
Gasdetectie

F U N C T IE S  E N  V O O R D E L E N

• Binnen de industrie maatgevende FastBump-test die 
verstoppingen verhelpt en kostbare, gasverspillende 
spoelbeurten voorkomt

• Tot maximaal vijf modules, allemaal met hun eigen LCD-scherm 
en toetsenblok voor onafhankelijke bediening

• Eenvoudig instellen zonder speciale tools

• Eenvoudig via Ethernet op een netwerk aan te sluiten

• USB-poort voor eenvoudige configuratie van instellingen van 
dockingmodules of om zonder netwerktoegang gegevens te 
ontvangen

• Automatische bumptest en bereikkalibratie

• Apparaatbeheer met Honeywell SafetySuite

• Bumptesten, kalibratie, configuratie en records bijhouden voor 
compatibele detectors. Door de gebruiker te wijzigen 
instellingen:

 - Alarminstellingen configureren

 - Gasaflezing tijdens alarm

 - Indicator voor niet-naleving inschakelen

 - Detector in de slaapstand zetten

 - Bumptest- en kalibratieherinneringen instellen

 - Gebeurtenislogboeken overzetten

 - Voorkeuren tijdsweergave

 - Firmware bijwerken

Haal meer uit uw gasdetector met ongeëvenaarde prestaties en 

aanpassingsmogelijkheden

Het IntelliDoX-systeem combineert slimme dockingmodules en toestel 

management software om automatische instrumentcontrole te kunnen 

bieden, waardoor uw productiviteit, betrouwbaarheid en efficiency 

toenemen. 

Snel instrumentbeheer en verbeterde productiviteit
IntelliDoX kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Binnen 2 minuten na de 

installatie van een dock met vijf modules voert u de eerste bumptest uit. 

Iedere module heeft zijn eigen besturingssysteem, lcd-scherm en interne 

pomp zodat u meerdere bewerkingen tegelijk kunt doen. Als u nu drie 

toestellen wilt bumptesten of andere kalibreren, u krijgt meer gedaan in 

minder tijd.

Flexibele configuratie om aan veranderende behoeften te 
voldoen 
Configureer de hoge en lage instelpunten van het alarm en andere 

detectorparameters gedurende de levensduur van de detector. Zodat u er 

op kunt vertrouwen dat uw detector altijd precies doet wat u wilt.

Efficiënt aansluiten op een netwerk en gegevens 
overbrengen om eenvoudig records bij te kunnen houden
Gebruik een USB-stick of ethernet om gegevens over de bumptest, 

piekblootstelling en overige gasgegevens over te zetten.

• Een nieuw aanpassingsniveau voor onderhoudsvrije toestellen

• Configureer instelpunten van het alarm, controleer naleving van 

medewerkers en meer

• Flexibele dockingstations en software, die naar vijf modules kunnen 

worden uitgebreid

• Snel en eenvoudig instellen en handig voor verbeteringen

Honeywell IntelliDoX
Automatisch instrumentcontrolesysteem

Compatibele detectors
• BW Clip Series

• Honeywell BW™ Clip4

• Honeywell BW™ MicroClip Series

• Honeywell BW™ Ultra

Opties en accessoires
Meervoudige inlaatsleutel – Configureer 

één IntelliDoX-module om meerdere 

Kalibratiegascilinders aan te sluiten



Honeywell IntelliDoX Technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FORMAAT  13,8 x 36,2 x 10,9 cm (5,4 x 14,2 x 4,3 inch) 
(onafhankelijke dockingmodule)

GEWICHT 1,91 kg (4,2 lb)
VOEDING 12 V / 8,33A ITE voeding
REALTIME-KLOK Geeft een tijd- en datumstempel
COMMUNICATIEMETHODE Tweeweg infraroodcommunicatie tussen dockingmodule en detector
EXTERNE INTERFACE 1 USB-poort

1 ethernetaansluiting
MENUNAVIGATIE Scherminstellingen wijzigen

Tijd en datum wijzigen
Gasinlaten configureren
IntelliDoX-module controleren
Beveiligd met een wachtwoord (indien ingeschakeld)
Weergavetaal instellen: Engels, Frans, Duits, Portugees, Spaans

AUTOMATISCHE TESTS Automatische bumptest om de sensor repons te verifiëren op het aangeboden doelgas
FastBump in 10 sec voor BW CLIP/BW CLIP Real Time
Nul- en Spankalibratie, auditieve en visuele alarmen
Overdracht data- en eventlogs 

GEGEVENSOPSLAG 2 GB intern geheugen
POMP Onafhankelijke pomp in iedere IntelliDoX-module 

Debiet: 350 ml/min
INSTRUMENTCONTROLESYSTEEM Honeywell SafetySuite

Fleet Manager II, versie 4.4 of hoger
CERTIFICERINGEN EN KLASSEN EMC Directive 2014/30/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU
FCC Part 15
ICES-003 Canadian EMI
IP20

GARANTIE Twee jaar volledige garantie

Voor meer informatie
www.honeywellanalytics.com
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Apparaatbeheer met 
Honeywell SafetySuite
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SafetySuite
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