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1 Veiligheid
Zorg ervoor dat deze gebruikshandleiding is gelezen en begrepen VOOR de apparatuur
wordt geïnstalleerd, bediend of onderhouden.
Let speciaal op Waarschuwingen.
Alle Waarschuwingen in het document zijn hier vermeld en worden herhaald aan het begin
van het betreffende hoofdstuk in deze bedieningshandleiding.
Waarschuwingen worden vermeld in de hoofdstukken waar ze van toepassing zijn.

WAARSCHUWINGEN
Series 3000 MkII is ontworpen voor installatie en gebruik in gevaarlijke zones 1 of 2
of 21 of 22 in Europa en Klasse I Division 1 of 2 en Klasse II Division 1 of 2 zones in
Noord-Amerika.
De installatie moet gebeuren conform de geldende normen van de bevoegde
overheid in het betreffende land.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden mag alleen opgeleid personeel de
detector openen.
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet men steeds nagaan of alle lokale
regels en procedures van de locatie zijn gevolgd. De geldende normen moeten
worden gevolgd om de algemene certificatie van de detector te behouden.
Om het risico van ontsteking in gevaarlijke atmosferen te vermijden moeten
leidingen een lekdichte dichting hebben op minder dan 45cm van de behuizing.
Om het risico van ontsteking in gevaarlijke atmosferen te verminderen,
declassificeert u de zone of koppelt u de apparatuur los van de voeding voordat u
de detectorbehuizing opent. Houd de module goed gesloten tijdens het gebruik.
Probeer nooit een aansluitdoos / behuizing te openen in potentieel
gevaarlijke atmosferen.
Voor de elektrische veiligheid en om radio-interferentie te beperken moet de
detector geaard zijn. Er is een aardingspunt voorzien aan de binnen- en buitenkant
van de eenheid. De interne aarding moet worden gebruikt als primaire aarding voor
de apparatuur. De externe aansluiting is alleen een extra aardaansluiting voor waar
lokale autoriteiten een dergelijke aansluiting toestaan of vereisen.
De behuizing van de op afstand gemonteerde sensor bevat aluminium. Wanneer de
sensor in een Zone 1-locatie wordt gemonteerd, moeten voorzorgen worden
genomen om ontstekingsrisico’s ten gevolge van een impact of een wrijving te
verkomen.
Wees voorzichtig bij het behandelen van sensors. Deze kunnen immers corrosieve
oplossingen bevatten.
Probeer de sensor nooit te saboteren of te demonteren.
Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen buiten het geadviseerde bereik.
Stel de sensor niet bloot aan organische oplosmiddelen of brandbare vloeistoffen.
Als de sensors zijn opgebruikt, moeten deze op een milieuvriendelijke wijze worden
verwijderd. Dit moet gebeuren conform de plaatselijke bepalingen voor
afvalverwerking en de milieuwetgeving.
Ook mogen de sensoren veilig worden verpakt en worden geretourneerd aan
Honeywell Analytics. Markeer deze duidelijk voor milieuvriendelijke afvalverwerking.
Elektrochemische cellen mogen NIET worden verbrand, omdat daarbij schadelijke
dampen kunnen vrijkomen.
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2 Informatie
Honeywell Analytics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de installatie en / of het
gebruik van zijn apparatuur als deze niet gebeuren aan de hand van de juiste uitgave
en/of revisie van de bedieningshandleiding.
De lezer van deze bedieningshandleiding dient zich er daarom van te vergewissen
dat deze in alle details hoort bij de apparatuur die wordt geïnstalleerd en / of wordt
gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met Honeywell Analytics voor advies.
De vol gende types opmerkingen worden in deze bedieningshandleiding gebruikt:
WAARSCHUWING
Identificeert een gevaarlijke of onveilige praktijk die kan leiden tot ernstig
letsel en zelfs de dood.

Opgelet: Identificeert een gevaarlijke of onveilige praktijk die kan leiden tot
lichter letsel of materiële schade.
N.B.: Geeft nuttige / bijkomende informatie.
Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat dit document nauwkeurig is,
aanvaardt Honeywell Analytics geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of
omissies in onze documentatie of van de mogelijke gevol gen daarvan.
Honeywell Analytics zou het zeer op prijs stellen om te worden geïnformeerd over
eventuele fouten of weglatingen die in onze documenten worden aangetroffen.
Voor informatie die niet in dit document is opgenomen, of om commentaar/correcties
over dit document te versturen, kunt u contact opnemen met Honeywell Analytics via
de contactgegevens die op de achterste pagina van dit document worden gegeven.
Honeywell Analytics behoudt zich het recht voor om de informatie in dit
document te wijzigen of te herzien zonder voorafgaande kennisgeving en
zonder verplichting om enige persoon of organisatie van een dergelijke
wijziging of verandering op de hoogte te stellen. Als u informatie wenst die niet
wordt behandeld in dit document, neemt u contact op met een verdeler / agent
of met Honeywell Analytics.
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4 Inleiding
De gasdetector Series 3000 MkII is ontworpen om Zuurstof - of giftige gasgevaren te
detecteren in gevaarlijke zones 1 of 2 of 21 of 22 in Europa en Klasse I Division 1 of
2 zones en Klasse II Division 1 of 2 zones in Noord-Amerika. Een lokale LCD biedt
informatie over het gastype en de gasconcentratie. Wanneer het LCD magnetisch
wordt geactiveerd wordt niet-intrusieve eenmans ijking en bediening mogelijk. De
sensor interface naar de zender is intrinsiek veilig (IS), waardoor ‘hot swap' van deze
sensoren mogelijk wordt zonder dat de stroom van de detector hoeft te worden
afgesloten. De vervangende plug-in sensoren zijn vooraf geijkt. Met de montagekit
voor sensoren op afstand kan de sensor tot op 15 meter van de explosiebestendige
zenderbehuizing worden gemonteerd. De uitgang van de zender is een standaard
2-draadse 4-20mA lus (sink) die geschikt is om aan te sluiten op een uiteenlopende
reeks controleapparatuur / PLC’s van Honeywell Analytics of derden.

4.1 Productoverzicht
De detector Series 3000 MkII bestaat uit de hoofdonderdelen die hieronder worden
getoond.
Klemmodule en
IS-barrière
M20 of 3/4"NPT kabel- /
leidingingang (2x)
Borgschroef
Behuizing zender
Plaat
Dichting

Intelligente sensor

Displaymodule
Sensorhouder

Weersbestendige plaat
Afbeelding 1: Uittrektekening Series 3000 MkII

4.2 Zender
De huls van de zender heeft een glazen ruit, waarmee de magneet kan worden
gebruikt om de drie magnetische schakelaars voor gebruikersinterface die zich
bevinden aan de voorkant van de displaymodule, te activeren. Dit maakt een
niet-intrusieve installatie en bediening mogelijk. Het display geeft numerieke
informatie en informatie via pictogrammen.
IJkpictogram
Magnetische
Symbool 'Test geslaagd'
schakelaar
MENU/ENTER
Waarschuwings-/
Storingspictogram

Gassoort

Pictogram Blokkeren
Gaswaarde

Meeteenheden

Magnetische
schakelaar
OMLAAG

Magnetische
schakelaar
OMHOOG

Afbeelding 2: Display en magnetische schakelaars Series 3000 MkII
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De plaat kan worden losgeschroefd zodat de displaymodule kan worden verwijderd.
Onder de displaymodule is de klemmodule en IS-barrière waar alle elektrische
aansluitingen naar de detector worden gemaakt.
Elektrische verbindingen worden uitgevoerd met 2x M20-kabelingangen of 2x 3/4" leidingingangen (afhankelijk van de certificatie). Een geschikte blindplug is
bijgeleverd om een ongebruikte ingang af te sluiten.
De intelligente sensor wordt op de onderkant van de zender aangesloten en
vastgezet door de sensorhouder. Het weerbestendige plaat wordt over de bovenkant
van de sensor geplaatst en op de onderkant van de zenderbehuizing vastgeschroefd.
De weerbestendige plaat heeft een nokje waarmee de slangetjes kunnen worden
vastgemaakt voor de toepassing van schoktestgas.

4.3 Intelligente sensor
De intelligente sensor wordt gefabriceerd uit roestvrij staal en wordt 100% getest en
geijkt geleverd (raadpleeg het bijbehorende hoofdstuk voor de opstartprocedure).
De sensor is te onderhouden; de sensorcel kan worden vervangen (zie hoofdstuk
15 voor details over het vervangen van de sensor of cel).
‘Hot swap’ van de sensor is mogelijk zonder dat de stroom naar de detector hoeft te
worden onderbroken (onderworpen aan lokale regelgeving en procedures).

4.4 Toebehoren
Er zijn voor Series 3000 MkII verschillende toebehoren beschikbaar, zoals hieronder
wordt beschreven.

4.4.1 Pijpmontagebeugel
Met de optionele pijpmontagebeugel (onderdeelnummer SPXCDMTBR) kan de
Series 3000 MkII-zender op een (horizontaal of verticaal) montagepijp met een
diameter van 20,0 - 80,0 mm (0.8”-3.1”) worden geplaatst.

4.4.2 Zonne- en regenkap
De Zonne- en regenkap (onderdeelnummer: SPXCDSDP) is een optioneel
toebehoren dat kan worden bevestigd op de inbouwmontageplaat. Dit toebehoren
beschermt de Series 3000 MkII tegen oververhitting bij gebruik in warme en dorre
klimaten, en biedt met name in tropische omgevingen extra bescherming tegen
thermische shock.

4.4.3 Montagekit voor sensoren op afstand
Met de montagekit voor sensoren op afstand (onderdeelnummer S3KRMK) kan de
sensor op afstand worden gemonteerd via een IS-kabelkit, tot op 15 meter van de
zender vandaan. Bij de kit zitten 15 meter afgeschermde kabel, kabelglans en
aansluitdoos op afstand. De kabel kan op de gewenste lengte worden geknipt en
vervol gens worden aangesloten bij de aansluitdoos op afstand. Zie hoofdstuk
16 voor verdere details over de installatie.

4.4.4 Montagekit voor luchtkanalen
De montagekit voor luchtkanalen (onderdeelnummer S3KDMK) kan worden gebruikt
om O2, CO, H2 en H2S gassen in luchtkanalen te detecteren. Raadpleeg de
handleiding bij onderdeelnummer MAN0639 voor meer details.
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4.4.5 IJkgas stroomhuis
De ijkgas stroomhuis (S3KCAL) wordt gebruik om ijktestgas aan te brengen op de
sensor. Het klikt vast op de onderkant van de sensor en kan worden geplaatst
zonder de weerbestendige plaat te verwijderen. Zie hoofdstuk 8.2 voor verdere
details over het ijken van de detector.
N.B.: Het nokje aan de zijkant van de weerbestendige plaat wordt alleen bijgeleverd
voor schoktesten (zie hoofdstuk 14.1 voor verdere details).

4.4.6 Verzamelkegel
De verzamelkegel (onderdeelnummer S3KCC) kan worden gebruikt om te helpen bij
de detectie van ‘niet-drukkende’ gassen die lichter zijn dan lucht (d.w.z. alleen
waterstof). De kegel wordt gewoon in plaats van de weerbestendige plaat geplaatst.
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5 Installatie
Raadpleeg voor installatie de controletekening 3000E3160 van de zender en de
controletekening 3000E3157 van de sensor op afstand getoond in hoofdstuk 21.
WAARSCHUWINGEN
Series 3000 MkII is ontworpen voor installatie en gebruik in gevaarlijke zones 1 of 2
of 21 of 22 in Europa en Klasse I Division 1 of 2 en Klasse II Division 1 of 2 zones in
Noord-Amerika.
De installatie moet gebeuren conform de geldende normen van de bevoegde
overheid in het betreffende land.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden mag alleen opgeleid personeel de
detector openen.
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet men steeds nagaan of alle lokale
regels en procedures van de locatie zijn gevolgd. De geldende normen moeten
worden gevolgd om de algemene certificatie van de detector te behouden.
Om het risico van ontsteking in gevaarlijke atmosferen te vermijden moeten
leidingen een lekdichte dichting hebben op minder dan 18" van de behuizing.
Om het risico van ontsteking in gevaarlijke atmosferen te verminderen,
declassificeert u de zone of koppelt u de apparatuur los van de voeding voordat u
de detectorbehuizing opent. Houd de module goed gesloten tijdens het gebruik.
Probeer nooit een aansluitdoos / behuizing te openen in potentieel
gevaarlijke atmosferen.
Voor de elektrische veiligheid en om radio-interferentie te beperken moet de
detector geaard zijn. Er is een aardingspunt voorzien aan de binnen- en buitenkant
van de eenheid. De interne aarding moet worden gebruikt als primaire aarding voor
de apparatuur. De externe aansluiting is alleen een extra aardaansluiting voor waar
lokale autoriteiten een dergelijke aansluiting toestaan of vereisen.
Wees voorzichtig bij het behandelen van sensors. Deze kunnen immers corrosieve
oplossingen bevatten.
Probeer de sensor nooit te saboteren of te demonteren.
Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen buiten het geadviseerde bereik.
Stel de sensor niet bloot aan organische oplosmiddelen of brandbare vloeistoffen.
Als de sensors zijn opgebruikt, moeten deze op een milieuvriendelijke wijze worden
verwijderd. Dit moet gebeuren conform de plaatselijke bepalingen voor
afvalverwerking en de milieuwetgeving.
Ook mogen de sensoren veilig worden verpakt en worden geretourneerd aan
Honeywell Analytics. Markeer deze duidelijk voor milieuvriendelijke afvalverwerking.
Elektrochemische cellen mogen NIET worden verbrand, omdat daarbij schadelijke
dampen kunnen vrijkomen.
Alle kabelinvoeren en afdekdoppen moeten niet alleen gecertificeerd zijn voor het
type explosieveilige en vuurbestendige behuizing 'd', maar ook geschikt voor de
gebruiksvoorwaarden en juist geïnstalleerd zijn, met een beschermingsklasse van
minstens IP6X.
Alle ongebruikte kabelingangen moeten worden afgedicht met een geschikte afdichtplug.
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5.1 Montage en plaats van detectoren
Opgelet: De plaatsing van detectoren moet gebeuren in overeenstemming
met alle relevante lokale en nationale wetten, standaarden of praktijkgidsen.
Vervang detectoren altijd door detectoren van hetzelfde type.
De detector moet worden gemonteerd op een plaats waar de meeste kans bestaat
dat er gas aanwezig is. Bij de plaatsing van gasdetectoren dient men rekening te
houden met het vol gende.
•
•
•

Bij het plaatsen van detectoren dient u rekening te houden met eventuele
beschadiging door weersinvloeden, bijv. regen of overstroming.
Zorg dat de detector gemakkelijk toegankelijk is voor functietests en service.
Denk eraan hoe ontsnappend gas zich gedraagt bij natuurlijke of gedwongen
luchtstromen

N.B.: Voor de plaatsing van de detectoren vol gt u het advies van experts die
gespecialiseerd zijn in gasverspreiding, experts die op de hoogte zijn van de
procesinstallatie en de bijbehorende uitrusting, het veiligheids- en technisch
personeel. De overeenstemming die werd bereikt over de plaatsing van de
detectoren, moet worden vastgelegd.
Monteer de Series 3000 MkII met de sensor naar beneden gericht.
Inbouwmontagebeugels (geschikt voor M8-bouten) worden voorzien op de Serie
3000 MkII zenderbehuizing om de detector tegen de wand te bevestigen. Een
optionele pijpmontagebeugel (onderdeelnummer SPXCDMTBR) is beschikbaar voor
montage tegen een pijp / paal met diameter 20,0-80,0 mm (0,8" to 3,1").

Afbeelding 3: Pijpmontage

Afbeelding 4: Wandmontage
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108mm (4.2”)

201mm (7.9”)

130mm (5.1”)

164mm (6.4”)

Afbeelding 5: Omtrekafmetingen pijpmontage
99mm (3.9”)

201mm (7.9”)

164mm (6.4”)

Afbeelding 6: Omtrekafmetingen wandmontage
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6 Elektrische aansluitingen
Raadpleeg voor installatie de controletekening 3000E3160 van de zender en de
controletekening 3000E3157 van de sensor op afstand getoond in hoofdstuk 21.
WAARSCHUWINGEN
Series 3000 MkII is ontworpen voor installatie en gebruik in gevaarlijke zones 1 of 2
of 21 of 22 in Europa en Klasse I Division 1 of 2 en Klasse II Division 1 of 2 zones in
Noord-Amerika.
De installatie moet gebeuren conform de geldende normen van de bevoegde
overheid in het betreffende land.
Gebruik alleen koperdraad.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden mag alleen opgeleid personeel de
detector openen.
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet men steeds nagaan of alle lokale
regels en procedures van de locatie zijn gevolgd. De geldende normen moeten
worden gevolgd om de algemene certificatie van de detector te behouden.
Om het risico van ontsteking in gevaarlijke atmosferen te vermijden moeten
leidingen een lekdichte dichting hebben op minder dan 18" van de behuizing.
Om het risico van ontsteking in gevaarlijke atmosferen te verminderen,
declassificeert u de zone of koppelt u de apparatuur los van de voeding voordat u
de detectorbehuizing opent. Houd de module goed gesloten tijdens het gebruik.
Probeer nooit een aansluitdoos / behuizing te openen in potentieel
gevaarlijke atmosferen.
Voor de elektrische veiligheid en om radio-interferentie te beperken moet de
detector geaard zijn. Er is een aardingspunt voorzien aan de binnen- en buitenkant
van de eenheid. De interne aarding moet worden gebruikt als primaire aarding voor
de apparatuur. De externe aansluiting is alleen een extra aardaansluiting voor waar
lokale autoriteiten een dergelijke aansluiting toestaan of vereisen.
Wees voorzichtig bij het behandelen van sensors. Deze kunnen immers corrosieve
oplossingen bevatten.
Probeer de sensor nooit te saboteren of te demonteren.
Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen buiten het geadviseerde bereik.
Stel de sensor niet bloot aan organische oplosmiddelen of brandbare vloeistoffen.
Als de sensors zijn opgebruikt, moeten deze op een milieuvriendelijke wijze worden
verwijderd. Dit moet gebeuren conform de plaatselijke bepalingen voor
afvalverwerking en de milieuwetgeving.
Ook mogen de sensoren veilig worden verpakt en worden geretourneerd aan
Honeywell Analytics. Markeer deze duidelijk voor milieuvriendelijke afvalverwerking.
Elektrochemische cellen mogen NIET worden verbrand, omdat daarbij schadelijke
dampen kunnen vrijkomen.
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6.1 Bedradingsschema detector
Opgelet: Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd in
overeenstemming met alle relevante lokale of nationale wetten, standaarden
of praktijkgidsen.

Voeding Vd detector
• 17Vdc (+/-10%) < Vd < 24Vdc (max)
• Max. voltage MAG NIET worden
overschreden

Rc

Vc

Vd

Im

Signaal

Signaal

Maximum signaal Im detector
• Im = 22mA (overbereik)
Kabelweerstand Rc
• Afhankelijk van kabelsoort
• Typische waarden zijn:

Afbeelding 7: Bedradingsschema type 1
Controller
+VE

Detector

RL

Vc

Signaal
Signal

1

Rc

1

*meest dichte equivalent

+VE

Vd

Im
-VE

2

2

0.5mm2 (20AWG*) = 36.8Ω/km (59.2Ω/mi)
1.0mm2 (17AWG*) = 19.5Ω/km (31.4Ω/mi)
1.5mm2 (16AWG*) = 12.7Ω/km (20.4Ω/mi)
2.0mm2 (14AWG*) = 10.1Ω/km (16.3Ω/mi)

-VE

Laadweerstand van bedieningspaneel RL
• Aangenomen 33Ω (min) / 250Ω (max)
Voedingsspanning Vc controller
• Afhankelijk van fabrikant controller
• Aangenomen nominaal van 24Vdc

Afbeelding 8: Bedradingsschema type 2

6.2 Typische maximale geïnstalleerde kabellengtes
De formule voor het berekenen van de maximale geïnstalleerde kabellengte tussen
een controller en detector D (in meters) wordt hieronder gegeven.
D = ( ( ( Vc - Vdmin - ( Im * RL ) ) / ( 2 * Im * Rc ) ) ) * 1000
Typische kabelgegevens
Kabelmaat

Kabelafstand km (mi)
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Ingangsimpedantie Ingangsimpedantie
RL = 33Ω
RL = 250Ω
3.9 (2.4)
0.9 (0.6)
7.3 (4.5)
1.7 (1.1)
11.2 (7.0)
2.7 (1.7)
14.1 (8.8)
3.4 (2.1)

Kabelweerstand Rc
Ω/km (Ω/mi)

0.5mm2 (20AWG*)
1.0mm2 (17AWG*)
1.5mm2 (16AWG*)
2.0mm2 (14AWG*)
*meest dichte equivalent

36.8 (59.2)
19.5 (31.4)
12.7 (20.4)
10.1 (16.3)

Opmerkingen:
• Afstand km = kilometers, mi = mijlen.
• Uitgaande van Vc = 24VDC, Vdmin = 17VDC, Im = 22mA
Gebruik voor de waarde van RC, de gegevens die door de fabrikant van de te
gebruiken kabel zijn bijgeleverd voor de specifieke installatie.

8

SERIES 3000 MkII TECHNISCHE HANDLEIDING

S3KMKIIMAN_MAN0878_8_11-15

6.3 Klemaansluitingen
Alle elektrische aansluitingen worden gemaakt bij de klemmodule.
vol g onderstaande procedure om toegang te krijgen tot de klemmodule.
1. Verwijder de plaat van de detector door deze linksom los te draaien.
2. Verwijder de displaymodule door deze stevig weg te trekken van de behuizing
zonder te draaien.
Kabelingang
Interne
aardaansluiting
Extra aardaansluiting
Plug-in bus
displaymodule
Nummer
DetectorController
N.B.: Nominale
aansluitklem aansluitklem Aansluiting
aanhaalkoppel van 6,9lb-in.
1
+
+ VE
moet worden toegepast op
2
Signaal
klemstelschroeven.
Afbeelding 9: Aansluitingen klemmodule

6.4 Kabel- en aardingsverbindingen
Gebruik tussen de controller en de zender 2-kern (plusscherm 90% dekking) goed
mechanisch beschermde koperkabel met een geschikte explosiebestendige
M20-glan of ¾” NPT stalen leiding met geleiders van 0.5 tot 2mm2 (equivalent
ongeveer 20 tot 14 AWG). Controleer of de kabelglans correct is geïnstalleerd en
stevig vastgemaakt.
Aard het systeem zoals in onderstaande afbeelding wordt getoond, om het tegen
radio- en elektromagnetische stralingen te beschermen.
Controller

Sensor

Zender
Koppelpunt

Kabelscherm of
metalen kabelgoot

Aardingspunt

Afbeelding 10: Aarding
Opmerkingen:
• Er mogen geen twee ‘Aardingspunten’ worden aangesloten via een afscherming en/of
geleiding om aardingslussen te voorkomen. (Behalve tussen de sensor en de zender, een
digitale koppeling).
•
Waar meerdere ‘Aardingspunten' onvermijdelijk zijn (bijv. als de zender is gemonteerd op een
metalen opbouw die is geaard, moet de afscherming en/of de geleiding naar de controller goed
worden geïsoleerd).
•
‘Geaarde punten' (continuïteit of afscherming) kunnen worden bereikt met een geschikte
glan/kabel of geleiding, interne en externe 'aardingspunten' in de zender worden voorzien.
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Nadat alle elektrische aansluitingen zijn gemaakt, plaatst u de displaymodule en
plaat vol gens de onderstaande procedure terug:
1. Zorg ervoor dat geen van de draden in het aansluitingsgebied een
belemmering vormen.
2. Lijn de plug van de displaymodule uit met de bus op de klemmodule.
3. Duw de displaymodule stevig, zonder te draaien, tot deze vol ledig op
zijn plek is.
4. Plaats de plaat terug door deze rechtsom vast te draaien.
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7 Voor het eerst inschakelen
Na het monteren en bedraden van de zender moet de plug-in sensor worden
geplaatst en de installatie als vol gt visueel en elektrisch worden getest.
WAARSCHUWING
Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet men steeds nagaan of
alle lokale procedures zijn gevolgd. Zorg ervoor dat het relevante
regelpaneel geblokkeerd is om valse alarmen te voorkomen.
Minimale en maximale alarmniveaus van de controller moeten niet worden
ingesteld op minder dan 10% of meer dan 90% van het volledige
schaalbereik van de detector.

Opgelet: Onderstaande procedures moeten precies worden gevolgd en
mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
1. Controleer dat de zender goed is bedraad vol gens deze handleiding en de
handleiding van de bijbehorende controleapparatuur.
2. Draai de weerbestendige plaat, de borgschroef van de sensorhouder en de
sensorhouder los.
3. Sluit de sensor aan en zorg daarbij dat u de sensorpennen uitlijnt met de
gaten van de connector in de print.
Opgelet: Voor sensoren van giftige gassen verwijdert u voor de
installatie de kortsluitklem van de onderkant van de sensor. Bij de
O2-sensor wordt geen kortsluitklem geleverd.
Opgelet: Ethyleenoxidesensors worden geleverd op een transportplaat
om ervoor te zorgen dat de cel op het correcte niveau voorgespannen blijft.
Na het verwijderen van de transportplaat, dient de sensor zo snel mogelijk
op de detector te worden geplaatst.
Indien de sensor niet op een transportplaat is gemonteerd of op een
detector die onderspanning staat, gast de voorspanning verloren en duurt
het 24 uur voordat de sensor hersteld is. De sensor functioneert gedurende
deze periode niet als gasdetector die een gaswaarde hoger dan het volledige
schaalbereik rapporteert.
4. Plaats de sensorhouder terug, draai de borgschroef vast en plaats de
weerbestendige plaat terug.
5. Sluit de stoom aan op de bijbehorende controller, die stroom zal leveren aan
de detector.
6. De detectoruitgang wordt gedwongen naar 3mA. (standaard fout/blokkering).
7. Het detectordisplay begint met een opstartroutine, waarbij eerst alle
LCD-onderdelen en –symbolen worden weergegeven, de zender vervol gens de
gegevens van de sensor laadt en controleert of het dezelfde type zender en
softwareversienummers van de zender zijn, gastype, detectiebereik en
gasniveau van bereikijking, geschatte tijd tot vol gende ijking, zelftestresultaten,
en uiteindelijk een opwarmperiode die als aftelling tot 0 wordt weergegeven
(De afteltijd loopt uiteen van 30 seconden tot 3 minuten, afhankelijk van het
sensortype).
8. Als deze aftelling is vol tooid, schakelt de detector naar de normale
‘bewakingsstand’.
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N.B.: IJking is verplicht voor de detector kan worden gebruikt voor gasbewaking.
Raadpleeg Hoofdstuk 8.2 IJking voor de juiste procedure.
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8 Activering magnetische schakelaar
Series 3000 MkII gebruikt magnetische schakelaars die niet-intrusieve bediening
mogelijk maken. Om een magnetische schakelaar te activeren, houdt u de magneet
tegen de glazen ruit recht over het magnetische schakelgebied. De schakelaar wordt
geactiveerd als u de magneet verwijderd. Bijvoorbeeld: om de detector in de
Menumodus te brengen, houdt u de magneet 5 seconden over de magnetische
schakelaar  , en verwijdert u de magneet vervol gens. De detector schakelt naar de
menumodus bij het verwijderen van de magneet (niet automatisch na 5 seconden).
Bij het wijzigen van de waarden of het navigeren in een menu met de magnetische
schakelaars ‘ ’, houdt u de magneet een moment tegen de glazen ruit recht over
de schakelaar en verwijdert u de magneet vervol gens om de schakelaar te
activeren. In sommige menu’s waar de weergegeven waarde kan worden veranderd,
kan de magneet over de schakelaar worden gehouden, waarna de cijfers op het
display door de beschikbare waarden scrollen. Verwijder de magneet als de
gewenste waarde wordt weergegeven.
In deze handleiding betekent de instructie om ‘’ , ‘’ of ‘’ te gebruiken, dat u de
relevante magnetische schakelaar moet activeren zoals hierboven is beschreven.
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8.1 Standaard configuratie
Detectors van Series 3000 MkII worden geleverd met de standaard configuratie die
hieronder wordt getoond. De instellingen voor vol ledig bereik, ijkgasniveau,
ijkinterval, geblokkeerde stroom en time-out en toegangswachtwoord kunnen worden
aangepast op individuele toepassingen.
Uitgangssignaal detector 4-20mA
Fout/Onderbereik
3mA
Blokkeren
3mA (standaard). Naar keuze 4mA (giftig),
17.4mA (Zuurstof )
Nulsignaal
4mA
VOL le schaal
20mA
Overbereik
22mA
Andere instellingen
Time-out blokkering
0 (geen time-out). Naar keuze tussen 0 tot
240 minuten (stappen van 5 min.) Als 0 is
geselecteerd, wordt de uitgangsstroom permanent
geblokkeerd.
IJkinterval en display / uitgang
IJkinterval 180 dagen (naar keuze 30-360 dagen).
Drie opties voor waarschuwingen als ijking te laat
is (naar keuze uit, alleen via display, of via display
en 3mA-uitgang)
Wachtwoord
000 (wachtwoord uitgeschakeld). Als het
wachtwoord wordt gewijzigd, wordt het
ingeschakeld. Stel terug op 000 om uit te
schakelen.
Gas

Te selecteren VOL
ledige schaalbereik

Standaard
bereik

Stappen

Zuurstof

Alleen 25.0% / VOL

25.0% VOL

n.v.t.

10.0 tot 50.0ppm
50 tot 500ppm
100 tot 1000ppm
5.0 tot 20.0ppm
50 tot 200ppm
200 tot 1000ppm
5.0 tot 20.0ppm
Alleen 1.00ppm
Alleen 100ppm
5.0 tot 50.0ppm
Alleen 1000ppm
Alleen 9.999ppm
10.0 tot 20.0ppm
Alleen 30.0ppm
Alleen 12.0ppm
Alleen 0.4ppm
Alleen 1.2ppm
Alleen 4.0ppm
20.0 tot 50.0ppm

15.0ppm
100ppm
300ppm
15.0ppm
200ppm
1000ppm
5ppm
1.00ppm
100ppm
10ppm
1000ppm
9.999ppm
10ppm
30ppm
12ppm
0.4ppm
1.2ppm
4.0ppm
25.0ppm

0.1ppm
10ppm
100ppm
5ppm
50ppm
50ppm
5ppm
n.v.t.
n.v.t.
5ppm
n.v.t.
n.v.t.
1ppm
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5.0ppm

Waterstofsulfide
Waterstofsulfide
Koolmonoxide
Zwaveldioxide
Ammoniak
Ammoniak
Chloor
Chloordioxide
Nitride-oxide
Stikstofdioxide
Waterstof
Waterstof
Waterstofchloride
Waterstofcyanide
Waterstoffluoride
Ozon
Fosfine
Fluor
Ethyleenoxide

Te selecteren
IJkgasbereik
20.9% / VOL
(Vast)

30 tot 70% van
geselecteerde
VOL ledige
schaalbereik

Standaard
ijkpunt
20.9% / VOL
10ppm
50ppm
100ppm
5ppm
100ppm
300ppm
2ppm
0.5ppm
50
5ppm
500ppm
5,000ppm
5ppm
10.0ppm
5ppm
0.2ppm
0.5ppm
2.0ppm
10.0ppm

Opmerkingen:
1.
2.

Het standaardbereik is steeds geselecteerd op basis van de aanbevol en blootstellingsgrenzen die
over de wereld worden gesteld.
Waar het bereik sterk boven de aanbevol en standaarden nodig zijn, selecteert u een gasijkpunt
dichtbij het vereist alarmpunt of tussen 30 en 70% van de vol ledige schaal. Het ijkgas moet vol
doende worden geventileerd en er moet worden verzekerd dat de gebruiker niet wordt blootgesteld
aan giftige gasniveaus.

Voor details over hoe u de configuratie kunt wijzigen voor vol ledig schaalbereik,
ijkgasniveau, ijkinterval, geblokkeerde stroom & time-out en toegangswachtwoord
raadpleegt u hoofdstuk 12.
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8.2 IJking
WAARSCHUWINGEN
Het wordt aanbevolen regelmatig een schoktest op de sensors uit te voeren
om een goede werking te verzekeren.

8.2.1 Nulijking en bereikijking
Opgelet: Voor de initiële ijking moet u de detector zich 30 minuten laten
stabiliseren nadat deze onder spanning werd gebracht. In ijkingsmodus
wordt de stroomuitgang van de detector onderdrukt (standaard 3mA) om
valse alarmen te voorkomen.
Voor “plakkende” gassen is het raadzaam gebruik te maken van PTFEbuizen met kort stukjes rubberen slangen aan de koppelingen. PTFE is
immers niet flexibel genoeg. Hierdoor wordt de adhesie van het gas met het
buisoppervlak geminimaliseerd en kan nauwkeuriger worden gemeten.
Voor sensoren van het type waterstofsulfide of ethyleenoxide verwijzen we
naar sectie 8.2.2 respectievelijk 8.2.3 voor u een ijking uitvoert.
Opmerking: Het wordt aanbevolen om te ijken waar de sensor / zender zich hebben
gestabiliseerd in de lokale omgeving. Het wordt aanbevolen te ijken bij een stabiele
temperatuur waarin het systeem zal worden gebruikt. Opnieuw ijken wordt
aanbevolen indien de temperatuur van de plaatselijke omgeving meer dan +/- 15 °C
is afgeweken ten overstaan van de ijkingstemperatuur.
Het is van vitaal belang dat de sensor regelmatig wordt getest om te verzekeren dat
het systeem goed werkt. Gasdetectoren moeten minstens 2 keer per jaar worden
getest. Toch wordt aanbevolen dat het testen frequenter wordt uitgevoerd na de
eerste ingebruikneming, omdat de sensorwerking en –prestatie in diverse
omgevingen en in aanwezigheid van andere gassen kunnen verschillen. De
gebruiker is verantwoordelijk om een geschikte ijkingsfrequentie te bepalen voor de
toepassing.
Om de detector te ijken, gebruikt u een gascilinder voor het geschikte bereik,
stroomregelaar ingesteld op 300-375 mL / min, slangetjes, magneet en ijkgas
stroomhuis. Een persluchtcilinder (20.9% VOL Zuurstof ) moet worden gebruikt om
de nulijking uit te voeren als het gebied waar de detector zich bevindt resten van het
te meten gas bevat. Als er geen overblijvend gas aanwezig is kan de
achtergrondlucht worden gebruikt om de nulijking uit te voeren. Neem contact op met
uw vertegenwoordiger van Honeywell Analytics voor details over geschikte
ijkingskits.
Een detector wordt als vol gt geijkt:
N.B.: de Zuurstof sensor hoeft niet op nul worden gesteld. Achtergrondlucht
(20.9% VOL Zuurstof ) kan worden gebruikt om het bereik van de Zuurstof sensor in
te stellen in de plaats van een persluchtcilinder (20.9% VOL Zuurstof ). Voer voor
Zuurstof sensors alleen delen 1-4, 13, 14 (als persluchtcilinder wordt gebruikt), 15,
19 en 24 van de onderstaande procedure uit.
1. Als u perslucht gebruikt, drukt u het ijkgas stroomhuis op de onderkant van de
sensor en brengt u het gas aan.
2. Om in de ijkmodus te komen, houdt u het uiteinde van de magneet minstens
5 seconden over de schakelaar boven in het midden van de detectordisplay en
verwijdert u de magneet vervol gens.
3. Het display geeft de eerste menumodus, menu 'SEt CAL' weer.
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4. Houd de magneet over de schakelaar  en verwijder hem dan om naar het
IJkmenu te gaan.
5. Het display toont de huidige gaswaarde, ‘ZEro’ en het pictogram ‘ ’ knippert.

6. Als de gaswaarde stabiel op nul staat gebruikt u ‘’ om de nulijking te
bevestigen.
7. Als het ijken is geslaagd, geeft het display ‘ZEro PASS’ weer (als het niet is
geslaagd, geeft het display ‘ZEro FAIL’ weer en keert de detector terug naar de
menumodus).

8. Als u nullucht gebruikt, moet u dit nu uitschakelen. Het op nul stellen is vol
tooid en opgeslagen.
9. Het display toont ‘SPAn’ terwijl ‘YES’ knippert.

10. Als u een bereikijking moet uitvoeren, gebruikt u '’ om verder te gaan naar de
vol gende stap. Als u geen bereikijking hoeft uit te voeren, gebruikt u ‘  ’
om ‘Nee’ te selecteren en ‘’ om terug te keren naar de menumodus.
11. Het display toont de huidige ijking van het gasconcentratiebereik knipperend.
Gebruik ‘’ om de ijking van het gasconcentratiebereik te wijzigen en ‘’
wanneer het gewenste niveau van de bereikijking is ingesteld.

12. Het bereikijkpunt wordt weergegeven en 'YES' knippert. Gebruik ‘’ om te
bevestigen of ‘’ om ‘Nee’ te selecteren, terug te keren en een nieuw
bereikijkpunt in te voeren.

13. Het display toont de huidige gaswaarde, ‘SPAN’ en het pictogram ‘ ’ knippert.

14. Sluit de regelaar aan op de bereikgascilinder.
15. Breng het bereikgas aan op de sensor met het ijkgas stroomhuis. De effectieve
gaswaarde wordt weergegeven. Als de waarde stabiel is, gebruikt u ‘’ om de
ijking te bevestigen.
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16. Als de sensorcel is vervangen wordt het vol gende display mogelijk getoond.

Displayweergave
Display in turn

Schakel om met toets
Omhoog/Omlaag

Toggle by Up/Down Key

17. Gebruik ‘’ om ‘YES’ te selecteren als de sensorcel is vervangen of ‘No’ als
deze niet is vervangen.
WAARSCHUWING
Antwoord ALLEEN Yes op "CELL / rEPL" als de procedure ‘Vervangen van
de onderhoudbare sensorcel’ (hoofdstuk 15.2) is uitgevoerd Als u Yes
antwoordt als de cel niet is vervangen, kan dit ertoe leiden dat de
Series 3000 een oude cel met een ongeschikte uitgang niet meer
kan herkennen.
Het wordt aanbevolen regelmatig een schoktest op de sensors uit te voeren
om een goede werking te verzekeren.

18. Als de sensorcel is vervangen gebruikt u ‘’ om de gaswaarde te bevestigen.
19. Als de bereikijking is geslaagd geeft het apparaat kort ‘SPAn PASS’ weer
(als het niet is geslaagd wordt ‘SPAN FAIL’ weergegeven, en keert het
apparaat terug naar de menumodus).
N.B.: de waarschuwingsteller voor het ijken wordt na een geslaagde ijking gereset.
Zie hoofdstuk 12 voor verdere details over het instellen van een ijkwaarschuwing.

20. Het display geeft afwisselend “Pur GAS” en de gaswaarde weer om aan te
geven dat de eenheid verwacht dat het bereikgas uit de sensor wordt
verwijderd.

21. Schakel het ijkbereikgas onmiddellijk uit en verwijder het ijkgas stroomhuis uit
de sensor om het gas zich te laten verspreiden.
22. Als de waarde onder 50% van het ijkgasniveau zakt geeft het display een
aftelling weer (tot 180 seconden afhankelijk van het gastype).

23. Als de aftelling klaar is, is de ijkprocedure vol tooid.
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24. Het apparaat gaat terug naar het menu 'SEt CAL’. Activeer de schakelaar ‘’
of ‘’ om een ander menu te selecteren of selecteer ‘QuIT’ om terug te keren
naar de normale bewakingsstand.

8.2.2 Nulpuntijking en bereikijking van waterstofsulfidesensoren
Waterstofsulfidesensoren kunnen worden beïnvloed door extreme wisselingen in
vochtigheid. Een plotselinge toename in de vochtigheid van de omgeving kan leiden
tot een kortstondige positieve afwijking in de waarde van het apparaat.
Een plotselinge afname in de vochtigheid van de omgeving kan leiden tot een
kortstondige negatieve afwijking in de waarde van het apparaat. Het is het meest
waarschijnlijk dat deze voorkomen tijdens het ijken met droog gas of cilindergas.
Bij het ijken van waterstofsulfidecartridges moet u rekening houden met het vol
gende wanneer u de procedure in 8.2.1 uitvoert:
1. Gebruik een persluchtcilinder van 20.9% VOL Zuurstof (geen stikstof) om de
sensor op nul te ijken. Gebruik geen achtergrondlucht.
2. Breng het gas drie minuten op de sensor aan voor u ‘’ gebruikt om de
nulijking te bevestigen.
3. Als u een bereikijking uitvoert, moet het bereikijkgas onmiddellijk na de
nulijking worden aangebracht op de sensor. Laat de sensor tussen stap 2 en
3 niet terugkeren naar omgevingslucht.
4. Breng het bereikgas twee minuten op de sensor aan voor u ‘’ gebruikt om
de bereikijking te bevestigen.

8.2.3 Nulpuntijking en bereikijking van ethyleenoxidesensoren
Ethyleenoxidesensoren kunnen worden beïnvloed door extreme wisselingen in
vochtigheid. Een plotselinge toename in de vochtigheid van de omgeving kan leiden
tot een kortstondige positieve afwijking in de waarde van het apparaat.
Een plotselinge afname in de vochtigheid van de omgeving kan leiden tot een
kortstondige negatieve afwijking in de waarde van het apparaat. Het is het meest
waarschijnlijk dat deze voorkomen tijdens het ijken met droog gas of cilindergas.
Bij het ijken van ethyleenoxidecartridges moet u rekening houden met het volgende
wanneer u de procedure in 8.2.1 uitvoert:
Gebruik voor het uitvoeren van alleen een nulijking van de sensor (geen bereikijking),
schone achtergrondlucht of een persluchtcilinder (geen stikstof) die bevochtigd is tot
het niveau van de achtergrondlucht.
Voer een volledige ijking (nulijking én bereikijking) uit met de volgende procedure:
1. Breng gedurende 5 minuten schone, droge lucht (geen stikstof) aan om de
sensor op nul te ijken. Gebruik geen achtergrondlucht.
2. Breng het gas drie minuten op de sensor aan voor u ‘’ gebruikt om de
nulijking te bevestigen.
3. Breng het bereikijkingsgas direct na de nulpuntijking op de sensor aan. Laat
de sensor tussen stap 2 en 3 niet terugkeren naar omgevingslucht.
4. Breng het bereikijkingsgas vijf minuten op de sensor aan voor u ‘’ gebruikt
om de bereikijking te bevestigen.
5. Na de bereikijking dient de sensor vijf minuten de tijd te krijgen om te
herstellen in schone omgevingslucht of gedurende 15 minuten in cilinderlucht
die bevochtigd is tot het niveau van de omgevingslucht. Voer vervolgens
onder deze omstandigheden de nulpuntijking uit. Opmerking: dit heeft geen
invloed op de bereikgevoeligheid van het instrument.
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9 Display en gebruikersinterface
De displaymodule bestaat uit een LCD en 3 magnetische
gebruikersinterfaceschakelaars. De drie schakelaars (‘’ OMHOOG, ‘’ OMLAAG
en ‘’ MENU / ENTER) bevinden zich boven en onder het LCD-scherm, zoals
hieronder wordt getoond:
Calibration Icon
Magnetische
schakelaar
MENU / ENTER

Symbool 'Test geslaagd'
Waarschuwings-/
Storingspictogram

Gassoort
Pictogram
Blokkeren
Gaswaarde

Meeteenheden
Magnetische
schakelaar
OMHOOG

Magnetische
schakelaar
OMLAAG

Afbeelding 11: Display en gebruikersinterface
Magnetische schakelaar OMLAAG ()
De magnetische schakelaar OMLAAG wordt gebruikt om door de status- of menuitems te bladeren of om een waarde te doen zakken.
Magnetische schakelaar OMHOOG ()
De magnetische schakelaar OMHOOG wordt gebruikt om door de status- of menuitems te bladeren of om een waarde te doen stijgen.
Magnetische schakelaar MENU/ENTER ()
De schakelaar MENU/ENTER wordt gebruikt om in de overzicht- en menumodus te
komen, een geselecteerde waarde in te geven en om een waarschuwing/fout die is
verholpen te verwijderen.
Gassoort
Series 3000 MkII kan worden geplaatst met verschillende sensoren om 15 verschillende
gassen te meten. Zodat de gebruiker kan vaststellen welk gas de detector meet, toont
het apparaat de gasformule van de sensor die op het display is geplaatst. Zie afbeelding
12 voor een lijst van de verschillende gassen en de bijbehorende gasformuledisplays.
Gaswaarde
De gaswaarde geeft de huidige gemeten gasconcentratie weer.
Meeteenheden (% VOL /ppm )
De meeteenheden voor giftige gassen zijn in deeltjes per miljoen (ppm) en de
meeteenheden voor Zuurstof gassen zijn in procent per VOL ume (% / VOL ).
IJkpictogram
Bij het uitvoeren van een nulijking, wordt het nulijkpictogram ( ) weergegeven.
Bij het uitvoeren van een bereikijking, wordt het pictogram bereikijking ( )
weergegeven.
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Blokkeerpictogram ( )
Het blokkeerpictogram wordt weergegeven in de menumodi ‘blokkering
configureren’, ‘schoktest’ en ‘stroom forceren’.
Waarschuwings-/foutpictogram ( )
Het waarschuwings-/foutpictogram wordt weergegeven als een waarschuwing of
storing is gedetecteerd en als een nul- of bereikijking mislukt.
Pictogram 'Test geslaagd' ( )
Het pictogram ‘test geslaagd’ wordt weergegeven na een geslaagd nul-/bereikijking.
In de bewakingsstand knippert het elke seconde om aan te geven dat er geen
waarschuwingen / fouten zijn gedetecteerd en dat de eenheid goed werkt.

Afbeelding 12: Weergave van gassoort en -formule

Afbeelding 12: Weergave van gassoort en -formule
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10 Bewakingsstand
Nadat het inschakelen en de opstartroutine succesvol zijn vol tooid, schakelt de
detector naar de bewakingsstand. De detectordisplay toont de gassoort en de
meeteenheden waar de detector voor is geconfigureerd en de huidige gaswaarde
(bijv. CO 0ppm in het bovenstaande voorbeeld).

11 Overzichtsmodus
In de overzichtsmodus kan de gebruiker de softwareversie van de zender en de
sensor, gassoort, vol ledige schaalbereik, bereikijkpunt, geschatte tijd tot vol gende
ijking en testresultaten bekijken. Om de overzichtsmodus te activeren houdt u de
magneet langer dan 2 seconden (en korter dan 5 seconden) over de schakelaar
MENU / ENTER. De informatie wordt in opeenvol gende vol gorde getoond en vervol
gens keert de detector terug naar de bewakingsstand. De mA-uitgang van de
detector blijft de huidige gaswaarde weergeven (d.w.z. de uitgang wordt niet
geblokkeerd). Als er fouten zijn, is de uitgang 3mA (standaard fout)

12 Menumodus
De menumodus heeft 9 menu’s. Een beschrijving van de menu’s en de functies
wordt in de onderstaande tabel gegeven:
Menu
IJking
Bereik
instellen
Blokkering
configureren

Display

Omschrijving
Maakt nul- en bereikijking van de detector mogelijk. Het ijkpunt kan ook worden
geselecteerd. Zie hoofdstuk 8.2 voor gedetailleerde ijkinstructies.
Maakt het mogelijk het VOL ledige schaalbereik van de detector te wijzigen. Zie
hoofdstuk 8.1 voor het standaard bereik en het te selecteren VOL ledige schaalbereik
per type gassensor.
Stel de geblokkeerde stroom in op 3 of 4mA (sensors giftige gassen) of 3 of 17.4mA
(sensors Zuurstof gassen). Stel de geblokkeerde time-out periode in, of stel de
eenheid in voortdurende blokkering (stel time-out in op 0).

Wachtwoord
instellen

Stel wachtwoordbeveiliging van de menumodus in of schakel het uit.

IJkinterval

Schakel de ijkwaarschuwing in of uit. Stel de interval voor de ijkwaarschuwing in.
Selecteer als de waarschuwing uit is, via het display of via het display en de 3mAuitgang.

Schoktest

Maakt het mogelijk de reactie van de detector op het gas te controleren met de uitgang
geblokkeerd

Stroom
forceren

Forceer de stroomuitgang van de detectors naar een waarde tussen 4 en 20mA.

Sensor
wijzigen

Wijzig een sensor zonder de eenheid een F04-foutbericht 'geen sensor gedetecteerd'
te laten weergeven.

Verlaten

Verlaat de menumodus en keer terug naar de bewakingsstand.

Nota: Indien een onderdrukkingstimeout is ingesteld keert de detector automatisch
terug naar de monitormodus op voorwaarde dat er geen magnetische
schakelactiviteit is vastgesteld voor dezelfde periode.
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12.1 Tabel werking menumodus
In de menumodus kan de gebruiker ijk- en configuratieparameters instellen, zoals VOL ledige schaalbereik, ijkgasniveau, ijkinterval, geblokkeerde stroom & time-out en een wachtwoord. Om de menumodus te activeren, houdt
u de magneet minstens 5 seconden over de schakelaar MENU/ENTER en verwijdert u de magneet vervol gens. De menumodus kan door een wachtwoord zijn beveiligd om te voorkomen dan onbevoegde personen de
parameters veranderen. Aanvankelijk wordt het wachtwoord ingesteld op ‘000’, wat betekent dat het is uitgeschakeld. In de menumodus, wordt de uitgangsstroom van de detector geblokkeerd om valse alarmen te voorkomen.
Gebruik VOL gende tabel om door de menu's te navigeren en configuratiewijzigingen aan te brengen. De menu’s worden in de kolom aan de linkerkant weergegeven. Gebruik  om het gewenste menu te selecteren en ‘’
om het te openen. VOL g de informatie en de instructies in de tabel van links naar rechts van het gewenste menu.

 OK




SEt
rAn9



‘rAn9’ WORDT WEERGEGEVEN EN HUIDIGE
BEREIK KNIPPERT. GEBRUIK  OM EEN
ANDER BEREIK TE SELECTEREN (ZIE
HOOFDSTUK 8.1 VOOR BESCHIKBARE
BEREIKEN)



ConF
Inhb



‘Curr’ DISPLAYED WITH ‘
’ ICON. CURRENT
INHIBIT mA VALUE FLASHES. USE  TO
SELECT NEW VALUE (3 OR 4mA TOXICS, OR 3
OR 17.4mA OXYGEN VERSION).



‘PASS’ WEERGEGEVEN EN EERSTE GETAL VAN
WACHTWOORD KNIPPERT. GEBRUIK  OM HET
EERSTE GETAL VAN HUIDIGE WACHTWOORD
TE SELECTEREN. GEBRUIK  OM NAAR HET
VOL GENDE GETAL TE GAAN EN REST VAN
WACHTWOORD IN TE STELLEN.



‘Int’ WEERGEGEVEN EN HUIDIGE IJKINTERVAL
KNIPPERT. GEBRUIK  OM INTERVAL TE
WIJZIGEN.



CAL
Int2



bumP 
tESt
ForC
Curr



CHAn 
SEnS3
9u It
2
3

OK

GASWAARDE, ‘ZEro’ EN KNIPPERENDE PICTOGRAM WEERGEGEVEN BRENG NULGAS
AAN EN GEBRUIK  ALS DE WAARDE STABIEL
IS ‘ZEro PASS’ WEERGEGEVEN INDIEN OK,
FOUTCODE EN TERUGKEER NAAR MENU
INDIEN NIET OK. ‘

SEt
CAL1

SEt

PASS

1





CURRENT GAS CONCENTRATION DISPLAYED
WITH OUTPUT INHIBITED ‘
’ ICON FLASHING.
APPLY BUMP TEST GAS AND CHECK PEAK
READING ON DISPLAY.
‘Curr’ DISPLAYED WITH ‘
’ ICON. DEFAULT
FORCE CURRENT ‘4.00’ FLASHES. US-{}-E 
TO CHANGE TO REQUIRED MA LEVEL.
‘SENS’ WEERGEGEVEN. VERWIJDER SENSOR.
PLAATS NIEUWE SENSOR. DISPLAY GEEFT
‘LOAd SENS’ WEER. ‘SAmE GAS’ WORDT
WEERGEGEVEN (‘NEW GAS’ ALS ANDER TYPE
GASSENSOR IS GEPLAATS) EN VERVOL GENS
‘WArm’ AFTELLING.


‘SPAN YES’ WEERGEGEVEN OM TE
VRAGEN OF U NU BEREIKIJKING WILT
UITVOEREN GEBRUIK ‘ ‘ OM DOOR
TE GAAN OF  OM 'No' TE
SELECTEREN EN TERUG TE KEREN
NAAR MENUMODUS.
NIEUW BEREIK WORDT
WEERGEGEVEN. ‘YES’ KNIPPERT.
GEBRUIK ‘ ‘ OM TE BEVESTIGEN (OF
 OM 'no' TE SELECTEREN EN
TERUG TE KEREN NAAR STAP 1).
‘tImE’ DISPLAYED WITH ‘
’ ICON.
CURRENT INHIBIT TIMEOUT PERIOD
(MINUTES) FLASHES. USE  TO
SET NEW TIMEOUT. (IF SET TO 000
OUTPUT IS PERMANENTLY
INHIBITED)
NIEUWE WACHTWOORD WORDT
WEERGEGEVEN EN ‘YES’ KNIPPERT.
GEBRUIK  OM TE BEVESTIGEN (OF
 OM ‘NO' TE SELECTEREN EN
TERUG TE KEREN OM NIEUWE
WAARDE TE SELECTEREN).
NIEUWE INTERVAL WORDT
WEERGEGEVEN EN ‘YES’ KNIPPERT.
GEBRUIK  OM TE BEVESTIGEN (OF
 OM ‘no' TE SELECTEEREN EN
TERUG TE KEREN OM NIEUW
INTERVAL TE SELECTEREN).



VERWIJDER HET GAS. DALENDE
GASMETING WORDT WEERGEGEVEN



EENHEID KEERT TERUG NAAR
MENUMODUS



EENHEID KEERT TERUG NAAR
MENUMODUS



OK


HUIDIGE BEREIKIJKING KNIPPERT. GEBRUIK 
OM TE WIJZIGEN EN  OM TE BEVESTIGEN NIEUW
BEREIKIJKPUNT WORDT WEERGEGEVEN EN ‘YES'
KNIPPERT. GEBRUIK  OM TE BEVESTIGEN (OF 
 OM ‘No' TE SELECTEEREN EN TERUG TE KEREN
OM NIEUWE WAARDE TE SELECTEREN).



EENHEID KEERT TERUG NAAR MENUMODUS.



NIEUWE TIME-OUT WORDT WEERGEGEVEN. ‘YES’
KNIPPERT. GEBRUIK  OM TE BEVESTIGEN (OF 
OM ‘no' TE SELECTEEREN EN TERUG TE KEREN OM
NIEUWE WAARDE TE SELECTEREN).



EENHEID KEERT TERUG NAAR MENUMODUS



‘duE’ WORDT WEERGEGEVEN EN ‘No’, ‘LCD’ OF ‘both’
KNIPPERT. GEBRUIK  OM DE GEWENSTE
IJKWAARSCHUWING TE SELECTEREN.



EENHEID KEERT TERUG NAAR MENUMODUS

OK





GASWAARDE, ‘SPAn’ EN KNIPPERENDE -PICTOGRAM
WEERGEGEVEN BRENG BEREIKGAS AAN EN GEBRUIK  ALS
DE WAARDE STABIEL IS INDIEN OK WORDT ‘PASS' EN 'PurG’
WEERGEGEVEN (ALS NIET OK WORDT ‘SPAN FAIL’
WEERGEGEVEN EN KEERT TERUG NAAR MENU). VERWIJDER
HET BEREIKGAS. ALS <50% VAN BEREIKPUNT WORDT
GEMETEN, BEGINT AFTELLING EN KEERT EENHEID TERUG
NAAR MENUMODUS.



EENHEID KEERT TERUG NAAR MENUMODUS



EENHEID KEERT TERUG NAAR MENUMODUS

SLUIT MENUMODUS AF EN KEERT TERUG
NAAR BEWAKINGSSTAND

Zie sectie 8.2 voor gedetailleerde procedures inzake nulstelling en periodeijking. Een detector met een Zuurstof sensor zal de nulstelling overslaan. De detector moet opnieuw worden geijkt indien deze meer dan 24 uur zonder stroom is geweest.
De ijking ten gevol ge van een waarschuwingsteller wordt na elke succesvol le ijking automatisch gereset.
Om het menu Sensor wijzigen te verlaten zonder iets aan de instellingen te wijzigen, gebruikt u ‘’.
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13 Weergave fout-/waarschuwingsbericht van detector
De onderstaande tabel toont de waarschuwings- / foutcodes, de betekenis en de
aanbevol en oplossing.
Waarschuwings-/
foutcode

Omschrijving

Handeling

Waarschuwingen
W01

Limiet
bedrijfstemperatu
ur sensor
overschreden.

Gebruik ‘’ om bericht te verwijderen zodra
temperatuur binnen limiet ligt.

W02

IJking te laat.

IJk de detector opnieuw. Schakel de
waarschuwing uit

W03

Limiet
zendertemperatu
ur overschreden.

Gebruik ‘’ om bericht te verwijderen zodra
temperatuur binnen limiet ligt.

Fouten
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11

Comm storing
sensor/zender
Celstoring
Nulverloop (>5%
van schaal)
Geen sensor
gedetecteerd
Sensor EEPROM
defect
Lage spanning
Storing comm
bewaking
RAM lees/schrijffout
Knippergeheugen
defect
Geheugen
knippercode
defect
Misaanpassing
DAC-uitgang

Vervang sensor
Vervang sensor
Voer ijking / nulijking opnieuw uit
Vervang sensor
Vervang sensor
Controleer spanning. Vervang detector.
Gebruik ‘’ om bericht te verwijderen. Vervang
detector.
Schakel detector uit en weer in. Vervang detector
Vervang detector
Vervang detector
Schakel detector uit en weer in. Vervang detector

13.1 Bediening fout/waarschuwing detector
Fouten worden via de code op het display en 3mA (standaard) uitgang gesignaleerd.
Als de oorzaak van de fout wordt opgelost, keert 4-20mA terug naar normale
werking, maar blijft het display de foutcode aangeven. Zo kan de gebruiker de code
zien voordat hij ‘’(langer dan 2 sec. en korter dan 5 sec.) gebruikt om de code van
het display te verwijderen.
Waarschuwingen worden via de code op het display gesignaleerd. Waarschuwingen
hebben geen invloed op de mA-uitgang van de detector*. Als de oorzaak van de
waarschuwing wordt opgelost, blijft het display de waarschuwingscode weergeven tot
de gebruiker ‘’ gebruikt om de code van het display te verwijderen.
Fouten of waarschuwingen waarvan de oorzaak nog niet is opgelost kunnen niet
worden verwijderd.
*N.B.: De ijkwaarschuwing kan worden geconfigureerd om een foutuitgang te
veroorzaken (zie hoofdstuk 12 voor meer details).
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13.2 Reflex™ diagnose celfouten
Series 3000 MkII gebruikt de gepatenteerde Reflex™ routine voor de diagnose van
celfouten. Reflex™ controleert de aanwezigheid van cellen, open cellen of
kortsluiting. Als een elektrochemische cel niet voor deze test slaagt, wordt de
foutcode van de sensor weergegeven. Reflex™ wordt elke 8 uur automatisch door
de zender opgestart. Het wordt ook opgestart bij het inschakelen en bij het
verwisselen van de sensor of verwisselen van de sensorcellen.
N.B.: Regelmatige gascontroles en –ijkingen moeten toch worden uitgevoerd.
Reflex™ wordt niet gebruikt bij cellen nitride-oxide of Zuurstof .
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14 Algemeen onderhoud
WAARSCHUWINGEN
De geldende normen moeten worden gevolgd om de algemene certificatie
van de detector te behouden.
Het wordt aanbevolen regelmatig een schoktest op de sensors uit te voeren
om een goede werking te verzekeren.
N.B.: Het is aan te bevelen het systeem regelmatig visueel en functioneel te
controleren om een goede werking te verzekeren. De frequentie van de controles
moet worden bepaald op basis van de specifieke werkomstandigheden.
Als richtlijn adviseert Honeywell Analytics vol gende controles en frequentie.

Frequentie
Om de 3 maand
Om de 6 maand

Controle
Visuele controle van de controller, detectoren en installatie op
mechanische schade. Controle dat de sensor niet is verstopt.
Functionele gastest (zie hierna). Frequentie aanpassen aan de
lokale omstandigheden.

Opgelet: Onderstaande procedures moeten precies worden gevolgd en
mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel. Het
systeem zal alarmen genereren tenzij deze op de juiste manier aan de
controller worden onderdrukt.

14.1 Functionele gastest
Het is van vitaal belang dat de sensor regelmatig wordt getest om ervoor te zorgen
dat het systeem goed werkt. Gasdetectoren moeten minstens 2 keer per jaar worden
getest. Toch wordt aanbevolen dat het testen frequenter wordt uitgevoerd na de
eerste ingebruikneming, omdat de sensorwerking en –prestatie in diverse
omgevingen en in aanwezigheid van andere gassen kunnen verschillen. De
gebruiker is verantwoordelijk om een geschikte ijkingsfrequentie te bepalen voor de
toepassing. Het wordt aanbevol en dat de detector regelmatig wordt getest om te
verzekeren dat het systeem goed werkt. Denk eraan dat verschillende sensortypes
mogelijk vaker onderhoud vereisen, afhankelijk van de omgevingsvoorwaarden en
aanwezige gassen. De weerbestendige plaat heeft een nokje waarmee slangetjes
kunnen worden vastgemaakt van een gascilinder. Dit kan worden gebruikt voor een
simpele functionele (of schok-) test van de sensor. Deze methode is mogelijk echter
niet geschikt voor alle gastypes en / of –toepassingen vanwege
omgevingsvoorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te
controleren dat deze methode voor elke toepassing geschikt is.
1. Vol g de procedure voor de schoktest in hoofdstuk 12.1.
2. Als het verschil tussen de meting en de toegepaste gasconcentratie buiten de
aanvaardbare limieten voor de toepassing liggen, vol gt u de procedures voor
nulijking en ijking van de detector (zie hoofdstuk 8.2.1).
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3. Als de waarde nog steeds onnauwkeurig is, vervangt u de sensor
(zie hoofdstuk 15.1).

14.2 Levensduur van detectoren
De levensduur van een sensor voor giftig gas is afhankelijk van de toepassing, de
frequentie en de omvang van de gasblootstelling. Onder normale omstandigheden
(3-maandelijkse visuele controle en 6-maandelijke test / ijking), heeft de sensor voor
giftige gassen minstens de vol gende verwachte levensduur:
18 maanden voor sensors voor Chloor, Chloordioxide en fluor.
12 maanden voor ammoniak-, chloorwaterstof- en fluorwaterstofsensors
(zie informatie over ammoniak hieronder)
24 maanden voor sensoren voor Zuurstof en andere giftige gassen.
Raadpleeg hoofdstuk 15 voor de procedure van het vervangen van de sensor.

Opgelet: In atmosferen met te weinig zuurstof (minder dan 6 % V/V) kan het
zijn dat de uitlezingen en de presaties niet accuraat zijn.

N.B.: Elektrochemische Ammoniakcellen zijn betrouwbaar en geschikt voor
toepassingen waar geen achtergrondconcentratie van Ammoniak bestaat.
Onder deze omstandigheden werken de cellen gemiddeld 12 tot 24 maanden.
Deze Ammoniakcellen zijn van het verbruikstype. De levensduur kan worden verkort
door voortdurende of overmatige blootstelling aan Ammoniak, of door langdurige
blootstelling aan hoge temperaturen en vocht.
Om een voortdurende detectie te verzekeren wordt het aangeraden dat de
detectors regelmatig op schokken worden getest, en dat een geschikt
celvervangingsprogramma wordt uitgevoerd.
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15 Service
WAARSCHUWINGEN
Wees voorzichtig bij het behandelen van sensors. Deze kunnen immers
corrosieve oplossingen bevatten. Probeer de sensor nooit te saboteren of te
demonteren. Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen buiten het
geadviseerde bereik. Stel de sensor niet bloot aan organische
oplosmiddelen of brandbare vloeistoffen.
Als de sensors zijn opgebruikt, moeten deze op een milieuvriendelijke wijze
worden verwijderd. Dit moet gebeuren conform de plaatselijke bepalingen
voor afvalverwerking en de milieuwetgeving. Sensors mogen ook worden
gerourneerd naar Honewell Analytics. Verpak deze goed en markeer deze
duidelijk voor milieuvriendelijke afvalverwerking. Sensoren mogen NIET
worden verbrand, omdat daarbij schadelijke dampen kunnen vrijkomen.
Bij het vervangen van vuurvaste dichtingen verschillen de afmetingen van
de vuurvaste dichtingen met de minima en maxima vermeld in tabel 3 en 4
van EN 60079-1:2004. De serie 3000 XPIS en serie 3000 MkII zijn gemarkeerd
met een "X" en op de fabrikantentekeningen3000D0002, 3000D0004,
3000D0015, 3000D0016, 3000E3102 vindt u alle gegevens terug met
betrekking tot de afmetingen van de vuurvaste dichtingen.
Opgelet: Onderstaande procedures moeten precies worden gevolgd en
mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel.
De detector zal een foutconditie signaleren indien deze wordt verwijderd
terwijl de eenheid onder spanning staat.
.

15.1 Sensor vervangen
Opgelet: Voor voorgespannen sensors (bijv. stikstofdioxide
en ethyleenoxide), haalt u de sensorstabilisator uit de onderkant
van de sensor, voordat hij wordt geïnstalleerd.
Gebruik afbeelding 13 voor instructies en vol g de onderstaande procedure.
1. Ga na of het label op de nieuwe sensor van het juiste gastype is.
2. Ga naar het menu voor het verwisselen van de sensor (zie hoofdstuk 12).
3. Draai de weerbestendige plaat, de borgschroef van de houder en de
sensorhouder los.
4. Verwijder de oude sensor door te trekken zonder te draaien.
5. Plaats de nieuwe sensor. Let daarbij op dat u de sensorpennen op de
connector uitlijnt.
6. Plaats de sensorhouder terug, draai de borgschroef vast en plaats de
weerbestendige plaat terug.
7. De aftelling van tot 180 seconden (afhankelijk van sensortype) wordt
weergegeven.
8. IJk de detector opnieuw door de procedure in hoofdstuk 8.2 te vol gen.
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Zender

Oude sensor

Nieuwe sensor

4

3
Sensorhouder met
borgmoer

2

5

1

6
Afbeelding 13: De plug-in sensor vervangen
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15.2 Vervangen van de onderhoudbare sensorcel
Opgelet: Voor toxische sensoren moet u de kortsluitstrip onderaan
de sensor verwijderen voor u deze installeert. Bij O2-sensoren is geen
kortsluitstrip voorzien.
Opgelet: Er zijn twee verschillende sensorkappen: een met een tefloncoating
(zwart) en een van rvs. Zorg ervoor dat een kap met tefloncoating weer op de
S3KXSF1SS (HF), XSR1SS (HCl) en XSU1SS (F2)-cellen wordt geplaatst.

Bij de onderhoudbare sensor kan de cel binnenin de sensor worden vervangen.
De cel kan alleen worden vervangen door dezelfde type cel. Een cel wordt als vol gt
vervangen:
1. Ga naar het menu voor het verwisselen van de sensor (zie hoofdstuk 12).
2. Draai de weerbestendige plaat, de borgschroef van de sensorhouder en de
sensorhouder los.
3. Verwijder de oude sensor door te trekken zonder te draaien.
4. Draai de sensordop los.
5. Verwijder de oude cel door te trekken zonder te draaien.
6. Zorg ervoor dat de nieuwe cel van hetzelfde type is als de oude cel.
7. Sluit de nieuwe cel op de sensor aan en zorg daarbij dat u de sensorpennen
uitlijnt met de gaten van de connector in de print.
8. Plaats de sensor opnieuw. Let daarbij op dat u de sensorpennen op de
connector uitlijnt.
9. Doe de kap weer op de sensor en zorg ervoor dat de kap van het juiste type
is. Plaats de sensorhouder terug, draai de borgschroef vast en plaats de
weerbestendige plaat terug.
10. De aftelling van tot 180 seconden (afhankelijk van sensortype) wordt
weergegeven.
11. IJk de detector opnieuw door de procedure in hoofdstuk 8.2 te vol gen.

Nieuwe cel

Sensordop
Oude cel
Afbeelding 14: Vervangen van de onderhoudbare sensorcel
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16 Installatiedetails van de montagekit voor sensors
op afstand
Voorzichtig: Eens afgesneden kan de kabel niet meer worden verlengd zonder de
I.S.-certificering ongeldig te maken. We adviseren eveneens om een extra
kabelwinding te voorzien aan de aansluitkast zodat u later eventuele
aanpassingen kunt uitvoeren De behuizing van de op afstand gemonteerde
sensoren bevat aluminium. Zorg ervoor dat er geen brandgevaar ontstaat door
wrijving wanneer deze wordt geïnstalleerd in de zone 1. Alle bekabelingen en
gestripte elementen moeten zijn gecertificeerd overeenkomstig vuurbestendige
behuizing type “D” geschikt voor de gebruiksomstandigheden en moeten correct
zijn geïnstalleerd.
De montagekit voor sensor op afstand wordt gebruikt om de sensor op afstand van
de zender te monteren. Om de sensor op afstand te monteren, volgt u de
onderstaande procedure en raadpleegt u controletekening 3000E3157 in hoofdstuk
21.

Sensor op afstand
Aansluiting
1
2
3
4
5
6
- Aardingspunt

Draadkleur
Geel
Groen
Blauw
Wit
Rood
Zwart
Verborgen

Omschrijving
Voeding
RX
TX
Klok
Stabilopen
Aarding
- Aardingspunt

Afbeelding 15: Montagekit voor sensoren op afstand
1. Draai de weerbestendige plaat, de borgschroef van de houder en de
sensorhouder los.
2. Verwijder de sensor door te trekken zonder te draaien.
3. Sluit de kabelconnector voor de sensor op afstand aan op de onderkant van
de zender.
4. Leid de kabel naar de plaats waar de sensor op afstand moet worden
gemonteerd.
5. Snijd de kabel op de gewenste lengte, indien nodig.
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6. Monteer de aansluitdoos voor de sensor op afstand. Zorg ervoor dat er
genoeg ruimte onder is om de sensor en de weerbestendige plaat te
plaatsen.
7. Maak de kabel vast aan de aansluitdoos via de bijgeleverde glan.
8. Sluit de draden aan zoals hier wordt getoond.
9. Plaats het deksel van de aansluitdoos.
10. Sluit de sensor aan op de bus aan de onderkant van de aansluitdoos.
11. Plaats de sensorhouder, draai de borgschroef vast en plaats de
weerbestendige plaat.
12. IJk de detector vol gens de procedure in hoofdstuk 8.2.1.
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17 Algemene specificaties
Detector Series 3000 MkII
Gebruik

Sterke en betrouwbare gasdetector voor de bescherming van personeel tegen
Zuurstof - en giftige gasgevaren. Geschikt voor gebruik in gevaarlijke zones 1 of 2
of 21 of 22 in Europa en Division 1 of 2 zones in Noord-Amerika.
Detecteerbare gassen en prestatie (zie onderstaande opmerkingen)
Gas

Zuurstof
Waterstofsulfide
Waterstofsulfide
Koolstofmonoxide
Zwaveldioxide
Ammoniak
Ammoniak
Chloor
Chloordioxide
Stikstofoxide
Stikstofdioxide
Waterstof
Waterstof
Waterstofchloride
Waterstofcyanide
Waterstoffluoride
Ozon
Fosfine
Fluor
Ethyleenoxide

Te selecteren
volledig
schaalbereik

Standaardbereik

Stappen

Alleen 25,0 %/Vol
10,0 tot 50,0 ppm
50 tot 500 ppm
100 tot 500 ppm
50 tot 200 ppm
50 tot 200 ppm
200 tot 1000 ppm
5,0 tot 20,0 ppm
Enkel 1,00 ppm
Enkel 100 ppm
5,0 tot 50,0 ppm
Enkel 1000 ppm
Enkel 9999 ppm
10,0 tot 20,0 ppm
Enkel 30,0 ppm
Enkel 12,0 ppm
Enkel 0,400 ppm
Enkel 1,2 ppm
Enkel 4,00 ppm
20,0 tot 50,0 ppm

25.0%VOL
15,0 ppm
100 ppm
300 ppm
15,0 ppm
200 ppm
1000 ppm
5,0 ppm
1,00 ppm
100 ppm
10 ppm
1000 ppm
9999 ppm
10 ppm
30,0 ppm
12,0 ppm
0,400 ppm
1,2 ppm
4,00 ppm
25,0 ppm

n.v.t.
0,1 ppm
10 ppm
100 ppm
5,0 ppm
50 ppm
50 ppm
5,0 ppm
n.v.t.
n.v.t.
5,0 ppm
n.v.t.
n.v.t.
1,0 ppm
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5,0 ppm

Te selecteren
ijkgasbereik
20.9%/Vol
(Fixed)

30 to 70% of
selected full
scale range

Standaard
ijkpunt

Reactietijd
(T90) sec.

Nauwkeurigheid
(ppm of %
toegepast gas)

Verloop over
tijd

20,9 %/Vol
10 ppm
50 ppm
100 ppm
5, 0 ppm
100 ppm
300 ppm
2,0 ppm
0.5 ppm
50 ppm
5 ppm
500 ppm
5000 ppm
5,0 ppm
10,0 ppm
5,0 ppm
0,200 ppm
0,5 ppm
2,00 ppm
10,0 ppm

15
30
30
30
40
180
180
90
120
50
60
90
90
150
200
300
60
33
35
125

+/-0.5 % O2
+/-0.3 of +/-20 %
+/-2 of +/-20 %
+/-2 of +/-20 %
+/-0.3 of +/-20 %
+/-10 of +/-20 %
+/-15 of +/-20 %
+/-0.3 of +/-20 %
+/-30 %
+/-3 of +/-20 %
+/-3 of +/-20 %
+/-10 of +/-25 %
+/-25 of +/-30 %
+/-1 of +/-20 %
+/-1,0 ppm of +/-30 %
+/-30 %
+/-0,020 ppm of +/-30 %
+/-0,03 of +/-20 %
+/-0,3 ppm of +/-20%
+/-1,5 ppm of +/-20%

<4 %/ja
<0.5ppm/ja
<0.5ppm/ja
<2ppm/ja
<2 %/ma
<5 %/6 ma
<5 %/6 ma
<2ppm/ja
<5 %/ja
<2 %/ma
<2 %/ma
<2 %/ma
<10 %/6 ma
<20 %/ja
<2%/ma
<20 %/ja
<5 %/ma
<10 %/ja
<10 %/ja
<5 %/ja

Bedrijfstemperatuur*
Min.

Max.

-30 °C / -22 °F
-40 °C / -40 °F
-40 °C / -40 °F
-40 °C / -40 °F
-40 °C / -40 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-10 °C / 14 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F
-20 °C / -4 °F

55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
40 °C / 104 °F1
40 °C / 104 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
40 °C / 104 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F
40 °C / 104 °F
55 °C / 131 °F
55 °C / 131 °F

Elektriciteit
Aansluitingen en voeding

Aanbevol en kabel
Signaal

2-draads met lusvoeding
17V dc (+/-10%) tot 32 V dc (max.)
22mA max. overbereik
2-draads met afscherming (90% dekking) of leiding.
0.5mm2 (20AWG) tot 2,0mm2 (14AWG) Max.
0-100%FSD 4-20mA
22mA max. overbereik
Blokkeren = naar keuze 3mA (fout) of 4mA voor sensoren van giftige gassen of
3mA (fout) of 17.4mA voor sensoren van Zuurstof gassen.
Fout = 3mA

Constructie
Materiaal
Ingangen
Maximale afmetingen
Gewicht

Epoxygelakte aluminiumlegering LM25 of 316 roestvrij staal. Sensor:
2 x M20 (voor ATEX/IECEx-goedkeuring) of 2x3/4NPT (voor UL-goedkeuring)
164 x 201 x 99 mm
6,4 x 7,9 x 9,91 inch
Aluminiumlegering LM25: 1,7 kg (3.75 lbs.)
Roestvrij staal 316: 3,7 kg (8.16 lbs)

Milieu
IP-klasse
Gecertificeerde
bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheidsgraad
Bedrijfsdruk
Bewaren

Certificatie

Keurmerken

IP66 (EN 60529). NEMA 4X (Niet getest door UL, maar door een ander
laboratorium)
ATEX/IECEX: -20 °C tot + 55°C
UL/cUL: -40 °C tot +55 °C
Continu 20-90 % RV (niet-condenserend)
Intermitterend 0-99% RV (niet-condenserend)
90-110 kPa
Zender: 15 °C tot 30 °C 30-70 % RV (niet-condenserend)
Om de optimale levensduur van de elektrochemische celsensors te
garanderen moeten reservecellen worden bewaard in gesloten verpakking in
koele, droge omstandigheden, en bij voorkeur worden koel gehouden bij
temperatuur tussen 0 en 20 °C.
Transmitter: UL/c-UL Klasse I, Div. 1 & 2, Groepen B, C & D; Klasse II, Div. 1
Groepen E, F & G, Klasse II, Div. 2, Groepen F & G; Klasse I, Zone 1, Groep
IIB + H2 gevaarlijke locaties.
Externe sensoraccessoire: UL/c-UL = Klasse I, Div. 1, Groepen A, B, C & D; Klasse II
Div. 1 & 2, Groepen E, F & G; Klasse 1, Zone 0, Groep IIC; Klasse II, Zone 20
Transmitter: ATEX:
II2 (1) GD db [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb, Ex tb
(ia IIIC Da] IIIB T135°C Db
Externe sensoraccessoire: ATEX: II 1GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135ºC Da
Transmitter: IECEx Ex db [ia IIC Ga] IIB + H2 T4 Gb Ex tb [ia IIIC Da] IIIB T135ºC Db
Externe sensoraccessoire: IECEx: Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135ºC Da
Leeft CE na conform:
ATEX-richtlijn 94/9/EG
EMS-richtlijn 2004/108/EG (EN50270:2006)

Opmerkingen:
De detectieprestaties hangen af van de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Bovenstaande gegevens zijn uitsluitend van toepassing bij 20 °C en een RV
van 50 %.De responsetijd is langer bij koudere temperaturen.
*Bij gebruik in toepassingen in gevaarlijke zones mag de detector niet worden gebruikt bij temperaturen buiten het gecertificeerde temperatuurbereik. Zie
certificatiegegevens voor UL, cUL en ATEX/IECEx-gecertificeerde temperatuurbereiken.
1
+55 °C intermittent
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18 Bestelinformatie
Zender
Onderdeelnummer

Omschrijving

S3KAL2

ATEX/IECEx-gekeurde Serie 3000 MkII zender voor giftige gassen en zuurstof, Aluminium LM25
en 2x M20 ingangen
ATEX/IECEx-gekeurde Serie 3000 MkII zender voor giftige gassen en zuurstof, roestvrij staal 316
en 2x M20 ingangen
ATEX/IECEx-gekeurde Serie 3000 MkII zender voor giftige gassen en zuurstof, Aluminium LM25
en 2x ¾" NPT-ingangen
UL/cUL gekeurde Serie 3000 MkII zender voor giftige gassen en zuurstof, roestvrij staal 316 en
2x ¾" NPT-ingangen

S3KAS2
S3KUL2
S3KUS2
S3KNL2
S3KNS2

Door Inmetro goedgekeurde Serie 3000 MkII toxische en zuurstoftransmitter, aluminium LM25 en
2 x ¾” NPT-ingangen
Door Inmetro goedgekeurde Serie 3000 MkII toxische en zuurstoftransmitter, rvs 316 en 2 x ¾” NPTingangen

Serie 3000 MkII wordt volledig geleverd met inbouwmontagebeugels, 2x M20 of 3/4"NPT-ingangen (afhankelijk van het certificaat), 1 x inbussleutelset, weerbestendige dop, magneet,
testcertificaat en instructiehandleiding. Eenheden worden 100 % gecontroleerd voor ze de fabriek verlaten.

Onderhoudbare sensor (316 Roestvrij staal)
S3KXSO1SS
S3KXSC1SS
S3KXSH1SS
S3KXSH2SS
S3KXSL1SS
S3KXSZ1SS
S3KXSS1SS
S3KXSX1SS
S3KXSM1SS
S3KXSN1SS
S3KXSG1SS
S3KXSG2SS
S3KXSR1SS
S3KXSY1SS
S3KXSF1SS
S3KXSA1SS
S3KXSA2SS
S3KXSP1SS
S3KXSU1SS
S3KXSE1SS

Zuurstof 0-25% VOL
Koolmonoxide 0-300ppm (100 tot 500ppm, 100ppm)
Waterstofsulfide 0-15.0ppm (10.0 to 50.0ppm, 0.1ppm)
Waterstofsulfide 0-100ppm (50 to 500ppm, 10ppm)
Chloor 0-5.0ppm (5.0 to 20.0ppm, 5.0ppm)
Ozon 0-0.40ppm
Zwafeldioxide 0-15.0ppm (5.0 to 20.0ppm, 5.0ppm)
Chloordioxide 0-1.00ppm
Stikstofmonoxide 0-100ppm
Stikstofdioxide 0-10.0ppm (5.0 tot 50.0ppm, 5.0ppm)
Waterstof 0-1000ppm
Waterstof 0-9.999ppm
WaterstofChloor 0-10.0ppm (10.0 tot 20.0ppm, 1.0ppm)
Waterstofcyanide 0-30.0ppm
Waterstoffluoride 0-12.0ppm
Ammonia 0-200ppm (50 tot 200ppm, 50ppm)
Ammonia 0-1000ppm (200 tot 1000ppm, 50ppm)
Fosfine 0-1.20ppm
Fluor 0-0,400ppm
Ethyleenoxide 0-25.0ppm (20.0 tot 50.0ppm, 5.0ppm)

Toebehoren
SPXCDMTBR
SPXCDSDP
S3KCAL
S3KCC
S3KDMK
S3KRMK

Pijpmontagebeugel
Zonne- en regenkap
IJkgas stroomhuis
Verzamelkegel (alleen voor bij detectie van waterstofgas)
Montagekit voor luchtkanalen (voor gebruik bij detectie van O2-, CO-, H2S- of H2-gas)
ATEX / UL / cUL-goedgekeurde montagekit voor sensor op afstand (inclusief behuizing met
sensorbus, 15 meter digitale kabel en glans, kabelplug voor zender, bevestigingsschroeven)

Verbruiksgoederen: Reservecellen voor gebruik met onderhoudbare sensor
S3KO1SS
S3KC1SS
S3KH1SS
S3KH2SS
S3KL1SS
S3KZ1SS
S3KS1SS
S3KX1SS
S3KM1SS
S3KN1SS
S3KG1SS
S3KG2SS
S3KR1SS
S3KY1SS
S3KF1SS
S3KA1SS
S3KA2SS
S3KP1SS
S3KXSU1SS
S3KXSE1SS

Zuurstof 0-25% VOL
Koolmonoxide 0-300ppm (100 tot 500ppm, 100ppm)
Waterstofsulfide 0-15.0ppm (10.0 to 50,0ppm, 0.1ppm)
Waterstofsulfide 0-100ppm (50 to 500ppm, 10ppm)
Chloor 0-5.0ppm (5.0 to 20.0ppm, 5.0ppm)
Ozon 0-0.40ppm
Zwafeldioxide 0-15.0ppm (5.0 to 20.0ppm, 5,0ppm)
Chloordioxide 0-1.00ppm
Stikstofmonoxide 0-100ppm
Stikstofdioxide 0-10.0ppm (5.0 tot 50.0ppm, 5.0ppm)
Waterstof 0-1000ppm
Waterstof 0-9.999ppm
WaterstofChloor 0-10.0ppm (10.0 tot 20.0ppm, 1.0ppm)
Waterstofcyanide 0-30.0ppm
Waterstoffluoride 0-12.0ppm
Ammonia 0-200ppm (50 tot 200ppm, 50ppm)
Ammonia 0-1000ppm (200 tot 1000ppm, 50ppm)
Fosfine 0-1.20ppm
Fluor 0-0.400ppm
Ethyleenoxide 0-25.0ppm (20.0 tot 50.0ppm, 5.0ppm)

Onderdelen
S3KM20P
S3KNPTP
S3KDM
S3KTM
S3KTMTS
S3KWP
S3KMKIIMAN
SPXCDMAG
SPXCDHWES
SPXCDEBS

M20-blindplug
3/4"NPT-blindplug
Reserve displaymodule
Reserve terminalmodule
Klemschroef en U-klem (verpakking van 20)
Weerbestendige dop
Instructiehandleiding
Magneet
Inbussleutel voor aardingsschroef
Aardingsbeugel en schroeven
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19 Garantie/Aansprakelijkheid
Alle producten worden door Honeywell Analytics ontworpen en gefabriceerd vol gens
de nieuwste internationaal erkende normen onder een vol gens ISO 9001
gecertificeerd kwaliteitscontrolesysteem. Als zodanig garandeert Honeywell Analytics
zijn producten tegen materiaal- en fabrieksfouten en zullen instrumenten die bij
correct gebruik binnen 12 maanden na de ingebruikstelling door een goedgekeurde
vertegenwoordiger van Honeywell Analytics defect raken,
of binnen 18 maanden na de verzendingsdatum van Honeywell Analytics (welke
eerder komt) worden gerepareerd of vervangen (ter keuze van Honeywell Analytics).
Deze garantie geldt niet voor wegwerpbatterijen of voor schade als gevol g van
ongevallen, verkeerd gebruik van het instrument, abnormale
gebruiksomstandigheden of vergiftiging van de sensor.
Defecte producten dienen vergezeld van een gedetailleerde beschrijving van het
probleem naar Honeywell Analytics te worden geretourneerd. Als het retourneren
van de goederen onpraktisch is, behoudt Honeywell Analytics zich het recht voor een
vergoeding aan te rekenen voor verplaatsingen als er geen fout wordt gevonden van
de apparatuur. Honeywell Analytics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
verliezen of schade, door welke oorzaak ook, die het directe of indirecte gevol g zijn
van het gebruik of de bediening van de Contractgoederen door de koper of door
anderen.
Deze garantie geldt voor instrumenten en onderdelen die aan de Koper zijn verkocht
door geautoriseerde en door Honeywell Analytics Ltd. aangestelde distributeurs,
dealers en vertegenwoordigers. De garanties in deze bepaling zijn niet ‘pro rata’, dat
wil zeggen, de oorspronkelijke garantieperiode wordt niet verlengd als gevol g van de
onder deze garanties uitgevoerde werkzaamheden.
In geen geval zal Honeywell Analytics aansprakelijk worden gesteld voor incidentele
schade, gevol gschade, bijzondere schade, schade met punitief karakter, wettige
schade, indirecte schade, verhindering van gebruik, gegevensverlies of winstderving,
zelfs wanneer de mogelijkheid van dergelijke schade werd gemeld.
De aansprakelijkheid van Honeywell Analytic voor claims die voortkomen uit of
verwant zijn met dit product zal in geen geval de bestelwaarde overschrijden.
Voor zoverre dit bij de van kracht zijnde wet is toegestaan, zijn deze beperkingen
en uitsluitingen van toepassing of aansprakelijkheid nu voortkomt uit contractbreuk,
garantie, onrecht (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), van rechtswege of
anders.
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20 CE Certificatie
Een volledige EG-conformiteitsverklaring staat op de cd die met het product is
meegeleverd. In dit document staan alle Europese normen waaraan de 3000 MKII serie
voldoet.
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21 Certificatie
De hoofdeenheid Serie 3000 MkII is beschikbaar in 6 versies: ATEX/IECExgoedgekeurde versie (aluminium - onderdeelnummer S3KAL2, roestvrij staal onderdeelnummer S3KAS2) en UL/CSA-goedgekeurde versie (aluminium
onderdeelnummer S3KUL2, roestvrij staal - onderdeelnummer S3KUS2) en Inmetro
goedgekeurde versie (aluminium - onderdeelnummer S3KNL2, roestvrij staal onderdeelnummer S3KNS2). De toebehoren bij de sensor op afstand zijn zowel
gekeurd door ATEX als UL/CSA op hetzelfde onderdeel (onderdeelnummer
S3KRMK). De volgende hoofdstukken behandelen de labels van de keurmerken en
certificaties.

ATEX / IECEx Speciale gebruiksvoorwaarden
S3KX***** Serie EC-cartridges
Bij installatie in de Serie 3000 MkII Transmitter, moet de omgevingstemperatuur van
de transmitter van -20°C tot +55°C in acht worden genomen. Wanneer de cartridge
extern wordt geïnstalleerd met de S3KRMK, is een omgevingstemperatuur van -40°C
tot +55°C toegestaan, maar de waarschuwing "W03 sensorbedrijfslimieten
overschreden” wordt gegeven wanneer de temperatuur buiten de limieten valt die in
deel 17. Algemene specificaties staan vermeld.
S3KRMK Kit voor externe sensorbevestiging
De behuizing van de S3KRMK bevat aluminium. Wees voorzichtig en voorkom
ontbranding door stoten of wrijving bij een installatie in Zone 1-locaties.
Informatie over intrinsieke veiligheid voor capaciteit en inductie
Voor installaties waarin zowel Ci als Li van het intrinsiek veilige apparaat 1% van de
Co-en Lo-parameters van het geassocieerde apparaat overschrijden (exclusief
kabel), is 50% van de Co- en Lo-parameters van toepassing en deze mogen niet
worden overschreden. De verminderde capaciteit van het externe circuit (inclusief
kabel) mag niet groter zijn dan 600 nF voor Groep IIC. Vergeet niet dat de sensoren
en het S3K-MRK accessoire voor externe sensor voldoen aan deze eisen.
Drukvaste verbindingen
De drukvaste verbindingen zijn niet bedoeld voor reparatie.
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21.1 UL/CSA-controletekening
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21.2 Controletekening sensorcartridge en sensor op afstand

38

SERIES 3000 MkII TECHNISCHE HANDLEIDING

S3KMKIIMAN_MAN0878_8_11-15

21.3 Label hoofdeenheid UL/CSA gevaarlijke omgeving

21.4 Label hoofdeenheid ATEX/IECEx gevaarlijke omgeving

21.5 Sensor label ATEX/UL/c-UL
Gastype (zie tabel met onderdeelnr.)

Onderdeelnr. voor S3000 (zie tabel met onderdeelnr.)
Onderdeelnr. voor XNX (zie tabel met onderdeelnr.)

Activeringsdatum

2D-barcode

Serienummer (zie opmerkingen)
Revisienummer

39

SERIES 3000 MkII TECHNISCHE HANDLEIDING

S3KMKIIMAN_MAN0878_8_11-15

21.6 Label sensor op afstand ATEX/UL/c-UL gevaarlijke
omgeving
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Opmerking:
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie
betrouwbaar is. Toch wordt geen enkele aansprakelijkheid
aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar
ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor
dat u altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen
bij de hand hebt. Deze publicatie is niet bedoeld als basis voor
een overeenkomst.
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