
Gasdetectie 
 
 

Sensepoint XCL 
Vaste gasdetector 

 

Sensepoint XCL is een fixed-point gaslekdetector die ontworpen is voor 
commerciële en licht industriële toepassingen. Honeywell heeft meer dan 
50 jaar ervaring in gaslekdetectie en biedt een flexibel assortiment van 
zeer betrouwbare sensorapparaten. 

•  Snellere installatie 
•  Snelle configuratie 
•  Gemakkelijk te bedienen 
•  Eenvoudig te onderhouden 
Dankzij de innovatie van Honeywell kunnen klanten de gasdetector 
koppelen aan hun mobiele telefoon en vervolgens door middel van een 
app de detector installeren, in gebruik nemen en onderhouden. 

Flexibele uitvoeropties 
Sensepoint XCL is zowel met analoge mA-lusoutput als met Modbus 
RTU beschikbaar. Beide opties bieden relaismogelijkheden. Het 
resultaat is een flexibele oplossing die gemakkelijk opgenomen kan 
worden in zowel oude als nieuwe systemen. 

Snellere installatie 
De doos bevat alles wat u nodig heeft voor de installatie, inclusief 
eenvoudige boorsjablonen. 

Eenvoudig beheer en onderhoud 
De smartphone-interface van de Sensepoint XCL zorgt dat 
kalibratie, configuratie en bumptesten veel sneller kunnen worden 
uitgevoerd. De status en de instellingen van individuele Sensepoint 
XCL-detectors zijn eenvoudig te controleren. Gebruik de mobiele 
app om: 

•  Gasconcentraties in realtime af te lezen 
•  Instellingen opnieuw te configureren 
•  Het logboek van het apparaat in te zien 

 

Geautomatiseerde meldingen 
Verbeter de efficiëntie van uw activiteiten en verminder de tijd die  
u kwijt bent aan administratie. De app en de Sensepoint XCL bieden 
gemakkelijk toegang tot diagnostische informatie en genereren 
kalibratierapporten met een druk op de knop. 

Compatibele systeemregelaar 
Touchpoint Plus is de perfecte aanvulling op de Sensepoint XCL en biedt 
de intuïtieve, gemakkelijk te bedienen gasdetectie-oplossing die u nodig 
hebt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visuele integratie 
Sensepoint XCL is ontworpen met het oog op 
de behoeften van de architect. Het elegante 
ontwerp en de beschikbare kleuren maken 
deze detector zeer geschikt voor publieke 
ruimtes zoals lobby's en winkelomgevingen. 
 
Veelgebruikte toepassingen 
•  Keukens en voedingsverwerking 

•  Productie-installaties en fabrieken 

•  Ziekenhuizen 

•  Winkels 

•  Transport en parkeerplaatsen 

•  Laboratoria 

•  Horeca 

•  Appartementencomplexen en 
 woningbouw 
 
Accessoires 
•  Kalibratiedop / stromingsbehuizing 

•  Kit voor luchtkanaal montage voor buizen met 
 een rond of vlak profiel 

 
 
 
 

F U N C T I E S & V O O R D E L E N 
 
• Keuze uit verschillende 

mA- of Modbus-
outputversies voor een 
flexibel systeemontwerp 
dat ontworpen is voor de 
eisen van de klant. 

• Instelbare source- of 
sinkstroom voor 
analoge uitgangen 
zorgt ervoor dat één 
detector geschikt is 
voor beide 
systeemconfiguraties. 

 
• Optionele relaisoutput 

voor externe 
besturingssystemen of 
alarmsystemen zorgt 
voor eenvoudige 
integratie en 
plaatselijke indicatie. 

• Standaard IP65 
bescherming maakt 
het mogelijk de 
detector te 
installeren in een 
natte omgeving. 

 
• De visuele indicator 

geeft de status aan door 
middel van kleuren, wat 
het gemakkelijk maakt 
de status van de detector 
onmiddellijk te zien en 
zo snel vast te stellen 
welke detectors 
aandacht nodig hebben 
of waarschuwen voor 
gevaar. 

 
• De gaspoort zorgt voor 

eenvoudige bumptests 
van apparaten die op 
onbereikbare plekken 
geïnstalleerd zijn. Het is 
niet nodig een aparte 
accessoire aan te 
schaffen, wat geld 
bespaart. 

 
• Beheer de detector 

zonder een fysieke 
verbinding te maken. 
Geen noodzaak voor 
fysieke toegang meer 
bij moeilijk te bereiken 
apparaten. 

• Het eenvoudige 
onderhoud door 
middel van bekende 
smartphonetechnologie 
bespaart tijd en geld. 



 

Sensepoint XCL Technische specificaties 
 

 

 

  
  
 

 
 

Voor meer informatie, zie  
www.honeywellanalytics.com  
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FYSIEKE EIGENSCHAPPEN  

AFMETINGEN 113 x 113 x 59 mm (4,4 x 4,4 x 2,3 inch) 

GEWICHT 500 g (1,1 lb) 

MATERIAAL BEHUIZING Policarbonaat (antraciet of wit) 

INGANGSBESCHERMINGSKLASSE IP65, type 4 (in overeenstemming met 
NEMA 250) 

GARANTIE 10 jaar (exclusief sensor) 

BESCHIKBARE SENSOREN  

BEREIK BRANDBARE, GIFTIGE 
GASSEN ENZUURSTOF 

•   Brandbaar: 0 tot 100 % OEG 
(standaard afgesteld op methaan) 

•   O₂: 0 tot 25% vol 
•   CO: 300 ppm (in te stellen tussen  

50 en 1000 ppm) 
•   H₂: 1000 ppm 
•   H₂S laag bereik: 50 ppm (in te stellen 

tussen 10 en 50 ppm) 
•   H₂S hoog bereik: 100 ppm (in te stellen 

tussen 50 en 200 ppm) 
•   NO₂: 20 ppm (in te stellen tussen 5 en 

50 ppm) 
•   NH₃: 200 ppm (in te stellen tussen  

50 en 200 ppm) 
 

VOEDING  

NOMINALE DC INGANGSSPANNING 24 V DC† 

NOMINALE AC INGANGSSPANNING 24 V AC‡, 50/60 Hz 

MAXIMALE INSCHAKELSTROOM 850 mA 

UITVOER  
ANALOGE UITVOER 0 tot 22 mA 

DIGITALE UITVOER Modbus RTU 

RELAISUITVOER 2 relais met de waarde 24 V DC /  
240 V AC, 5 A 

MAXIMAAL STROOMVERBRUIK  

mA-VERSIES < 1,2 W (giftig), < 1,7 W (brandbaar) 

MODBUSVERSIES < 0,7 W (giftig), < 1,2 W (brandbaar) 

RELAISVERSIES 0,6 W totaal extra 

†  mA-versies: 11 tot 32 VDC, Modbus-versies: 9 tot 32 VDC 
‡  Alle versies: 20 tot 27 VAC 

AANSLUITING  

TYPE Insteekbare uitzetklem, 0,5 tot 1,5 mm2, 
20 tot 16 AWG. 

GEBRUIKERSINTERFACE  

VISUELE INDICATOR Gekleurde ring van leds 
•   Groen: normaal§ 

•   K
• Knipperend rood: Alarm

nipperend groen en geel: 
Waarschuwing 

•   Knipperend geel: Fout 
•   Continu geel: Geblokkeerd 
•   Knipperend blauw: Verbinding met 

Bluetooth is bezig 
•   Continu blauw: Verbonden met 

Bluetooth 

DRAADLOZE INTERFACE Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy). 
Speciale mobiele app voor draadloze 
configuratie en draadloos onderhoud. 
Verbinding tot 10 m (afhankelijk van 
mobiel apparaat). Gebruik een 
compatibele smartphone of een ander 
mobiel apparaat met Android 4.3 of 
hoger. 

BEDRIJFSOMGEVING  

BEDRIJFSTEMPERATUUR −20 tot 50°C (−4 tot 122 °F) 

OPSLAGTEMPERATUUR 0 tot 30°C (32 tot 86 °F) 

VOCHTIGHEID 0 tot 99% (niet-condenserend)¶ 

ATMOSFEERDRUK 90 tot 110 kPa 

GOEDKEURINGEN  

ELEKTRISCHE VEILIGHEID EN/UL/IEC61010-1
 

EMC EN 50270 

RADIO RED, FCC 

ANDERE UL2075, AS 1668.2 
§   De werking van de leds kan in normale omstandigheden ingesteld worden door de 

gebruiker: continu groen, groen functieknipperlicht of uit. 
¶   Brandbare katalytische versies: 10% tot 90% relatieve luchtvochtigheid. Het 

bedienen van de detector buiten dit bereik kan leiden tot een verhoogde afdrijving 
en verlaagde detectienauwkeurigheid. 
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