Sensepoint XCD RTD

Een gastransmitter voor
gebruik met direct of op afstand
aangesloten gasdetectoren voor
toxische gassen en zuurstof

Sensepoint XCD RTD

Voordelen
•
•
•
•

Verhoogde veiligheid voor het personeel
Conform met de wetgeving inzake veiligheid
en gezondheid
Beantwoordt aan de zorgplicht
Komt in aanmerking voor een verlaging van
de verzekeringspremies

Flexibiliteit
•
•

•

•
•

 et driekleurendisplay biedt een direct overzicht
H
van de toestand
Transmitter kan worden gemonteerd in
een gemakkelijk toegankelijk of een goed
zichtbare zone
De sensor kan direct op de transmitter
of op een afstand tot 30 meter worden
gemonteerd
Detecteert een breed gamma toxische gassen
Apparaat optie met een generieke
ingang 4-20 mA

Dankzij Sensepoint XCD RTD kunnen gebruikers
voldoen aan de wettelijke eisen, de veiligheid
verhogen en tegelijk een besparing realiseren op
de verzekeringspremie en de onderhoudskost bij
de bescherming van hun personeel tegen het
vrijkomen van toxische gassen. Het systeem heeft
het bewijs geleverd betrouwbare gasdetectie van
toxische gassen en zuurstof te leveren met een
gemakkelijk af te lezen statusdisplay op een
gemeenschappelijk platform.

Betrouwbare detectie
•

•
•
•

Compatibel met de bewezen Sensepointsensoren voor toxische gassen en zuurstof van
Honeywell Analytics
De Surecell™-technologie garandeert een goede
prestaties bij extreme temperatuur en vochtigheid
Duurzame sensoren
IP66/67 voor gebruik in extreme omstandigheden

Eenvoudig te gebruiken
•

•
•
•

Gemakkelijk te lezen driekleurendisplay met
achtergrondverlichting voorzien van cijfers,
bardiagrammen en pictogrammen
Volledig te configureren via niet-intrusieve
magneet- schakelaars
Selecteerbare 4-20mA sink- of source-uitgang
Automatische blokkering tijdens onderhoud
voorkomt valse alarmen

Kosteneffectief
•
•
•
•
•

 emeenschappelijk transmitterplatform
G
Sensepoint XCD
Verlaagt de opleidingskosten
Vermindert het aantal benodigde onderdelen
en wisselstukken op voorraad
Niet-intrusieve bediening door één persoon
vermindert de onderhoudskosten
Plug-in sensorcartridgevervanging

Toepassingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industriële productie-installaties
Elektriciteitscentrales
Waterzuiveringsfaciliteiten
Nutsbedrijven
Productie van voedsel en dranken
Raffinaderijen en chemische fabrieken
Onshore olie- en gasterminals
Productieplatforms
Exploratie en boorwerk

Sensepoint XCD RTD (Remote Toxic Detector)
werd speciaal ontwikkeld voor gebruik met
de Sensepoint-detectoren voor toxische
gassen en zuurstof van Honeywell Analytics.
De configuratie is ideaal geschikt voor een
breed gamma gasdetectietoepassingen voor
toxische gassen en zuurstof. De sensor kan
worden gemonteerd tot op 30 meter afstand
van de transmitter op plaatsen die moeilijk
toegankelijk zijn. De transmitter kan worden
gemonteerd op een geschikte locatie buiten
deze zone, waar deze gemakkelijk toegankelijk
is, de display gemakkelijk kan worden
afgelezen en interactie mogelijk is via de
gebruikersinterface.
Sensepoint-sensoren voor toxische gassen
en zuurstof bieden een brede waaier aan
gassen en meetbereiken. De sensor kan
meteen op de transmitter worden gemonteerd
of kan op afstand worden geplaatst.
Sensepoint XCD RTD kan worden gebruikt als
gemeenschappelijk platform voor elke detectie
van toxische gassen en zuurstof waardoor
minder reserveonderdelen op voorraad moeten
worden genomen. De ontwerp van een
Sensepoint-sensor omvat een IS-gedeelte met

een verwijderbare sensorcartridge waardoor
er geen vuurvergunning meer nodig is bij het
vervangen van de sensorcartridge. De sensor
zelf is IP67 waardoor deze geschikt is voor
gebruik in extreme omstandigheden.
Een driekleurig LCD-scherm met
achtergrondverlichting van de transmitter geeft
duidelijk de status van de eenheid aan, zelfs
vanop afstand. Als de achtergrondverlichting
constant groen is, is de werking normaal;
knipperend geel wijst op een storing en
knipperend rood geeft een alarm aan.
De uitgangen omvatten twee programmeerbare
alarmrelais, een programmeerbare foutenrelais
en een 4-20 mA-uitgang (naar keuze sink of
source).
Het bereik, de relaiswerking, het alarmpunt en
het elektronische tagnummer van de detector
kunnen worden aangepast met behulp
van het LCD-scherm van de transmitter
en niet-intrusieve magneetschakelaars.
Tijdens het instellen worden de uitgangen
automatisch onderdrukt om het risico op
valse alarmen op het bedieningspaneel tijdens
onderhoudswerken te beperken.

Overzicht
Sensepoint XCD RTD
De Sensepoint XCD RTD (Remote Toxic Detector) kan worden gebruikt met de Sensepointgasdetectoren voor toxische gassen en zuurstof. De sensoren kunnen direct worden gemonteerd
op de M25-ingang aan de onderzijde van de transmitter of kunnen op afstand worden gemonteerd
op geschikte aansluitdozen of doorvoermontage.

Typische installatie van Sensepoint XCD RTD met
Sensepoint-sensor voor toxische gassen of zuurstof op afstand

Typische installatie van Sensepoint XCD RTD met lokale
Sensepoint-sensor voor toxische gassen of zuurstof

Verkrijgbare Sensepoint-sensoren voor Toxische Gassen
Gas en bereik

Bedrijfstemperatuur

Waterstofsulfide (H2S)
20/50/100 ppm

Koolmonoxide
(CO)
100/200/500 ppm

Ammoniak
(NH3)
50/1000 ppm

Chloor
(Cl2)
5/15 ppm

-25 tot +50 ˚C

-20 tot +50 ˚C

-20 tot +40 ˚C

-20 tot +50 ˚C

Opwarmtijd

< 3 minuten

Zuurstof
(O2)
25 % V/V

Waterstof
(H2)
1000/10000 ppm

Zwaveldioxide
(SO2)
15/50 ppm

Stikstofoxide
(NO)
100 ppm

Stikstofdioxide
(NO2)
10 ppm

12 uren

1 uur

-15 tot +40 ˚C

< 5 minuten

< 3 minuten

Reactietijd
T20

< 6 sec.

< 5 sec.

–

< 10 sec.

< 3 sec.

–

–

< 3 sec.

< 15 sec.

T50

< 15 sec.

< 12 sec.

< 10 sec.

< 20 sec.

< 5 sec.

< 10 sec.

< 10 sec.

< 5 sec.

< 30 sec.

T90

< 40 sec.

< 30 sec.

< 65 sec.

< 105 sec.

< 10 sec.

< 45 sec.

< 90 sec.

< 30 sec.

< 60 sec.

< ±6 % fsd

< ±2 % fsd

< ±2 % fsd

< ±5 % fsd

< ±2 % fsd

< ±10 % fsd

Stabiliteit (zero)
met tijd*
met temp.**
met vocht

< ±2 % fsd / jr
< ±5% fsd
< ±10 % fsd

< ±2 % fsd

< ±10 % fsd

< ±2 % fsd

Stabiliteit (bereik)
met tijd*

< ±2 % fsd / jr

< ±4 % fsd / jr

< ±20 % fsd / jr

< ±10 % fsd / jr

< ±20 % fsd / jr

met temp.***

< ±25 % fsd

< ±20 % fsd

< ±20 % fsd

< 40 % fsd

< ±10 % fsd

< ±60 % fsd

< ±2 % fsd / jr

met vocht

< ±10 % fsd

< ±2 % fsd

< ±10 % fsd

< ±2 % fsd

< ±1 % fsd

< ±2 % fsd

< ±15 % fsd

< ±25 % fsd
< ±10 % fsd

Opmerking
*= % van het bereik (fsd) per jaar, **Over bereik werkingtemperatuur, ***= % van de toegepaste concentratie

Op uw plaatsen,
klaar, start!
De Sensepoint XCD RTD gebruikt drie duidelijk
herkenbare 'verkeerslichtkleuren' om zijn
status aan te geven. De grote driekleurige
LCD met achtergrondverlichting knippert rood
om een alarm aan te geven, knippert geel
om op een storing/waarschuwing te wijzen,
en brand continu groen om een normale
toestand aan te geven. Zo kan iedereen in
de omgeving onmiddellijk de status van de
indicator vaststellen. Dit is met name handig als
de detector zich op een moeilijk toegankelijke
plaats bevindt, of als er meerdere detectoren in
dezelfde omgeving opgesteld zijn.

Normaal

Fout/Waarschuwing

Alarm

Installatie

Mechaniek

Installatie-opties

De Sensepoint XCD RFD-transmitter heeft een ingebouwde montageplaat, die is voorzien van
vier gaten op de transmitterbehuizing. De zender kan rechtstreeks op een montage-oppervlak
worden bevestigd, of op een horizontale of verticale pijp/structuur, met een diameter/doorsnede
van 40,0-80,0 mm. De optioneel leverbare pijpmontagebeugel kan daarvoor worden gebruikt.
164
17,00
ø8,5

139

Wandmontage

80

4 - M8-bouten
4 - ø8,50 boorgat
Gemonteerd op horizontale pijp
(Met optionele pijpmontagebeugel)

106

99

Alle afmetingen in mm.
1" = 25,4 mm

Typische installatie van Sensepoint XCD RTD met
Sensepoint-sensor voor toxische gassen of zuurstof
op afstand

Typische installatie van Sensepoint XCD RTD met
lokale Sensepoint-sensor voor toxische gassen
of zuurstof

Gemonteerd op verticale pijp
(Met optionele pijpmontagebeugel)

Optioneel verkrijgbare zonne-/regenkap

Installatie

Elektrisch
De Sensepoint XCD RTD is ontworpen voor
potentieel explosieve omgevingen. Zodoende
moet de installatie gebeuren volgens de
nationale richtlijnen met geschikte mechanisch
afgeschermde kabels en glans (M20 en M25).
Gebruik een kabel met een draaddoorsnede
van 0,5 mm2 tot 2,5 mm2 die nodig is om een
minimale bedrijfsspanning op de detector te
verzekeren, afhankelijk van de geïnstalleerde
kabellengte.

Aansluitingen Klemmodule
Nummer Aansluitklem

Markering

Aansluiting

1

24 V

+VE voeding (18 - 32 VDC)

Beschrijving

2

0V

-VE voeding (0 VDC)

3

4~20 mA

Stroomuitgangssignaal

4

COM

Ontlading

5

TxD

MODBUS B (+)

6

RxD

MODBUS A (-)

Aansluitingen van
controller
MODBUS RTU.
RS485 (optioneel/lopend)

7

RLY1/NC

Normaal gesloten

8

RLY1/COM

Gemeenschappelijk
Normaal geopend

Programmeerbaar
relais 1
(Standaard A1)

9

RLY1/NO

10

RLY2/NC

Normaal gesloten

11

RLY2/COM

Gemeenschappelijk

12

RLY2/NO

Normaal geopend

13

RLY3/NC

Normaal gesloten

14

RLY3/COM

Gemeenschappelijk

15

RLY3/NO

Normaal geopend

16

+ VE

+24 VDC (Rode draad sensor)

17

- VE

4-20mA (Blauwe draad sensor)

18

Niet gebruikt

-

Aardingspunt

Aardingssymbool

Scherm

Programmeerbaar
relais 2
(Standaard A2)
Programmeerbaar
relais 3
(Standaard fout)

RTD-sensorverbindingen

Intern
aardingspunt
Klemmenblok
voeding en signaal

Klemmenblok
voor relais

Connector
displaymodule

Penopening
displaymodule

Terminalblok voor
Sensepoint
-sensor voor toxische
gassen

Opmerking:
Klemmenblokken
zijn van het stekker-/
bustype. Ze kunnen
worden verwijderd
om de bedrading te
vergemakkelijken

Klemmodule

SINK
SOURCE
4-20mA MODE

Achteraanzicht Puck

Bedradingsschema’s
De Sensepoint XCD RTD-transmitter kan worden aangesloten in current-sink- of currentsource-configuratie. Deze twee mogelijkheden bieden meer flexibiliteit bij de keuze van het
soort regelsysteem waarmee de transmitter kan worden gebruikt. Sink/source kan worden
geselecteerd met de schakelaar aan de achterzijde van de displaymodule. Deze schakelaar is
toegankelijk door de displaymodule tijdens de installatie/inbedrijfstelling te verwijderen.
Draadschema Detector naar Controller
Controller

Detector
+ VE

1

24V

Draadschema Transmitter naar Sensor

Controller

+ VE

Detector
+ VE

1

24V

+ VE

2

4-20

Signaal

2-draads 4-20mA (bron)
Sensor

Transmitter

+ VE

RL
Signaal

Opmerking:
Sluit de kabelafscherming aan op de
detector of de controller, niet op beiden.

Signaal

2

4-20

- VE

3

0V

- VE

- VE

3

0V

16

2

17

Signaal

- VE

18

Sensepoint XCD RTD Source-configuratie

+ VE

Signaal

RL
- VE

1

Sensepoint XCD RTD Sink-configuratie

G

- VE

G

Samenvatting Installatie
en Technische Gegevens

Typische Kabellengtes

Typische Kabelgegevens
Kabelmaat
(Doorsnede)

Maximale Kabellengte

Kabelweerstand
Ω/km

Ω/mi

Meter

Feet

0,5mm2 (20AWG*)

36,8

59,2

353

1158

1,0 mm2 (17AWG*)

19,5

31,4

666

2185

1,5 mm2 (16AWG*)

12,7

20,4

1023

3356

2,0 mm2 (14AWG*)

10,1

16,3

1287

4222

2,5 mm2 (13AWG*)

8

12,9

1621

5318

Opmerking:
De tabel is enkel bedoeld als richtlijn. De gebruiker dient de maximale afstanden te berekenen
op basis van de effectieve gegevens van de gebruikte kabel. Voor een typische berekening
wordt uitgegaan van de minimaal gegarandeerde voedingsspanning van de controller van
24 VDC, de minimale detectorspanning van 18 VDC en de maximale voedingsspanning bij
volledig alarm. RL (max) is 250 ohm.

Sensepoint XCD RTD-transmitter
Gebruik

3 -draads 4-20 mA gastransmitter voor gebruik met sensoren voor toxische gassen en zuurstof, om installaties en personeel te beschermen tegen risico's van toxische gassen en
zuurstof. De transmitter omvat ingebouwde alarm- en foutrelais, lokaal driekleuren lcd-display en volledig te configureren via een niet-intrusieve magnetische schakelinterface.

Elektrisch
		
		

Bereik ingangsspanning
Max. stroomverbruik

18 tot 32 VDC (24 VDC nominaal)
5 watt

		

		

Uitgangsstroom
≥0,0<1,0 mA
2,0 mA of 4,0 mA
4,0 mA tot 20,0 mA
22,0 mA

Sink of source
Storing
Geblokkeerd (tijdens configuratie / gebruikersinstellingen)
Normale gasmeting
Maximaal overbereik

		

Klemmen

18 x klemschroeven geschikt voor draad met een diameter van 0,5 mm2 tot 2,5 mm2 (20AWG tot 14AWG)

		
		
		

Relais
			

3 x 5 A bij 250VAC. Te selecteren normaal open of normaal gesloten (schakelaar) en geactiveerd/afgevallen (programmeerbaar)
Alarmrelais standaard normaal open/afgevallen. Storingrelais standaard normaal open/geactiveerd

		

Constructie
Materiaal		
			
			

Transmitterbehuizing
Epoxygelakte aluminiumlegering LM25 of 316 roestvrij staal
Sensepoint sensor voor toxische gassen PPS
Weerbescherming
Plastic

Gewicht (ong.)
			

Aluminiumlegering LM25
316 roestvrij staal
Sensor

Montage		
			

Geïntegreerde montageplaat met 4 x montagegaten geschikt voor M8-bouten
Optionele pijpmontagekit voor horizontale of verticale pijp Ø1,5 tot 3" (2" nominaal)

2,0 kg
5,0 kg
0,2 kg (max. typeafhankelijk)

Ingangen		Europese ATEX/IECEx-versies: 2 x M20 ingangen aan de zijkant 1 x M25 aan de onderzijde. Geschikte blindplug meegeleverd wanneer slechts 1 zij-ingang wordt gebruikt.
Afdichten om IP-klasse te verzekeren
Detecteerbare Gassen, Bereiken en Standaardinstellingen Sensepoint
Gas

Waterstofsulfide

Koolmonoxide

Chloor

Ammoniak

Weergegeven Naam

H2S

CO

Cl2

NH3

Waterstof

H2

Stikstofmonoxide

NO

Bereik

Onderste Alarm

Onderste Alarmtype

Bovenste Alarm

Bovenste Alarmtype

Hoogste Alarmniveau

20,0 ppm

4,0 ppm

Stijgend

8,0 ppm

Stijgend

2,0 ppm

50,0 ppm

10,0 ppm

Stijgend

20,0 ppm

Stijgend

5,0 ppm

100 ppm

20 ppm

Stijgend

40 ppm

Stijgend

10 ppm

100 ppm

30 ppm

Stijgend

60 ppm

Stijgend

10 ppm

200 ppm

40 ppm

Stijgend

80 ppm

Stijgend

20 ppm

500 ppm

100 ppm

Stijgend

200 ppm

Stijgend

50 ppm

2,0 ppm

Stijgend

5,0 ppm

5,0 ppm

0,5 ppm

Stijgend

15,0 ppm

1,5 ppm

Stijgend

6,0 ppm

Stijgend

10 ppm

50,0 ppm

20,0 ppm

Stijgend

30,0 ppm

Stijgend

5,0 ppm

100 ppm

20 ppm

Stijgend

40 ppm

Stijgend

10 ppm

1000 ppm

200 ppm

Stijgend

400 ppm

Stijgend

100 ppm

1000 ppm

200 ppm

Stijgend

400 ppm

Stijgend

100 ppm

9999 ppm

2000 ppm

Stijgend

4000 ppm

Stijgend

1000 ppm

100 ppm

20 ppm

Stijgend

40 ppm

Stijgend

10 ppm

15,0 ppm

2,0 ppm

Stijgend

6,0 ppm

Stijgend

1,5 ppm

50,0 ppm

5,0 ppm

Stijgend

20,0 ppm

Stijgend

5,0 ppm

Zwaveldioxide

SO2

Stikstofdioxide

NO2

10,0 ppm

2,0 ppm

Stijgend

4,0 ppm

Stijgend

1,0 ppm

Zuurstof

O2

25,0 % V/V

19,5 %Vol

Dalend

23,5 %Vol

Stijgend

10,0 %Vol

Opmerking
Raadpleeg het gegevensblad van de Sensepoint-sensor voor meer informatie.

Technische samenvatting
vervolg en bestelinformatie

Certificatie
Europees
Internationaal
China
Korea

ATEX Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6 (Ta -40ºC to +65ºC) Ex tb IIIC T85°C Db IP66
IEC Ex d IIC Gb T6 (Ta -40 ºC tot +65 ºC) Ex tb IIIC T85°C Db IP66
GB Ex d IIC T4 GB3836.1&2 -2000, PA, CCCF
KTL Ex d IIC T6 (-40 °C tot +65 °C)

EMC		

CE: EN50270:2006 EN6100-6-4:2007

Omgeving
IP-klasse

Transmitter: IP66, sensor: IP67 conform EN60529:1992

Transmitter Gecertificeerd
Werkbereik

-40 ºC tot +65 ºC
Opmerking:
Het display van de detector kan onleesbaar worden bij temperaturen onder -20 °C, maar de gasbewakingsfunctie blijft werken. Het display is niet beschadigd en herstelt weer wanneer de
temperatuur weer stijgt boven -20 °C. Raadpleeg het gegevensblad van de sensor voor meer informatie over de certificeringen en de werkingstemperatuur.

Bedrijfsvochtigheidsgraad

Continu 20-90 % RV (niet-condenserend), intermitterend 0-99 % RV (niet-condenserend)

Bedrijfsdruk

90-110 kPa

Bewaren

-25 °C tot +65 °C

Bestelinformatie Transmitter
Standaardlevering	Sensepoint XCD RTD wordt volledig geleverd met intergrale wandmontageplaat, 2 x M20 zij-ingangen en 1 M25-ingang aan de onderzijde. 1 x M20 blindplug,
inbussleutel voor vergrendeling schroef, werkingsmagneet, snelstartgids en instructie-cd. De standaardinstellingen, bereiken en ijkingen zijn 100 % getest in de fabriek.
Elke eenheid wordt geleverd met een testcertificaat.
Transportgegevens

Afmetingen transportdoos: L 315 mm x B 230 mm x D 115 mm Gewicht bij benadering: aluminium 2,5 kg, roestvrij staal 5,5 kg

Sensepoint XCD versie RTD

SPXCDALMTX4
Certificatie*

Materiaal behuizing

Ingang

A- ATEX/IECEx

L- LM25

M- M20 Zijkanten
en M25 Onderkant

S- Roestvrij staal

Opmerking:
De vereiste sensor moet afzonderlijk worden besteld
*Certificiëring voor Azië eveneens beschikbaar

Sensepoint XCD RTD-Transmitter

Sensepoint-sensoren voor Toxische Gassen en Zuurstof

SPXCDASMTX4

ATEX/ IECEX & AP gekeurd SP XCD RTD-transmitter met 316SS

SPXCDALMTX4

ATEX/ IECEX & AP gekeurd SP XCD RTD-transmitter met LM25

2106B1418		
2106B1518		
2106B1420		
2106B1421		
2106B1520		
2106B1521 		
2106B1422		
2106B1522     	
2106B1430		
2106B1530       	

Sensepoint-sensor voor Toxische Gassen
2106B1400		 Sensepoint H2S 0-20 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1401		
Sensepoint H2S 0-50 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1402		
Sensepoint H2S 0-100 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1500   		
Sensepoint H2S 0-20 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1501  		
Sensepoint H2S 0-50 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1502    		
Sensepoint H2S 0-100 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1405		
Sensepoint CO 0-100 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1406		
Sensepoint CO 0-200 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1407		
Sensepoint CO 0-500 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1505 		
Sensepoint CO 0-100 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1506   		
Sensepoint CO 0-200 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1507  		
Sensepoint CO 0-500 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1410		
Sensepoint Cl2 0-5 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1411		
Sensepoint Cl2 0-15 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1510   		
Sensepoint Cl2 0-5 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1511 		
Sensepoint Cl2 0-15 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1413		
Sensepoint NH3 0-50 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1414		
Sensepoint NH3 0-1000 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1415		
Sensepoint NH3 0-100 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1513      	 Sensepoint NH3 0-50 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1514          	Sensepoint NH3 0-1000 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1515          	Sensepoint NH3 0-100 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1416		
Sensepoint H2 0-1000 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1417		
Sensepoint H2 0-10000 ppm sensor voor toxische gassen M20
2106B1516 		
Sensepoint H2 0-1000 ppm sensor voor toxische gassen M25
2106B1517		
Sensepoint H2 0-10000 ppm sensor voor toxische gassen M25

Sensepoint NO 0-100 ppm sensor voor toxische gassen M20
Sensepoint NO 0-100 ppm sensor voor toxische gassen M25
Sensepoint SO2 0-15 ppm sensor voor toxische gassen M20
Sensepoint SO2 0-50 ppm sensor voor toxische gassen M20
Sensepoint SO2 0-15 ppm sensor voor toxische gassen M25
Sensepoint SO2 0-50 ppm sensor voor toxische gassen M25
Sensepoint NO2 0-10 ppm sensor voor toxische gassen M20
Sensepoint NO2 0-10 ppm sensor voor toxische gassen M25
Sensepoint O2 25% V/V sensor voor toxische gassen M20
Sensepoint O2 25% V/V sensor voor toxische gassen M25

Celvervangingskits Sensepoint
2106B1545		
2106B1546		
2106B1547		
2106B1548		
2106B1549		
2106B1594		
2106B1595		
2106B1596		
2106B1597		
2106B1598		
2106B1599		

O2 elektrochemische celvervangingskit
SO2 elektrochemische celvervangingskit
Cl2 elektrochemische celvervangingskit
CO Elektrochemische celvervangingkit
H2S elektrochemische celvervangingskit
NO Elektrochemische celvervangingkit
NH3 0-1000 ppm elektrochemische celvervangingskit
NH3 0-50 ppm elektrochemische celvervangingskit
H2 0-1000 ppm elektrochemische celvervangingskit
H2 1000 ppm elektrochemische vervangingskit
NO2 0-10 ppm elektrochemische vervangingskit

Accessores
00780-A-0100
			
SPXCDDMK 		
SPXCDHMRTEN
SPXCDMTBR 		
SPXCDSDP 		

Term Hsg - Bartec DE1155 met continuïteitsplaat 1 x 25mm - 3 x 20mm
Ingangen - ATEX-goedgekeurd
Montagekit voor luchtkanalen
Handleiding op papier in het Engels
Montagebeugel (incl. bouten, moeren, beugels)
Zonne- en regenkap
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