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1. Veiligheidswaarschuwingen en informatie
WAARSCHUWINGEN
1.	De installatie moet gebeuren conform de geldende normen van de bevoegde instantie in het
betreffende land. Voor Europa zijn dat EN60079-14, EN60079-29-2 en EN61241-14. Voor
installaties in Noord-Amerika dient de National Electrical Code (NFPA 70) in acht te worden
genomen. In alle andere landen dienen de geldende plaatselijke of nationale regels en voorschriften
in acht te worden genomen.
2.	Searchpoint Optima Plus is ontworpen voor installatie en gebruik in explosiegevaarlijke zones
(Internationaal) en voor Klasse 1 Divisie 1 of 2 zones (Noord-Amerika).
3.	De constructie van het product mag niet worden gewijzigd, omdat het instrument dan mogelijk niet
meer aan de veiligheids- en certificeringsvoorschriften voldoet.
4.	Ter wille van de elektrische veiligheid mag het product niet worden gebruikt in lucht met een
zuurstofgehalte van meer dan 21%.

Voorzichtig:
Aangezien sommige testgassen gevaarlijk kunnen zijn, moeten tijdens het gebruik de uitlaten van
begassingsaccessoires worden afgevoerd naar een veilige omgeving.
Het gebruik van de Searchpoint Optima Plus buiten de gespecificeerde bedrijfsbereikvoorwaarden,
doet de certificering en de productgoedkeuring vervallen.
CSA-prestatiegoedkeuring geldt alleen voor de gasdetectiefunctie.

Speciale gebruiksvoorwaarden
Om te voldoen aan de ATEX-certificatie moeten deze speciale gebruiksvoorwaarden worden nageleefd: 1.	De geïntegreerde voedingskabels mechanisch worden beschermd en aangesloten zijn op een
geschikte aansluit- of verdeeldoos.
2. 	De kapbevestigingsschroeven moeten gemaakt zijn van rvs minimaal van graad A4-80 (gebruik alleen
door Honeywell geleverde schroeven).
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1. Veiligheidswaarschuwingen en informatie
1.1 Deze handleiding gebruiken
Deze handleiding bevat drie instructiesets voor Searchpoint Optima Plus - als standalone eenheid, met
gebruik van de SHC1 Handheld Interrogator en met gebruik van HART® Communicatie. Gebruik de
onderstaande tabel om de relevante informatie te vinden: Standalone detector
Hoofdstukken 1-5
Hoofdstukken 6-7
Hoofdstukken 14-16

Introductie, installatie en bediening
Inbedrijfstelling en onderhoud
Problemen oplossen, specificatie en certificering

Met de SHC1 Handheld Interrogator
Hoofdstukken 1-5
Introductie, installatie en bediening
Hoofdstukken 8-10
De SHC1 gebruiken, inbedrijfstelling en onderhoud
Hoofdstukken 14-16
Problemen oplossen, specificatie en certificering
Bijlage 1
Extra functies
Met HART® Communicatie
Hoofdstukken 1-5
Hoofdstukken 11-13
Hoofdstukken 14-16
Bijlage 2

Introductie, installatie en bediening
HART® gebruiken, inbedrijfstelling en onderhoud
Problemen oplossen, specificatie en certificering
Extra functies

Searchpoint Optima Plus met de XNX Universal Transmitter
Als de Searchpoint Optima Plus met de XNX Universal Transmitter wordt gebruikt, hebt u zowel deze
handleiding als de handleiding van de XNX Universal Transmitter nodig. De relevante hoofdstukken van
deze handleiding zijn: Hoofdstukken 1-4
Introductie en installatie
Hoofdstuk 7
Onderhoud
Hoofdstukken 14-16
Problemen oplossen, specificatie en certificering
Voor inbedrijfstelling en bediening gebruikt u de handleiding van de XNX Universal Transmitter
(onderdeelnummer 1998M0738).
De XNX Universal Transmitter heeft eigen ingebouwde HART® Communicatie en zal de communicaties
van de Searchpoint Optima Plus niet opnieuw verzenden. Raadpleeg de handleiding van de XNX Universal
Transmitter voor de juiste HART®-opdrachten en menustructuur.
Opmerking: Deze handleiding is voor gebruik met Searchpoint Optima Plus-detectors met mod state 9
en hoger.
Opmerking: Er zijn vertalingen van deze handleiding in verschillende talen beschikbaar, ofwel op de cd
die met het product is meegeleverd of via onze website. Ga naar www.honeywellanalytics.com en gebruik
Document Download. Als u alle beschikbare documenten wilt zien, moet u zich aanmelden.
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1. Veiligheidswaarschuwingen en informatie
1.2 Batterijen
Hieronder staat een lijst met de batterijen van de producten die in deze handleiding staan beschreven.
Beschrijving van de batterij

Batterijtype

Locatie

Vervangbaar

Alkali

SHC1 Handheld Interrogator

Ja

Lithium-mangaandioxide

Searchpoint Optima Plus

Nee

Maat 6LR61 (PP3)
Maat CR2032

Batterijen bevatten verschillende actieve ingrediënten die elektrochemische energie opslaan en gevaarlijk
kunnen zijn als ze in contact komen met de huid.
Informatie over verwijdering:
Deze productdocumentatie bevat informatie over de juiste verwijdering van de batterijen
die in deze producten worden gebruikt (deel 8.5 en bijlage 4). Het symbool links betekent
dat volgens de lokale wet- en regelgeving de batterij niet samen met huishoudelijke afval
van de hand moet worden gedaan. Wanneer de batterij vervangen moet worden, doet
u hem in een gemeentelijk recyclecentrum van de hand.

1.3 Verwijderen
1.3.1 Searchpoint Optima Plus
Wanneer Searchpoint Optima Plus het einde van zijn productleven heeft bereikt, moet hij van de hand
worden gedaan volgens de lokale regels.
De Searchpoint Optima Plus bestaat uit de volgende materialen: •
•
•
•
•
•

Rvs
Verschillende epoxyharsen
Verschillende soorten glas
Verschillende soorten kunststof
Verschillende soorten rubber
Printplaten

Raadpleeg Bijlage 4 voor informatie over het verwijderen van batterijen.

1.3.2

Verpakking

De verpakking van de Searchpoint Optima Plus is gemaakt van karton. Recyclingvoorzieningen voor karton
zijn nagenoeg overal te vinden.
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1. Veiligheidswaarschuwingen en informatie
1.4 Informatie
Deze handleiding is voor gebruik met de Searchpoint Optima Plus, Searchpoint Optima X en Searchpoint
Optima Z detectors met mod state 9 en hoger. Voor Searchpoint Optima X en Searchpoint Optima X moet u
ook de extra informatie raadplegen die met het product is meegeleverd.
Honeywell Analytics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de installatie en/of het gebruik van deze
apparatuur als dat niet gebeurt op basis van de aanwijzingen in de juiste uitgave en/of revisie van de
bedieningshandleiding.
De lezer van deze bedieningshandleiding moet er daarom voor zorgen dat precies de juiste handleiding
wordt gebruikt voor de apparatuur die wordt geïnstalleerd en/of wordt gebruikt. Neem in geval van twijfel
contact op met Honeywell Analytics voor advies.
De volgende opmerkingen worden in deze bedieningshandleiding gebruikt:

WAARSCHUWING
Identificeert een gevaarlijke of onveilige handeling die kan leiden tot ernstig of fataal letsel.

Opgelet: Identificeert een gevaarlijke of onveilige handeling die kan leiden tot lichter letsel of
materiële schade.
Opmerking: 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 weglatingen in onze documentatie of voor de
mogelijke gevolgen daarvan.
Honeywell Analytics zou het zeer op prijs stellen om te worden geïnformeerd over eventuele fouten of
weglatingen die in dit document 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
achterpagina staan.
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 van tevoren op de hoogte te stellen. Als u informatie
wenst die niet wordt behandeld in dit document, neemt u contact op met een distributeur/
vertegenwoordiger of met Honeywell Analytics.
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2. Inleiding
2.1 Searchpoint Optima Plus
Searchpoint Optima Plus is een infrarood koolwaterstofgasdetector, geschikt voor gebruik in
explosiegevaarlijke zones. De detector heeft wereldwijd geaccepteerde keurmerken, zoals IECEx, ATEX,
UL en CSA.
De detector functioneert op basis van infraroodabsorptie en detecteert daarmee koolwaterstofgassen
en -dampen in verschillende concentratiebereiken.
Searchpoint Optima Plus heeft
een robuuste rvs-kast met een
ingangsbescherming van klasse
IP66 en IP67. Al naar gelang de
certificeringsoptie is er een M25 of
¾ NPT-schroefdraad.

Standaardweerbescherming

Searchpoint Optima Plus heeft een
4-20 mA-signaaluitvoer die overeenkomt
met 0-100% FSD. Uitvoerwaarden
lager dan 4 mA wijzen op een storing,
waarschuwing of blokkering.

Certificatielabel

Searchpoint Optima Plus wordt
gekalibreerd en gelineariseerd geleverd
voor een specifiek doelgas. Er is een
groot aantal gassen beschikbaar in het
0 - 100% LEL-bereik en ook enkele
ppm-bereikopties. Het bereik 0 - 100%
v/v methaan is exclusief verkrijgbaar voor
gebruik met bemonsteringssystemen.

Gasmeetpad

Inlaat/uitlaat voor
externe begas
singscel

Schroefdraad
(M25 of ¾ NPT)
Optionele externe begassingscel
(gebruik voor gastests of % v/v controle)

Searchpoint Optima Plus kan met de SHC1 Handheld Interrogator communiceren, die kan worden gebruikt
voor toegang tot gedetailleerde diagnostische informatie en om een kalibratie of configuratie uit te voeren.
Optioneel is HART® Communicatie beschikbaar voor dezelfde functie, ofwel via een handheld HART®toestel of via een centrale controlekamer.
Opmerking: Searchpoint Optima Plus kan geïnstalleerd, inbedrijfgesteld en functioneel getest worden via de
4-20 mA-uitvoer. Maar voor configuratie, kalibratie en foutdiagnose is de SHC1 Handheld Interrogator nodig
of HART® Communicatie of de XNX Universal Transmitter.
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2.2 Searchpoint Optima Plus – opties
Searchpoint Optima Plus is beschikbaar als een ethyleenversie die is geoptimaliseerd voor de detectie van
bepaalde oplosmiddelen.
Searchpoint Optima X is een variant van Searchpoint Optima Plus, die uitsluitend voor bemonsteringssystemen
wordt gebruikt. Een snelle responstijd wordt mogelijk gemaakt door het volume van de bemonsteringscel zo
klein mogelijk te houden. Neem contact op met Honeywell Analytics voor meer informatie over deze variant.
Searchpoint Optima Z is een variant van Searchpoint Optima Plus, die is geoptimaliseerd voor
de detectie van de oplosmiddelen ethanol en ethylacetaat. Dit toestel wordt alleen gebruikt voor
bemonsteringssystemen. Neem contact op met Honeywell Analytics voor meer informatie over deze variant.
Alle versies van de Searchpoint Optima Plus kunnen worden geleverd met HART® Communicatie van met
4-20 mA.

11
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2.3 Opties voor aansluitdozen
Er bestaan verschillende opties voor aansluitdozen voor de Searchpoint Optima Plus, afhankelijk van de
benodigde certificering, of digitale communicatie wordt gebruikt, en extra functies, zoals een lokaal display.
HALO-aansluitdoos*
• ATEX, IECEx-keurmerken
• Ex e-kast
• Eén M25- en drie M20-kabelingangen
• Visuele statusindicatie (normaal, waarschuwing, storing, alarm, geblokkeerd)
• Niet-intrusieve connectie voor HART® handheld toestel (optioneel)
XNX Universal Transmitter
• ATEX, IECEx, UL, CSA-goedkeuringen
• Vijf ¾ NPT- of M25-kabelingangen
• Lokaal display
• Niet-intrusieve toegang met magnetische schakelaars
• HART® Communicatie
• Niet-intrusieve connectie voor HART® handheld toestel (optioneel)
• Modbus-communicatie (optioneel)
• Relais (optioneel)
DVC100-serie aansluitdoos
• ATEX, IECEx-keurmerken
• Ex e-kast
• Eén M25- en twee M20-kabelingangen
• Niet-intrusieve aansluiting voor SHC1 Handheld Interrogator
• Modbus-communicatie (optioneel)
Honeywell Analytics-aansluitdoos
• ATEX, IECEx-keurmerken
• Ex e-kast
• Eén M25- en drie M20-kabelingangen
• SHC1 Handheld Interrogator aansluiting met SHC Protection Device (intrusief)
UL/CSA aluminium aansluitdoos
• UL, CSA-keurmerken
• Twee ¾ NPT-kabelingangen
• SHC1 Handheld Interrogator aansluiting met SHC Protection Device (intrusief)
* Neem contact op met Honeywell Analytics i.v.m. de beschikbaarheid
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2.4 Inbedrijfstellings- en onderhoudshulpmiddelen
SHC1 Handheld Interrogator
De SHC1 Handheld Interrogator is een inbedrijfstellings- en onderhoudsinstrument dat communiceert
met de Searchpoint Optima Plus. Het instrument kan direct worden aangesloten op een DVC100-serie
aansluitdoos (niet-intrusief), maar kan ook met andere soorten aansluitdozen worden gebruikt, zolang het
SHC Protection Device wordt gebruikt (met een heet-werkvergunning).
• Voor configuratie, inbedrijfstelling, tests en onderhoud
• Draagbaar
• Intrinsiek veilig
• Speciaal communicatietoestel voor optische detectors van Honeywell Analytics
HART® Communicatie optie
De Searchpoint Optima Plus kan worden geleverd met HART® met 4-20 mA-communicatie.
• Voor configuratie, inbedrijfstelling, tests en onderhoud
• Communiceert met het lokale HART® handheld toestel of de externe HART®-host
• Is geschikt voor versie 7 van het HART®-protocol

2.5 Weerbescherming accessoires
De Searchpoint Optima Plus heeft een aantal weerbescherming accessoires die speciaal bedoeld zijn
om de optische oppervlakken tegen de inwerking van het milieu te beschermen, zonder aan prestatie te
verliezen. Neem contact op met Honeywell Analytics voor advies over de beste weerbescherming voor een
bepaalde toepassing.
De Searchpoint Optima Plus wordt geleverd met de standaardweerbescherming, stofbeschermer, en zonneen regenkap.
Standaardweerbescherming
(2108B0276) 		

Zonne- en regenkap
(2108D0275)

Het beste compromis tussen
Biedt extra bescherming tegen zware
responstijd en bescherming. Geschikt
regenval, spoelwater en direct zonlicht.
voor
binnenshuis, buitenshuis en
					
montage in kanalen.
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Windbeschermer (2108B0280)

Stofbeschermer (2108B0259)

Levert extra bescherming tegen zware
neerslag en opgejaagd zeewater.
Aanbevolen voor onbeschermde
installaties op zee of in gebieden met
moesson- en tropische regens. Biedt ook
bescherming tegen stoom en kan worden
gebruikt in ongefilterde luchtkanalen.
Dit hulpstuk verhoogt de
reactiesnelheid van de detector.

Dit voorkomt dat stof of oliedamp
de detector binnendringt en
beschermt de optiek in zeer natte of
blootgestelde locaties. Past onder de
standaardweerbescherming.
Dit hulpstuk verhoogt de
reactiesnelheid van de detector.

2.6 Begassingsaccessoires
De Searchpoint Optima Plus heeft een assortiment accessoires voor de gastests.
Kalibratiedop (2108B0272)

Begassingshuls (2108D0258)

Inlaat

Uitlaat

Gebruikt om in het veld gas aan
de Searchpoint Optima Plus te
presenteren. Geschikt om de
werking te controleren. Past over de
standaardweerbescherming. (Voor
kalibratie gebruikt u de kalibratiedop.)

Gebruikt om de Searchpoint Optima
Plus nauwkeurig te kalibreren.
Hiervoor moet de weerbescherming
worden verwijderd, behalve de
stofbeschermer.

Opgelet: De kalibratiedop en de begassingshuls moeten na het gebruik worden verwijderd.
14
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Stroomhuis (2108B0282)

Externe begassingscel (2108B0240)

Inlaat

Uitlaat

				

Voor gebruik in
gasbemonsteringssystemen. Materiaal:
tegen oplosmiddellen bestendig
geanodiseerd aluminium met rvs-tuiten,
buitendiameter van 6 mm. Searchpoint
Optima Z wordt alleen met een
stroomhuis geleverd.

Met de externe begassingscel kunnen op afstand
hoge concentraties gas aan een detector worden
gepresenteerd om een bumptest uit te voeren.
Dit is handig voor detectors die in luchtkanalen
of ontoegankelijke ruimtes zijn geïnstalleerd.
Benodigd voor het 0 – 100% v/v methaanbereik
(alleen bemonsteringssysteem). De Searchpoint
Optima X heeft een speciale versie van de RGC.
De externe begassingscel is een optie die in de
fabriek wordt geïnstalleerd.

2.7 Montage accessoires
Verloopplaat voor aansluitdoos (04200-A-1040)
De verloopplaat van de aansluitdoos maakt
het mogelijk om aansluitdozen met een
kleine glanspeling te gebruiken, zonder dat
de Searchpoint Optima Plus door de muur of
het montagevlak wordt geblokkeerd, zoals
de aansluitdoos van Honeywell Analytics
(00780-A-0100). Ook zijn er bevestigingspunten
voor de DVC100- en DVC100 MK2-aansluitdozen.

15
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Kit voor Europese kanaalmontage – metrische draden (2104B0349)

Aansluitdoos

Begassingspunten

Searchpoint
Optima
Beugel
aansluitdoos

Met behulp van deze kit kunnen de
M25-versies van de Searchpoint Optima
Plus in een luchtkanaal worden gemonteerd.
De elektrische aansluitingen naar de
detector worden tot stand gebracht via een
aansluitdoos die buiten op het luchtkanaal
wordt gemonteerd. Het testgas kan aan
de detector worden gepresenteerd via de
voorziene begassingspunten.
Opmerking: de detector moet in de fabriek
zijn uitgerust met de optionele externe
begassingscel.

Montageplaat
luchtkanaal

Kit voor US kanaalmontage – NPT draden (2442-0016)

Met behulp van deze kit kunnen de ¾ NPT-versies van de Searchpoint Optima Plus in een luchtkanaal
worden gemonteerd. De elektrische aansluitingen naar de detector worden tot stand gebracht via een
aansluitdoos die buiten op het luchtkanaal wordt gemonteerd. Het testgas kan aan de detector worden
gepresenteerd via de voorziene begassingspunten.
Opmerking: de detector moet in de fabriek zijn uitgerust met de optionele externe begassingscel.
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WAARSCHUWING
De installatie moet gebeuren conform de geldende normen van de bevoegde instantie in het betreffende
land. Voor Europa zijn dat EN60079-14, EN60079-29-2 en EN61241-14. Voor installaties in Noord-Amerika
dient de National Electrical Code (NFPA 70) in acht te worden genomen. In alle andere landen dienen de
geldende plaatselijke of nationale regels en voorschriften in acht te worden genomen.

3.1 Plaatsing
Voor de plaatsing van gasdetectors volgt u het advies van de 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
detectors, moet worden vastgelegd.
Richtlijnen voor de positionering van gasdetectors zodat deze de beste bescherming bieden, staan in BS
IEC/EN 60079-29-2 en andere nationale regels en voorschriften. Het verdient aanbeveling deze regels en
voorschriften te raadplegen bij het bepalen van de beste plaats voor een gasdetector.
Verder moet u de volgende punten in overweging nemen: 1.	De Searchpoint Optima Plus moet horizontaal worden geïnstalleerd, zodat er minder kans bestaat dat er
vervuiling op de optische oppervlakken terechtkomt.
2.	De Searchpoint Optima Plus is goedgekeurd en ontworpen voor gebruik bij omgevingstemperaturen
van -40°C tot +65°C. Bij gebruik van het instrument buiten dit temperatuurbereik vervalt de certificatie
en de garantie.
3.	De Searchpoint Optima Plus is bedoeld voor gebruik in omgevingen met temperatuurschommelingen
van minder dan 3°C per minuut. Bij grotere temperatuurschommelingen geeft het instrument een
foutmelding en kan onherstelbaar beschadigd raken.
4.	De Searchpoint Optima Plus werd op trillingen getest overeenkomstig de niveaus die voorgeschreven
zijn in EN60079-29-1. Installeer het instrument daarom niet op plaatsen waar dit trillingsniveau wordt
overschreden.
5.	Zo mogelijk moeten de detectors uit de buurt blijven van bronnen van zwevende verontreinigingen en
stoom / condensatie, die op de optische oppervlakken terecht kan komen.
6.	In extreme weersomstandigheden, moet u het gebruik van extra weerbescherming overwegen
(raadpleeg Inleiding, Weerbescherming accessoires).
Neem zo nodig contact op met Honeywell Analytics voor meer advies.

3.2 Installatie
Opmerking: De Searchpoint Optima Plus moet horizontaal worden geïnstalleerd, zodat er minder kans
bestaat dat er vervuiling op de optische oppervlakken terechtkomt.
Onder Standaardinstallatie staat algemene informatie over de bevestiging en installatie. Ook wordt informatie
verstrekt over het gebruik van de Searchpoint Optima Plus in een bemonsteringssysteem of een kanaal en
voor het gebruik van de externe begassingscel.
17
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3.2.1 Standardinstallatie
1.	Kies een geschikte opening in de aansluitdoos - de Searchpoint Optima Plus moet horizontaal worden
gemonteerd. De schroefdraad is M25 of ¾ NPT (afhankelijk van de certificering).
2.	Bevestig de aansluitdoos op het bevestigingsoppervlak in de gewenste richting. Raadpleeg de
aanwijzingen voor de individuele aansluitdoos voor informatie over de bevestiging.
3. Verwijder het deksel van de aansluitdoos.
4. Monteer de Searchpoint Optima Plus-detector op de aansluitdoos.
Zorg ervoor dat de draad van de aansluitdoos compatibel is met de draad van de Searchpoint Optima Plus.
Duw de kabels van de Searchpoint Optima Plus door de opening en schroef de detector stevig vast.
Zorg ervoor dat de draden niet worden gekruist.
Opmerking: M25-versies hebben een nylon afdichtring die nodig is voor de IP-classificatie.
Opmerking: M25-versies moeten met een borgmoer worden vastgezet. Zie het onderstaande diagram.
Kast / aansluitdoos
Borgmoer

Sealingborgschijf

➩

Zorg ervoor dat de standaard weerbescherming goed is geplaatst, met de halve cirkel met gaatjes onderaan,
zoals aangegeven. Zo nodig schroeft u de detector iets los en/of verwijdert u de weersbescherming en
draait u het geheel 180° om de juiste oriëntatie te verkrijgen. Bij M25-versies moet de nylon afdichtring
samengedrukt blijven om de IP-classificatie te behouden.

✔
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5. Monteer de zonne-/regenkap.
De zonne- en regenkap wordt op de onderkant van de standaardweerbescherming geklemd en steekt
dan een eind buiten deze standaardbescherming uit. Let erop dat de klem niet de ventilatiesleuf van de
standaardweerbescherming afsluit.

6.	Monteer goedgekeurde kabelglans op de kabelingangen van de aansluitdoos, zoals benodigd om de
certificering en de IP-classificatie te behouden.
7.	Monteer goedgekeurde afsluitpluggen op de ongebruikte kabelingangen van de aansluitdoos, zoals
benodigd om de certificering en de IP-classificatie te behouden.
8. Duw de aansluitkabels door de kabelglans en zet ze vast.
9.	Sluit de gasdetector en veldbedrading af volgens de informatie in hoofdstuk 4, Elektrische installatie.
10.Zet het deksel van de aansluitdoos weer op zijn plaats.

3.2.2 Installatie met een stroomhuis (bemonsteringssysteem)
Inlaat
6 mm buitendiam.

Uitlaat
Bemonsteringssystemen moeten voldoen aan de bedrijfsvoorwaarden van de Searchpoint Optima Plus,
zoals de proefmonstertemperatuur, zuiverheid, watergehalte, stofinhoud, enz.
Verder moet u de volgende punten in overweging nemen: 1.
2.
3.
4.

De stroomsnelheid moet tussen de 0,7 liter per minuut en 2 liter per minuut liggen.
Een stroomstoringindicator moet deel uitmaken van het systeem.
Zo mogelijk moet negatieve druk worden gebruikt om drukeffecten op de gaswaarde te vermijden.
De bemonsteringslijnen moeten geschikt zijn voor de toepassing.
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3.2.3 Bemonsteringssysteem met de externe begassingscel (RGC)
Het gasbereik 0 – 100% v/v methaan, 0 – 600.000 ppm propaan en 0 – 400.000 ppm propaan zijn
uitsluitend voor gebruik met de begassingscel (RGC) in bemonsteringssystemen.

6 mm buitendiam.

Bemonsteringssystemen moeten voldoen aan de bedrijfsvoorwaarden van de Searchpoint Optima Plus,
zoals de proefmonstertemperatuur, zuiverheid, watergehalte, stofinhoud, enz.
De RGC heeft inlaat- en uitlaatbegassingsleidingen met een buitendiameter van 6 mm. De cel heeft geen
richtingen, zodat elk van beide leidingen als de inlaat kan worden gebruikt.
Opmerking: De Searchpoint Optima Plus wordt vaak geleverd met een gemonteerd stroomhuis. Zorg ervoor
dat de juiste begassingsleidingen worden gebruikt. De begassingsleidingen voor de RGC zijn de leidingen
die de borgmoeren voor de weerbescherming of het stroomhuis ondersteunen.
Verder moet u de volgende punten in overweging nemen: 1. De maximale stroomsnelheid is 0,3 liter per minuut.
2. Een stroomstoringindicator moet deel uitmaken van het systeem.
3. Zo mogelijk moet negatieve druk worden gebruikt om drukeffecten op de gaswaarde te vermijden.
4. De bemonsteringslijnen moeten geschikt zijn voor de toepassing.

3.2.4 Installatie in een luchtkanaal
Kit voor Europese kanaalmontage – metrische draden
Opgelet: Let op de aardingsvereisten in hoofdstuk 4. Aardlussen moeten vermeden worden.
Aansluitdoos

Begassingspunten

Searchpoint
Optima
Beugel
aansluitdoos

Montageplaat
luchtkanaal

20
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250

Opmerking 1: afmetingen in mm.
Opmerking 2: Het gat in de wand van
het luchtkanaal moet 230 x 230 mm zijn.

63

125

188

250

250

63
125
188
250

De montagekit wordt als volgt op het kanaal geïnstalleerd:
1.	Zaag een opening van 230 x 230 mm in de wand van het kanaal. Boor de montagegaten.
2.	Leg de Searchpoint Optima Plus-detector op de zijde van de montageplaat waar de schroefbussen
uitsteken en voer de draden door het middelste gat.
3.	Houd de schroefvatting van de detector boven het middelste gat en voer de draden van de detector
door de gewenste kabelingang op de aansluitdoos.
4.	Schroef de Searchpoint Optima Plus vast totdat hij stevig in de aansluitdoos zit, met de montageplaat
ertussenin.
5. Monteer de juiste steunbeugel en bevestig hem aan de aansluitdoos.
6. Sluit alle ongebruikte steunbussen af.
7. Haal de doppen van de uiteinden van de inlaatbuizen van de begassingscel af.
8. Bevestig de slangetjes aan de inlaatbuizen van de begassingscel.
9. Bevestig de montageplaat op de wand van het kanaal; let erop dat de pakking goed is samengedrukt.
10.	Monteer goedgekeurde kabelglans op de kabelingangen van de aansluitdoos, zoals benodigd om de
certificering en de IP-classificatie te behouden.
11.	Monteer goedgekeurde afsluitpluggen op de ongebruikte kabelingangen van de aansluitdoos, zoals
benodigd om de certificering en de IP-classificatie te behouden.
12. Duw de aansluitkabels door de kabelglans en zet ze vast.
13. Sluit de gasdetector en veldbedrading af volgens de informatie in hoofdstuk 4, Elektrische installatie.
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Kit voor US kanaalmontage – NPT draden

Opmerking: Om de begassingspunten in de montagekit te kunnen gebruiken, moet de Searchpoint Optima
Plus zijn voorzien van de externe begassingscel (2108B0240).
Opmerking: CSA-goedkeuring geldt alleen voor kanaalstroomsnelheden van minder dan 5 m/s.

0,38
0,38

2,42

2,42

2,42

0,38

2,42

8,00

2,42

Opmerking: afmetingen in inch.

2,42

0,38

MINIMALE UITSNEDE
6,00 RECHTHOEKIG
8,00
ALLE MONTAGEGATEN
6,5 mm (0,25") DIA.

De montagekit wordt als volgt op het kanaal geïnstalleerd:
1.	Zaag een opening van 6" x 6" in de wand van het kanaal. Boor de montagegaten.
2.	Leg de Searchpoint Optima Plus-detector op de zijde van de montageplaat waar de schroefbussen
uitsteken en voer de draden door het middelste gat.
3.	Houd de schroefdraad van de detector boven het middelste gat en voer de draden van de detector door
de gewenste kabelingang op de aansluitdoos.

22

MAN0905_Uitgave 5_12/13

Searchpoint Optima Plus met optionele HART®-uitvoer
Handleiding
2108M0550

3. Mechanische installatie
4.	Schroef de Searchpoint Optima Plus vast totdat hij stevig in de aansluitdoos zit, met de montageplaat
ertussenin.
5. Haal de doppen van de uiteinden van de inlaatbuizen van de begassingscel af.
6. Bevestig de slangetjes aan de inlaatbuizen van de begassingscel.
7. Bevestig de montageplaat op de wand van het kanaal; let erop dat de pakking goed is samengedrukt.
8.	Monteer goedgekeurde kabelglans op de kabelingangen van de aansluitdoos, zoals benodigd om de
certificering en de IP-classificatie te behouden.
9.	Monteer goedgekeurde afsluitpluggen op de ongebruikte kabelingangen van de aansluitdoos, zoals
benodigd om de certificering en de IP-classificatie te behouden.
10.Duw de aansluitkabels door de kabelglans en zet ze vast.
11.Sluit de gasdetector en veldbedrading af volgens de informatie in hoofdstuk 4, Elektrische installatie.

3.2.5 Installatie van de begassingsleidingen voor de RGC
Tuiten voor hoge
gasconcentratie (v/v cel)

Externe begassingscel

De externe begassingscel (Remote Gassing Cell of RGC) wordt gebruikt voor een functionele
responscontrole (bumptest) als de Searchpoint Optima Plus op een ontoegankelijke plek is geïnstalleerd.
De RGC wordt als volgt met begassingsaccessoires uitgerust: 1. Gebruik een inlaatleiding met een inline deeltjesfilter.
2. Gebruik een uitlaatleiding met een eenwegsklep.
3.	Zorg ervoor dat de uitlaat uit de buurt is van de Searchpoint Optima Plus, zodat de gaswaarde niet
wordt beïnvloed.
4. In de RGC wordt een hoge gasconcentratie gebruikt. Zorg ervoor dat de uitlaat goed functioneert.
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4.1 Stroomvoorziening
Voor de Searchpoint Optima Plus moet de controller de benodigde spanning voorzien van tussen de
18 en 32 V dc. Het maximale stroomverbruik is 5 W. De maximale lusweerstand is 600Ω. De minimale
lusweerstand voor de werking van HART® is 230Ω.
Opmerking: In de stand ‘current source’ is voor spanningen van 18 tot 20 Vdc de maximale lusweerstand 500Ω.
De onderstaande tabel toont het totale energieverbruik van de Searchpoint Optima Plus met de optie van
enkele vaak gebruikte aansluitdozen.
Aansluitdoos

Totaal energieverbruik, inclusief Searchpoint Optima Plus

HALO**

6W

XNX

10 W

DVC100-serie

6W

Honeywell Analytics-aansluitdoos

5W

Controleer of minimum 18 V dc wordt gemeten aan de Searchpoint Optima Plus, rekening houdend met de
spanningsval door de kabelweerstand.
De maximale weerstand in de veldkabel wordt als volgt berekend:
R lus = (V controller – V detector min) / I detector
Voorbeeld:
De controller levert nominaal 24 V dc (V controller), de minimaal toegelaten detectorspanning bedraagt 18 V
dc (V detector min), bijgevolg bedraagt het maximaal toelaatbare spanningsverlies tussen de controller en de
detector 6 V dc; dit komt overeen met een spanningsverlies van 3 V in elke kern (+ve kern en -ve kern).
Het energieverbruik van de detector is 5,0 W. De benodigde stroom om de detector aan te sturen, bedraagt
(I = P / V), 5,0 / 18 = 278 mA (I detector).
Bijgevolg is de maximale lusweerstand van de veldkabel (R lus) = 6 / 0,278 = 22Ω of 11Ω per kern (rekening
houdend met componentvariaties, verliezen, enz.).
Op de volgende tabel staat de maximale kabelafstand tussen de controller en de Searchpoint Optima
plus voor een kabel met een 1,5 mm2 (16 AWG*) kern, voor verschillende aansluiteenheden, waarbij een
spanningsverlies van 3 V in elke kern wordt aangenomen. Deze tabellen zijn slechts voorbeelden. De
werkelijke kabelparameters en de bronvoedingsspanning voor de toepassing moeten worden gebruikt voor
het berekenen van de ter plaatse toegestane maximum kabellengte.
Totaal
energieverbruik

Max. kabellengte met een kern van 1,5 mm2 (16 AWG*)
(kabelweerstand 12,7Ω/km (20,4Ω/mijl))

Aansluitdoos

Meter

Feet

HALO**

6W

709

2326

XNX

10 W

433

1421

DVC100-serie

6W

709

2326

Honeywell Analytics-aansluitdoos

5W

866

2841

*dichtstbijzijnde equivalente
Opmerking: Er moet voldoende bedrijfsmarge worden ingesteld.
** Neem contact op met Honeywell Analytics i.v.m. de beschikbaarheid
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4.2 Aanbevelingen over de bekabeling
De gebruikte kabel moet geschikt zijn voor de classificatie van de gevaarlijke zone en voldoen aan alle
lokale, nationale en/of bedrijfsregels. Het gebruik van op juiste wijze gewapende veldkabels van industriële
kwaliteit wordt aanbevolen.
Bijvoorbeeld een koperen kabel met drie kernen met afscherming (afdekking van 90%) en geschikte
mechanische bescherming (bijv. staaldraadbewapening of goot).
Wanneer HART® Communicatie wordt gebruikt, moeten enkele andere factoren worden overwogen. Het
is met name belangrijk dat kabels met een lage capaciteit worden gebruikt. Meer informatie staat op de
website van de HART® Communication Foundation: www.hartcomm.org.

4.3 Aarding
Alle aarding moet aardlussen vermijden.
De volgende informatie wordt geleverd om voor de juiste aarding voor de Searchpoint Optima Plus te zorgen: •	Searchpoint Optima Plus heeft een aarddraad (groen en geel) voor verbinding aan de aardgeleiding.
Deze draad wordt op de kast aangesloten en van de andere draden geïsoleerd. De maximale spanning
tussen de aarde en de andere draden is 500 V.
•	Er is een aardpunt aan de buitenkant van de Searchpoint Optima Plus-kast voor aansluiting op de
aardgeleiding. Het is ook mogelijk om een aardaansluiting tot stand te brengen via de schroefdraad, bijv.
een metalen aansluitdoos of een aardcontact in een plastic aansluitdoos.
• Voor de Searchpoint Optima Plus is geen instrumentaardverbinding nodig.
Circuits
Searchpoint Optima Plus-kast
Vermogens-, signaal- en
communicatiedraden

Aarddraad
(groen / geel)
RFI-beschermfilters

Drie opties voor aansluiting op de aardgeleiding:
1. Groene / gele aarddraad
2. Uitwendig aardingspunt
3. Schroefdraad

Aardgeleiding
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Verder moet u de volgende punten in overweging nemen: Algemene aanbevelingen
1.	
Algemeen geldt dat een correct uitgevoerde aarding via een sterschakeling de kans op overspraak en ruis
tot een minimum beperkt, waardoor de betrouwbaarheid en de prestaties van de instrumentatie verbeteren.
2.	Het gebruik van één enkele afgeschermde kabel voor elk veldapparaat waarborgt een goede
afscherming en vermindert de overspraak.
3.	Een storingsvrije instrumentaarding mag slechts op één punt op een locatie / installatie worden
verbonden met de aardgeleiding. Deze verbinding moet zo worden uitgevoerd dat deze geen storing
op de instrumentaarding veroorzaakt.
Veldbekabeling
1.	De kabels naar de detector dienen over de hele lengte te zijn afgeschermd. De afscherming moet aan
één uiteinde worden verbonden met een storingsvrije instrumentaarding.
2.	De afscherming van de veldkabels moet zo worden aangesloten dat er geen aardlussen kunnen ontstaan
en er geen grote stromen van zware installaties of apparatuur door de afscherming kunnen vloeien.
3.	Als een gewapende kabel wordt gebruikt, moet worden voorkomen dat de bewapening in contact komt
met de afscherming.
4.	Bij installaties waar de geleiders van de veldkabel door leidingen of wapeningen lopen die verbonden
zijn net de aardgeleiding, mag de leiding of de wapening niet worden beschouwd als voldoende
afscherming. Een afzonderlijke kabelafscherming moet worden gebruikt die verbonden is met een
storingsvrije instrumentaarding.
Maximale spanningswaarden
1.	De aarding dient zodanig te zijn dat de maximale piekspanning tussen de behuizingsaarding van
de detector en een willekeurige geleider in de veldkabel minder dan 500 V bedraagt. Dit geldt
ook voor situaties waarin transiënte spanningspieken worden opgewekt door bliksem of door het
schakelen van zware elektrische installaties. Als voor de aarding gebruik wordt gemaakt van meerdere
aansluitingsbeveiligingen of aardingsrasters, neemt de kans op grotere transiënte piekspanningen
toe tussen de behuizingsaarding van een detector en de geleiders van de veldkabel. Als u vermoedt
dat er spanningen van meer dan 500 V optreden tussen de behuizingsaarding van de detector en een
willekeurige geleider van de veldkabel, is het ten stelligste aan te bevelen piekonderdrukkingstoestellen
nabij de detector te installeren.
Opmerking: Geschikte, gecertificeerde piekonderdrukkingstoestellen zijn bijv. MTL’s TP-48-I-NDI en
Pepperl & Fuchs’ FN-LB-1. Piekonderdrukkingstoestellen moeten regelmatig gecontroleerd en zo nodig
vervangen worden.
Storing en ruis
1.	Voor installaties in Europa moet alle elektrische apparatuur die op het systeem wordt aangesloten,
voldoen aan EN50270. Voor installaties buiten Europa moet elektrische apparatuur die op het systeem
wordt aangesloten, voldoen aan de relevante nationale of internationale EMC-normen.
2.	Alle elektrische interferentie die door de installatie wordt geïnduceerd in de geleiders van een 4-20 mA
lus, moeten onder de niveaus worden gehouden die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de vereisten
van EN60079-29-1 of andere relevante prestatievereisten / normen voor gasdetectors. In de praktijk
houdt dit in dat de storingsstromen in deze stroomlus niet groter mogen zijn dan ± 0,25 mA.
3.	Vaak is de 0 V-rail van de controlekaart / controlesysteem rechtstreeks verbonden met een zijde van de
detectieweerstand van de 4-20 mA-ingangsstroom. In dat geval is ook de storing op de 0 V-rail direct
verbonden met de 4-20 mA-ingang. Om extra storing op de 0 V-rail te vermijden, mag deze niet met de
aardgeleiding of terugvoerleidingen van storende apparatuur zijn verbonden.
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4. Elektrische installatie
4.	De 24 V voeding die bij de detectors aankomt, moet bij voorkeur vrij zijn van grote spanningspieken,
schommelingen of hoogfrequente ruis.
5.	Om te voorkomen dat radiofrequente interferenties de werking van de detectors beïnvloeden, is het
aan te bevelen de detectors en hun bekabeling niet te dicht bij antennes van krachtige radio-, radar- of
satellietcommunicatieapparatuur te installeren.

4.4 Aansluitingen
Oranje RS485 A
Blauw RS485 B
Wit 4-20 mA-uitvoer
Rood +24 V dc stroomvoorziening
Zwart 0 V dc stroomvoorziening
Groen / Geel (aarding)
Externe aardverbinding

Aardgeleiding

Draadkleur

Aansluiting

Doel

Rood

+24 V dc

+ve voeding

Zwart

0 V dc

-ve voeding

Wit

4-20 mA-uitgang

Signaal

Oranje

RS485 A

SHC1-communicatie

Blauw

RS485 B

SHC1-communicatie

Groen/geel

Aardverbinding

Aardgeleiding

Opmerking: Searchpoint Optima Plus is beschermd tegen omgekeerde polariteit.
De onderstaande aansluitdiagrammen tonen de Searchpoint Optima Plus in een current sink of current
source configuratie.
Opmerking: De Searchpoint Optima Plus merkt automatisch of hij in current sink of in current source moet
functioneren.
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4. Elektrische installatie
Searchpoint Optima Plus current source-aansluiting
Detector

Controller
+VE

+VE (Rood)

Signaal

Signaal
(Wit)
-VE (Zwart)

-VE

Searchpoint Optima Plus current sink-aansluiting
Controller

Detector
+VE (Rood)

+VE

Signaal

Signaal
(Wit)

-VE

-VE (Zwart)
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5. Werking
Tijdens de normale werking vertegenwoordigt de 4-20 mA-uitvoer 0-100% FSD. De uitvoer is lineair.
Analoge uitvoer lager dan 4 mA vertegenwoordigt diagnostische informatie. Als de Searchpoint Optima
Plus een negatieve gaswaarde meet, blijft de analoge uitgang 4 mA, totdat de waarschuwingslimiet voor de
negatieve gaswaarde is bereikt (-3% FSD tot -6% FSD afhankelijk van het gas dat wordt gemeten), waarna
een waarschuwing wordt gegeven.

5.1 Standaardconfiguratie
Status

Uitgangsstroom

Storing

< 1 mA

Waarschuwing

3 mA

Gaswaarde

4 – 20 mA

Overbereik

21 mA

Blokkeren

2 mA

De tolerantie voor de nominale stroomuitvoerwaarde is ± 0,2 mA.
Tijdens een waarschuwing zal de Searchpoint Optima Plus op gas blijven controleren en keert terug naar
'Gasaflezing' als een gaswaarde wordt opgemerkt.
Als een waarschuwing wordt gegeven, moet u onderhoud inplannen om de oorzaak te onderzoeken en te
verhelpen. Als de detector niet wordt onderhouden, kan dit escaleren tot een storing, waardoor de detector
niet langer kan worden gebruikt.
De waarschuwings-, blokkerings- en overbereiksignaalniveaus kunnen met HART® Communicatie worden
geconfigureerd of door een servicetechnicus van Honeywell Analytics, en wel als volgt: Parameter

Bereik

Waarschuwing*

0 mA tot 6 mA

Blokkeren

1 mA tot 3 mA

Overbereik

20 mA tot 21,6 mA

* Voor ATEX-naleving moet de waarschuwingswaarde niet ingesteld zijn op > 3 en < 5 mA. Als de
waarschuwingslimiet hoger is dan 4 mA, schakelt het uitgangsignaal van de waarschuwingswaarde (1 sec.)
naar de huidige gaswaarde (9 sec.).

5.2 De werking van HART® tijdens een storing
Voor HART® Communicatie is > 1 mA stroomuitvoer nodig voor de verzending. Als de HART® versie van de
Searchpoint Optima Plus een storing vertoont, zal HART® Communcatie niet functioneren.
Het is mogelijk het storingsuitvoerniveau van een Searchpoint Optima Plus eenheid met HART® op 1 mA
te configureren. Dit kan worden gedaan tijdens de inbedrijfstelling (raadpleeg Inbedrijfstelling met HART®
Communicatie, Werking van HART® tijdens een storing configureren).
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6. Inbedrijfstelling
Lees dit hoofdstuk als de SHC1 Handheld Interrogator of HART® Communcatie niet
worden gebruikt.

6.1 Voor het eerst inschakelen
Opmerking: De Searchpoint Optima Plus wordt volledig gekalibreerd en gebruiksklaar geleverd. Kalibreren
tijdens de controleprocedure is dus niet nodig.
Opmerking: Tijdens de inbedrijfstelling kan de 4-20 mA-uitvoer in de controlekamer of lokaal met een
multimeter worden gemonitord. Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint
Optima Plus worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de
4-20 mA-lus was onderbroken. Als dit gebeurt, kan het worden vrijgegeven door de stroom uit en weer aan
te zetten.
1.	Controleer voordat u de stroom naar de detector inschakelt of alle elektrische aansluitingen tot stand zijn
gebracht volgens de beschrijving in hoofdstuk 4.
2.	Schakel de stroom in. Controleer of de toevoerspanning naar de Searchpoint Optima Plus tussen de
18 en 32 V is.
3. Controleer de 4-20 mA-uitvoer tijdens de opstartvolgorde, die als volgt moet zijn: Uitgangsstroom

Duur

< 1 mA

< 5 sec

2 ± 0,2 mA

< 60 sec

4 ± 0,2 mA

voortgaand

Opmerking: Als er gas aanwezig is, geeft de detector een gaswaarde weer.
Opmerking: Als de uitvoer terugkeert naar 3 mA of < 1 mA, dan doet zich mogelijk een actieve of
vergrendelde waarschuwing of storing voor. Als dit gebeurt, zet u de stroom uit en weer aan. Als de
waarschuwing of storing niet verdwijnt, raadpleegt u de informatie in hoofdstuk 14 Problemen oplossen.
Searchpoint Optima Plus is in de fabriek gekalibreerd. Het is niet nodig om de detector tijdens de
inbedrijfstelling te kalibreren of een gastest uit te voeren. Als de lokale of vestigingsregels echter
voorschrijven dat een gastest moet worden uitgevoerd om te controleren of de detector goed functioneert,
raadpleegt u hoofdstuk 7 'Onderhoud, bumptest' voor meer informatie.
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7. Onderhoud
Lees dit hoofdstuk als de SHC1 Handheld Interrogator of HART® Communcatie niet
worden gebruikt.

7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het gewone onderhoud wordt uitgevoerd. Raadpleeg IEC/EN 60079-29-2
of de andere lokale of nationale richtlijnen voor het bepalen van een geschikt onderhoudsschema.
Inspectie

De detector controleren en reinigen

Inspectie van een detector met een stroomhuis

Een detector met een stroomhuis controleren en reinigen

Bumptest (gasuitdaging)

Een gastest uitvoeren met de begassingshuls

Bumptest (gasuitdaging) met RGC

Een gastest uitvoeren met de externe begassingscel

7.2 Inspectie
Searchpoint Optima Plus moet af en toe geïnspecteerd en zo nodig gereinigd worden. De benodigde frequentie
van de inspecties hangt af van de lokale omstandigheden en moet op basis van ervaring worden vastgesteld.
Opgelet: de gaswaarden worden vaak tijdens deze procedure gecreëerd. Onderneem passende actie
bij het controle- en monitorsysteem om signalen te blokkeren.
1. Inspecteer de Searchpoint Optima Plus, de aansluitdoos en de bekabeling op mogelijke beschadigingen.
2. Maak met een 13 mm steeksleutel de twee borgmoeren los en verwijder de Standaardweerbescherming.
3.	Inspecteer de standaardweerbescherming op beschadigingen en vuil of andere verontreinigingen.
Reinig de weerbescherming of vervang hem indien nodig.
4. Inspecteer de stofbeschermer; reinig of vervang hem indien nodig.
5. Verwijder de stofbeschermer en inspecteer de optiek.
6.	Haal alle vuil en stof van de optiek af met een mild schoonmaakmiddel en een zacht doekje of wattenstaafje.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
7. Zet de stofbeschermer en de standaardweerbescherming weer op hun plaats.
8.	Schakel de stroom uit en weer in om alle storingen of waarschuwingen te verwijderen die door de
reinigingsprocedure zijn geactiveerd.

7.3 Inspectie van een detector met een stroomhuis
Searchpoint Optima Plus moet af en toe geïnspecteerd en zo nodig gereinigd worden. De benodigde frequentie
van de inspecties hangt af van de lokale omstandigheden en moet op basis van ervaring worden vastgesteld.
Opgelet: de gaswaarden worden vaak tijdens deze procedure gecreëerd. Onderneem passende actie
bij het controle- en monitorsysteem om signalen te blokkeren.
1. Inspecteer de Searchpoint Optima Plus, de aansluitdoos en de bekabeling op mogelijke beschadigingen.
2. Haal alle leidingen van het stroomhuis af.
3.	Verwijder met behulp van een 13 mm steeksleutel de beide zwarte bevestigingsmoeren van het stroomhuis.
Bewaar de O-ringen onder de borgmoeren.
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4.	Schuif het stroomhuis van de Searchpoint Optima Plus af. Dit vereist mogelijke enige krachtsinspanning
vanwege de frictie van de O-ring.
5.	Haal alle vuil en stof van de optiek af met een mild schoonmaakmiddel en een zacht doekje of
wattenstaafje. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
6.	Zorg ervoor dat de grote afdichtingsring in het stroomhuis zelf en de beide kleine O-ringen die onder de
borgmoeren passen, schoon en functioneel zijn. Vervang ze in geval van twijfel.
7. Schuif het stroomhuis over het uiteinde van de Searchpoint Optima Plus en druk ertegen tot het stevig vastzit.
8. Zet de O-ringen en borgmoeren terug op hun plaats.
9.	Schakel de stroom uit en weer in om alle storingen of waarschuwingen te verwijderen die door de
reinigingsprocedure zijn geactiveerd.

7.4 Bumptest (gasuitdaging)
De Searchpoint Optima Plus kan functioneel getest worden met een geschikt soort testgas.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd. Onderneem passende actie bij
het controle- en monitorsysteem om signalen te blokkeren.
Opmerking: De detector moet één uur voorafgaand aan de gastest worden ingeschakeld.
Opmerking: Tijdens de test kan de 4-20 mA-uitvoer in de controlekamer of lokaal met een multimeter worden
gemonitord. Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus
was onderbroken. Als dit gebeurt, kan het worden vrijgegeven door de stroom uit en weer aan te zetten.
1. Plaats een begassingshuls op de Searchpoint Optima Plus.
2. Presenteer gedurende ~ 30 - 60 sec. geschikt testgas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut.
3.	Controleer of de Searchpoint Optima Plus op het testgas reageert. De waarde moet binnen ± 20% van
de doelwaarde liggen.
Opmerking: Als de gaswaarde niet acceptabel is voor de toepassing, voert u opnieuw een nulstelling bij de
Searchpoint Optima Plus uit en herhaalt u de test. De SHC1 Handheld Interrogator, HART® Communicatie of
de XNX Universal Transmitter is nodig om de Searchpoint Optima Plus opnieuw op nul te stellen. Factoren
die in overweging moeten worden genomen bij de beoordeling van de gasrespons: • Testgas en concentratie
• Tolerantie van de testgasconcentratie
• Atmosfeerdruk
• Omgevingstemperatuur
• Windsnelheid
4.	Verwijder de begassingshuls en wacht totdat het testgas is verdwenen (~ 30 sec). Controleer of de
gaswaarde weer op nul staat.
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7.5 Bumptest (gasuitdaging) met externe begassingscel (RGC)
Met een testgas van 50% v/v methaan in de externe begassingscel (RGC), wordt door de meeste Searchpoint
Optima Plus-detectors een gasrespons gegeven. De waarde hangt af van de doelgaskalibratie van de
detector. De RGC is een instrument om de detector op een gasrespons te controleren en is niet nauwkeurig;
daarom is het te verwachten dat er enig verschil bestaat tussen de respons van verschillende detectors.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd. Onderneem passende actie bij
het controle- en monitorsysteem om signalen te blokkeren.
Opgelet: De maximale stroomsnelheid is 0,3 liter per minuut om te voorkomen dat het gas in de RGC
onder druk komt te staan.
Opmerking: Deze procedure geldt alleen als de Searchpoint Optima Plus is uitgerust met een externe
begassingscel (RGC). De externe begassingscel is een optie die in de fabriek wordt geïnstalleerd.
Opmerking: Tijdens de test kan de 4-20 mA-uitvoer in de controlekamer of lokaal met een multimeter worden
gemonitord. Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus
was onderbroken. Als dit gebeurt, kan het worden vrijgegeven door de stroom uit en weer aan te zetten.

Tuiten voor hoge
gasconcentratie (v/v cel)

Externe begassingscel

1.	Inspecteer de begassingsleidingen naar de RGC. Zorg ervoor dat de uitlaat vrij en uit de buurt van de
Searchpoint Optima Plus is, en geen gevaar oplevert.
2.	Presenteer 50% v/v methaan met een snelheid van 0,3 liter per minuut gedurende ~ 30 - 60 sec. (Bij
lange gasleidingen > ~10 m zal het iets langer duren voordat het gas de Searchpoint Optima Plus bereikt.)
3. Controleer of de Searchpoint Optima Plus op het testgas reageert.
Opmerking: Als de gaswaarde niet acceptabel is voor de toepassing, voert u opnieuw een nulstelling bij de
Searchpoint Optima Plus uit en herhaalt u de test. De SHC1 Handheld Interrogator, HART® Communicatie of
de XNX Universal Transmitter is nodig om de Searchpoint Optima Plus opnieuw op nul te stellen.
4.	Spoel de externe begassingscel met nulgas tot de gasmeting weer is teruggekeerd naar nul.

33

MAN0905_Uitgave 5_12/13

Searchpoint Optima Plus met optionele HART®-uitvoer
Handleiding
2108M0550

8. De SHC1 Handheld Interrogator gebruiken
Lees deze informatie als de SHC1 Handheld Interrogator wordt gebruikt om met
Searchpoint Optima Plus te communiceren.

8.1 Inleiding
In dit deel wordt uitgelegd hoe de SHC1 Handheld Interrogator op de Searchpoint Optima Plus wordt
aangesloten en wordt gebruikt. Ook staat hier de menustructuur voor de Searchpoint Optima Plus.
De SHC1 Handheld Interrogator is een draagbaar IS-instrument (Intrinsically Safe) waarmee alle
Searchpoint- en Searchline-gasdetectors van Honeywell Analytics gekalibreerd, getest en in bedrijf gesteld
kunnen worden. De SHC1 Handheld Interrogator gebruikt de communicatielink van de detector.
Opmerking: De SHC1 Handheld Interrogator kan HART® Communicatie niet lezen.
Opmerking: De HART®-communicatie krijgt voorrang boven de RS485-communicatie die wordt gebruikt
door de SHC1 Handheld Interrogator. Als de Searchpoint Optima Plus gelijktijdig wordt gezocht door een
HART®-host, kunnen er tijdelijke communicatiefouten optreden bij de SHC1 Handheld Interrogator.

8.2 SHC1-aansluiting
WAARSCHUWING
Probeer de SHC1 Handheld Interrogator niet direct op de Searchpoint Optima Plus aan te sluiten.
Gebruik altijd een DVC100-serie aansluiteenheid, of een SHC Protection Device.
Sluit de SHC1 Handheld Interrogator op een van de volgende manieren op de gasdetector aan:
1.	Met een DVC100-aansluitdoos van Honeywell Analytics sluit u de Interrogator direct via het IS-contact
op de aansluitkast aan.

Calibrator
Type SHC1

ESC

2. Met een ander soort aansluitdoos gebruikt u het SHC Protection Device (raadpleeg ook hoofdstuk 4
Elektrische installatie).
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8. De SHC1 Handheld Interrogator gebruiken

IS-connector

Aansluitdraad

Opmerking: Voor dit type aansluitingen moet altijd een SHC Protection Device worden gebruikt. Voor deze
procedure zijn mogelijk speciale veiligheidsmaatregelen nodig.
Voer de volgende procedure uit om de bescherminrichting aan te sluiten.:
1. Schakel alle stroombronnen uit.
2. Verwijder het deksel van de aansluitdoos.
3. Sluit de aansluitdraad van de SHC Protection Device volgens onderstaand schema aan op de klemmen
voor de communicatieverbinding in de aansluitdoos.

Aansluitdoos
Oranje RS485 A

Bruin
Blauw

Blauw RS485 B
Zwart 0 V

Aansluitdraad
van SHC Protection
Device

Wit 4-20 mA
Rood +24 V
Groen/geel AARD

4. Sluit de Interrogator aan op de IS-connector op het SHC Protection Device.
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8. De SHC1 Handheld Interrogator gebruiken
8.3 Werking van de SHC1
Houd  drie seconden ingedrukt om het toestel
aan te zetten.
Houd  en 'esc' tegelijk ingedrukt om het toestel
uit zetten.
Om de batterij te sparen, schakelt het apparaat
zichzelf na 10 minuten automatisch uit.

Calibrator
Type SHC1

Lcd-display
Z - SHC1 EXCEL
Interrogator

Drukknoppen
ESC

Het onderstaande diagram toont de SHC1-menustructuur.
• Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u door de menuopties schuiven.
• Druk op Enter ( ) om een optie te selecteren en druk op Escape (esc) om de functie te verlaten.

Z- SHC1 Optima +
Interrogator XvX
Hoofdmenu
Display

Hoofdmenu
Kalibreren

Kalibreren
Display

Hoofdmenu
Diagnose

Diagnose

Hoofdmenu
Gastabellen

Hoofdmenu
Stroom uit

Gastabellen

Actieve storingen

Toon gas
Hoofdmenu

Kalibreren
Kal sensor

Diagnose

Gastabellen

Actieve waarsch.

Configureren

Toon library
Hoofdmenu

Kalibreren
Forceer 4-20
Kalibreren
Normaal 4-20

Diagnose

Gastabellen

Zelftest
Diagnose
Zachte reset
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Als de SHC1 is ingeschakeld, moet u controleren of er Optima+ op het eerste scherm wordt weergegeven.
Als er Optima of Excel verschijnt of als er 'Comms Error 99' wordt getoond, moet de bedrijfsstand als volgt
worden veranderd: 1. Selecteer Stand wijzigen.
2. Met de toetsen ▲ en ▼ kunt u door de opties schuiven totdat Optima+ is gemarkeerd.
3. Druk op Enter om deze optie te selecteren.
De SHC1 keert terug naar het hoofdmenu.
Opmerking: Voor de aanwijzingen in deze handleiding wordt aangenomen dat de SHC1 via het hoofdmenu
op de Optima+-stand is gezet.

8.4 Statusindicatie
Als Display is geselecteerd, verschijnt er op het scherm een statusteken dat de status van de Searchpoint
Optima Plus (waarschuwing, storing, enz.) aangeeft, als volgt: /
|
W
F
A

Een ronddraaiend lijntje geeft aan dat het systeem normaal werkt, i.e. volledig actief is.
Een stilstaande lijn geeft aan dat het systeem geblokkeerd is.
Actieve waarschuwing.
Actieve fout.
Alarm

Druk op Enter om de softwareversie van de Searchpoint Optima Plus te zien.

8.5 De batterij van de SHC1 vervangen
U vervangt de batterij in de SHC1 Handheld Interrogator als volgt:
Opmerking: Gebruik alleen DURACELL MN1604 Type 6LR61-batterij om aan de certificeringsvereisten
te voldoen.
1. Verwijder de Interrogator uit het draagtasje.
2. Draai de vier schroeven achter op de Interrogator met een 2,5 mm inbussleutel los.
3.	Trek het voorste deel van de Interrogator voorzichtig los van de achterwand; zorg dat u de flexibele
connector tussen het toetsenbord en de elektronica niet beschadigt.
4. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe. Gebruik de beschermmof opnieuw.
5.	Druk de beide helften van de Interrogator weer voorzichtig tegen elkaar; zorg dat de flexibele connector
goed vlak ligt.
6. Draai de vier schroeven achter op de Interrogator met een 2,5 mm inbussleutel vast.
Doe de oude batterij in een gemeentelijk recyclecentrum van de hand.
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9. Inbedrijfstelling met de SHC1
Handheld Interrogator
Lees deze informatie als de SHC1 Handheld Interrogator wordt gebruikt om met
Searchpoint Optima Plus te communiceren.
Opmerking: Voor deze aanwijzingen wordt aangenomen dat de SHC1 via het Hoofdmenu op de Optima+stand is gezet. Raadpleeg hoofdstuk 8 'De SHC1 Handheld Interrogator gebruiken' voor meer informatie.

9.1 Inleiding
In dit deel staan verschillende handelingen beschreven die nodig kunnen zijn tijdens de inbedrijfstelling.
Alleen 'Voor het eerst inschakelen' is verplicht; aanbevolen wordt de 4-20 mA-lusintegriteit te testen. Voor
deze aanwijzingen wordt aangenomen dat de SHC1 via het Hoofdmenu op de Optima+-stand is gezet.
Raadpleeg hoofdstuk 8 'De SHC1 Handheld Interrogator gebruiken' voor meer informatie.
Voor het eerst inschakelen
Storingen of Waarschuwingen
wissen
De 4-20 mA-uitvoer vaststellen
De 4-20 mA-lusintegriteit testen

Controles die moeten worden uitgevoerd wanneer de detector voor het eerst wordt
ingeschakeld
Storingen of waarschuwingen wissen die tijdens de inbedrijfstelling zijn geactiveerd
De mA-uitvoer op vaststaande niveaus forceren om de controller te kalibreren of het
systeem te testen
Controleer of er voldoende naleving is in de lus om een alarm en overbereik te signaleren

Opletten: Nadat een parameter is veranderd, moet de Searchpoint Optima Plus worden ondervraagd,
en moet worden gecontroleerd of de ontvangen waarde juist is.

9.2 Voor het eerst inschakelen
Opmerking: De Searchpoint Optima Plus wordt volledig gekalibreerd en gebruiksklaar geleverd. Kalibreren
tijdens de controleprocedure is dus niet nodig.
Opmerking: Tijdens de inbedrijfstelling kan de 4-20 mA-uitvoer in de controlekamer of lokaal met een multimeter
worden gemonitord. Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus was
onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de SHC1 Handheld Interrogator.
1.	Controleer voordat u de stroom naar de detector inschakelt of deze correct is aangesloten en of alle
elektrische aansluitingen tot stand zijn gebracht volgens de beschrijving in hoofdstuk 4.
2.	Schakel de stroom in. Controleer of de toevoerspanning naar de Searchpoint Optima Plus tussen de
18 en 32 V is.
3. Controleer de 4-20 mA-uitvoer tijdens de opstartvolgorde, die als volgt moet zijn: Uitgangsstroom
< 1 mA
2 ± 0,2 mA
4 ± 0,2 mA

Duur
< 5 sec
< 60 sec
voortgaand

Opmerking: Als er gas aanwezig is, geeft de detector een gaswaarde weer.
Opmerking: Als de uitvoer terugkeert naar 3 mA of < 1 mA, dan doet zich een waarschuwing of een
storing voor. Volg de aanwijzingen hieronder om een waarschuwing of storing te onderzoeken en te wissen
(raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen).
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Searchpoint Optima Plus is in de fabriek gekalibreerd. Het is niet nodig om de detector tijdens de
inbedrijfstelling te kalibreren of een gastest uit te voeren. Als de lokale of vestigingsregels echter
voorschrijven dat een gastest moet worden uitgevoerd om te controleren of de detector goed functioneert,
raadpleegt u hoofdstuk 10 'Onderhoud, bumptest' voor meer informatie.

9.3 Storingen of Waarschuwingen wissen
Tijdens de inbedrijfstelling kunnen storingen of waarschuwingen worden weergegeven. Dit wordt
aangegeven door het 4-20 mA-uitvoersignaal. Gebruik de onderstaande procedure om ze te wissen.
1.	Selecteer Diagnose en daarna Actieve storingen, of Diagnose en daarna Actieve waarschuwingen
om alle storingen en waarschuwingen te zien.
Opmerking: Als er geen actieve storingen of waarschuwingen aanwezig zijn, is het mogelijk dat het 4-20 mAuitvoersignaal is vergrendeld vanwege een eerdere fout of waarschuwing die nu is gewist. Ga door naar stap
3 om vergrendelde storingen of waarschuwingen te wissen.
2.	Gebruik de informatie in het hoofdstuk 'Problemen oplossen' in deze handleiding om het probleem
te verhelpen.
3.	Selecteer Diagnose en daarna Zachte reset om de vergrendelde waarschuwingen en storingen vrij
te zetten.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
4. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.

9.4 De 4-20 mA-uitvoer vaststellen
De 4-20 mA uitvoer kan op een vaste waarde tussen 1 en 21 mA worden gezet, die kan worden gebruikt om
de controller te kalibreren of het systeem te testen.
Opmerking: deze functie schakelt automatisch uit na 10 minuten zonder activiteit.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mAlus was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de SHC1 Handheld
Interrogator. Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.
1. Selecteer Kalibreren en dan Forceer 4-20.
2. Gebruik ▲ en▼ om de benodigde mA-waarde in te stellen en druk op Enter.
Searchpoint Optima Plus zorgt nu voor de ingestelde mA-uitvoer.
3. Wanneer de kalibratie afgerond is, drukt u op Enter.
4. Druk op Enter om het 4-20 mA-uitvoersignaal vrij te zetten.
5. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
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9.5 De 4-20 mA-lusintegriteit testen
Het wordt aanbevolen om de 4-20 mA-lusintegriteit te testen door de Searchpoint Optima Plus in te stellen
op de uitvoer van overbereikstroom. Dit bevestigt dat er geen storingen in het systeem aanwezig zijn die
voor een stroomlimiet kunnen zorgen.
Opmerking: deze functie schakelt automatisch uit na 10 minuten zonder activiteit.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mAlus was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de SHC1 Handheld
Interrogator. Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.
1. Selecteer Kalibreren en dan Forceer 4-20.
2. Gebruik ▲ en▼ om de mA-waarde op 21 mA in te stellen en druk op Enter.
Searchpoint Optima Plus zorgt nu voor een uitvoer van 21 mA.
3. Controleer of het signaal van de controller > 20 mA is, en druk op Enter.
4. Druk op Enter om het 4-20 mA-uitvoersignaal vrij te zetten.
5. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
Opmerking: Als de stroom bij de controller niet juist is, controleert u de 4-20 mA-lusaansluitingen en
bekabeling. Ook controleert u of de lusweerstand kleiner is dan 600Ω. In de stand ‘current source’ is voor
spanningen van 18 tot 20 Vdc de maximale lusweerstand 500Ω.
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Lees deze informatie als de SHC1 Handheld Interrogator wordt gebruikt om met
Searchpoint Optima Plus te communiceren.
Opmerking: Voor deze aanwijzingen wordt aangenomen dat de SHC1 via het Hoofdmenu op de Optima+stand is gezet. Raadpleeg hoofdstuk 8 'De SHC1 Handheld Interrogator gebruiken' voor meer informatie.

10.1 Inleiding
In dit deel wordt uitgelegd hoe het gewone onderhoud wordt uitgevoerd. Raadpleeg IEC/EN 60079-29-2
of de andere lokale of nationale richtlijnen voor het bepalen van een geschikt onderhoudsschema. Voor
deze aanwijzingen wordt aangenomen dat de SHC1 via het Hoofdmenu op de Optima+-stand is gezet.
Raadpleeg hoofdstuk 8 'De SHC1 Handheld Interrogator gebruiken' voor meer informatie.
Inspectie

De detector controleren en reinigen

Inspectie van een detector met een stroomhuis

Een detector met een stroomhuis controleren en reinigen

Bumptest (gasuitdaging)

Een gastest uitvoeren met de begassingshuls

Bumptest (gasuitdaging) met RGC

Een gastest uitvoeren met de externe begassingscel

De Searchpoint Optima Plus weer op nul stellen De detector opnieuw op nul stellen als de gastestresultaten onacceptabel zijn
Kalibratie

Een nulkalibratie uitvoeren (en een bereikkalibratie, indien nodig)

Storingen en waarschuwingen zien en wissen

Storingen en waarschuwingen weergeven

Opletten: Nadat een parameter is veranderd, moet de Searchpoint Optima Plus worden ondervraagd,
en moet worden gecontroleerd of de ontvangen waarde juist is.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mAlus was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de SHC1 Handheld
Interrogator. Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.

10.2 Inspectie
Searchpoint Optima Plus moet af en toe geïnspecteerd en zo nodig gereinigd worden. De benodigde frequentie
van de inspecties hangt af van de lokale omstandigheden en moet op basis van ervaring worden vastgesteld.
Opgelet: de gaswaarden worden vaak tijdens deze procedure gecreëerd.
1. Selecteer Kalibreren en daarna Display om het 4-20 mA-uitvoersignaal te blokkeren.
2. Inspecteer de Searchpoint Optima Plus, de aansluitdoos en de bekabeling op mogelijke beschadigingen.
3. Maak met een 13 mm steeksleutel de twee borgmoeren los en verwijder de Standaardweerbescherming.
4.	Inspecteer de weerbescherming op beschadigingen en vuil of andere verontreinigingen. Reinig de
weerbescherming of vervang hem indien nodig.
5. Inspecteer de stofbeschermer; reinig of vervang hem indien nodig.
6. Verwijder de stofbeschermer en inspecteer de optiek.
7.	Haal alle vuil en stof van de optiek af met een mild schoonmaakmiddel en een zacht doekje of
wattenstaafje. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
8. Zet de stofbeschermer en de standaardweerbescherming weer op hun plaats.
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9. Druk op Escape en daarna op Enter om het 4-20 mA-uitvoersignaal vrij te zetten.
10.Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
11.	Selecteer Diagnose en daarna Zachte reset om alle storingen of waarschuwingen te verwijderen die
door de reinigingsprocedure zijn geactiveerd.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
12.Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.

10.3 Inspectie van een detector met een stroomhuis
Searchpoint Optima Plus moet af en toe geïnspecteerd en zo nodig gereinigd worden. De benodigde frequentie
van de inspecties hangt af van de lokale omstandigheden en moet op basis van ervaring worden vastgesteld.
Opgelet: de gaswaarden worden vaak tijdens deze procedure gecreëerd.
1. Selecteer Kalibreren en daarna Display om het 4-20 mA-uitvoersignaal te blokkeren.
2. Inspecteer de Searchpoint Optima Plus, de aansluitdoos en de bekabeling op mogelijke beschadigingen.
3. Haal alle leidingen van het stroomhuis af.
4.	Verwijder met behulp van een ½ inch / 13 mm steeksleutel de beide zwarte borgmoeren van het
stroomhuis.
Bewaar de O-ringen onder de borgmoeren.
5.	Schuif het stroomhuis van de Searchpoint Optima Plus af. Dit vereist mogelijke enige krachtsinspanning
vanwege de frictie van de O-ring.
6.	Haal alle vuil en stof van de optiek af met een mild schoonmaakmiddel en een zacht doekje of
wattenstaafje. Geen oplosmiddelen op bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.
7.	Zorg ervoor dat de grote afdichtingsring in het stroomhuis zelf en de beide kleine O-ringen die onder
de borgmoeren passen, schoon en functioneel zijn. Vervang ze in geval van twijfel.
8.	Schuif het stroomhuis over het uiteinde van de Searchpoint Optima Plus en druk ertegen tot het
stevig vastzit.
9. Zet de O-ringen en borgmoeren terug op hun plaats.
10. Druk op Escape en daarna op Enter om het 4-20 mA-uitvoersignaal vrij te zetten.
11. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
12.	Selecteer Diagnose en daarna Zachte reset om alle storingen of waarschuwingen te verwijderen die
door de reinigingsprocedure zijn geactiveerd.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
13. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
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10.4 Bumptest (gasuitdaging)
De Searchpoint Optima Plus kan functioneel getest worden met een geschikt soort testgas.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd.
Opmerking: De detector moet één uur voorafgaand aan de gastest worden ingeschakeld.
1. Selecteer Kalibreren en dan Display. (Dit blokkeert het 4-20 mA-uitvoersignaal.)
2. Plaats een begassingshuls op de Searchpoint Optima Plus, als deze niet aanwezig is.
3. Presenteer gedurende ~ 30 - 60 sec. geschikt testgas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut.
4.	Controleer of de Searchpoint Optima Plus op het testgas reageert. De waarde moet binnen ± 20% van
de doelwaarde liggen.
Opmerking: Als de gaswaarde niet acceptabel is voor de toepassing, voert u opnieuw een nulstelling bij de
Searchpoint Optima Plus uit en herhaalt u de test. Factoren die in overweging moeten worden genomen bij
de beoordeling van de gasrespons: • Testgas en concentratie
• Tolerantie van de testgasconcentratie
• Atmosfeerdruk
• Omgevingstemperatuur
• Windsnelheid
5.	Verwijder de begassingshuls en wacht totdat het testgas is verdwenen (~ 30 sec). Zorg ervoor dat de
gaswaarde weer op nul staat.
6. Druk op Escape en daarna op Enter om het 4-20 mA-uitvoersignaal vrij te zetten.
7. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.

10.5 Bumptest (gasuitdaging) met externe begassingscel (RGC)
Met een testgas van 50% v/v methaan in de externe begassingscel (RGC), wordt door de meeste
Searchpoint Optima Plus-detectors een gasrespons gegeven. De waarde hangt af van de doelgaskalibratie
van de detector. De RGC is een instrument om de detector op een gasrespons te controleren en is niet
nauwkeurig; daarom is het te verwachten dat er enig verschil bestaat tussen de respons van verschillende
detectors.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd.
Opgelet: De maximale stroomsnelheid is 0,3 liter per minuut om te voorkomen dat het gas in de RGC
onder druk komt te staan.
Opmerking: Deze procedure geldt alleen als de Searchpoint Optima Plus is uitgerust met een externe
begassingscel (RGC). De externe begassingscel is een optie die in de fabriek wordt geïnstalleerd.
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Tuiten voor hoge
gasconcentratie (v/v cel)

Externe begassingscel

1.	Inspecteer de begassingsleidingen naar de RGC. Zorg ervoor dat de uitlaat vrij en uit de buurt van de
Searchpoint Optima Plus is, en geen gevaar oplevert.
2. Selecteer Kalibreren en dan Display. (Dit blokkeert het 4-20 mA-uitvoersignaal.)
3.	
Presenteer 50% v/v methaan met een snelheid van 0,3 liter per minuut gedurende ~ 30 - 60 sec. (Bij lange
gasleidingen van > ~10 m, zal het wat langer duren voordat het gas de Searchpoint Optima Plus bereikt).
4. Controleer of de Searchpoint Optima Plus op het testgas reageert.
Opmerking: Als de gaswaarde niet acceptabel is voor de toepassing, voert u opnieuw een nulstelling bij de
Searchpoint Optima Plus uit en herhaalt u de test.
5. Spoel de externe begassingscel met nulgas tot de gasmeting weer is teruggekeerd naar nul.
6. Druk op Escape en daarna op Enter om het 4-20 mA-uitvoersignaal vrij te zetten.
7. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.

10.6 De Searchpoint Optima Plus weer op nul stellen
Voer opnieuw een nulstelling uit bij de Searchpoint Optima Plus bij een onverwachte reactie op een gastest. In
de meeste gevallen herstelt een nulstelling de nauwkeurigheid en is een volledige bereikkalibratie dus niet nodig.
1. Selecteer Kalibreren en daarna KalSensor. (Dit blokkeert het 4-20 mA-uitvoersignaal.)
2.	Zorg ervoor dat er nul gas aanwezig is in de buurt van de Searchpoint Optima Plus. Zo nodig plaatst
u een begassingshuls en presenteert u nulgas.
3. Druk op Enter.
Wanneer het proces voltooid is, staat op het display Nul Gekalibreerd. Daarna ziet u de opties om door te
gaan met een bereikkalibratie of om de kalibratiefunctie te verlaten.
4. Druk op Escape om de kalibratie te verlaten.
5. Druk op Enter om het 4-20 mA-uitvoersignaal vrij te zetten.
6. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
Opmerking: Als per abuis de optie 'Bereik kalibreren' is geselecteerd, drukt u op Escape.
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10.7 Kalibratie
De Searchpoint Optima Plus is in de fabriek gekalibreerd en hoeft niet herhaaldelijk gekalibreerd te worden.
Meestal zal een nulstelling alle onnauwkeurigheden van de gaswaarde corrigeren. Het wordt ten sterkste
aangeraden geen bereikkalibratie uit te voeren.
In het onwaarschijnlijke geval dat een bereikkalibratie nodig is, gebruikt u een bus doelgas van ca. 50%
FSD, met een nauwkeurigheid van minstens ± 2%.
Opmerking: Searchpoint Optima Plus accepteert een kalibratiegasconcentratie van 30% tot 125% FSD,
maar deze functie is gereserveerd voor speciale toepassingen.
Kalibreer de Searchpoint Optima Plus niet tijdens perioden met een zeer hoge of lage atmosfeerdruk, zeer
veel wind of storm.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd.
Opmerking: De detector moet één uur voorafgaand aan de kalibratie worden ingeschakeld.
1. Maak met een 13 mm steeksleutel de twee borgmoeren los en verwijder de Standaardweerbescherming.
2.	Plaats een kalibratiedop op de Searchpoint Optima Plus. Zorg ervoor dat hij goed op de detector wordt
gedrukt.
3. Selecteer Kalibreren en daarna KalSensor. (Dit blokkeert het 4-20 mA-uitvoersignaal.)
4.	Zorg ervoor dat er nul gas aanwezig is in de buurt van de Searchpoint Optima Plus. Zo nodig
presenteert u nul gas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut.
5. Druk op Enter.
Wanneer het proces voltooid is, staat op het display Nul Gekalibreerd. Daarna ziet u de opties om door te
gaan met een bereikkalibratie of om de kalibratiefunctie te verlaten.
6. Druk op Enter om de bereikkalibratie te starten.
7. Druk op Enter.
8.	Gebruik ▲ en ▼ om de concentratie van het kalibratiegas in te stellen. Wanneer de waarde juist is,
drukt u op Enter.
9.	Presenteer gas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut. Wacht totdat de gaswaarde is
gestabiliseerd (~ 30 - 60 sec).
10. Druk op Enter.
Wanneer het proces voltooid is, staat op het display Bereik Gekalibreerd. Daarna krijgt u de instructie om
het gas te verwijderen.
11.	Verwijder de kalibratiedop en wacht totdat het testgas is verdwenen (~ 30 sec). Controleer of de
gaswaarde weer op nul staat.
12. Druk op Enter.
13. Zet de standaardweerbescherming terug op zijn plaats en draai de twee borgmoeren weer aan.
14. Druk op Enter om het 4-20 mA-uitvoersignaal vrij te zetten.
15. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
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10.8 Onderzoek naar storingen of waarschuwingen
Als de detector een storing of een waarschuwing over de 4-20 mA-uitvoer weergeeft, moet het probleem
zo snel mogelijk onderzocht en verholpen worden. Sommige storingen en waarschuwingen worden
vergrendeld en moeten met een Reset weer wordt vrijgegeven.
1.	Selecteer Diagnose en daarna Actieve storingen, of Diagnose en daarna Actieve waarschuwingen
om alle storingen en waarschuwingen te zien.
Opmerking: Als er geen actieve storingen of waarschuwingen aanwezig zijn, kan het 4-20 mA-uitvoersignaal
veroorzaakt worden door een vergrendelde storing of waarschuwing. Ga door naar stap 3.
2.	Gebruik de informatie in hoofdstuk 14 Problemen oplossen in deze handleiding om het probleem te
verhelpen.
3.	Selecteer Diagnose en daarna Zachte reset om de vergrendelde waarschuwingen en storingen vrij
te zetten.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
4. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
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Lees dit hoofdstuk als HART® Communicatie wordt gebruikt om met de Searchpoint
Optima Plus te communiceren.

11.1 Algemeen
De HART®-versie van de Searchpoint Optima Plus kunnen met behulp van het HART®-protocol
communiceren. HART®-toestellen leveren digitale communicatie, die over de standaard analoge uitvoer
wordt gelegd. Uitgebreide informatie over het HART®-protocol staat op de website van de HART®
Communication Foundation www.hartcomm.org.
HART® is een master-slave protocol, ofwel Searchpoint Optima Plus zendt niet voortdurend gegevens uit,
maar zal op verzoek reageren.
Searchpoint Optima Plus heeft een HART® Device Description (DD)-bestand, dat op de met het
product meegeleverde cd staat of gedownload kan worden van de website van Honeywell Analytics:
www.honeywellanalytics.com of van HART® Foundation: www.hartcomm.org.
Het DD-bestand is geschreven met HART® versie 7 en is compatibel met HART® DD Tokenizer versies 6 en 8.
Het DD-bestand wordt geleverd als .fm6, .fm8, .hhd en .hdd-versies. Het bestand is compatibel met een groot
assortiment standaardproducten in deze sector.
Als u HART® Communicatie wilt gebruiken, laadt u het DD-bestand van Searchpoint Optima Plus in een
geschikte HART®-host (raadpleeg de aanwijzingen van de fabrikant).

11.2 Aansluiting
Aanbevolen wordt een apart HART®-interfacepunt te gebruiken (zoals de HALO*-aansluitdoos) voor de
aansluiting van een HART® handheld toestel.
Als een dergelijke interface niet beschikbaar is, kan een aansluiting tot stand worden gebracht op het
HART®-signaal langs een ladingweerstand in de stroomlus. Als er bijvoorbeeld een minimumweerstand
van 230Ω in the 4-20 mA-lus aanwezig is, kan het HART® handheld toestel op de aansluitpunten in de
aansluitdoos aangesloten worden.
* Neem contact op met Honeywell Analytics i.v.m. de beschikbaarheid

11.3 Searchpoint Optima Plus Gebruikersinterface
11.3.1 Toegangsniveaus en wachtwoordbescherming
De Searchpoint Optima Plus gebruikersinterface heeft drie toegangsniveaus. Standaard en Niveau 1 staan
de gebruiker ter beschikking, terwijl toegang op Niveau 2 alleen mogelijk is voor personeel van Honeywell
Field Service.
Het standaardniveau is alleen-lezen en toont informatie over de huidige gaswaarde, configuratie en status
van de detector, inclusief actieve waarschuwingen en storingen.
Toegang op Niveau 1 is nodig om de detector te testen en te kalibreren en om wijzigingen in de
standaardconfiguratie aan te brengen. Toegang op Niveau 1 heeft wachtwoordbescherming. Het
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wachtwoord is bestaat uit 8 alfanumerieke tekens (hoofdlettergevoelig) en aangeraden wordt dat de
gebruiker zijn/haar eigen wachtwoord kiest. Om mogelijke compatibiliteitsproblemen tussen verschillende
HART®-hosttoestellen te vermijden, moet een compleet wachtwoord van 8 tekens worden gebruikt.
Het wachtwoord van Niveau 1 is in de fabriek ingesteld op 00000000 (acht nullen). Informatie over hoe het
wachtwoord wordt veranderd staat in hoofdstuk 12, Inbedrijfstelling, Gebruikersconfiguratie.
Opmerking: Sommige HART® handheld toestellen behouden de vorige login, totdat hij wordt uitgeschakeld,
zelfs als de Searchpoint Optima Plus wordt ontkoppeld. Zorg ervoor dat toegang op Niveau 1 beschermd is
tegen onbevoegd gebruik door uit te loggen wanneer dat nodig is.

11.3.2 Menustructuur
Het welkomscherm vertoont de huidige informatie over de Searchpoint Optima Plus.
WELKOMSCHERM
Voorbeeldgegevens
1 Toestelopstelling
2 Gasconcentratie

0 %LEL

4 PV-lusstroom

4 mA

5 Tabel actief gas

Methaan

6 Bedrijfsstand

In orde

7 Lusstroomstand

Point-to-point HART-stand

8 Tijd (24-uurs)

15:47

9 Datum (dd/mm/jjjj)

16/07/2010

Als 'Toestelopstelling' wordt gekozen, zijn meer menuopties mogelijk, afhankelijk van het toegangsniveau
van de gebruiker.
De menustructuren staan hieronder (xxxx vertegenwoordigt informatie, ?? vertegenwoordigt een
gebruikertekstveld): TOESTEL INSTELMENU - STANDAARD TOEGANGSNIVEAU
1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Standaard
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus

Standaard
Niveau 1
Niveau 2

1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Standaard
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus

1 Bedrijfsstand
xxxx
2 Actieve waarschuwingen
3 Actieve storingen
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TOESTEL INSTELMENU - TOEGANG NIVEAU 1
1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Niveau 1
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus
4 Gasconfiguratie
5 Testen
6 Kalibreren
7 Configuratie door de gebruiker
8 Installatiedetails
9 Toestelinfo

Standaard
Niveau 1
Niveau 2

1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Niveau 1
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus
4 Gasconfiguratie
5 Testen
6 Kalibreren
7 Configuratie door de gebruiker
8 Installatiedetails
9 Toestelinfo

1 Bedrijfsstand
xxxx
2 Actieve waarschuwingen
3 Actieve storingen
4 Eventhistoriek

1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Niveau 1
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus
4 Gasconfiguratie
5 Testen
6 Kalibreren
7 Configuratie door de gebruiker
8 Installatiedetails
9 Toestelinfo

1 Alarmdrempelwaarde configuratie
2 Gaskeuze

1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Niveau 1
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus
4 Gasconfiguratie
5 Testen
6 Kalibreren
7 Configuratie door de gebruiker
8 Installatiedetails
9 Toestelinfo

1 Blokkering
2 mA-lustest
3 Zelftest
4 Toestel resetten
5 Alarmstoring simuleren

1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Niveau 1
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus
4 Gasconfiguratie
5 Testen
6 Kalibreren
7 Configuratie door de gebruiker
8 Installatiedetails
9 Toestelinfo

1 Blokkering
2 Bumptest
3 Gasconcentratie
4 mA-luskalibratie
5 Gaskalibratie
6 Kalibratie-info
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1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Niveau 1
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus
4 Gasconfiguratie
5 Testen
6 Kalibreren
7 Configuratie door de gebruiker
8 Installatiedetails
9 Toestelinfo

1 HART tijdens storing
xxxx
2 Blokkering stroom
xxxx
3 Waarschuwing stroom xxxx
4 Overbereik stroom
xxxx
5 Tijd instellen (24-uurs)
6 Datum instellen (dd/mm/jjjj)
7 Wachtwoord wijzigen

1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Niveau 1
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus
4 Gasconfiguratie
5 Testen
6 Kalibreren
7 Configuratie door de gebruiker
8 Installatiedetails
9 Toestelinfo

1 Config wijzigen
2 HART-adres
3 Beschrijving
4 Installatiedatum
5 Installatienummer
6 Toesteltag
7 Transmitter-ID

xxxx
xxxx
??
??
??
??

1 Toestelopstelling

1 Gebruiker
Niveau 1
2 Gebruiker inloggen
3 Detectorstatus
4 Gasconfiguratie
5 Testen
6 Kalibreren
7 Configuratie door de gebruiker
8 Installatiedetails
9 Toestelinfo

1 Lusstroomstand
2 Aantal verzoekaanhef
3 Aantal antwoordaahef
4 Toest-id
5 Algemene rev
6 Veldtoest rev
7 Software rev
8 Hardware rev

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

11.3.3 Menunavigatie
De menuopties kunnen worden geselecteerd door de optie te markeren en op Enter te drukken, door op het
optienummer te drukken of door tweemaal op de optie te klikken. Voor meer informatie over de selectie van
de menuopties, raadpleegt u de handleiding van het HART®-hosttoestel dat wordt gebruikt.

11.3.4 Foutmeldingen
Searchpoint Optima Plus maakt gebruik van HART®-protocol Command 48, wat betekent dat als een
gebeurtenis wordt opgemerkt in de detector terwijl een HART®-host is aangesloten, de melding onmiddellijk
wordt doorgegeven. Dit betekent dat waarschuwingsberichten tijdens andere bewerkingen op het scherm
kunnen verschijnen.
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Lees dit hoofdstuk als HART® Communicatie wordt gebruikt om met de Searchpoint
Optima Plus te communiceren.
Opmerking: Voor deze aanwijzingen wordt aangenomen dat een geschikte HART®-host (handheld of pc) op
de Searchpoint Optima Plus is aangesloten en dat de gebruiker is ingelogd met toegangsrechten op Niveau
1. Raadpleeg hoofdstuk 11 'HART® Communicatie gebruiken' voor meer informatie.

12.1 Inleiding
In dit deel staan verschillende handelingen beschreven die nodig kunnen zijn tijdens de inbedrijfstelling.
De gebruiker moet eerst de informatie over 'Voor het eerst inschakelen', 'Gebruikersconfiguratie' en
'Toestelidentificatie configureren' doornemen, voordat er verdere handelingen worden geselecteerd, die
voor de specifieke installatie vereist zijn.
Voor het eerst inschakelen

Controles die moeten worden uitgevoerd wanneer de detector voor het
eerst wordt ingeschakeld

Configuratie door gebruiker

De standaardwaarden veranderen: Wachtwoord veranderen – Het wachtwoord voor toegang tot Niveau 1
veranderen
Configureer de werking van HART® tijdens een storing – De
storingsuitvoer op 1 mA zetten, zodat HART® tijdens een storing zal
functioneren
Tijd en datum instellen – De real-time klok op de lokale tijd zetten
Configureer waarschuwings-, blokkerings- en
overbereiksignaalniveaus – De standaardinstellingen van de
signaalniveaus veranderen

Informatie over toestelidentificatie
configureren

De tekstvelden instellen die handig kunnen zijn voor de toestelidentificatie

De 4-20 mA-uitvoer vaststellen

De mA-uitvoer op vaststaande niveaus forceren om de controller te
kalibreren of het systeem te testen

De 4-20 mA-lusintegriteit testen

Controleren of er voldoende naleving is in de lus om een alarm en
overbereik te signaleren

De 4-20 mA-lus kalibreren

De huidige uitvoer kalibreren (dit is geen gaskalibratie)

De interne alarmdrempelwaarde configureren

De interne drempelwaarde veranderen die wordt gebruikt om
alarmsignalen en loggasevenementen te simuleren

Simulatie

Het systeem testen door alarm-, waarschuwings- en storingscondities
te simuleren

Storingen of Waarschuwingen wissen

Storingen of waarschuwingen wissen die tijdens de inbedrijfstelling zijn
geactiveerd

Opgelet: Nadat een parameter is veranderd, moet de Searchpoint Optima Plus worden ondervraagd
en moet worden gecontroleerd of de ontvangen waarde juist is.
Opmerking: Voor deze aanwijzingen wordt aangenomen dat een geschikte HART®-host (handheld of pc) op
de Searchpoint Optima Plus is aangesloten en dat de gebruiker is ingelogd met toegangsrechten op Niveau
1. Raadpleeg hoofdstuk 11 'HART® Communicatie gebruiken' voor meer informatie.
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12.2 Voor het eerst inschakelen
Opmerking: De Searchpoint Optima Plus wordt volledig gekalibreerd en gebruiksklaar geleverd. Kalibreren
tijdens de controleprocedure is dus niet nodig.
Opmerking: Tijdens de inbedrijfstelling kan de 4-20 mA-uitvoer in de controlekamer of lokaal met een
multimeter worden gemonitord. Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint
Optima Plus worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat
de 4-20 mA-lus was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de HART®
Communicatie.
1.	Controleer voordat u de stroom naar de detector inschakelt of alle elektrische aansluitingen zijn
uitgevoerd volgens de beschrijving in hoofdstuk 4.
2.	Schakel de stroom in. Controleer of de toevoerspanning naar de Searchpoint Optima Plus tussen de 18
en 32 V ligt.
3. Controleer de 4-20 mA-uitvoer tijdens de opstartvolgorde, die als volgt moet zijn: Uitgangsstroom

Duur

< 1 mA

< 5 sec

2 ± 0,2 mA

< 60 sec

4 ± 0,2 mA

voortgaand

Opmerking: Als er gas aanwezig is, geeft de detector een gaswaarde weer
Opmerking: Als de uitvoer terugkeert naar 3 mA of < 1 mA, dan doet zich een waarschuwing of een
storing voor. Volg de aanwijzingen hieronder om een waarschuwing of storing te onderzoeken en te wissen
(raadpleeg Storingen of waarschuwingen wissen).
Searchpoint Optima Plus is in de fabriek gekalibreerd. Het is niet nodig om de detector tijdens de
inbedrijfstelling te kalibreren of een gastest uit te voeren. Als de lokale of vestigingsregels echter
voorschrijven dat een gastest moet worden uitgevoerd om te controleren of de detector goed functioneert,
raadpleegt u hoofdstuk 13 'Onderhoud, bumptest' voor meer informatie.

12.3 Configuratie door de gebruiker
12.3.1 Wachtwoord veranderen
Aanbevolen wordt het wachtwoord voor toegang tot Niveau 1 te veranderen, zodat de standaardinstelling
niet wordt gebruikt. Het wachtwoord heeft 8 alfanumerieke tekens (hoofdlettergevoelig). Een volledig
wachtwoord met 8 tekens moet worden gebruikt.
1.
2.
3.
4.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Gebruiker inloggen.
Selecteer Niveau 1.
Voer het wachtwoord '00000000' (acht nullen) in en druk op Enter.
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5.
6.
7.
8.
9.

Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
Selecteer Gebruiker configuratie.
Selecteer Wachtwoord wijzigen.
Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
Voer het nieuwe wachtwoord in en druk op Enter.

Opmerking: Sommige HART® handheld toestellen hebben een standaardwachtwoord of bewaren een eerder
gebruikt wachtwoord. Zorg ervoor dat het gewenste wachtwoord wordt ingevoerd, voordat er op Enter
wordt gedrukt.
10. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
11.	Ga door met de configuratie van de werking van HART® tijdens een storing, stap 3, of druk op Terug om
terug te keren naar het Toestelopstelling- menu.

12.3.2 De werking van HART® tijdens een storing configureren
Searchpoint Optima Plus wordt verscheept met het storingsniveau voor uitvoerstroom ingesteld op < 1 mA.
Als de detector een storing vertoont, functioneert HART® Communicatie niet (voor HART® Communicatie
is > 1 mA nodig). Het storingsniveau voor de uitvoerstroom kan op 1 mA worden gezet, zodat HART®
Communicatie tijdens een storing blijft functioneren.
1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Gebruiker configuratie.
3. Selecteer HART tijdens storing.
4. Selecteer HART ACTIEF en druk op Enter.
5. Druk op Verzenden om de informatie naar Searchpoint Optima Plus te verzenden.
6.	Ga door met de instelling van de tijd en datum, stap 3, of druk op Terug om terug te keren naar het
Toestelopstelling-menu.

12.3.3 Tijd en datum instellen
Searchpoint Optima Plus heeft een real-time klok die in de fabriek is ingesteld op de Britse tijd. Deze klok
kan op de lokale tijd gezet worden.
1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Gebruiker configuratie.
3. Selecteer Tijd instellen.
4. Voer de juiste tijd in (24-uursklok) en druk op Enter.
5. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
6. Selecteer Datum instellen.
7. Voer de juiste datum in (dd/mm/jjj) en druk op Enter.
8. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
9.	Ga door met de configuratie van waarschuwings-, blokkerings-, overbereiksignaalniveaus, stap 3, of
druk op Terug om terug te keren naar het Toestelopstelling-menu.
53

MAN0905_Uitgave 5_12/13

Searchpoint Optima Plus met optionele HART®-uitvoer
Handleiding
2108M0550

12. Inbedrijfstelling met
HART® Communicatie
12.3.4 Waarschuwings-, blokkerings-, overbereiksignaalniveaus instellen
De waarschuwings-, blokkerings- en overbereiksignaalniveaus kunnen veranderd worden. Het
standaardniveau en -bereik is als volgt: Parameter

Standaard-

Bereik

Waarschuwing*

3 mA

0 mA tot 6 mA

Blokkeren

2 mA

1 mA tot 3 mA

Overbereik

21 mA

20 mA tot 21,6 mA

* Voor ATEX-naleving moet de waarschuwingswaarde niet ingesteld zijn op > 3 en < 5 mA. Als de
waarschuwingslimiet hoger is dan 4 mA, schakelt het uitgangsignaal van de waarschuwingswaarde
(1 sec.) naar de huidige gaswaarde (9 sec.).
De tolerantie voor de nominale stroomuitvoerwaarde is ± 0,2 mA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Gebruiker configuratie.
Selecteer Stroom blokkeren.
Voer de nieuwe waarde in voor de stroom binnen het toegestane bereik en druk op Enter.
Selecteer Stroom waarschuwing.
Voer de nieuwe waarde in voor de stroom binnen het toegestane bereik en druk op Enter.
Selecteer Stroom overbereik.
Voer de nieuwe waarde in voor de stroom binnen het toegestane bereik en druk op Enter.
Druk op Verzenden om de informatie naar Searchpoint Optima Plus te verzenden.
Ga terug naar het Welkomscherm.

Opmerking: Als een waarde wordt verzonden die buiten het toegestane bereik valt, wordt de waarde afgewezen.
Searchpoint Optima Plus biedt de optie om de vorige waarde te herstellen of een andere waarde in te voeren.

12.4 Informatie over toestelidentificatie configureren
Searchpoint Optima Plus is geschikt voor informatie die door de gebruiker wordt geprogrammeerd, zoals
een identificatienummer (tag) of informatie over de vestiging. Er zijn vijf tekstvelden: •
•
•
•
•

Beschrijving mat max. 26 tekens
Installatiedatum: mm/dd/jj
Installatienummer: max. 8 tekens
Toesteltag: max. 8 tekens
Transmitter-ID: max. 32 tekens

De velden voor Beschrijving, Installatiedatum en Installatienummer zijn blanco, totdat ze worden geconfigureerd.
Opmerking: Het toesteltag en de transmitter-id worden vaak door HART®-hosts gebruikt om individuele
toestellen te identificeren (zelfs wanneer een handheld toestel direct op de Searchpoint Optima Plus is
aangesloten). Deze velden mogen niet blanco gelaten worden.
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1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Installatiedetails.
3. Selecteer Beschrijving.
4. Voer de benodigde informatie in met maximaal 26 tekens (bijv. het toesteltype) en druk op Enter.
5. Selecteer Installatiedatum.
6. Voer de benodigde informatie als volgt in: mm/dd/jjj (bijv. de datum van installatie) en druk op Enter.
7. Selecteer Installatienummer.
8.	Voer de benodigde informatie in met maximaal 8 tekens (bijv. het nummer van de installatie) en druk
op Enter.
9. Selecteer Toesteltag.
10.	Voer de benodigde informatie in met maximaal 8 tekens (bijv. een uniek toestelidentificatienummer) en
druk op Enter.
11. Selecteer Transmitter-ID.
12. Voer de benodigde informatie in met maximaal 32 tekens (bijv. de toestellocatie) en druk op Enter.
13. Druk op Verzenden om de informatie naar Searchpoint Optima Plus te verzenden.
14. Ga terug naar het Welkomscherm.

12.5 De 4-20 mA-uitvoer vaststellen
De 4-20 mA uitvoer kan op een vaste waarde tussen 1 en 21 mA worden gezet, die kan worden gebruikt om
de controller te kalibreren of het systeem te testen.
Opmerking: Deze functie schakelt automatisch uit na 10 minuten zonder activiteit.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus
was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de HART® Communicatie.
Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.
1.
2.
3.
4.
5.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Test.
Selecteer mA Lustest.
Het display geeft een waarschuwingsbericht weer. Druk op OK.
Selecteer het gewenste analoge uitvoerniveau en druk op Enter.

Searchpoint Optima Plus zorgt nu voor de ingestelde mA-uitvoer.
6. Wanneer het toestel klaar is, drukt u op OK.
7. Herhaal stappen 4 en 5, zo nodig met een andere waarde of selecteer Einde.
8.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
9. Het display vertoont een bevestigingsbericht. U keert terug naar het Welkomscherm.
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12.6 De 4-20 mA-lusintegriteit testen
Het wordt aanbevolen om de 4-20 mA-lusintegriteit te testen door de Searchpoint Optima Plus in te stellen
op de uitvoer van een overbereikstroom. Dit bevestigt dat er geen storingen in het systeem aanwezig zijn
die voor een stroomlimiet kunnen zorgen.
Opmerking: Deze functie schakelt automatisch uit na 10 minuten zonder activiteit.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus
was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de HART® Communicatie.
Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Test.
Selecteer mA Lustest.
Het display geeft een waarschuwingsbericht weer. Druk op OK.
Selecteer Overig.
Voer 21 in en druk op Enter.

Searchpoint Optima Plus zorgt nu voor een uitvoer van 21 mA.
7. Controleer of het signaal van de controller > 20 mA, en druk op OK.
8. Select Einde.
9.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
10. Het display vertoont een bevestigingsbericht. U keert terug naar het Welkomscherm.
Opmerking: Als de stroom bij de controller niet juist is, controleert u de 4-20 mA-lusaansluitingen en
bekabeling. Ook controleert u of de lusweerstand kleiner is dan 600Ω. In de stand ‘current source’ is voor
spanningen van 18 tot 20 Vdc de maximale lusweerstand 500Ω.

12.7 De 4-20 mA-lus kalibreren
Zo nodig kan de 4-20 mA-stroomuitvoer aan de controller aangepast worden. Dit is geen gaskalibratie.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus
was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de HART® Communicatie.
Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.
Opmerking: Als dit proces wordt onderbroken, is het nodig om 10 minuten te wachten, voordat de kalibratie
opnieuw wordt gestart. Zie hoofdstuk 14, Problemen oplossen.
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Opmerking: Er kunnen verschillende vertragingen bestaan voor lage en hoge kalibratie.
1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Kalibreren.
3. Selecteer mA Luskalibratie.
4. Het display zegt dat u het toestel op een referentiemeter moet aansluiten. Druk op OK.
5. De analoge uitvoer wordt op 4 mA gezet. Druk ter bevestiging op OK.
6.	Voer de eigenlijke waarde van de analoge uitvoerwaarde in (van de referentiemeter of de controller) en
druk op Enter.
De Searchpoint Optima Plus verzamelt gegevens en voert de lage kalibratie uit.
7.	Na afloop vertoont het display een bericht dat de detector klaar is om de hoge kalibratie uit te voeren.
Druk op OK.
8. De analoge uitvoer wordt op 20 mA gezet. Druk ter bevestiging op OK.
9.	Voer de eigenlijke waarde van de analoge uitvoerwaarde in (van de referentiemeter of de controller) en
druk op Enter.
De Searchpoint Optima Plus verzamelt gegevens en voert de hoge kalibratie uit.
10. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK
11. Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten.
Druk op OK.
12. Ga terug naar het Welkomscherm.

12.8 De interne alarmdrempelwaarde configureren
De interne alarmdrempelwaarde wordt gebruikt om gebeurtenissen te loggen wanneer de gaswaarde
hoger is dan de drempelwaarde. Ook wordt deze waarde gebruikt om een alarm te simuleren. De
standaardwaarde is 20% FSD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Gasconfiguratie.
Selecteer Alarmdrempelwaarde configuratie.
Selecteer Alarmdrempelwaarde.
Voer de nieuwe waarde in tussen 10% FSD en 65% FSD en druk op Enter.
Druk op Verzenden om de informatie naar Searchpoint Optima Plus te verzenden.
Ga terug naar het Welkomscherm.

12.9 Simulatie
Searchpoint Optima Plus kan alarm-, storings- en waarschuwingscondities simuleren. Dit kan
worden gebruikt om de reactie van het totale systeem te testen. Gesimuleerde alarmen, storingen en
waarschuwingen worden niet in de eventhistoriek opgeslagen.
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Opmerking: Zet de instelling van 'De werking HART tijdens storing' op 'HART ACTIEF', voordat u een
storing simuleert om te voorkomen dat de communicatie met de Searchpoint Optima Plus verloren gaat.
Raadpleeg 'De werking van HART® tijdens een storing configureren'.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus
was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de HART® Communicatie.
Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.
Opmerking: Deze functie schakelt automatisch uit na 10 minuten zonder activiteit.
1.
2.
3.
4.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Test.
Selecteer Alarmstoring simuleren.
Selecteer de gewenste functie die gesimuleerd moet worden en druk op Enter.

Searchpoint Optima Plus voert de juiste mA-waarde uit en controleert het systeem op fouten.
5. Als de simulatie is gelukt, vertoont het display het bericht 'Geen specifieke fout'. Druk op OK.
6. Herhaal stappen 4 en 5 om andere functies te simuleren.
7. Wanneer de test klaar is, selecteert u Einde simulatie en drukt u op Enter.
8. Het display vertoont het bericht 'Geen specifieke fout'. Druk op OK.
9.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
10. Ga terug naar het Welkomscherm.

12.10 Storingen of Waarschuwingen wissen
Tijdens de inbedrijfstelling kunnen storingen of waarschuwingen worden weergegeven. Dit wordt
aangegeven door het 4-20 mA-uitvoersignaal. Gebruik de onderstaande procedure om ze te wissen.
1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Detectorstatus
3.	Selecteer Actieve storingen or Actieve waarschuwingen om op storingen of waarschuwingen
te controleren.
4. Selecteer Weergave, daarna Eerste, Volgende of Vorige om de storing of waarschuwing te zien.
Opmerking: De optie 'Eerste' geeft de storing of waarschuwing weer die als eerste is voorgekomen.
'Einde lijst' betekent dat de laatste storing of waarschuwing is bereikt.
5. Druk op OK en Terug om terug te keren naar het Detectorstatus-menu.
Opmerking: Als er geen actieve storingen of waarschuwingen aanwezig zijn, is het mogelijk dat het 4-20 mAuitvoersignaal is vergrendeld vanwege een eerdere fout of waarschuwing die nu is gewist. Ga door naar stap
7 of vergrendelde storingen of waarschuwingen te wissen.
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6.	Gebruik de informatie in het hoofdstuk 'Problemen oplossen' in deze handleiding om het probleem
te verhelpen.
7. Druk op Terug om terug te keren naar het Toestelopstelling-menu.
8. Selecteer Test.
9. Selecteer Toestel resetten.
10.	Druk op OK om het toestel te resetten, zodat alle vergrendelde storingen of waarschuwingen worden
vrijgegeven.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
11. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
12.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
13. Ga terug naar het Welkomscherm.
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Lees dit hoofdstuk als HART® Communicatie wordt gebruikt om met de Searchpoint
Optima Plus te communiceren.
Opmerking: Voor deze aanwijzingen wordt aangenomen dat een geschikte HART®-host (handheld of pc) op
de Searchpoint Optima Plus is aangesloten en dat de gebruiker is ingelogd met toegangsrechten op Niveau
1.

13.1 Inleiding
In dit deel wordt uitgelegd hoe het gewone onderhoud wordt uitgevoerd. Raadpleeg IEC/EN 60079-29-2 of
de andere lokale of nationale richtlijnen voor het bepalen van een geschikt onderhoudsschema.
Inspectie

De detector controleren en reinigen

Inspectie van een detector met een stroomhuis

Een detector met een stroomhuis controleren en reinigen

Bumptest (gasuitdaging)

Een gastest uitvoeren met de begassingshuls

Bumptest (gasuitdaging) met RGC

Een gastest uitvoeren met de externe begassingscel (indien aanwezig)

De Searchpoint Optima Plus weer op nul stellen De detector opnieuw op nul stellen als de gastestresultaten onacceptabel zijn
Kalibratie

Een nulkalibratie uitvoeren (en een bereikkalibratie, indien nodig)

Kalibratie-informatie opslaan

Er is een tekstveld waarin de gebruiker handige informatie over de gastest
en kalibratie kan invoeren.

Onderzoek naar storingen of waarschuwingen

Storingen en waarschuwingen weergeven

Opgelet: Nadat een parameter is veranderd, moet de Searchpoint Optima Plus worden ondervraagd
en moet worden gecontroleerd of de ontvangen waarde juist is.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus
was onderbroken. Als dit gebeurt, kan de vergrendeling worden verwijderd met de HART® Communicatie.
Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.

13.2 Inspectie
Searchpoint Optima Plus moet af en toe geïnspecteerd en zo nodig gereinigd worden. De benodigde frequentie
van de inspecties hangt af van de lokale omstandigheden en moet op basis van ervaring worden vastgesteld.
Opgelet: de gaswaarden worden vaak tijdens deze procedure gecreëerd. Volg de stappen om de
4-20 mA-uitvoer te blokkeren. Zorg ervoor dat de detector niet in de Blokkeren-stand wordt gelaten.
1.
2.
3.
4.
5.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Test.
Selecteer Blokkeren.
Selecteer Blokkeren starten en druk op Enter.
Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK. De 4-20 mA-uitvoer is nu geblokkeerd.
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6.	Inspecteer de Searchpoint Optima Plus-detector, de aansluitdoos en de bekabeling op mogelijke
beschadigingen.
7. Maak met een 13 mm steeksleutel de twee borgmoeren los en verwijder de Standaardweerbescherming.
8.	Inspecteer de weerbescherming op beschadigingen en vuil of andere verontreinigingen. Reinig de
weerbescherming of vervang hem indien nodig.
9. Inspecteer de stofbeschermer; reinig of vervang hem indien nodig.
10. Verwijder de stofbeschermer en inspecteer de optiek.
11.	Haal alle vuil en stof van de optiek af met een mild schoonmaakmiddel en een zacht doekje of
wattenstaafje. Geen oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.
12. Zet de stofbeschermer en de standaardweerbescherming weer op hun plaats.
13.	Selecteer Toestel Resetten om alle storingen of waarschuwingen te verwijderen die door de
reinigingsprocedure zijn geactiveerd.
14. Druk op OK om het toestel te resetten.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
15. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
16.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
17. Selecteer Blokkeren.
18. Selecteer Blokkeren stoppen en druk op Enter.
19. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK om de 4-20 mA-uitvoer vrij te zetten.
20. Ga terug naar het Welkomscherm.

13.3 Inspectie van een detector in een stroomhuis
Searchpoint Optima Plus moet af en toe geïnspecteerd en zo nodig gereinigd worden. De benodigde frequentie
van de inspecties hangt af van de lokale omstandigheden en moet op basis van ervaring worden vastgesteld.
Opgelet: de gaswaarden worden vaak tijdens deze procedure gecreëerd. Volg de stappen om de
4-20 mA-uitvoer te blokkeren. Zorg ervoor dat de detector niet in de Blokkeren-stand wordt gelaten.
Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Test.
Selecteer Blokkeren.
Selecteer Blokkeren starten en druk op Enter.
Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK. De 4-20 mA-uitvoer is nu geblokkeerd.
Inspecteer de Searchpoint Optima Plus-detector, de aansluitdoos en de bekabeling op mogelijke
beschadigingen.
7. Haal alle leidingen van het stroomhuis af.
8.	Verwijder met behulp van een ½ inch / 13 mm steeksleutel de beide zwarte borgmoeren van het stroomhuis.
Bewaar de O-ringen onder de borgmoeren.
9.	Schuif het stroomhuis van de Searchpoint Optima Plus af. Dit vereist mogelijke enige krachtsinspanning
vanwege de frictie van de O-ring.
10.	Haal alle vuil en stof van de optiek af met een mild schoonmaakmiddel en een zacht doekje of
wattenstaafje. Geen oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11.	Zorg ervoor dat de grote afdichtingsring in het stroomhuis zelf en de beide kleine O-ringen die onder de
borgmoeren passen, schoon en functioneel zijn. Vervang ze in geval van twijfel.
12.	Schuif het stroomhuis over het uiteinde van de Searchpoint Optima Plus en duw totdat het stroomhuis
stevig vast zit.
13. Zet de O-ringen en borgmoeren terug op hun plaats.
14.	Selecteer Toestel Resetten om alle storingen of waarschuwingen te verwijderen die door de
reinigingsprocedure zijn geactiveerd.
15. Druk op OK om het toestel te resetten.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
16. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
17.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
18. Selecteer Blokkeren.
19. Selecteer Blokkeren stoppen en druk op Enter.
20. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK om de 4-20 mA-uitvoer vrij te zetten.
21. Ga terug naar het Welkomscherm.

13.4 Bumptest (gasuitdaging)
De werking van de Searchpoint Optima Plus kan worden getest met een geschikt soort testgas.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd. De 4-20 mA-uitvoer wordt automatisch
geblokkeerd. Als de procedure wordt afgebroken, mag de detector niet in de Blokkeren-stand blijven staan.
Opmerking: De detector moet één uur voorafgaand aan de gastest worden ingeschakeld.
1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Kalibreren.
3. Selecteer Bumptest.
4. Selecteer Bumptest starten en druk op Enter.
5. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK. De 4-20 mA-uitvoer is nu geblokkeerd.
6. Plaats een begassingshuls op de Searchpoint Optima Plus.
7. Presenteer gedurende ~ 30 - 60 sec. geschikt testgas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut.
8.	Controleer of de Searchpoint Optima Plus op het testgas reageert. De real-time gasconcentratie wordt
op het scherm weergegeven. De waarde moet binnen ± 20% van de doelwaarde liggen. Wanneer u
klaar bent om door te gaan, drukt u op OK.
Opmerking: Als de gaswaarde niet acceptabel is voor de toepassing, voert u opnieuw een nulstelling bij de
Searchpoint Optima Plus uit en herhaalt u de test. Factoren die in overweging moeten worden genomen bij
de beoordeling van de gasrespons: • Testgas en concentratie
• Tolerantie van de testgasconcentratie
• Atmosfeerdruk
• Omgevingstemperatuur
• Windsnelheid
62

MAN0905_Uitgave 5_12/13

Searchpoint Optima Plus met optionele HART®-uitvoer
Handleiding
2108M0550

13. Onderhoud met HART®
Communicatie
9.	Verwijder de begassingshuls en wacht totdat het testgas is verdwenen (~ 30 sec). Controleer of de
gaswaarde weer op nul staat. Druk op OK om de 4-20 mA-uitvoer vrij te zetten.
10. Ga terug naar het Welkomscherm.

13.5 Bumptest (gasuitdaging) met externe begassingscel (RGC)
Met een testgas van 50% v/v methaan in de externe begassingscel (RGC), wordt door de meeste Searchpoint
Optima Plus-detectors een gasrespons gegeven. De waarde hangt af van de doelgaskalibratie van de
detector. De RGC is een instrument om de detector op een gasrespons te controleren en is niet nauwkeurig;
daarom is het te verwachten dat er enig verschil bestaat tussen de respons van verschillende detectors.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd. De 4-20 mA-uitvoer wordt
automatisch geblokkeerd. Als de procedure wordt afgebroken, mag de detector niet in de Blokkerenstand blijven staan.
Opgelet: De maximale stroomsnelheid is 0,3 liter per minuut om te voorkomen dat het gas in de RGC
onder druk komt te staan.
Opmerking: Deze procedure geldt alleen als de Searchpoint Optima Plus is uitgerust met een externe
begassingscel (RGC). De externe begassingscel is een optie die in de fabriek wordt geïnstalleerd.

Tuiten voor hoge
gasconcentratie (v/v cel)

Externe begassingscel

1.	Inspecteer de begassingsleidingen naar de RGC. Zorg ervoor dat de uitlaat vrij is en uit de buurt is van
de Searchpoint Optima Plus, en geen gevaar oplevert.
2. Selecteer Toestelopstelling.
3. Selecteer Kalibreren en dan Bumptest.
4. Selecteer Bumptest starten en druk op Enter.
5. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK. De 4-20 mA-uitvoer is nu geblokkeerd.
6.	Presenteer 50% v/v methaan met een snelheid van 0,3 liter per minuut gedurende ~ 30 - 60 sec.
(Bij lange gasleidingen > ~10 m zal het iets langer duren voordat het gas de Searchpoint Optima Plus
bereikt.)
7.	Controleer of de Searchpoint Optima Plus op het testgas reageert. De real-time gasconcentratie wordt
op het scherm weergegeven. Wanneer u klaar bent om door te gaan, drukt u op OK.
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8.	Spoel de externe begassingscel met nulgas tot de gasmeting weer is teruggekeerd naar nul. Druk op
OK voor vrijgave van de 4-20 mA uitgang.
9. Ga terug naar het Welkomscherm.
Opmerking: Als de gaswaarde niet acceptabel is voor de toepassing, voert u opnieuw een nulstelling bij de
Searchpoint Optima Plus uit en herhaalt u de test.

13.6 De Searchpoint Optima Plus weer op nul stellen
Voer opnieuw een nulstelling uit bij de Searchpoint Optima Plus bij een onverwachte reactie op een gastest.
In de meeste gevallen herstelt een nulstelling de nauwkeurigheid en is een volledige bereikkalibratie dus niet
nodig.
Opgelet: Gedurende deze procedure wordt de 4-20 mA-uitvoer automatisch geblokkeerd. Als de
procedure wordt afgebroken, mag de detector niet in de Blokkeren-stand blijven staan.
1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Kalibreren.
3. Selecteer Gas kalibreren.
4. Het display geeft een waarschuwingsbericht weer. Druk op OK.
5.	Zorg ervoor dat er nul gas aanwezig is in de buurt van de Searchpoint Optima Plus. Zo nodig plaatst u
een begassingshuls en presenteert u nulgas.
6.	Zodra de gaswaarde op het display stabiel is, drukt u op OK om de nulkalibratie te starten. Wacht ca.
15 seconden. De 4-20 mA-uitvoer wordt nu automatisch geblokkeerd.
7.	Het display toont het bericht dat de nulkalibratie is gelukt en biedt aan om zonder een bereikkalibratie
de functie te verlaten. Selecteer Ja en druk op Enter.
8.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
9. Ga terug naar het Welkomscherm.

13.7 Kalibratie
De Searchpoint Optima Plus is in de fabriek gekalibreerd en hoeft niet herhaaldelijk gekalibreerd te worden.
Meestal zal een nulstelling alle onnauwkeurigheden van de gaswaarde corrigeren. Het wordt ten sterkste
aangeraden geen bereikkalibratie uit te voeren.
In het onwaarschijnlijke geval dat een bereikkalibratie nodig is, gebruikt u een bus doelgas van ca.
50% FSD, met een nauwkeurigheid van minstens ± 2%.
Opmerking: Searchpoint Optima Plus accepteert een kalibratiegasconcentratie van 30% tot 125% FSD,
maar deze functie is gereserveerd voor speciale toepassingen.
Kalibreer de Searchpoint Optima Plus niet tijdens perioden met een zeer hoge of lage atmosfeerdruk, zeer
veel wind of storm.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd. De 4-20 mA-uitvoer wordt
automatisch geblokkeerd. Als de procedure wordt afgebroken, mag de detector niet in de Blokkerenstand blijven staan.
Opmerking: De detector moet één uur voorafgaand aan de kalibratie worden ingeschakeld.
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1.	Maak met een 13 mm steeksleutel de twee borgmoeren los en verwijder de Standaardweerbescherming
van de Searchpoint Optima Plus.
2.	Plaats een kalibratiedop op de Searchpoint Optima Plus. Zorg ervoor dat hij goed op de detector wordt
gedrukt.
3. Selecteer Toestelopstelling.
4. Selecteer Kalibreren.
5. Selecteer Gas kalibreren.
6. Het display geeft een waarschuwingsbericht weer. Druk op OK.
7.	Zorg ervoor dat er nul gas aanwezig is in de buurt van de Searchpoint Optima Plus. Zo nodig
presenteert u nul gas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut.
8.	Zodra de gaswaarde op het display stabiel is, drukt u op OK om de nulkalibratie te starten. Wacht ca.
15 seconden. De 4-20 mA-uitvoer wordt nu automatisch geblokkeerd.
9.	Het display toont het bericht dat de nulkalibratie is gelukt en biedt aan om zonder een bereikkalibratie
de functie te verlaten. Selecteer Nee en druk op Enter.
10. Voer de concentratie van het bereikkalibratiegas in en druk op Enter.
11.	Presenteer gas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut. Wacht tot de gaswaarde op het scherm is
gestabiliseerd. (~ 30 - 60 sec).
12. Druk op OK om de bereikkalibratie te starten en wacht ca. 15 seconden.
13.	Het display vertoont een bericht dat de bereikkalibratie is gelukt. Verwijder de kalibratiedop en wacht
totdat het testgas is verdwenen (~ 30 sec).
14. Controleer of de gaswaarde weer op nul staat. Druk op OK om de 4-20 mA-uitvoer vrij te zetten.
15. Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten.
Druk op OK.
16. Ga terug naar het Welkomscherm.
17. Zet de sandaardweerbescherming terug op zijn plaats en draai de twee borgmoeren weer aan.

13.8 Kalibratie-informatie opslaan
Zo nodig kan de door de gebruiker geprogrammeerde informatie in het Kalibreren-menu opgeslagen worden
in het 'Kalibratie info' tekstveld. De datum van de laatste bumptest kan bijvoorbeeld worden opgeslagen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Kalibreren.
Selecteer Kalibratie info.
Voer de benodigde informatie in met maximaal 32 tekens en druk op Enter.
Druk op Verzenden om de informatie naar Searchpoint Optima Plus te verzenden.
Ga terug naar het Welkomscherm.
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13.9 Onderzoek naar storingen of waarschuwingen
Als de detector een storing of een waarschuwing over de 4-20 mA-uitvoer weergeeft, moet het probleem zo
snel mogelijk onderzocht en verholpen worden. Sommige storingen en waarschuwingen vergrendelen de
4-20 mA-uitvoer, die met een Reset weer wordt vrijgegeven.
1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Detectorstatus.
3.	Selecteer Actieve storingen or Actieve waarschuwingen om alle huidige storingen of
waarschuwingen te zien.
4. Selecteer Weergave, daarna Eerste, Volgende of Vorige om de storing of waarschuwing te zien.
Opmerking: De optie 'Eerste' geeft de storing of waarschuwing weer die als eerste is voorgekomen.
5. Selecteer Terug en dan Eventhistorie om een aantal gebeurtenissen in meer detail te onderzoeken.
6. Selecteer Filter en daarna Waarschuwingen of Storingen om de gewenste gebeurtenissen weer te geven.
7.	Selecteer Weergave en vervolgens Laatste log, Oudere log of Nieuwere log om door de tabel met
gemelde gebeurtenissen te navigeren.
8. Druk op Terug om terug te keren naar het Detectorstatus-menu.
9.	Gebruik de informatie in hoofdstuk 14 Problemen oplossen in deze handleiding om het probleem
te verhelpen.
10. Druk op Terug om terug te keren naar het Toestelopstelling-menu.
11. Selecteer Test.
12. Selecteer Toestel resetten.
13.	Druk op OK om het toestel te resetten, zodat alle vergrendelde storingen of waarschuwingen worden
vrijgegeven.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
14. Het display geeft een bevestigingsbericht weer. Druk op OK.
15.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
16. Ga terug naar het Welkomscherm.
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Dit hoofdstuk legt uit hoe de problemen worden verholpen die bij de Searchpoint Optima Plus kunnen
voorkomen.
Het deel Waarschuwingen en Storingen legt de betekenis van diagnostische berichten uit en geeft de
aanbevolen actie om het probleem te verhelpen.
Sommige storingen en waarschuwingen vergrendelen de 4-20 mA-uitvoer, die met een Reset weer wordt
vrijgegeven.
Opmerking: Als de configuratie is gewijzigd, moet u 15 seconden wachten voordat u een zachte reset
uitvoert of de stroom uit en weer aan zet.
Opmerking: Bij aansluiting aan of ontkoppeling van een multimeter, moet de Searchpoint Optima Plus
worden uitgeschakeld, anders geeft de detector een vergrendelde waarschuwing weer dat de 4-20 mA-lus
was onderbroken. Als dit gebeurt, kan dit worden vrijgegeven met de SHC1 Handheld Interrogator of de
HART® Communicatie. Raadpleeg Storingen of Waarschuwingen wissen.
Opmerking: Searchpoint Optima Plus blijft als gasdetector functioneren als er een Waarschuwing wordt
weergegeven, ook al zullen sommige functies minder goed presteren.
Als een probleem niet verdwijnt, neemt u contact op met Honeywell Analytics voor advies. De contactgegevens
staan op de achterpagina.

14.1 Problemen oplossen
Fout/probleem

Mogelijke oorzaak

Corrigerende actie

Geen analoge uitvoer

Probleem met de elektrische 1. Controleer de voedingsspanning van +24 V naar de detector.
installatie
Deze spanning moet tussen de +18 V en +32 V liggen.
2. Controleer de kabels en aansluitingen naar de detector, met
name de 4-20 mA-lussen.

De uitvoer is < 1 mA of
1 mA

Detector vertoont een
Storing

1. Sluit de SHC1 Handheld Interrogator aan op de detector of
gebruik HART® Communicatie om de reden voor de Storing te
achterhalen (raadpleeg Onderhoud).
2. Diagnosticeer het probleem met de onderstaande tabel met
waarschuwings- en storingsberichten.

De uitvoer is 2 ± 0,2 mA
(of ander geconfigureerd
blokkeringsniveau)

De detector is Geblokkeerd

1. De blokkeerstand heeft geen time-out. De procedure kan zijn
afgebroken terwijl de detector geblokkeerd was.
2. Sluit de detector aan op HART® Communicatie en selecteer
Toestelopstelling, Test, Blokkeren en vervolgens Blokkeren
stoppen
of
Sluit de detector aan op de SHC1 Handheld Interrogator en
selecteer Kalibreren en vervolgens Normaal 4-20.

De uitvoer is 3 ± 0,2 mA
(of ander geconfigureerd
waarschuwingsniveau)

De detector geeft een
Waarschuwing aan
Opmerking: De detector
functioneert nog steeds
als gasdetector

1. Sluit de SHC1 Handheld Interrogator aan op de detector
of gebruik HART® Communicatie om de reden voor de
Waarschuwing te achterhalen (raadpleeg Onderhoud).
2. Diagnosticeer het probleem met de onderstaande tabel met
waarschuwings- en storingsberichten.
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Detector reageert niet zoals
verwacht op testgas.

De uitvoer lijkt te
voortdurend te veranderen

De uitvoer lijkt instabiel
te zijn

Nul offset

1. Voer een nieuwe nulstelling uit bij de Searchpoint Optima Plus
voordat u de test herhaalt (raadpleeg Onderhoud, Bumptest).

Vuile optiek

1. Controleer of de optiek schoon en droog is. Zo nodig reinigt
u de optiek en voert u een zachte reset uit (raadpleeg Onderhoud,
Inspectie).

Hoge of lage atmosfeerdruk

1. Searchpoint Optima Plus compenseert niet voor de gevolgen
van atmosfeerdruk, die de gaswaarde kunnen veranderen
(raadpleeg Specificatie).

Onjuist testgas

1. Controleer voor welk gas en meetbereik de Searchpoint Optima
Plus is gekalibreerd.
2. Controleer of het juiste testgas, in de juiste concentratie en met
een geschikte tolerantie wordt gebruikt.
3. Controleer of de gascilinder leeg is.
4. Controleer of de gasslangetjes of inlaatpijpjes gebroken of
geblokkeerd zijn.
5. Controleer of de juiste stroomsnelheden en stabilisatietijden
worden gebruikt (raadpleeg Onderhoud, Bumptest).

De detector staat in de
HART® Multi-Drop-stand

1. Een detector die op de HART® Multi-Drop-stand staat, heeft
een constante output van 4 mA.

De detector moet
gekalibreerd worden

1. Als alle bovenstaande controles zijn uitgevoerd en het
probleem is niet verholpen, dan moet een complete kalibratie
worden uitgevoerd.

Correcte reactie op lage
gasconcentratie

1. Controleer de gasconcentratie als de Searchpoint Optima Plus
is geïnstalleerd met een gevoelige draagbare gasdetector.

Opgehoopte verontreiniging
op de optiek, bijv.
olienevel, uitlaatdampen,
oplosmiddelen, enz.

1. Reinig de Searchpoint Optima Plus en voer een Reset uit
(raadpleeg Onderhoud, Inspectie).
2. Zo mogelijk identificeert en minimaliseert u de mogelijke
verontreinigingsbronnen. Verontreiniging kan door stoom worden
meegenomen.

Elektrische storing in de
4-20 mA-kabels

1. Controleer op aardlussen. Bevestig dat het scherm juist is
geaard (raadpleeg Elektrische installatie, Aarding).
2. Zoek naar ruis bij het signaal met een oscilloscoop. Dit kan
enige indicatie van de mogelijke bron geven.
3. Voor lawaaierige installatie moet u overwegen om bij de
controlekaart filters en signaalverwerkers te gebruiken.

Slechte contacten

1. Controleer de aansluitingen in de aansluitdoos.
2. Zo nodig draait u de aansluitingen vast.
3. Overmatige trilling kan de aansluitingen los maken. Zo mogelijk
identificeert en minimaliseert u de mogelijke trillingsbronnen.
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De detector reageert niet
op de SHC1 Handheld
Interrogator

Onjuiste aansluiting (met
1. Controleer of de SHC1 Handheld Interrogator juist op de
mogelijk display van Comms DVC100 is aangesloten of dat het SHC Protection Device juist
Error 100)
is aangesloten (raadpleeg het hoofdstuk De SHC1 Handheld
Interrogator gebruiken).
Onjuiste software

1. De Searchpoint Optima Plus werkt alleen met versie 3v0 of
hoger van de SHC1 Handheld Interrogator-software. Controleer de
softwareversie.
2. Als het niet de juiste versie is, neemt u contact op met
Honeywell Analytics voor de nieuwste versie van de software voor
de SHC1 Handheld Interrogator.

Onjuiste stand (met mogelijk 1. Zet de SHC1 Handheld Interrogator aan en controleer het
display van Comms Error 99) display. Er moet Optima+ staan (niet Optima of Excel).
2. Als het display onjuist is, moet u de bedrijfsstand veranderen
in Optima+ (raadpleeg het hoofdstuk De SHC1 Handheld
Interrogator gebruiken).

De detector reageert niet op
HART® Communicatie

Batterij niet OK

1. Controleer de batterij van de SHC1 Handheld Interrogator.
2. Zo nodig vervangt u de batterij (raadpleeg het hoofdstuk De
SHC1 Handheld Interrogator gebruiken).

Interferentie van HART®
-communicatie

De HART®-communicatie krijgt voorrang boven de RS485communicatie die wordt gebruikt door de SHC1 Handheld
Interrogator. Als de Searchpoint Optima Plus gelijktijdig
wordt gezocht door een HART®-host, kunnen er tijdelijke
communicatiefouten optreden.

HART®-optie is niet
geïnstalleerd

1. Controleer of de detector is uitgerust met de optionele HART®
Communicatie (het onderdeelnummer eindigt met een H)

Onjuist bestand met
toestelbeschrijving
(Device Description)

1. Controleer of het juiste bestand met de toestelbeschrijving is
geladen en geselecteerd.

Probleem met de ontvangst
van het 4-20 mA-signaal

1. Controleer de kabels en aansluitingen naar de detector, met
name de 4-20 mA-lussen.
2. Controleer de 4-20 mA-lus op ruis

De detector vertoont een
STORING en de uitvoer is
minder dan 1 mA

1. HART® Communicatie functioneert niet als de uitvoerstroom
minder is dan 1 mA.
2. Configureer de detector voor een uitvoer van 1 mA bij een
storing (raadpleeg Inbedrijfstelling, De werking van HART® tijdens
een storing configureren)
Opmerking: Soms is het nodig om de stroom naar de
detector uit en weer in te schakelen en de instelling
tijdens de opwarmperiode van 60 seconden te
veranderen, terwijl de detector op Blokkeren staat.

HART®-host zoekt een
waarde die niet is ingesteld

1. HART®-hosts zoeken gewoonlijk het toesteladres (Device
Address), de toesteltag (Device Tag), de zender-id (Transmitter ID)
of de unieke toestel-id (Unique Device ID) om een veldtoestel te
vinden.
2. Verander de instelling zodat toesteladres (Device Address)
wordt gebruikt (dit wordt altijd in de detector ingesteld).

69

MAN0905_Uitgave 5_12/13

Searchpoint Optima Plus met optionele HART®-uitvoer
Handleiding
2108M0550

14. Problemen oplossen
De detector reageert niet op
het HART® handheld toestel

Onjuiste aansluiting

1. Controleer of het HART® handheld toestel juist is aangesloten.

Onjuist bestand met
toestelbeschrijving
(Device Description)

1. Controleer of het juiste bestand met de toestelbeschrijving is
geladen en geselecteerd.

HART®-optie is niet
geïnstalleerd

1. Controleer of de detector is uitgerust met de optionele HART®
Communicatie (het onderdeelnummer eindigt met een H)

Batterij niet OK

1. Controleer de batterij van het HART® handheld toestel.
2. Vervang zo nodig de batterij (raadpleeg de aanwijzingen van
de fabrikant)

De detector vertoont een
STORING en de uitvoer is
minder dan 1 mA

1. HART® Communicatie functioneert niet als de uitvoerstroom
minder is dan 1 mA.
2. Configureer de detector voor een uitvoer van 1 mA bij een
storing (raadpleeg Inbedrijfstelling, De werking van HART® tijdens
een storing configureren)
Opmerking: Soms is het nodig om de stroom naar de
detector uit en weer in te schakelen en de instelling
tijdens de opwarmperiode van 60 seconden te
veranderen, terwijl de detector op Blokkeren staat.

Het HART® handheld toestel
zoekt een waarde die niet is
ingesteld

1. HART®-hosts zoeken gewoonlijk het toesteladres (Device
Address), de toesteltag (Device Tag), de zender-id (Transmitter ID)
of de unieke toestel-id (Unique Device ID) om een veldtoestel te
vinden.
2. Verander de instelling zodat toesteladres (Device Address)
wordt gebruikt (dit wordt altijd in de detector ingesteld).

De 4-20 mA-luskalibratie
werd afgebroken en de
detector zit nu vast in een
time-out (HART®-detectors)

Er is een time-out van
10 minuten voordat de
kalibratie opnieuw gestart
kan worden.

1. Als u de time-outvertraging wilt omzeilen, kiest u 'mA Lustest'
in het Testmenu.
2. Kies 4-20 mA tot 4 mA.
3. Selecteer 'Einde'.
4. De mA-luskalibratie kan nu opnieuw gestart worden.

Wachtwoord voor toegang
op Niveau 1 is verloren
(HART®-detector)

Sommige handheld
toestellen hebben een
standaardwachtwoord
dat per abuis kan worden
ingesteld

1. Start het handheld toestel opnieuw.
2. Uit het 'Toestelopstelling'-menu kiest u 'Gebruikerslogin' en
'Niveau 1'.
3. Op het scherm met de wachtwoordinvoer, typt u niets. Druk
op Enter (gebruik het standaardwachtwoord van het handheld
toestel).
4. Als dit is gelukt, kiest u 'Gebruikersconfiguratie' en
'Wachtwoord veranderen' om een bekend wachtwoord in te
voeren.
5. Als het bovenstaande niet is gelukt, neemt u contact op met
Honeywell Analytics.
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14.2 WAARSCHUWNGEN en STORINGEN
SHC1

HART®

Betekenis

Oplossing

W – Temp Lim
Exceeded (error 0)

Waarschuwing
De opgegeven bedrijfs- 1. Bescherm de detector tegen hitte / kou.
Temperature Limit temperatuurlimieten zijn 2. Verplaats de detector.
Exceeded
nagenoeg overschreden. 3. Overweeg om de detector in een
bemonsteringssysteem te installeren.

F – Temp Lim
Exceeded (error 0)

Storing
De opgegeven bedrijfs- 1. Schakel de detector uit. De certificering en de garantie
Temperature Limit temperatuurlimieten zijn zijn vervallen.
overschreden.
Exceeded

W / F – Bad 24V
Supply (error 4)

Waarschuwing /
Storing
Bad 24V Supply

W – Bad 4-20mA
Loop (error 5)
Opmerking:
deze fout
VERGRENDELT
de 4-20 mAuitvoer

Fout van meer dan
Waarschuwing
Bad 4-20mA loop ± 0,5 mA in de analoge
uitvoer
Opmerking:
deze fout VERGRENDELT
de 4-20 mAuitvoer

1. Als deze Waarschuwing wordt gegeven terwijl een
multimeter wordt aangesloten of ontkoppeld, zet u de
stroom uit en weer aan of voert u een Reset uit om de
vergrendeling te verwijderen. Raadpleeg Onderhoud,
Storingen of waarschuwingen zien en wissen
2. Controleer de verbindingen en de bekabeling voor de
4-20 mA-lus
3. Controleer of de lusweerstand minder dan 600 Ω is.
In de stand ‘current source’ is voor spanningen van 18
tot 20 Vdc de maximale lusweerstand 500 Ω.

F – Bad 4-20mA
Loop
(error 5)
Opmerking: deze
fout VERGRENDELT de 4-20
mA-uitvoer

Storing
Bad 4-20mA loop
Opmerking:
deze fout VERGRENDELT
de 4-20 mAuitvoer

De detector kan de
juiste stroomuitvoer
niet genereren om een
gaswaarde te signaleren
(de detector geeft een
Storing weer in plaats
van een te lage waarde)

1. Controleer de verbindingen en de bekabeling voor de
4-20 mA-lus
2. Controleer of de lusweerstand minder dan 600 Ω is.
In de stand ‘current source’ is voor spanningen van 18
tot 20 Vdc de maximale lusweerstand 500 Ω.
3. Zet de stroom uit en weer aan of voer een Reset
uit om de vergrendeling te verwijderen. Raadpleeg
Onderhoud, Storingen of waarschuwingen zien en wissen

W / F – Neg Gas
Reading (error 6)

Waarschuwing /
Storing Negative
gas reading

Negatieve offset voor de 1. Controleer of de optiek schoon en droog is. Als de
gaswaarde.
detector zich in een vochtige / condenserende omgeving
bevindt, moet extra bescherming worden overwogen.
2. Controleer op de aanwezigheid van storingsgassen,
zoals acetyleen of ammoniak.
3. Controleer op waarschuwingen of storingen over
overschreden temperatuurlimieten.
4. Maak de optiek schoon en droog. Voer een nulstelling
uit, zolang de atmosfeer geen gas bevat (raadpleeg
Onderhoud, Inspectie).

De 24 V-toevoer
valt buiten de
bedrijfslimieten.

1. Zorg ervoor dat de toevoerspanning bij de detector
tussen de 18 V en 32 V is.
2. Zet de stroom uit en weer aan of voer een Reset
uit om de vergrendeling te verwijderen. Raadpleeg
Onderhoud, Storingen of waarschuwingen zien en wissen
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W / F – Obscured
Optics (error 8)

Waarschuwing /
Storing Obscured
optics

Verontreiniging in
het optische pad.

1. Verwijder de weer- en stofbescherming. Vervang de
stofbeschermer zo nodig.
2. Zo nodig reinigt u de optiek en voert u een zachte
reset uit (raadpleeg Onderhoud, Inspectie).

W / F – Signal
Quality
(error 16)

Waarschuwing /
Optisch signaal is zwak,
Storing
verstoord of instabiel
Poor signal quality

W / F– Lamp Output
(error 11)

Waarschuwing /
Storing
Lamp output

F – Internal Failure
(error 22)
Opmerking:
deze fout
VERGRENDELT
de 4-20 mAuitvoer

Interne hardwarestoring
Storing
Hardware failure
Opmerking:
deze fout VERGRENDELT
de 4-20 mAuitvoer

1. Zet de stroom uit en weer aan of voer een Reset
uit om de detector weer op te starten. Raadpleeg
Onderhoud, Storingen of waarschuwingen zien en wissen
2. Als de storing niet verdwijnt, moet u de detector voor
reparatie retourneren.

F - Hardware Fault
(error 13)

Storing
Hardware Fault

1. Deze fout kan voorkomen na een zelftest.
2. Controleer op actieve storingen of waarschuwingen.
3. Als die er niet zijn, zet u de stroom uit en weer aan of
voert u een Reset uit om de detector weer op te starten.
Raadpleeg Onderhoud, Storingen of waarschuwingen
zien en wissen.
4. Herhaal de zelftest om te bevestigen dat de storing is
verdwenen.
5. Als de storing niet verdwijnt, retourneert u de detector
voor reparatie.

Het lampsignaal is laag.

De vlag voor
vergrendelde storingen
of waarschuwingen is
geactiveerd

1. Verwijder de weer- en stofbescherming. Vervang de
stofbeschermer zo nodig.
2. Zo nodig reinigt u de optiek en voert u een zachte
reset uit (raadpleeg Onderhoud, Inspectie).
1. Zo nodig reinigt u de optiek en voert u een zachte
reset uit (raadpleeg Onderhoud, Inspectie).
2. Als de Storing / Waarschuwing niet verdwijnt,
retourneert u de detector voor reparatie.

14.3 Verdere hulp
Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met de technische dienst van Honeywell
Analytics. De contactgegevens staan op de achterpagina van deze handleiding.
U moet de volgende informatie bij de hand hebben: •
•

Een beschrijving van het probleem, inclusief de ondernomen stappen om het probleem te verhelpen
Het serienummer van de Searchpoint Optima Plus

Voor Searchpoint Optima Plus-detectors met HART® moet u ook de volgende informatie vinden, door in het
Device Setup-menu op Device Info te klikken: •
•
•
•

Dev id (uniek identificatienummer van de Searchpoint Optima Plus)
Fld dev rev (revisienummer van het HART® DD-bestand)
Software rev (software revisienummer van de Searchpoint Optima Plus)
Hardware rev (hardware revisienummer van de Searchpoint Optima Plus)
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15.1 Specificaties
Omgeving
Operationeel en gecertificeerd temperatuurbereik*

-40°C tot +65°C

Drukbereik

80 - 120 kPa (niet-gecompenseerd)

Bedrijfsvochtigheidsgraad

0 tot 90% RV (niet-condenserend)

Opslagvoorwaarden voor de Searchpoint Optima
Plus en accessoires

-40°C tot +65°C, 80 tot 120 kPa, 0 tot 99% RV (niet-condenserend)

Indringingbescherming

IP66/67

* Door GOST-R gecertificeerd temperatuurbereik van -60 tot +65°C
Performance
Herhaalbaarheid

< ± 2% FSD bij 50% FSD

Lineariteit

< ± 5% FSD

Nauwkeurigheid

Basislijn < ± 1% FSD (Ethyleen < ± 2% FSD)
50% FSD < ± 2% FSD (Ethyleen < ± 3% FSD)

Lange termijn stabiliteit (zoals gedefinieerd in
EN 60079-29-1)

Afwijking binnen het temperatuurbereik
(-40°C tot 65°C)
Drukcoëfficiënt

Basiswaarde

Methaan 100% LEL bereik: ≤ ± 2% FSD
Ethyleen 100% LEL bereik: ≤ ± 4% FSD

50 %FSD

Methaan 100% LEL bereik: ≤ ± 4% FSD
Ethyleen 100% LEL bereik: ≤ ± 5% FSD

Basiswaarde

≤ ± 2 %FSD

50 %FSD

Methaan 100% LEL bereik: ≤ ± 0,131% FSD per °C
Ethyleen 100% LEL bereik: ≤ ± 0,078% FSD per °C

1% van waarde per kPa

Reactietijd
Voldoet aan EN60079-29-1 (ATEX prestatienorm)
T50 < 3 seconden, T90 < 4 seconden (voor methaan, geen toebehoren)
T50 = 6 seconden, T90 = 18 seconden (voor methaan, zoals geleverd,
uitgerust met een standaard weerbescherming en stoffilter)

Reactietijd

Opmerking: Voor andere gaskalibraties dan de standaardkoolwaterstofgassen (methaan, ethaan, propaan,
butaan), kan de responstijd langzamer zijn dan is opgegeven.
Werking
Voeding

18 tot 32 Vdc (24 Vdc nominaal)

Stroomverbruik

<5W
600 Ω

Maximaal 4-20 mA-lusweerstand
Minimum 4-20 mA-lusweerstand om HART
Communicatie te handhaven
Behoud van back-up data met batterij*

®

230 Ω
3 jaar zonder aandrijving

4-20 mA-uitvoer opfrissnelheid
250 ms
Opmerking: In de stand ‘current source’ is voor spanningen van 18 tot 20 Vdc de maximale lusweerstand
500 Ω
* Searchpoint Optima Plus heeft een back-upbatterij voor de real-time klok en gebeurtenislogs
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Uitgangssignalen
Meetbereik

4-20 mA (0-100% FSD), automatische detectie van sink of source

Blokkeren

1 tot 3 mA (standaard 2 mA)

Waarschuwing

0 tot 6 mA (standaard 3 mA*)

Storing

< 1 mA

Overbereik
20 tot 21,6 mA (standaard 21 mA)
*N.B.: Voor ATEX-naleving moet de waarschuwingswaarde niet ingesteld zijn op > 3 en < 5 mA.
Digitale uitgangen

HART® met 4-20 mA
Eigen RS485-communicatie

Afmetingen
Lengte

165 mm

Diameter

73 mm

Gewicht

1,6 kg

Materiaal

316 roestvrij staal

Naleving van de normen
Raadpleeg de EG Verklaring van Overeenkomstigheid
SHC1 Handheld Interrogator
Bedrijfstemperatuurbereik

0°C tot +40°C

Gecertificeerd temperatuurbereik

-40°C tot +40°C

Opslagtemperatuurbereik

-10°C tot +40°C

Bedrijfs- en opslagvochtigheidsgraad

0 tot 99% RV

Afmetingen

190 x 80 x 40 mm (L x B x D)

Gewicht

0,5 kg

Materiaal

316 roestvast staal

15.2 Beschikbare gaskalibraties
Let op: voor speciale gastabellen geldt de ATEX-prestatiegoedkeuring alleen als de Searchpoint Optima Plus
gekalibreerd is met het doelgas.

15.2.1 Koolwaterstofversie van de Searchpoint Optima Plus
Gekalibreerd op EN50054 LEL-niveau
Tabelnummer

Tabelnaam

CAS-nummer

Volledige schaal

LEL (% v/v)

ATEX-goedkeuring

D3001

Methaan

74-82-8

100% LEL

5

J

D3002

Ethaan

74-84-0

100% LEL

3

D3004

Propaan

74-98-6

100% LEL

2

J

D3005

Butaan

106-97-8

100% LEL

1,5

J

Standaardgassen

Speciale gassen
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D3006

Propeen

115-07-1

100% LEL

2

D3012

Aceton

67-64-1

100% LEL

2,15

D3018

Butan-1-ol

71-36-3

100% LEL

1,4

D3020

Butylacetaat

123-86-4

100% LEL

1,2

D3022

Butanon

78-93-3

100% LEL

1,8

D3024

Cyclohexaan

110-82-7

100% LEL

1,2

D3026

Cyclohexanon

108-94-1

100% LEL

1,3

D3028

Ethanol

64-17-5

100% LEL

3,3

D3030

Ethylacetaat

141-78-6

100% LEL

2,1

D3032

Heptaan

142-82-5

100% LEL

1,1

D3034

Hexaan

110-54-3

100% LEL

1,2

D3040

Methanol

67-56-1

100% LEL

5,5

D3042

Tolueen

108-88-3

100% LEL

1,2

D3044

o-Xyleen

95-47-6

100% LEL

1

D3048

Diethylether

60-29-7

100% LEL

1,7

D3054

p-Xyleen

106-42-3

100% LEL

1

D3056

Pentaan

109-66-0

100% LEL

1,4

D3059

Dimethylether

115-10-6

100% LEL

3

D3064

N,N-Dimethylformamide (DMF)

68-12-2

100% LEL

2,2

D3073

Propaan

74-98-6

100% LEL

2,0

J

Gekalibreerd volgens EN60079-20-1:2010 LEL-niveaus
Tabelnummer

Tabelnaam

CAS-nummer

Volledige schaal

LEL (% v/v)

ATEX-goedkeuring

D3170

Methaan

74-82-8

100 %LEL

4,4

J

D3172

Propaan

74-98-6

100 %LEL

1,7

J

D3173

Butaan

106-97-8

100 %LEL

1,4

J

D3173

Butaan

106-97-8

100% LEL

1,4

J

D3013

Aceton

67-64-1

100 %LEL

2,5

J

D3021

Butylacetaat

123-86-4

100 %LEL

1,3

J

D3029

Ethanol

64-17-5

100 %LEL

3,1

J

D3035

Hexaan

110-54-3

100 %LEL

1

J

D3037

Propaan-2-ol

67-63-0

100 %LEL

2

J

D3045

o-Xyleen

95-47-6

100 %LEL

1

J

D3062

Octaan

111-65-9

100 %LEL

0,8

D3070

Isobutaan

75-28-5

100 %LEL

1,3

D3084

Chloorethaan

75-00-3

100 %LEL

3,6

Standaardgassen

Speciale gassen
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D3090

1,2-dichloorethaan

107-06-2

100 %LEL

6,2

D3098

Dimethylether

115-10-6

100 %LEL

2,7

J

D3174

Propeen

115-07-1

100 %LEL

2

J

Geijkt ten opzichte van EN61779 LEL-niveaus
Tabelnummer

Tabelnaam

CAS-nummer

Volledige schaal

LEL (% v/v)

ATEX-goedkeuring

Ethaan

74-84-0

100 %LEL

2,5

D3019

Butan-1-ol

71-36-3

100 %LEL

1,7

J

D3023

Butanon

78-93-3

100 %LEL

1,8

J

D3025

Cyclohexaan

110-82-7

100 %LEL

1,2

D3027

Cyclohexanon

108-94-1

100 %LEL

1

J

D3031

Ethylacetaat

141-78-6

100 %LEL

2,2

J

D3033

Heptaan

142-82-5

100 %LEL

1,1

J

D3039

Propylacetaat

109-60-4

100 %LEL

1,7

D3041

Methanol

67-56-1

100 %LEL

5,5

J

D3043

Tolueen

108-88-3

100 %LEL

1,1

J

D3049

Diethylether

60-29-7

100 %LEL

1,7

D3055

p-Xyleen

106-42-3

100 %LEL

1

D3056

Pentaan

109-66-0

100 %LEL

1,4

D3078

i-Propylacetaat

108-21-4

100 %LEL

1,8

D3085

Propaan-1-ol

71-23-8

100 %LEL

2,2

Standaardgassen
D3171
Speciale gassen

J

Extra geboden bereiken
Tabelnummer

Tabelnaam

CAS-nummer

Volledige schaal

LEL (% v/v)

ATEX-goedkeuring

Speciale gassen
D3017

Hexamethyldisiloxaan 107-46-0
(HMDS)

100% LEL

1,3

D3036

Propaan-2-ol

67-63-0

100% LEL

2

D3038

Propylacetaat

109-60-4

100% LEL

1,8

D3047

Benzine 60/95

Mengsel

100% LEL

1

D3050

Methaan v/v

74-82-8

100% v/v

n.v.t.

D3058

AVTUR JP8

Mengsel

100% LEL

0,8

D3060

Decamethyltetrasiloxaan (DCMTS)

141-62-8

100% LEL

0,9

D3061

Octaan

111-65-9

100% LEL

1

D3063

Octamethyltrisiloxaan 107-51-7
(OMTS)

100% LEL

0,9

D3067

JP1

100% LEL

0,6

Mengsel
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15. Specificaties
D3068

Methylisobutylketon
(MIBK)

108-10-1

100% LEL

1,4

D3069

Isobutaan

75-28-5

100% LEL

1,8

D3077

1-penteen

109-67-1

100% LEL

1,4

D3081

1-Octeen

111-66-0

100% LEL

0,7

D3083

1-Hexeen

592-41-6

100% LEL

1,2

D3087

Methaan 100k

74-82-8

100k ppm

n.v.t.

D3088

Ethyleen 100k

74-85-1

100k ppm

n.v.t.

D3089

Propaan 100k

74-98-6

100k ppm

n.v.t.

D3092

Propeen 50k

115-07-1

50k ppm

n.v.t.

D3093

1-Methoxy-2-Propanol 107-98-2

100% LEL

1,8

D3094

3-Ethoxy-1-Propanol

111-35-3

100% LEL

1,3

D3095

Benzine 80/110

Mengsel

100% LEL

0,9

J

D3096

Propaan 10k

74-98-6

10k ppm

n.v.t.

J

D3097

Propaan 5k

74-98-6

5k ppm

n.v.t.

J

D3100

Propaan 400k

74-98-6

400k ppm

n.v.t.

D3101

Propyleenglycolmethyletheracetaat
(PGMEA)

108-65-6

100% LEL

1,3

D3102

Propaan 600k

74-98-6

600k ppm

n.v.t.

D3105

Propaan 20k

74-98-6

20k ppm

n.v.t.

D3107

Butaan 18k

106-97-8

18k ppm

n.v.t.

D3108

Methylisoamylketon
(MIAK)

110-12-3

100% LEL

1,3

D3111

1-Ethoxy-2-Propanol

1569-02-4

100% LEL

1,3

D3150

Band A

n.v.t.

100% LEL

n.v.t.

D3151

Band B

n.v.t.

100% LEL

n.v.t.

D3152

Band C

n.v.t.

100% LEL

n.v.t.

D3153

Band D

n.v.t.

100% LEL

n.v.t.

D3175

Propaan 5k

74-98-6

5k ppm

n.v.t.

J

J

J

15.2.2 Ethyleenversie van de Searchpoint Optima Plus
Gekalibreerd op EN50054 LEL-niveau
Tabelnummer

Tabelnaam

CAS-nummer

Volledige schaal

LEL (% v/v)

ATEX-goedkeuring

Ethyleen

74-85-1

100% LEL

2,7

J

D3227

Benzeen

71-43-2

100% LEL

1,2

D3228

Styreen

100-42-5

100% LEL

1,1

D3229

Buta-1,3-diene

106-99-0

100% LEL

1,4

Standaardgassen
D3225
Speciale gassen
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15. Specificaties
Gekalibreerd volgens EN60079-20-1:2010 LEL-niveaus
Tabelnummer

Tabelnaam

CAS-nummer

Volledige schaal

LEL (% v/v)

ATEX-goedkeuring

Ethyleen

74-85-1

100% LEL

2.3

J

D3227

Benzeen

71-43-2

100% LEL

1,2

D3229

Buta-1,3-diene

106-99-0

100% LEL

1,4

Standaardgassen
D3240
Speciale gassen

Gekalibreerd volgens EN61779 LEL-niveaus
Tabelnummer

Tabelnaam

CAS-nummer

Volledige schaal

LEL (% v/v)

Styreen

100-42-5

100% LEL

1,1

ATEX-goedkeuring

Speciale gassen
D3228

Opmerking: Neem voor andere gassen, oplosmiddelen en dampen contact op met Honeywell Analytics.
Opmerking: De gekozen LEL-waarde moet aan de lokale regels voldoen.

15.3 Kruisgevoeligheid met andere gassen en dampen
De Searchpoint Optima Plus wordt voorgekalibreerd en installatieklaar geleverd. De configuratie van de
signaaluitgangen, het gas en het bereik waarvoor de detector is gekalibreerd, staat vermeld op een label
op de behuizing.
Opmerking: Het volgende geldt alleen voor het detecteren van koolwaterstofgassen.
Een Searchpoint Optima Plus die voor een bepaald koolwaterstofgas is gekalibreerd, heeft ook een
responstijd voor de meeste andere koolwaterstofgassen. Onderstaande kruisgevoeligheidscijfers zijn bij
benadering en dienen alleen als richtlijn.
De hoeveelheid gas die bij benadering nodig is om een uitgangssignaal te produceren dat gelijk is aan
50% LEL methaan, op een Searchpoint Optima Plus die is gekalibreerd is voor 100% LEL (LEL = 5% v/v)
methaan: -.
Methaan

2,5 %v/v

Propaan

0,3 %v/v

Butaan

0,2 %v/v

Hexaan

0,3 %v/v

Heptaan

0,3% v/v

Propyleen

0,8% v/v

De volgende gassen zorgen voor een negatieve reactie van de Searchpoint Optima Plus: • Ammoniak
• Acetyleen
• Propyne (methylacetyleen)
Als richtlijn geldt dat de volgende concentraties (bij benadering) voor een storing zorgen van de Searchpoint
Optima Plus die voor methaan is gekalibreerd: Ammoniak

~ 5500 ppm

Acetyleen

~ 1000 ppm

Propyne (methylacetyleen)

~ 1000 ppm

78

MAN0905_Uitgave 5_12/13

Searchpoint Optima Plus met optionele HART®-uitvoer
Handleiding
2108M0550

16. Bestelgegevens
Onderdeelnummer

Beschrijving

Searchpoint Optima Plus: (voeg een H aan het onderdeelnummer toe voor de HART®-option, bijv. 2108N4000H en voeg een N
aan het onderdeelnummer toe voor een niet-HART® -optie, bijv. 2108N4000N)
Gecertificeerd

ATEX/IECEx

2108N4000

Koolwaterstofkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap

2108N4001

Ethyleenkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap

2108N4010

Koolwaterstofkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap, inclusief externe
begassingscel

2108N4011

Ethyleenkalibratie met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap, inclusief externe
begassingscel

2108N5000

Koolwaterstofkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis

2108N5001

Ethyleenkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis

2108N5010

Koolwaterstofkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis, inclusief
externe begassingscel. 0–100 %v/v methaan, 0–600,000 ppm propaan of 0–400,000 ppm propaan.

Gecertificeerd

UL/Inmetro

2108N4100

Koolwaterstofkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap

2108N4101

Ethyleenkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap

2108N4110

Koolwaterstofkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap, inclusief externe
begassingscel

2108N4111

Ethyleenkalibratie met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap, inclusief externe
begassingscel

2108N5100

Koolwaterstofkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis

2108N5101

Ethyleenkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis

2108N5110

Koolwaterstofkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis, inclusief
externe begassingscel. 0–100 %v/v methaan, 0–600,000 ppm propaan of 0–400,000 ppm propaan.

Gecertificeerd

FM/CSA

2108N4200

Koolwaterstofkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap

2108N4210

Koolwaterstofkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap, inclusief externe
begassingscel

2108N5200

Koolwaterstofkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis

Gecertificeerd

CCCF (Chinees)

2108N4600

Koolwaterstofkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap

2108N4601

Ethyleenkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap

2108N4610

Koolwaterstofkalibratie, met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap, inclusief externe
begassingscel

2108N4611

Ethyleenkalibratie met stofbeschermer, weerbescherming, zonne-/regenkap, inclusief externe
begassingscel

2108N5600

Koolwaterstofkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis

2108N5601

Ethyleenkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis
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16. Bestelgegevens
Goedgekeurd voor
zeeschepen
2108N4400

Koolwaterstofkalibratie, met stofbarrière, weerbehuizing, zonne-/regenkap

2108N4401

Ethyleenkalibratie, met stofbarrière, weerbehuizing, zonne-/regenkap

2108N4410

Koolwaterstofkalibratie, met stofbarrière, weerbehuizing, zonne-/regenkap, inclusief externe begassingscel

2108N4411

Ethyleenkalibratie, met stofbarrière, weerbehuizing, zonne-/regenkap, inclusief externe begassingscel

2108N5400

Koolwaterstofkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis

2108N5401

Ethyleenkalibratie, voor externe bemonsteringssystemen, compleet met stroomhuis

2108N5410

Koolwaterstofkalibratie voor externe bemonsteringsystemen voor de volgende gasbereiken: 0-100%
v/v methaan, 0-600.000 ppm propaan en 0-400.000 ppm propaan, compleet met externe begassingscel en stroomhuis.

Vervangstukken: (voeg een H aan het onderdeelnummer toe voor de HART®-optie, en voeg een N aan het
onderdeelnummer toe voor een niet-HART®-optie)
2108B2001

Koolwaterstof Optima Plus, ATEX/IECEx

2108B2003

Ethyleen Optima Plus, ATEX/IECEx

2108B2101

Koolwaterstof Optima Plus, UL/Inmetro

2108B2103

Ethyleen Optima Plus, UL/Inmetro

2108B2201

Koolwaterstof Optima Plus, FM/CSA

2108B2031

Koolwaterstof Optima Plus, CCCF (Chinees)

2108B2033

Ethyleen Optima Plus, CCCF (Chinees)

2108B2051

Hydrocarbon Optima Plus, goedgekeurd voor zeeschepen

2108B2053

Ethylene Optima Plus, goedgekeurd voor zeeschepen

Weerbescherming accessoires
2108B0276

Standaardweerbescherming

2108D0275

Zonne-/regenkap

2108B0280

Windbeschermer (ATEX)

2108B0259

Stofbescherming

Begassing accessoires
2108D0258

Begassingshuls

2108B0272

Kalibratiedop

2108B0282

Stroomhuis

Montage accessoires
04200-A-1040

Verloopplaat voor aansluitdoos

2308B0930

HALO-kit voor retrofit verloopplaat

2308B0923

HALO-kit voor leidingbeugel

2308B0934

HALO-kit voor zonnewering

2104B0349

Kit voor Europese kanaalmontage – metrische draden

04200-A-1015

Montagekit voor luchtkanalen van de aansluitdozen van Honeywell Analytics

2442-0016

Kit voor US kanaalmontage – NPT draden
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Aansluitdozen
2308B0900

HALO-aansluitdoos met HART®-aansluiting

2308B0903

HALO aansluitdoos

2104B6211

DVC100(I) MK2-aansluitdoos ATEX / IECEx

2104B6212

DVC100(M) MK2-aansluitdoos ATEX / IECEx met MODBUS-functie

00780-A-0100

Term Hsg-Bartec DE1155 met aardcontact 1 x 25 mm - 3 x 20 mm ingangen (ATEX-gecertificeerd)

2441-0022

6-draads aansluitdoos (UL-gecertificeerd)

Inbedrijfstellings- en onderhoudsaccessoires
04230-A-1001

SHC1 Handheld Interrogator ATEX /IECEx-gecertificeerd (4V0 software) voor Optima, Optima Plus en
Excel

2104B2351

SHC1 Handheld Interrogator UL-gecertificeerd (4V0 software) voor Optima, Optima Plus en Excel

2104B2354

SHC1 Handheld Interrogator CSA-gecertificeerd (4V1 software) voor Optima, Optima Plus en Excel

04230-A-1025

Module en draad SHC Protection Device

2104B6250

Connectorsysteem SHC Calibrator 10 m

2108B1455

SHC1 Handheld Interrogator EEPROM upgrade (4V0)

TBA

Reserve O-ringen voor stroomhuis

Handleidingen (op papier)
2108M0550

Searchpoint Optima Plus bedieningsinstructies (Nederlands)

Extra exemplaren van deze handleiding in het Engels en in verschillende andere talen kunnen van onze
website gedownload worden. Ga naar www.honeywellanalytics.com, kies Technical Services & Support en
vervolgens Technical Library.
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17. Garantieoverzicht
Honeywell Analytics garandeert de Searchpoint Optima Plus tegen materiaal- en fabrieksfouten.
Instrumenten die bij correct gebruik binnen 36 maanden na verzending defect raken, zullen door Honeywell
Analytics worden hersteld of vervangen (naar keuze van Honeywell Analytics).
Deze beperkte garantie geldt niet voor verbruiksartikelen, normale slijtage en slijtage of schade door een
ongeval, misbruik, foute installatie, vergiftiging, vervuiling of abnormale gebruiksomstandigheden. In geen
enkel geval zal de aansprakelijkheid van Honeywell Analytics de oorspronkelijk betaalde aankoopprijs die
de koper voor het product betaalde overschrijden.
Elke claim onder de Honeywell Analytics-productgarantie moet gebeuren binnen de garantieperiode en zo
snel mogelijk na de ontdekking van het defect. Neem contact op met uw plaatselijke Honeywell Analytics
Service-vertegenwoordiger als u een garantieclaim hebt.
Dit is een overzicht. Raadpleeg voor de volledige garantievoorwaarden de “Algemene verklaring van
beperkte garantie” van Honeywell Analytics, die u kunt aanvragen.
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18. Certificatie en goedkeuring
18.1 EG Verklaring van Overeenkomstigheid
Een volledige EG-conformiteitsverklaring staat op de cd die met het product is meegeleverd. In dit
document staan alle Europese normen waaraan de Searchpoint Optima Plus voldoet.

18.2 Certificering explosiegevaarlijke ruimten
18.2.1 ATEX
Certificaatnummer:
Baseefa 13ATEX0296X
			
II 2 GD Ex d op is IIC Gb Ex tb IIIC Db
			
T96°C (Tamb -40°C tot +65°C)
			
T86°C (Tamb -40°C tot +55°C)
			IP 66/67
			
Vmax = 32 Vdc Pmax = 8 W
Handelsmerk en
adres fabrikant

Productnaam

Certificatiecode

Explosiebeveiligings
merkteken, apparatuur
groep en -categorie

ATEX-symbool
Serienummer en
jaar van productie

Certificatienummer

MOD-status
Identificatienummer
ATEX Notified Body

18.2.2 UL
Bestandnummer:
			
			
			

E91044 – Vol. 1
Klasse 1, Groepen B, C en D
(Omg -40°C tot +65°C)
V max = 32 Vdc P max = 8 W

18.2.3 InMetro (Brazilië)
Certificaatnummer:
			
			
			
			

TÜV 12.1017 X
BR-Ex d IIC T5 IP66/67 (-40°C ≤ Ta ≤ +55°C)
BR-Ex d IIC T4 IP66/67 (-40°C ≤ Ta ≤ +65°C)
U max = 32 Vcc
P max = 8 W
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18. Certificatie en goedkeuring
18.2.4 CSA
Certificaatnummer:
			
			

1139164
Klasse I, Div 1, Groepen B, C, D, Tamb = -40°C tot +65°C
V max = 32 Vdc P max = 8 W

18.2.5 FM
Certificaatnummer:
			

3015165
Klasse I, Divisie 1, Groepen B, C en D

18.2.6 GOST-R (Rusland)
Certificaatnummer:
			
			
			

PPC 00-40696
1 Ex d IIC
T135°C A21 ExtD IP66/67 (Tamb -60°C tot +65°C)
T100°C A21 ExtD IP66/67 (Tamb -60°C tot +55°C)

18.2.7 CCCF (China)
Certificaatnummer:
			

CE031155
Ex d IIC T4/T5

18.2.8 IECEx
Certificaatnummer:

BAS 13.0069X

18.3 Keurmerken
18.3.1 ATEX
Certificaatnummer: BVS 03 ATEX G 016 X

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik
Bij gebruik van de externe sensor moet rekening worden gehouden met de volgende speciale
eigenschappen:
•
•
•
•
•
•

Raadpleeg het EC-type onderzoekscertificaat Baseefa 13ATEX0296X
De parameter “warning” mag niet worden ingesteld op waarden tussen 3 mA en 5 mA.
Searchpoint Optima Plus moet gekalibreerd worden met het doelgas of de doeldamp
De Modbus-interface maakt geen deel uit van dit supplement bij het EC-type onderzoekscertificaat
De HART-interface maakt wel deel uit van dit supplement bij het EC-type onderzoekscertificaat 		
gezien de configuratie, de inbedrijfstelling, het testen en het onderhoud van de externe sensor
Gebruik de indicatie van de lichtring op de HALO junction box niet voor veiligheidsdoeleinden

84

MAN0905_Uitgave 5_12/13

Searchpoint Optima Plus met optionele HART®-uitvoer
Handleiding
2108M0550

18. Certificatie en goedkeuring
18.3.2 FM
Certificaatnummer:

3015165

Dit keurmerk geldt niet voor en biedt geen geïmpliceerde goedkeuring van de apparatuur waar dit
instrument op is aangesloten. Om het FM-keurmerk te behouden, moet de apparatuur waar dit instrument
op is aangesloten ook het FM-keurmerk dragen.
Als onderdeel van dit keurmerk werd gecontroleerd of de optionele communicatiefuncties van deze
gasdetector op maximale transactiesnelheid een negatieve invloed heeft op de werking van de
gasdetectors en de functies van het instrument. Dit keurmerk geldt niet voor en biedt geen geïmpliceerde
goedkeuring van het communicatieprotocol of de functies die worden geleverd door de software van dit
instrument of van de communicatieapparatuur of software die op dit instrument is aangesloten.

18.4 Keurmerken voor zeeschepen
Searchpoint Optima Plus voldoet aan de EU Richtlijn Uitrusting voor zeeschepen.

0062/XX
Opmerking: XX is het fabricagejaar
Type goedkeuringen:		
Bureau Veritas
				American Bureau of Shipping
				Det Norsk Veritas
				Lloyd’s Register
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18. Certificatie en goedkeuring
18.5	Certificering van de SHC1 Handheld Interrogator voor
explosiegevaarlijke ruimten
18.5.1 ATEX
Certificaatnummer:
Baseefa 03 ATEX 0073
			 II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
			
(Tomg. -40°C tot +40°C)

Handelsmerk van fabrikant
Productnaam

Honeywell Analytics Ltd
Poole BH17 0RZ UK

MERKTEKEN VOOR EXPLOSIEVE
ATMOSFEREN EN ATEXCATEGORIECODES

Gecertificeerde
omgevingstemperatuur
Certificaatnr.

CE-logo en identificatiemerk
van ATEX notified body

Mod state

Jaar van productie
EN SERIENR.

18.5.2 IECEx
Certificaatnummer:

Certificeringscodes

BAS 09.0120
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19. Bijlage 1 – Extra SHC1-functies
Opmerking: Voor deze aanwijzingen wordt aangenomen dat de SHC1 via het Hoofdmenu op de Optima+stand is gezet. Raadpleeg hoofdstuk 8 'De SHC1 Handheld Interrogator gebruiken' voor meer informatie.
Opletten: Nadat een parameter is veranderd, moet de Searchpoint Optima Plus worden ondervraagd,
en moet worden gecontroleerd of de ontvangen waarde juist is.

19.1 Het doelgas veranderen
Searchpoint Optima Plus wordt geleverd met opzoektabellen voor verschillende soorten gas. Zo nodig kan
de gastabel een ander doelgas weergeven.

WAARSCHUWING

Als een nieuwe gastabel wordt gekozen, MOET de Searchpoint Optima Plus opnieuw gekalibreerd worden
met het doelgas.

Searchpoint Optima Plus kan maximaal 10 gastabellen opslaan. Dit zijn tabellen voor de standaardgassen
(methaan, ethaan, propaan, butaan voor koolwaterstofdetectors, ethyleen voor ethyleendetectors) plus
alle speciale gassen die werden opgegeven toen de detector werd besteld. (Voor een complete lijst van
beschikbare gassen, gaat u naar het hoofdstuk 'Specificatie'.)
Opgelet: Searchpoint Optima Plus detectors bevatten een gastabel genaamd Linear 20R en dat is
een fabrieksinstelling. Kies deze gastabel NIET.
1.	Selecteer Gastabellen en daarna Toon Bibliotheek om de beschikbare gastabellen voor de detector
te zien.
2. Druk op Escape.
3. Selecteer Gas kiezen.
4. Schuif door de beschikbare opties om het gewenste gas te vinden.
5. Druk op Enter.
6. Op het display staat “Gasselectie OK”.
7. Druk op Enter om de 4-20 mA-uitvoer vrij te zetten.
8. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
9. Maak met een 13 mm steeksleutel de twee borgmoeren los en verwijder de Standaardweerbescherming.
10.	Plaats een kalibratiedop op de Searchpoint Optima Plus. Zorg ervoor dat hij goed op de detector wordt
gedrukt.
11. Selecteer Kalibreren en daarna KalSensor. (Dit blokkeert het 4-20 mA-uitvoersignaal.)
12.	Zorg ervoor dat er nul gas aanwezig is in de buurt van de Searchpoint Optima Plus. Zo nodig
presenteert u nul gas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut.
13. Druk op Enter.
Wanneer het proces voltooid is, staat er Nul Gekalibreerd op het display. Daarna ziet u de opties om door
te gaan met een bereikkalibratie of om de kalibratiefunctie te verlaten.
14. Druk op Enter om de bereikkalibratie te starten.
15. Druk op Enter.
16.	Gebruik ▲ en ▼ om de concentratie van het kalibratiegas in te stellen. Wanneer de waarde juist is,
drukt u op Enter.
17.	Presenteer testgas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut. Wacht totdat de gaswaarde is
gestabiliseerd (~ 30 - 60 sec).
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19. Bijlage 1 – Extra SHC1-functies
18. Druk op Enter.
Wanneer het proces voltooid is, staat er Bereik Gekalibreerd op het display. Daarna krijgt u de instructie om
het gas te verwijderen.
19.	Verwijder de kalibratiedop en wacht totdat het testgas is verdwenen (~ 30 sec). Controleer of de
gaswaarde weer op nul staat.
20. Druk op Enter.
21. Zet de weerbescherming weer op zijn plaats en draai de twee borgmoeren weer vast.
22. Druk op Enter om de 4-20 mA-uitvoer vrij te zetten.
23. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.

19.2 Zelftest
Als er vergrendelde fouten of waarschuwingen zijn, geeft de Zelftest de algemene foutcode “Hardwarestoring
Fout 13” weer. Voer een Zachte Reset uit om de vergrendelingen en deze fout te verwijderen.
1. Selecteer Diagnose daarna Zachte Reset.
2. Druk op Escape om terug te keren naar het hoofdmenu.
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20. Bijlage 2 – Extra HART®-functies
Opmerking: Voor deze aanwijzingen wordt aangenomen dat een geschikte HART®-host (handheld of pc) op de
Searchpoint Optima Plus is aangesloten en dat de gebruiker is ingelogd met toegangsrechten op Niveau 1.
Opgelet: Nadat een parameter is veranderd, moet de Searchpoint Optima Plus worden ondervraagd
en moet worden gecontroleerd of de ontvangen waarde juist is.

20.1 Het doelgas veranderen
Searchpoint Optima Plus wordt geleverd met opzoektabellen voor verschillende soorten gas. Zo nodig kan
de gastabel een ander doelgas weergeven.

WAARSCHUWING

Als een nieuwe gastabel wordt gekozen, MOET de Searchpoint Optima Plus opnieuw gekalibreerd worden
met het doelgas.
1. Selecteer Toestelopstelling.
2. Selecteer Gasconfiguratie en daarna Gasselectie.
3. Selecteer Gas kiezen.
Searchpoint Optima Plus kan maximaal 10 gastabellen opslaan. Dit zijn tabellen voor de standaardgassen
(methaan, ethaan, propaan, butaan voor koolwaterstofdetectors, ethyleen voor ethyleendetectors) plus
alle speciale gassen die werden opgegeven toen de detector werd besteld. (Voor een complete lijst van
beschikbare gassen, gaat u naar het hoofdstuk 'Specificatie'.)
Opgelet: Searchpoint Optima Plus detectors bevatten een gastabel genaamd Linear 20R en dat is
een fabrieksinstelling. Kies deze gastabel NIET.
Het nieuwe gas wordt gekozen door Eerste Gas, Laatste Gas, Volgende Gas of Vorige Gas te selecteren.
Voor hulp bij de navigatie naar het gewenste nieuwe gas, raadpleegt u de onderstaande voorbeeldtabel: Locatie

Koolwaterstofdetectors

Ethyleendetectors

1

Methaan

Ethyleen

2

Ethaan

Speciale gassen

3

Propaan

Speciale gassen

4

Butaan

Speciale gassen

5

Speciale gassen

Speciale gassen

6

Speciale gassen

Speciale gassen

7

Speciale gassen

Speciale gassen

8

Speciale gassen

Speciale gassen

9

Speciale gassen

Speciale gassen

10

Linear 20R (NIET GEBRUIKEN)

Linear 20R (NIET GEBRUIKEN)

Als de detector momenteel geconfigureerd is voor bijvoorbeeld propaan en u wilt hem omzetten op
methaan, selecteert u Eerste Gas. Als de detector geconfigureerd is voor butaan en u wilt hem omzetten op
propaan, selecteert u Vorig Gas.
Opmerking: De volgorde van de gastabellen in de Searchpoint Optima Plus gebeurt volgens onderdeelnummer.
Het is dus mogelijk dat de standaardgassen niet bovenaan de tabel staan.
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20. Bijlage 2 – Extra HART®-functies
4. Selecteer de gewenste navigatie, bijvoorbeeld Volgende Gas en druk op Enter.
5. Het display vertoont een bevestiging. Druk op OK.
6. Het display vertoont het bericht 'Beschikbaarheid van gekozen gas controleren'. Druk op OK.
7. Het display vertoont het bericht 'Geen specifieke fout'. Druk op OK.
8.	Het display vertoont nu het huidige gas en het nieuwe gas. Herhaal stappen 4 t/m 6, totdat het juiste
nieuwe gas is gevonden.
9. Om de verandering te bevestigen, selecteert u Accepteer Gekozen Gas.
10. Markeer Accepteer selectie en druk op Enter. (Of als u het huidige gas wilt houden, selecteert u
Selectie verlaten en drukt u op Enter).
11. Het display vertoont een bevestiging. Druk op OK.
12. Het display vertoont het bericht 'Geen specifieke fout'. Druk op OK.
13. Druk tweemaal op Terug om terug te keren naar het Toestelopstelling-menu.
De Searchpoint Optima Plus moet nu worden gekalibreerd met het nieuwe doelgas. Gebruik een fles met
doelgas van ca. 50% FSD, met een nauwkeurigheid van minstens ± 2%.
Kalibreer de Searchpoint Optima Plus niet tijdens perioden met een zeer hoge of lage atmosfeerdruk, zeer
veel wind of storm.
Opgelet: de gaswaarden worden tijdens deze procedure gecreëerd. De 4-20 mA-uitvoer wordt automatisch
geblokkeerd. Als de procedure wordt afgebroken, mag de detector niet in de Blokkeren-stand blijven staan.
Opmerking: De detector moet één uur voorafgaand aan de kalibratie worden ingeschakeld.
Opmerking: De kalibratieroutine zal automatisch uitschakelen na 2 minuten zonder activiteit.
14.	Maak met een 13 mm steeksleutel de twee borgmoeren los en verwijder de Standaardweerbescherming
van de Searchpoint Optima Plus.
15.	Plaats een kalibratiedop op de Searchpoint Optima Plus. Zorg ervoor dat hij goed op de detector wordt
gedrukt.
16. Selecteer Kalibreren
17. Selecteer Gas kalibreren.
18. Het display geeft een waarschuwingsbericht weer. Druk op OK.
19.	Zorg ervoor dat er nul gas aanwezig is in de buurt van de Searchpoint Optima Plus. Zo nodig
presenteert u nul gas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut.
20.	Zodra de gaswaarde op het display stabiel is, drukt u op OK om de nulkalibratie te starten. Wacht ca.
15 seconden. De 4-20 mA-uitvoer wordt nu automatisch geblokkeerd.
21.	Het display toont het bericht dat de nulkalibratie is gelukt en biedt aan om zonder een bereikkalibratie
de functie te verlaten. Selecteer Nee en druk op Enter.
22. Voer de concentratie van het bereikkalibratiegas in en druk op Enter.
23.	Presenteer gas met een snelheid van 1 - 1,5 liter per minuut. Wacht totdat de gaswaarde is gestabiliseerd
(~ 30 - 60 sec) en druk daarna op OK om de bereikkalibratie te starten. Wacht daarna ca. 15 seconden.
24.	Het display vertoont een bericht dat de bereikkalibratie is gelukt. Verwijder de kalibratiedop en wacht
totdat het testgas is verdwenen (~ 30 sec).
25. Controleer of de gaswaarde weer op nul staat. Druk op OK om de 4-20 mA-uitvoer vrij te zetten.
26.	Het display vermeldt dat de Searchpoint Optima Plus de normale werking zal hervatten. Druk op OK.
27. Ga terug naar het Welkomscherm.
28. Zet de weerbescherming weer op zijn plaats en draai de twee borgmoeren weer vast.
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20.2 De HART®-lusstroomstand instellen
Searchpoint Optima Plus ondersteunt Point-to-Point HART® en HART® Multi-Drop configuraties.

WAARSCHUWING

De HART® Multi-Drop-stand is niet faalveilig. Searchpoint Optima Plus in HART® Multi-Dropstand voldoet niet aan SIL-2. Searchpoint Optima Plus in HART® Multi-Drop Modus ligt buiten het bereik
van prestatiegoedkeuringen.

Opgelet: In de Multi-Drop-stand moet de stroomlus ac-gekoppeld zijn.
Opmerking: Als Searchpoint Optima Plus op de Multi-Drop-stand staat, kan de 4-20 mA-lus niet worden
gekalibreerd en alle functies die de 4-20 mA-output op een vastgestelde waarde houden, zijn niet
beschikbaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Selecteer Toestelopstelling.
Selecteer Toestelinfo.
Selecteer Lusstroomstand.
Selecteer de gewenste optie en druk op Enter.
Druk op Verzenden om de informatie naar Searchpoint Optima Plus te verzenden.
Het display geeft een waarschuwingsbericht weer. Druk op OK.
De communicatiestand is ingesteld en het display vertoont een ander waarschuwingsbericht. Druk op OK.
Controleer of het display nu de juiste communicatiestand weergeeft.
Druk op Terug om terug te keren naar het Toestelopstelling-menu.

Voor gebruik in de Multi-Drop-stand moet het HART®-adres ook geconfigureerd zijn tussen 1 en 63.
10.
11.
12.
13.
14.

Selecteer Installatiedetails.
Selecteer HART®-adres.
Voer het gewenste HART®-adres in en druk op Enter.
Druk op Verzenden om de informatie naar Searchpoint Optima Plus te verzenden.
Ga terug naar het Welkomscherm.
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21. Bijlage 3 – Speciale opmerkingen voor
gebruikers van de Honeywell MC Toolkit
Lees deze opmerkingen als de Honeywell MC Toolkit wordt gebruikt om te
communiceren met Searchpoint Optima Plus.
Het is mogelijk dat in sommige gevallen de MC Toolkit de berichten niet weergeeft zoals in deze handleiding
staat beschreven.
Hieronder volgen enkele specifieke voorbeelden: 1.	In deel 12.7, 'Kalibreer de 4-20 mA-lus' geeft de MC Toolkit geen bericht weer dat de gegevens worden
verzameld tussen stappen 6 en 7 en tussen stappen 9 en 10.
2.	In deel 13.6 “Searchpoint Optima Plus opnieuw op nul stellen” geeft de MC Toolkit geen bericht weer
dat de gegevens worden verzameld gedurende stap 6.
3.	In deel 13.7 'Kalibratie' geeft de MC Toolkit geen bericht weer dat gegevens worden verzameld tijdens
stappen 8 en 12.
De MC Toolkit geeft geen interpunctie in de softwareversie weer, bijv. versie 5.2 wordt weergegeven als
versie 52.
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22. Bijlage 4 –
De batterij van de hand doen
Wanneer Searchpoint Optima Plus het einde van zijn productleven heeft bereikt, moet hij van de hand
worden gedaan volgens de lokale regels.
Searchpoint Optima Plus bevat een lithiumbatterij van het type CR2032, die als volgt verwijderd wordt.

WAARSCHUWING
De batterij hoeft tijdens het bedrijfsleven van de detector niet vervangen te worden. Door de kast
van de Searchpoint Optima Plus te openen, vervalt de garantie en de certificering.
1.	Verwijder de twee hoofdmontageschroeven (M5) waarmee de twee delen van de Searchpoint Optima
Plus aan elkaar bevestigd zijn.
2. Verwijder het 'achterste' deel, inclusief de ingekapselde kabels.
3. Zoek in dit deel naar de twee schroeven die de printplaat op zijn plaats houden.

4. Verwijder de twee schroeven en verwijder de printplaat. De batterij bevindt zich onder de printplaat.
5. Haal de contacten van de printplaat af om de batterij te verwijderen.
6. Doe de batterij conform de lokale wetgeving van de hand.
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23. Bijlage 5 – Gebruikte
HART®-opdrachten
23.1 Universele opdrachten
Searchpoint Optima Plus reageert op de universele opdrachten. Eén dynamische variabele wordt toegepast
– gasconcentratie.
Bijkomende opmerkingen: • Opdracht 3: haalt de lusstroom en PV terug.
•	Opdracht 14: Eenheden voor sensorlimieten en minimumbereik staan vast. Sensorserienummer wordt
niet gebruikt, en gaat terug naar 0.
•	Opdracht 38: “Configuratie gewijzigd”-vlag resetten
•	Opdracht 48: Extra toestelstatus aflezen

23.2 Vaak gebruikte opdrachten
23.2.1 Ondersteunde opdrachten
De volgende vaak gebruikte opdrachten worden toegepast:

Opdrachtnummer

Beschrijving

40

Vaste stroomstand in/uit

41

Toestelzelftest uitvoeren

42

Masterreset uitvoeren

45

DAC Nul trimmen

46

DAC Versterking trimmen

23.2.2 Barststand
Searchpoint Optima Plus ondersteunt de barststand niet.

23.2.3 Variabel vangtoestel
Searchpoint Optima Plus ondersteunt geen variabel vangtoestel.
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23. Bijlage 5 – Gebruikte
HART®-opdrachten
23.3 Toestelspecifieke opdrachten
De volgende toestelspecifieke opdrachten worden toegepast:

Opdrachtnummer

Beschrijving

128

Gastabelnaam lezen

129

Beschikbare gastabelnaam lezen

130

Gastabelindex schrijven

132

Eventloghistoriek lezen

133

Diagnostiek (waarschuwingen of fouten) lezen

135

Alarm of waarschuwing of fout simuleren

138

Alarm1-drempelwaarde schrijven

139

Alarm1-drempelwaarde aflezen

140

Gebruikersauthenticatie

142

Wachtwoordwijziging

143

Blokkeerstand in/uit

146

Bumptest

147

Velddata aflezen

149

Real-time klok aflezen

150

Real-time klok schrijven

151

HART-communicatiestatus tijdens toestelstoring aflezen

152

HART-communicatiestatus tijdens toestelstoring schrijven

153

Blokkeringsstroom aflezen

154

Blokkeringsstroom schrijven

155

Waarschuwingsstroom aflezen

156

Waarschuwingsstroom schrijven

157

Overbereikstroom aflezen

158

Overbereikstroom schrijven

159

Vergrendelde fouten en gelogde fouten (gedeeltelijk of
volledig) wissen

160

Huidige bedrijfsstand aflezen
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