervaldatum vandaag) alarm (kalibratie
erkennen en de pieptoon uit te schakelen, drukt u op C.
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scilinder op de detector aansluiten

De

De ga

 gascilinder op de detector aansluiten
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Ka

K
g
o

Opmerking
rden afgebroken tijdens de 
lling. Om de kalibratie af te breken, 
r AUTO ZERO knippert. Het scherm 
libratie afgebroken) verschijnt.

p de detector aansluiten. Sluit de 
en lever gas.

Opmerking

 moet op de detector worden 
 kalibratie.
D. Nadat een 
heid gas werd 
conden), geeft de 

on en  
etector de kalibratie 

AL DUE 
atie) weergegeven. 
n scherm met het 
agen voor de 
ensor vervalt. 

nt op de LCD (bijv.)

Vervaldatum kalibratie180 dagen). 
e sensors vaker moeten worden 
de LCD de kalibratie die het eerst moet 
sAlertMax XT
dieningshandleiding

libratie
a Waarschuwing

alibreer uitsluitend in een veilige ruimte die vrij is van 
evaarlijke gassen. Kalibreer de detector niet tijdens of 
nmiddellijk na het laden.

De kalibratie kan wo
automatische nulste
klikt u op C wannee
CAL ABORTED (Ka

1. Houd C ingedrukt terwijl de detector de 
aftelling naar OFF (Uit) uitvoert. Blijf C 
ingedrukt houden terwijl de detector even 
uitschakelt.

2. De detector schakelt hierna weer 
opnieuw in en voert de aftelling naar 
CAL (Kalibratie) uit. Blijf C ingedrukt 
houden totdat de aftelling naar de 
kalibratie voltooid is.

3.  knippert terwijl de detector 
alle sensors op nul instelt en de 
zuurstofsensor kalibreert. Als een  
sensor niet automatisch terug naar nul 
gaat, kan hij niet worden gekalibreerd. 
Nadat de automatische nulstelling werd 
voltooid, verschijnt op de LCD APPLY 
GAS (Gas leveren).

4. Zie De gascilinder o
debietregelaar aan 

De diffusieafdekking
aangesloten voor de

K knippert op de LC
voldoende hoeveel
gedetecteerd (30 se
detector een piepto
knippert terwijl de d
voltooit.

5. Op de LCD wordt C
(Vervaldatum kalibr
Hierna verschijnt ee
aantal resterende d
kalibratie van elke s
Uiteindelijk verschij

CAL DUE 180 d (
Aangezien sommig
gekalibreerd, geeft 
worden uitgevoerd.
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Alarmtoestanden

Al
Ra hermen.

Scherm

iddelde) alarm

ipperlicht
nduiding knipperen

ctiveerd

otstelling) Alarm

ipperlicht
nduiding knipperen

ctiveerd

rijding (OL)
el afwisselend  

nduiding knipperen
ctiveerd

m worden erkend en kan de pieptoon 
rm wordt, activeert de pieptoon opnieuw.
armtoestanden
adpleeg de volgende tabel voor informatie over alarmtoestanden en overeenkomstige sc

Alarm Scherm Alarm

Laag alarm
• Trage sirene
• Traag afwisselend knipperlicht
• L en doelgasaanduiding knipperen
• Trilalarm wordt geactiveerd

TWA (tijdgewogen gem
• Snelle sirene
• Snel afwisselend kn
• L en doelgasaa
• Trilalarm wordt gea

Hoog alarm
• Snelle sirene
• Snel afwisselend knipperlicht
• L en doelgasaanduiding knipperen
• Trilalarm wordt geactiveerd

STEL (korte-termijnblo
• Snelle sirene 
• Snel afwisselend kn
• L en doelgasaa
• Trilalarm wordt gea

Multigasalarm
• Afwisselend lage en hoge alarmsirene  

en knipperen
• L en doelgasaanduiding knipperen
• Trilalarm wordt geactiveerd

Alarm grensoversch
• Snelle sirene en sn

knipperlicht
• L en doelgasaa
• Trilalarm wordt gea

Opmerking

Als de optie Low Alarm Acknowledge is ingeschakeld in Fleet Manager II, kan het laag alar
worden uitgeschakeld door C in te drukken. Als het alarm een hoog, STEL, TWA of multigasala



10

Ga
Be

Screen
elalarm
ht maal knipperen

ge batterijand) en 

jk geactiveerd
rgegeven vóór het 

 1-120 seconden 
edefinieerd in Fleet 

onde om te  
ctor correct werkt

Opmerking
larms (Alarmvergrendeling) is 
 alarmtoestand, blijven de alarmsignalen 
koestisch, visueel en trillend) aanhouden 
d en de gasconcentratie opnieuw onder 
de valt. Het akoestische alarmsignaal 
0 seconden, worden uitgeschakeld door 
e LCD blijft de piekconcentratie 
estand is opgeheven. Schakel 

mvergrendeling) in of uit in Fleet 
ijk dat plaatselijke voorschriften vereisen 
larms (Alarmvergrendeling) is 
sAlertMax XT
dieningshandleiding

Alarm Screen Alarm
Sensoralarm
• ERR (Fout) wordt weergegeven

Automatisch uitschak
• Acht pieptonen en ac
• LOW BATTERY (La

L verschijnen
• Trilalarm wordt tijdeli
• OFF (Uit) wordt wee

uitschakelen
Alarm laag batterijvermogen 
(Functiesignaal uitgeschakeld)
• Eén pieptoon en eenmaal knipperen om 

de 10 seconde
•   en L knipperen

Functiesignaal
• Eén pieptoon om de

(door de gebruiker g
Manager II)

Hartslag

•  knippert elke sec
verifiëren dat de dete

Pompalarm
• Twee pieptonen en twee knipperlichte
• J en L knipperen
• HIGH (hoog) wordt weergegeven
• Trilalarm wordt geactiveerd

Als de optie Latching A
ingeschakeld tijdens een
voor laag en hoog gas (a
tot het alarm wordt erken
de ingestelde alarmwaar
kan tijdelijk, gedurende 3
op C te drukken, maar d
weergeven tot de alarmto
Latching Alarms (Alar
Manager II. Het is mogel
dat de optie Latching A
ingeschakeld.
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Optiemenu

Op
De
II z
oo
sta

De

Us

esignaal schakelt automatisch uit tijdens 
ag batterijvermogen.
 (Alarmvergrendeling): Schakel deze 
ekeren dat een alarm aanhoudt tot het 
e gasconcentraties opnieuw onder de 
aarde vallen. Het akoestische alarmsig-
edurende 30 seconden, worden uitge-
C te drukken, maar de LCD blijft de 
eergeven tot de alarmtoestand is opge-

 (Gedwongen kalibratie): Indien inge-
 detector worden gekalibreerd als bij het 
t de vervaldatum is overschreden.
ruikerblokkering): Indien ingeschakeld, 
automatisch terug op nul ingesteld, 
ensors worden gekalibreerd met behulp 
 Link en Fleet Manager II.

dwongen bumptest): Indien inge-
gelijks een bumptest worden uitgevoerd 
dat de sensor(s) correct reageren op het 

g (Locatieselectie): Indien ingeschakeld, 
tiecijfer (1-999) voor de gasbron, fabriek 
n op de detector worden ingevoerd om 
 de detector wordt gebruikt te identifi-

 (Gedwongen blokkeertest): Indien inge-
n blokkeertest worden uitgevoerd 
bij het opstarten.
tiemenu
 software van de detector, IR Link adapter en Fleet Manager 
ijn vereist om de gebruikersopties in te stellen. Raadpleeg 
k de Fleet Manager II Technical Reference Guide. Zie onder-
ande omschrijvingen voor de gebruikers- en sensoropties:

tector Identification (Detectoridentificatie)

• Startup Message Top Line Voer een regel tekst in die 
tijdens het opstarten op de LCD wordt weergegeven (max-
imum 25 lettertekens).

• Startup Message Bottom Line Voer een regel tekst in die 
tijdens het opstarten op de LCD wordt weergegeven (max-
imum 25 lettertekens).

er Options (Gebruikersopties)

• Lockout on Self-Test Error (Vergrendeling sensoralarm): 
Als een sensor een defect vertoont tijdens het opstarten 
en de optie Safety Lock is ingeschakeld, verschijnt Safety 
Lock On (Veiligheidsvergrendeling actief) en schakelt de 
detector uit.

• Safe Mode (Veilige modus): Indien ingeschakeld, verschi-
jnt continu het bericht SAFE (Veilig) op de LCD tenzij een 
alarmtoestand optreedt.

• Confidence Beep (Functiesignaal): Indien ingeschakeld, 
bevestigt het functiesignaal continu dat de detector correct 
werkt. U kunt zelf beslissen hoe vaak de detector een 
pieptoon geeft (om de 1-120 seconden) door de waarde in 
het veld Confidence Interval (Interval functiesignaal) in te 

voeren. Het functi
een alarm voor la

• Latching Alarms
optie in om te verz
wordt erkend en d
ingestelde alarmw
naal kan tijdelijk, g
schakeld door op 
piekconcentratie w
heven.

• Force Calibration
schakeld, moet de
opstarten blijkt da

• Cal IR Lock (Geb
wordt de detector 
maar moeten de s
van de software IR

• Force Bump (Ge
schakeld, moet da
om te verzekeren 
testgas.

• Location Loggin
kan een identifica
of andere gebiede
de locatie waarop
ceren.

• Force Block Test
schakeld, moet ee
tijdens de zelftest 
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Se
H2

ays) (functietest-interval (dagen)): 
tal dagen (0-365) waarna de volgende 
rden uitgevoerd.

) (laag alarm (ppm)): Definieert het  
nt van elke sensor.
) (hoog alarm (ppm)): Definieert het 
unt van elke sensor.
) (TGG (ppm)): Definieert het instelpunt 
en gemiddelde (TGG)-alarm (alleen 
).
) (alarm korte termijn grenswaarde 

 het alarminstelpunt voor de gren-
orte termijn blootstelling (alleen  

inutes) (interval korte termijn gren-
)): Stelt de grenswaarde voor de korte 
g in op 5-15 minuten. Geldt alleen voor 
.

rs (TGG verplaatsingsgemiddelde 
eriodeoptie wordt gebruikt om een 

aatsingsgemiddelde voor de geaccumu-
efiniëren gedurende een periode van  
 werker de ruimte kan verlaten wanneer 

 maximale gemiddelde is geaccumu-
sAlertMax XT
dieningshandleiding

• Datalog Interval (seconds) (Interval datalogger (secon-
den)): Definieer hoe vaak de detector een monster optek-
ent (1-120 seconden).

• Confidence Interval (seconds) (Instellingen functiesig-
naal): Definieer hoe vaak de detector een pieptoon geeft 
(1-120 seconden) wanneer de optie Confidence Beep is 
ingeschakeld.

• Language (Taalselectie): De LCD geeft de schermen in 
het English (Engels), Français (Frans), Deutsch (Duits), 
Español (Spaans) of Português (Portugees). Kies de  
taal uit de rollijst in Fleet Manager II.

nsor Configuration (Sensorconfiguratie)  
S, CO, LEL, and O2

• Sensor Disabled (sensor uitgezet): Zorgt ervoor dat de 
gekozen sensor wordt aan- of uitgezet.

• Calibration Gas (ppm) (kalibratiegas ppm): Definieert  
de kalibratiegasconcentratie voor elke sensor. De kali-
bratiegasconcentratie moet overeenkomen met de kali-
bratiewaarde op de gascilinder.

• Calibration Gas (%LEL) (kalibratiegas (%LEL)): 
Definieert de kalibratiegasconcentratie voor de LEL-sen-
sor. De kalibratiegasconcentratie moet overeenkomen met 
de kalibratiewaarde op de gascilinder (alleen LEL).

• Calibration Interval (days) (kalibratie-interval (dagen): 
Definieert het aantal dagen (0-365) waarna de volgende 
kalibratie moet worden uitgevoerd.

• Bump Interval (d
Definieert het aan
bumptest moet wo

• Low Alarm (ppm
lage alarminstelpu

• High Alarm (ppm
hoge alarminstelp

• TWA Alarm (ppm
voor het tijdgewog
toxische-sensoren

• STEL Alarm (ppm
(ppm)): Definieert
swaarde van de k
gifsensoren).

• STEL Interval (m
swaarde (minuten
termijn blootstellin
toxische-sensoren

• TWA Period hou
(uren)): De TGG-p
tijdgewogen verpl
leerde gassen te d
4-16 uur, zodat de
het gedefinieerde
leerd.
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GasAlertMax XT
Onderhoud

owledge (laag alarm bevestigen): Indien 
et akoestisch alarm tijdelijk worden uit-

e drukken. De trilfunctie, alarm-LED's en 
oneren (alleen voor  
rs).

goede bedrijfsstaat te houden, moet u 
rhoud uitvoeren wanneer vereist.

cteer de detector op regelmatige  
r regelmatig een bumptest uit.

 bij met alle onderhoudsbeurten,  
ties en alarmsituaties.

nt met een zachte vochtige doek 
een oplosmiddelen, zeep of  

or niet onder in vloeistoffen.
• Correction Factor (%) (correctiefactor (%LEL): Voer de 
compensatiefactoren voor alle koolwaterstoffen behalve 
methaan in. De factor kan alleen worden toegepast als de 
LEL-sensor met methaan is gekalibreerd (alleen LEL).

• 50% LEL = (%CH4): Voer een percentage in om de  
LEL-meting weer te geven als %vol, zolang het een  
methaanomgeving is (alleen LEL).

• Auto-Zero on Startup (automatische nulstelling tijdens 
opstart): De automatische nulstelling van de sensor(s) 
tijdens de opstart van de detector aan- of uitzetten  
(geldt voor H2S, CO, LEL en O2).

• LEL by Volume CH4 Indien geactiveerd, neemt de  
detector aan dat een methaan (CH4)-kalibratie is  
uitgevoerd. Aanzetten om %CH4-waarden te lezen en 
weer te geven. Uitzetten om %LEL-waarden te lezen en 
weer te geven.

• 5% LEL Over-span (5% LEL overkalibratie): Indien  
geactiveerd, zorgt de detector automatisch voor een  
overkalibratie van de LEL-sensor van 5% LEL boven  
de vastgestelde gasconcentratie, om ervoor te zorgen  
dat de kalibratie de CSA-normen overschrijdt.

• 20.8% Base Reading (20,8% basismeting voor O2): 
Indien geactiveerd, beschouwt de detector 20,8% O2  
als de omgevingslucht. Indien uitgezet, beschouwt de 
detector 20,9% O2 als de omgevingslucht.

• Low Alarm Ackn
geactiveerd, kan h
gezet door op C t
LCD blijven functi
gif- en LEL-senso

Onderhoud
Om de detector in een 
onderstaand basisonde

• Kalibreer en inspe
tijdstippen en voe

• Houd een logboek
bumptests, kalibra

• Maak de buitenka
schoon. Gebruik g
glansmiddelen.

• Dompel de detect
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De

L
g
0

La
pro

rfilter vervangen

 Waarschuwing
ensors die specifiek voor de detector 

persoonlijke letsels te vermijden.
Opmerking

geconfigureerd voor 1, 2 of 3 
ogelijk een nepsensor in één van 

ties.

e afbeelding, tabel en procedures #1-9 
of sensorfilter moet vervangen.
sAlertMax XT
dieningshandleiding

 detector opladen

a Waarschuwing
aad uitsluitend op in een veilige ruimte zonder 
evaarlijke gassen en met een temperatuur tussen  
°C en 45°C.
ad de batterij op na elke werkdag. Zie onderstaande  
cedures en afbeelding om de batterij op te laden:

1. Schakel de detector uit.

2. Installeer de laadadapter. Zie de volgende afbeeld-
ing.

3. Sluit de oplaadadapter aan op het IR (infrarood)  
contact van de detector. Raadpleeg de volgende 
afbeelding.

4. Laat de batterij gedurende 6 uur opladen.

5. Voor een complete batterijlading laat u de nieuwe 
batterij eerst driemaal helemaal opladen en weer  
ontladen.

Een sensor of senso

a

Gebruik uitsluitend s
zijn ontworpen, om 

Detectors die zijn 
gassen bevatten m
de vier sensorloca

Raadpleeg de volgend
wanneer u een sensor 
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len. De achter- en voorbehuizing liggen 
ar.

 twee PCB-schroeven.

naar omhoog en kantel deze naar links. 
(met de sensors naar boven gericht) op 
uizing.

sor(s) naar buiten om ze te verwijderen 
r wordt uit de getild).

nieuwe sensor(s).

etector opnieuw en plaats de twee  
en terug.
sAlertMax XT
dieningshandleiding

1. Verwijder de zes bevestigingsschroeven van de 
achterbehuizing.

2. Omdat de pompslang op de achter- en voorbehuizing 
is bevestigd, dient u de achterbehuizing voorzichtig te 
verwijderen door deze omhoog te heffen en naar 

links te kante
nu naast elka

3. Verwijder de

4. Hef de PCB 
Leg de PCB 
de achterbeh

5. Schuif de sen
(de O2-senso

6. Installeer de 

7. Monteer de d
PCB-schroev

Element Omschrijving
1 Voorbehuizing

2 OEG-sensor

3 PCB (printkaart)

4 PCB -shroeven (2)

5 Pomp

6 Achterbehuizing

7 Bevestigingsschroeven (6)

8 Pompinlaat

9 Pompfilter (deeltjes)

10 Vochtfilter

11 CO-sensor

12 H2S-sensor

13 O2-sensor

14 Sensorfilter
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Sp
To

Ge

Be

Op

Be
(ni

Sto

Ing
zijn

De

H2
CO
O2
Bra
0 -

Se
H2
Bra

Me

A-alarm, STEL-alarm, laag alarm, hoog 
larm voor grensoverschrijding (OL), 
ogen, functiesignaal, alarm automa-
 pompalarm

 dB+ op 30 cm met pieptoon met verand-
rij helemaal is opgeladen

EDs

e LCD (Liquid Crystal Display)

g: Gaat branden bij het opstarten en 
ordt ingedrukt en dooft na 10 seconden. 

ns een alarmtoestand en blijft branden 
rdwijnt

opstarten en continu in werking gesteld

 zero and automatic span

: Startbericht, vertrouwenspiep,  
nalen, veiligheidsstand, vergrendeling 
erde kalibratie, kal IR-vergrendeling, 
atie inloggen, geforceerde bloktest, data-
rtrouwensinterval instellen, taal kiezen

 aan- of uitzetten, kalibratiewaarden 
rval instellen, bumpinterval instellen, 
llen, STEL-interval instellen, TWA-peri-

sche nulstelling bij opstart aan/uit,  
 bevestiging laag alarm, zuurstofmeting 
as
8. Breng de zes bevestigingsschroeven weer aan.

9. Activeer de detector en kalibreer vervolgens de 
nieuwe sensor(s). Zie Kalibratie.

ecificaties
estelafmetingen: 13,1 x 7,0 x 5,2 cm 

wicht: 300 g

drijfstemperatuur: -20°C tot +50°C

bergtemperatuur: -40°C tot +60°C

drijfsvochtigheid: 10% tot 100% relatieve vochtigheid  
et condenserend)

f- en vochtindringing: IP66/67

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

tectiebereik:

S: 0 - 200 ppm (incrementen van 1 ppm) 
: 0 - 1000 ppm (incrementen van 1 ppm) 

: 0 - 30.0% vol. (incrementen van 0,1% vol.) 
ndbaar gas (OEG): 0 - 100% (incrementen van 1% OEG) of 

 5,0% v/v methaan

nsor type: 
S, CO, O2: Enkele elektrochemische insteekcel 
ndbare gassen: Katalytische insteeksensor

etprincipe O2: Capillair gecontroleerde concentratiesensor

Alarmtoestanden: TW
alarm, multigasalarm, a
alarm laag batterijverm
tische uitschakeling en

Akoestisch alarm: 95
erlijk ritme indien batte

Visueel alarm: Rode L

Scherm: Alfanumeriek

Achtergrondverlichtin
wanneer de drukknop w
Gaat ook branden tijde
tot de alarmtoestand ve

Zelftest: Wordt bij het 

Calibration: Automatic

Gebruikersveldopties
vergrendelingsalarmsig
na zelftestfout, geforce
geforceerde bump, loc
loginterval instellen, ve

Sensoropties: Sensor
instellen, kalibratie-inte
alarminstelpunten inste
ode instellen, automati
5% LEL overkalibratie,
en meting brandbaar g



Ga
Be

18

Le
Eé

Pr
afg
twe
Bij

Go
No
Go
(st

Op
Lit

Ba
Ee
No
Ga
Go
Do
Ca
CA
AN

en overeenkomstig bevonden met de 
al toestel van klasse B volgens Deel 15 
CC en de vereisten van de Canadese 
mieten zijn ontworpen voor een redelijke 
adelijke storing in een permanente 

enereert, gebruikt en straalt mogelijk 
 uit en kan, indien niet volgens de 
 en gebruikt, schadelijke storing voor 

oorzaken. Er is echter geen garantie dat 
nden in een bepaalde installatie. Als dit 
visieontvangst ernstig stoort, wat kan 
et toestel uit en in te schakelen, wordt de 
gd om de storing te corrigeren aan de 
van de onderstaande maatregelen:

nde antenne in een andere richting of 

d tussen het toestel en de ontvanger.
l op een ander circuit dan dat waarop de 
esloten.
ler of een ervaren radio/tv-technicus.

CS
AT

IEC
sAlertMax XT
dieningshandleiding

vensduur batterijen: 
n oplaadbare lithium-polymeerbatterij: 12 uur (typisch)

oductiejaar: Het productiejaar van de detector wordt 
eleid van het serienummer. Het tweede en derde cijfer na de 
ede letter bepaalt het productiejaar.  

v. voor MA308-Y000001 = 2008 het productiejaar

edgekeurde batterijen:
ord Amerika 
edgekeurde batterijen voor het product:  

andards EN50020, UL913, C22.2 No. 157)

laadbare batterij (MX-BAT01)                  Temperatuurcode 
hium-polymeer    -20°C  Ta  +50°C     T4

tterijlader: laadadapter

rste oplaadbeurt: 6 uur

rmale oplaadduur: 6 uur

rantie: 2 jaar, inclusief sensoren

edkeuringen: 
or de CSA goedgekeurd volgens de Amerikaanse en 
nadese normen 
N/CSA C22.2 No. 157 en C22.2 152 
S/UL -  913 en ANSI/ISA - S12.13 Part 1

Dit toestel werd getest 
limieten voor een digita
van de regels van de F
EMI ICES-003. Deze li
bescherming tegen sch
installatie. Dit toestel g
radiofrequentie-energie
instructies geïnstalleerd
radiocommunicatie ver
storing niet zal plaatsvi
toestel de radio- of tele
worden bepaald door h
gebruiker aangemoedi
hand van één of meer 

• Draai de ontvange
verplaats deze.

• Verhoog de afstan
• Verbind het toeste

ontvanger is aang
• Raadpleeg de dea

A Klasse I, divisie 1, groep A, B, C, en D
EX CE 0539 g II 1 G Ga Ex ia IIC T4 

KEMA xxATEXxxxx
Ex Ga Ex ia IIC T4
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