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Over deze uitgave 

Handleiding IntelliDoX-dockingmodule 

50104991-168 || OM-NL-FMSU-B1 

© 2015 BW Technologies by Honeywell. Alle rechten voorbehouden. 

De IntelliDoX-dockingmodule is ontworpen voor meerdere detectoren die zijn 

geproduceerd door BW Technologies. Daardoor worden bepaalde procedures, functies en 

opties die in deze handleiding worden beschreven niet door alle compatibele 

detectormodellen ondersteund. Raadpleeg de handleiding van de relevante detector voor 

een overzicht van de ondersteunde procedures, functies en opties. 

Zorg dat u weet hoe u persoonlijke apparaten en accessoires voor gasdetectie moet 

gebruiken en onderneem de juiste acties wanneer er sprake is van een alarmstatus. 

Hoewel deze informatie te goeder trouw wordt aangeboden en volgens ons correct is, 

wijst BW Technologies by Honeywell de impliciete garanties met betrekking tot 

verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald gebruik van de hand en bieden we 

geen uitdrukkelijke garanties behalve de garanties die zijn opgenomen in de schriftelijke 

overeenkomst met en voor zijn klanten. BW Technologies is in geen geval aansprakelijk 

voor indirecte of bijzondere schade of voor gevolgschade. De informatie en de 

specificaties in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. 

Handelsmerken 

De merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. De 

volgende merken of productnamen zijn handelsmerken van BW Technologies en/of 

Honeywell: 

 Fleet Manager II 

 IntelliDoX 

Signaalwoorden 

In deze handleiding worden de volgende signaalwoorden gebruikt overeenkomstig ANSI 

Z535.4-1998: 

 

Gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of tot ernstig 

letsel. Dit symbool wijst op de gevaarlijkste situaties.  

 

Gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of tot ernstig 

letsel. 

 

Gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot klein of middelmatig 

letsel. 

OPMERKING 

Situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot schade aan eigendommen. 

 

WAARSCHUWI

NG 

OPGELET 
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Belangrijke informatie over de veiligheid: lees dit eerst 

Denk aan uw persoonlijke veiligheid en lees alle 

veiligheidsinformatie en waarschuwingen door 

voordat u dit apparaat gebruikt. 

Gebruik dit apparaat alleen overeenkomstig de 

instructies van de fabrikant. Wanneer u dit niet 

doet, kan de beveiliging van het apparaat worden 

aangetast. 

De monteur van het systeem is verantwoordelijk 

voor de veiligheid en beveiliging van elk systeem 

of netwerk waarvan dit apparaat en de 

bijbehorende accessoires deel uitmaken. 

Volg alle vereiste nationale richtlijnen voor 

elektriciteit en alle veiligheidsnormen. 

Deze IntelliDoX-module is bedoeld voor gebruik 

als een onafhankelijke dockingmodule of als 

onderdeel van een reeks van maximaal vijf 

IntelliDoX-modules. 

 

Neem bij beschadigingen of bij ontbrekende 

onderdelen direct contact op met BW 

Technologies. 

Wanneer componenten worden vervangen, kan 

dit gevolgen hebben voor de veiligheid van de 

apparatuur. 

Probeer het apparaat niet te demonteren, te 

justeren of te onderhouden tenzij u instructies 

hebt voor het uitvoeren van een procedure of 

tenzij in de bedieningshandleiding staat 

aangegeven dat de component door de gebruiker 

kan worden vervangen. Gebruik alleen 

vervangende componenten van BW 

Technologies. 

Ontkoppel de apparatuur tijdens reinigings- en 

onderhoudswerkzaamheden om het risico op 

elektrische schokken te voorkomen. 

Dit apparaat gebruikt mogelijk schadelijk gas 

voor kalibraties. Sluit het apparaat aan op een 

ventilatiesysteem of gebruik het in een goed 

geventileerde ruimte. 

Om gaslekkage te voorkomen, moet de eindplaat 

worden bevestigd en worden vergrendeld met de 

vergrendelingsarm voordat de voeding en/of 

gascilinders worden aangesloten. De eindplaat 

moet altijd veilig zijn vergrendeld wanneer het 

apparaat wordt gebruikt. 

Voer kalibraties en bumptests alleen uit in een 

normale atmosfeer (20,9% v/v O2) zonder 

gevaarlijke gassen. 

De maximaal aanbevolen slanglengte voor de 

kalibratie is 10 meter. Als u langere slangen 

gebruikt, bestaat de kans dat nalevingstests of 

kalibraties onnauwkeurig zijn of mislukken. 

De maximaal aanbevolen lengte van de 

uitlaatslang is 15 meter. 

Vergewis u ervan dat het inlaatfilter schoon is. 

Wanneer andere kalibratiegascilinders worden 

gebruikt dan de door BW Technologies 

aanbevolen gascilinders, kan dit leiden tot 

onveilige kalibratie of mogelijk onherstelbare 

beschadiging van dit apparaat. Bovendien vervalt 

de garantie. 

Gebruik geen kalibratiegascilinders wanneer de 

houdbaarheidsdatum is verstreken. 

Zorg dat alle kalibratiegascilinders in goede staat 

zijn. 

Zorg dat alle kalibratiegascilinders genoeg gas 

bevatten. 

Vergewis u ervan dat de uitlaatleiding niet wordt 

aangesloten op een systeem met negatieve druk. 

Gebruik een flowregelaar op alle aansluitingen 

van kalibratiegascilinders. Voorkom dat de 

inlaatopening van de module onder druk komt. 

Onjuiste configuratie van de inlaatopening kan 

leiden tot mislukte tests. 

Stel de apparatuur niet bloot aan elektrische 

schokken of aan ernstige en/of continue 

mechanische schokken. 

Dompel het apparaat niet onder in vloeistof. 

 

De producten kunnen materiaal bevatten waar 

transportregels voor gelden op grond van 

binnenlandse en internationale verordeningen 

betreffende gevaarlijke goederen. Retourneer het 

product volgens de gevaarlijke-

goederenverordeningen die van toepassing zijn. 

Neem contact op met de vrachtvervoerder voor 

verdere instructies. 

OPMERKING 

Om corruptie en verlies van gegevens, software 

en firmware te voorkomen, het apparaat niet 

uitschakelen tijdens de overdracht van 

opgeslagen gegevensbestanden of tijdens de 

uitvoering van bumptests, kalibraties en andere 

taken. 

WAARSCHUWI

NG 

OPGELET 
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Beginnen 
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Over de IntelliDoX-dockingmodule 

De IntelliDoX-dockingmodule ('de module') is een automatisch test- en kalibratiestation 
voor draagbare gasdetectoren van BW Technologies. De module voert automatisch 
belangrijke procedures uit, zoals het identificeren van de sensoren, bumptests, kalibraties, 
alarmtests en gegevensoverdracht. Ze houdt daarnaast een cumulatief overzicht bij van 
datalogs en gebeurtenislogs van de detector. Deze logs worden opgeslagen in een intern 
geheugen. 

Modules kunnen worden gebruikt als afzonderlijke en onafhankelijke dockingstations. 
Daarnaast kunnen ze serieel worden geschakeld in reeksen van 5 modules die 
onafhankelijk van elkaar functioneren. Wanneer modules aan elkaar zijn gekoppeld, 
worden de voedings-, netwerk- en gasaansluitingen gedeeld.  

De modules kunnen door middel van een ethernetkabel op een netwerk worden 
aangesloten, zodat de beheer- en onderhoudstaken gemakkelijk kunnen worden 
uitgevoerd. De modules zijn compatibel met Fleet Manager II, versie 4.0 en nieuwere 
versies. 

Normale bedrijfsomstandigheden 
De module moet veilig kunnen functioneren onder de volgende omstandigheden: 

1. Alleen in binnenomgevingen; 
2. In een normale atmosfeer (20,9% v/v O2) zonder gevaarlijke gassen; 
3. Temperatuurbereik +50°F tot +95°F (+10°C tot +35°C) ; en 
4. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 10% tot 90% (niet-condenserend).  

BW Technologies adviseert om voorafgaand aan de installatie en het gebruik van 
modules een bevoegde professional te raadplegen wanneer de beoogde 
gebruiksomgeving niet aan deze criteria voldoet. 

Dit apparaat gebruikt mogelijk schadelijk gas voor kalibraties. Sluit de module aan op een 
ventilatiesysteem of gebruik haar in een goed geventileerde ruimte. 

Onderdelen en accessoires 
Vervangbare onderdelen worden apart verkocht. Neem voor een volledige lijst met 
vervangbare onderdelen die voor gebruik bij dit product zijn goedgekeurd contact op met 
BW Technologies of een erkende distributeur, of kijk op de productwebsite: 
www.honeywellanalytics.com 

Gasdetectoren, kalibratie- en spoelgascilinders en andere accessoires worden apart 
verkocht. Neem voor een volledige lijst met kalibratiegassen en accessoires die voor 
gebruik bij dit product zijn goedgekeurd contact op met BW Technologies of een erkende 
distributeur, of kijk op de productwebsite www.honeywellanalytics.com.  

Registratie voor de garantie 
www.honeywellanalytics.com/support/product-registration 

http://www.honeywellanalytics.com/�
http://www.honeywellanalytics.com/�
http://www.honeywellanalytics.com/support/product-registration�
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Inhoud van de verpakking 

IntelliDoX-dockingmodule 
Elk pakket met een IntelliDoX-dockingmodule bevat: 

1. Een module met een in de fabriek geïnstalleerd nest voor een compatibele draagbare 
gasdetector 

2. Een beknopte handleiding 
3. Een CD met daarop de handleiding van de module en een beknopte handleiding als 

PDF-bestand 
4. Een CD met Fleet Manager II, versie 4.0 en nieuwere versies 

De voeding en een netsnoer, een eindplaat, ethernetkabel, slang, inlaatfilters en pluggen, 
snelle aansluitfittingen; verschillende andere fittingen zijn apart verpakt als het IntelliDoX-
startpakket. Er is een startpakket nodig voor elke afzonderlijke module of reeks met 
maximaal vijf aangesloten modules. 

Neem bij beschadigingen aan de module of bij ontbrekende onderdelen direct contact op 
met BW Technologies of een erkende distributeur.  

IntelliDoX-startpakket 
U hebt een IntelliDoX-startpakket nodig voor elke onafhankelijke IntelliDoX-module of 
reeks met maximaal vijf aangesloten modules. Elk startpakket bevat: 

1. Een voeding en een wisselstroom-netsnoer dat geschikt is voor de gebruikslocatie 
2. Een IntelliDoX-eindplaat 
3. Een ethernetkabel 
4. Gasslangen, 1/8 inch binnendiameter 4,6 meter lang 
5. Snelle aansluitfittingen 
6. Inlaatfilters en pluggen 
7. Connectoren met gemonteerde slangen, 3/16 inch binnendiameter, voor gebruik bij 

flowregelaars 
8. Diverse connectoren 
9. Een CD met daarop de handleiding van de IntelliDoX-module en een beknopte 

handleiding als PDF-bestand 
10. Een CD met Fleet Manager II, versie 4.0 en nieuwere versies 

Neem onmiddellijk contact op met BW Technologies of een erkende distributeur wanneer 
delen van het startpakket beschadigd zijn of ontbreken. 

Fleet Manager II-software 
Fleet Manager II is bedrijfseigen software van BW Technologies voor het beheren van 
instrumenten. U kunt Fleet Manager II gebruiken om: 

• compatibele dockingmodules en detectoren te configureren en te beheren; 
• de firmware voor compatibele dockingmodules en detectoren bij te werken; 
• nalevingstests te configureren en te beheren; 
• datalogs, gebeurtenislogs en resultaten van nalevingstests te importeren, beheren en 

analyseren; 
• bepaalde procedures en processen voor compatibele dockingmodules en detectoren 

te automatiseren. 

Meer informatie over instrumentbeheer via Fleet Manager II vindt u in de handleiding van 
Fleet Manager II en op de productwebsite: www.honeywellanalytics.com. 

http://www.honeywellanalytics.com/�
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IntelliDoX in een oogopslag 
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Inlaatelementen 

Element met 1 inlaat 

 

Steek het element met 1 inlaat in wanneer er slechts één gasinlaat vereist is voor het 
ondersteunen van nalevingstests die worden uitgevoerd op de module. 

Als het element met 1 inlaat in een module wordt gestoken, is gasinlaat 1 actief en zijn 
inlaten 2, 3 en 4 niet actief. 

Element met meerdere inlaten 

 

Steek het element met meerdere inlaten in wanneer er meer dan één gasinlaat vereist is 
voor het ondersteunen van nalevingstests die worden uitgevoerd op de module. 

Als er een element met meerdere inlaten in een module wordt gestoken, zijn gasinlaten 1, 
2, 3 en 4 actief.  

Een inlaatelement vervangen 
Om het inlaatelement te verwijderen, drukt u de lipjes naar elkaar toe en trekt u het 
inlaatelement naar buiten. 

Om het inlaatelement in te steken, lijnt u het inlaatelement uit met de opening en drukt u 
het krachtig naar achteren. 
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LCD-scherm 

 

Kleur scherm 

  

   

Status 
De datum en tijd in de 
module worden getoond. 
Als de module is 
verbonden met een 
netwerk, wordt het 
netwerksymbool getoond. 

Insteekinstructies 
voor compatibele 
detectoren. 

Berichten 

Nummer aansluiting 
Geeft de positie van 

de module in een 
aangesloten reeks 

aan. 

Instellingen 
gasinlaat 

Getoond worden 
gasdetails voor 

beschikbare inlaten. 

Grijs 
Inactief 

zBlauw 
Actie door gebruiker 

vereist 

Groen 
Functie met succes 

uitgevoerd 

Geel 
Functie wordt 

uitgevoerd 

Rood 
Waarschuwing of 

functie mislukt 



INTELLIDOX-DOCKINGMODULE HANDLEIDING || BEGINNEN 

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL PAGINA 11 VAN 84 

Toetsenblok 

 

Druktoetsen 

 Naar rechts schuiven 

 Naar links schuiven 

 Omhoog schuiven 

 Omlaag schuiven 

 Indrukken en ingedrukt houden totdat het menu voor module-
instellingen wordt getoond. 
 
Indrukken en loslaten om een menu-item te selecteren of 
wijzigingen op te slaan. 

 Indrukken en ingedrukt houden totdat de bewerking wordt 
geannuleerd. 
 
Indrukken en loslaten om een menu-item te sluiten of terug te keren 
naar een vorig scherm of om wijzigingen te annuleren. 
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Modules in elkaar zetten 

Dit deel bevat werkplannen en instructies voor het in elkaar zetten en installeren van afzonderlijke modules en 
reeksen met maximaal vijf modules. 

Inhoud 

Werkplan: Afzonderlijke modules in elkaar zetten .................................................................................... 13 
Werkplan: Reeksen met max. vijf aangesloten modules in elkaar zetten ............................................... 14 
De standaard in elkaar zetten...................................................................................................................... 15 
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Aangesloten modules verwijderen van gemonteerde achterpanelen ............................................... 20 
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Werkplan: Afzonderlijke modules in elkaar zetten 

 

Volg deze stappen om een afzonderlijke module in elkaar te zetten en voor te bereiden 
voor het eerste gebruik: 

1. Plaats de module en componenten op een schoon, droog werkoppervlak. 
2. Controleer of het juiste inlaatelement is ingestoken. Vervang het inlaatelement indien 

nodig. Zie voor meer informatie Inlaatelementen op pagina 9. 
3. Zet de standaard in elkaar of monteer de module tegen een wand of op een DIN-rail. 

Zie voor meer informatie: 
1. De standaard in elkaar zetten op pagina 15 
2. Tegen een wand monteren op pagina 17. 
3. Monteren op parallelle DIN-railsop pagina 21. 

4. Prepareer de module voor gebruik. Zie voor meer informatie Modules voorbereiden 
voor gebruik op pagina 24. 

1. Breng de eindplaat aan. Meer informatie vindt u in De eindplaat 
aanbrengen op pagina 25. 

2. Sluit een inlaatfilter aan op de spoelinlaat. Zie voor meer informatie Het 
inlaatfilter aansluiten op pagina 27. 

3. Steek een inlaatplug in elke ongebruikte inlaat. Zie voor meer informatieDe 
inlaatpluggen insteken op pagina 28. 

4. Sluit de uitlaatslang aan. Zie voor meer informatie De uitlaatslang 
aansluiten op pagina 26. 

5. Sluit de netvoeding aan. Zie voor meer informatie De netvoeding 
aansluiten op pagina 29. 

6. Maak verbinding met een netwerk. Zie De module verbinden met een 
netwerkop pagina 30. 

5. Sluit de kalibratiegascilinder of -cilinders aan en configureer vervolgens de 
gasinlaten. Zie voor meer informatieGasinlaten configureren op pagina 40. 
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Werkplan: Reeksen met max. vijf aangesloten modules in elkaar 
zetten 

 

Er kunnen maximaal vijf modules worden aangesloten om een reeks te vormen. 
Aangesloten modules delen de voeding, uitlaatslang, het inlaatfilter, aangesloten 
testgascilinders en de netwerkverbinding. Volg deze stappen om reeksen met maximaal 
vijf aangesloten modules in elkaar te zetten en voor te bereiden voor het eerste gebruik: 

1. Plaats de modules en componenten op een schoon, droog werkoppervlak. 
2. Controleer of de juiste inlaatelement zijn ingestoken. Vervang de inlaatelementen 

indien nodig. Zie voor meer informatie Inlaatelementen op pagina 9. 
3. Zet de standaard in elkaar of monteer de module indien nodig tegen een wand of op 

een DIN-rail. Zie voor meer informatie: 
• De standaard in elkaar zetten op pagina 15. 
• Tegen een wand monteren op pagina 17. 
• Monteren op parallelle DIN-railsop pagina 21. 

4. Sluit maximaal vijf modules aan. Zie voor meer informatie:  
• Modules aansluiten op pagina 16. 
• Error! Reference source not found.op pagina Error! Bookmark not 

defined.. 
• Aangesloten modules tegen een wand monteren op pagina 19. 

5. Prepareer de aangesloten modules voor gebruik. Zie voor meer informatie Modules 
voorbereiden voor gebruikop pagina 24. 

1. Bevestig de eindplaat tegen de laatste module in de reeks. Zie De eindplaat 
aanbrengen op pagina 25. 

2. Sluit een inlaatfilter aan op de spoeluitlaat van de eerste module in de reeks. 
Zie voor meer informatie Het inlaatfilter aansluiten op pagina 27. 

3. Steek een inlaatplug in elke ongebruikte inlaat op de eerste module in de 
reeks. Zie voor meer informatieDe inlaatpluggen insteken op pagina 28. 

4. Sluit de uitlaatslang aan op de eerste module in de reeks. Zie voor meer 
informatie De uitlaatslang aansluiten op pagina 26. 

5. Sluit de netvoeding aan op de eerste module in de reeks.  
6. Maak verbinding met een netwerk. Zie De module verbinden met een 

netwerkop pagina 30. 
6. Sluit de kalibratiegascilinder of -cilinders aan en configureer vervolgens de 

gasinlaten. Zie voor meer informatie Een kalibratiegascilinder aansluitenop pagina 
34Error! Bookmark not defined. en Gasinlaten configureren op pagina 40. 
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De standaard in elkaar zetten 

 

Het achterpaneel van de module kan worden gebruikt als een standaard voor het 
ondersteunen van een afzonderlijke module of een reeks met maximaal vijf aangesloten 
modules onder een hoek die geschikt is voor normaal gebruik. 

 

Gebruik de standaard niet wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. 
Probeer geen onderdelen van de standaard te repareren of te vervangen. Neem 
direct contact op met BW Technologies of met een erkende distributeur wanneer de 
plaat beschadigd is of ontbreekt. 

De apparatuur mag alleen worden gebruikt in een normale atmosfeer (20,9% v/v O2) 
zonder gevaarlijke gassen. De apparatuur niet in een gevaarlijke zone gebruiken. Als 
u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit brand en/of een ontploffing 
veroorzaken. 

Installeer de module niet in de buurt van warmtebronnen of op trillende oppervlakken. 

De apparatuur is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. 

De standaard in elkaar zetten 
1. Ontkoppel het netsnoer, de netwerkkabel, de slang en het inlaatfilter. 
2. Maak het achterpaneel los.  

1. Houd de module vast terwijl het achterpaneel naar u toe is gekeerd. 
2. Zoek de paneelvergrendeling bovenaan links op de module, vlakbij het 

paneelscharnier. 
3. Druk stevig op de paneelvergrendeling en blijf erop drukken terwijl u het 

paneel naar rechts schuift totdat de scharnierpennen vrijkomen. 
3. Duw de armen van de metalen beugel naar elkaar toe om de uiteinden vrij te geven. 

Neem direct contact op met BW Technologies of met een erkende distributeur 
wanneer de metalen beugel beschadigd is of ontbreekt. 

4. Bevestig het achterpaneel aan de scharnierverbinding. Lijn de scharnieren van de 
module uit met de scharnierpennen op het achterpaneel. Duw het achterpaneel stevig 
naar links zodat de scharnierpennen op hun plaats worden vergrendeld. 

5. Druk de armen van de metalen beugel naar elkaar toe en steek deze in de opening 
voor de klem aan de achterzijde van de module. 

6. Prepareer de module voor gebruik. 
1. Breng de eindplaat aan. Controleer of de vergrendelingsarm naar beneden 

is gelaten en vergrendeld is. 
2. Sluit de inlaatfilters, slang, netwerkverbinding en het netsnoer aan. 

WAARSCHUWI
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Modules aansluiten 

Er kunnen maximaal vijf modules worden aangesloten om een reeks te vormen. 
Aangesloten modules delen een voeding, netwerkverbinding, uitlaatslang, inlaatfilters en 
aangesloten kalibratiegascilinders. 

Modules aansluiten 

 
1. Zet de standaard in elkaar voor elke module die u wilt gaan aansluiten. Zie voor meer 

informatie De standaard in elkaar zettenop pagina 15. 
2. Twee modules aansluiten 

1. Ontgrendel de vergrendelingsarm op de eerste module en til de arm op. Is er 
een eindplaat aangebracht, verwijder deze dan. 

2. Lijn de aansluitpoort, uitlaten en de standaard op de eerste module uit met 
de aansluitpoort, inlaten en standaard op de tweede module.  

3. Druk de modules stevig tegen elkaar om ze met elkaar te verbinden. 
Controleer of de standaards verbonden zijn, waarna u de vergrendelingsarm 
op de eerste module laat zakken en deze vergrendelt. 

3. Ontgrendel de vergrendelingsarm op de laatste aangesloten module, til de arm op en 
sluit vervolgens een andere module aan. Herhaal deze procedure om maximaal vijf 
modules in een reeks aan te sluiten. 

4. Aangesloten modules voorbereiden voor gebruik 
1. Controleer of de aangesloten modules stevig zijn vastgemaakt en of de 

vergrendelingsarmen omlaag gelaten en vergrendeld zijn. 
2. Bevestig de eindplaat tegen de laatste module in de reeks. Controleer of de 

vergrendelingsarm naar beneden is gelaten en vergrendeld is. 
3. Sluit de inlaatfilters, slang, netwerkverbinding en het netsnoer aan. 
4. Controleer of elke module in de reeks ingeschakeld is en of er een 

volgnummer voor de aansluiting wordt getoond op het LCD-scherm. Zie 
LCD-scherm op pagina 10. 

Modules loskoppelen 
1. Koppel de netvoeding los. 
2. Ontgrendel de vergrendelingsarm tussen de twee modules en til de arm op. 
3. Terwijl u een unit in elke hand houdt, trekt u de modules voorzichtig uit elkaar. 
4. Herhaal deze procedure indien nodig totdat alle modules in de reeks zijn losgemaakt. 
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Tegen een wand monteren 

U kunt het achterpaneel gebruiken om de module stevig tegen een wand te monteren. 
Omdat muren uit verschillend materiaal kunnen bestaan, wordt er geen montagemateriaal 
meegeleverd. BW Technologies raadt dringend aan om de wandmontage te laten 
uitvoeren door een gekwalificeerde installateur. Er is voldoende expertise vereist om: 

1. de sterkte van de wand te bepalen waaraan de module wordt bevestigd; 
2. montagemateriaal te kiezen dat geschikt is om het gewicht van de module bij normaal 

gebruik te dragen. 

Voordat u begint 
1. Kies een geschikte installatieplaats. Voor elke module of reeks aangesloten modules 

is het volgende vereist: 
• Toegang tot een geschikte stroombron 
• Toegang tot een netwerkverbinding als deze zal worden gebruikt 
• Toegang tot bronnen voor kalibratiegas 
• Voldoende vrije ruimte voor het netsnoer, kabels en slangen. 
• Voldoende vrije ruimte voor normaal gebruik, onderhoud en reiniging. 

2. Zorg dat u het juiste montagemateriaal bij de hand hebt. Voor elke module is 
voldoende materiaal voor vier ankerpunten vereist. 

3. Leg gereedschap en accessoires gereed die nodig zijn voor het bevestigen van het 
montagemateriaal. 

 

Bij onvolledige of onjuiste montage kunnen eigendommen beschadigd en/of personen 
gewond raken.  

Installeer de module niet in de buurt van warmtebronnen of op trillende oppervlakken. 

De wand en het montagemateriaal moeten sterk genoeg zijn om de apparatuur te 
ondersteunen bij normaal gebruik.  

De apparatuur mag alleen worden gebruikt in een normale atmosfeer (20,9% v/v O2) 
zonder gevaarlijke gassen. De apparatuur niet in een gevaarlijke zone gebruiken. Als 
u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit brand en/of een ontploffing 
veroorzaken. 

De apparatuur is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. 

Dit apparaat gebruikt mogelijk schadelijk gas voor kalibraties. Sluit het apparaat aan 
op een ventilatiesysteem of gebruik het in een goed geventileerde ruimte. 

WAARSCHUWI
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Afzonderlijke modules tegen een wand monteren 
1. Prepareer de modules voor montage. 

1. Koppel modules los die tot reeksen zijn samengevoegd. 
2. Ontkoppel het netsnoer, de netwerkkabel, de slang en het inlaatfilter.  
3. Verwijder de eindplaat.  

2. Maak het achterpaneel los.  
1. Houd de module vast terwijl het achterpaneel naar u toe is gekeerd. 
2. Zoek de paneelvergrendeling bovenaan links op de module, vlakbij het 

paneelscharnier. 
3. Druk stevig op de paneelvergrendeling en blijf erop drukken terwijl u het 

paneel naar rechts schuift totdat de scharnierpennen vrijkomen. 
3. Markeer de plaats van de ankerpunten op de wand en boor vervolgens de 

montagegaten. 
1. Houd het paneel tegen de wand op de gewenste plaats. 
2. Gebruik een potlood om tijdelijk het midden van de vier ankerpunten te 

markeren en zet het achterpaneel vervolgens terzijde. 
3. Boor een gat door het midden van elk gemarkeerd ankerpunt. 

4. Bevestig het paneel tegen de wand, waarbij de metalen beugel naar voren is gericht. 
Gebruik geschikt materiaal voor elk van de vier ankerpunten. Niet te strak 
aandraaien. 

5. Bevestig de module tegen het gemonteerde achterpaneel. 
1. Lijn de scharnieren en haakopeningen van de module uit met de 

scharnierpennen en haken op het gemonteerde paneel.  
2. Als de module plat tegen het gemonteerde paneel rust, drukt u het stevig 

naar links om het tegen het paneel te vergrendelen. 
6. Prepareer de module voor gebruik. Zie voor meer informatie Modules voorbereiden 

voor gebruik op pagina 24. 
1. Breng de eindplaat aan. Controleer of de vergrendelingsarm naar beneden 

is gelaten en vergrendeld is. 
2. Sluit de inlaatfilters, slang, netwerkverbinding en het netsnoer aan. 

Een afzonderlijke module verwijderen van een gemonteerd achterpaneel 
1. Ontkoppel het netsnoer, de netwerkkabel, de slang en het inlaatfilter. 
2. Zoek de paneelvergrendeling bovenaan rechts op de module, vlakbij het 

paneelscharnier. 
3. Druk stevig op de paneelvergrendeling en blijf erop drukken terwijl u de module naar 

rechts duwt totdat de scharnierpennen en haken vrijkomen. Verwijder de module. 
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Aangesloten modules tegen een wand monteren 
1. Prepareer de modules voor montage. 

1. Koppel modules los die tot reeksen zijn samengevoegd. 
2. Ontkoppel het netsnoer, de netwerkkabel, de slang en het inlaatfilter.  
3. Verwijder de eindplaat.  

2. Maak het achterpaneel los van de modules.  
1. Houd de module vast terwijl het achterpaneel naar u toe is gekeerd. 
2. Zoek de paneelvergrendeling bovenaan links op de module, vlakbij het 

paneelscharnier. 
3. Druk stevig op de paneelvergrendeling en blijf erop drukken terwijl u het 

paneel naar rechts schuift totdat de scharnierpennen vrijkomen. 
3. Markeer de positie van de ankerpunten en boor gaten voor het eerste paneel. 

1. Houd het paneel tegen de wand op de gewenste plaats. 
2. Gebruik een potlood om tijdelijk het midden van de vier ankerpunten te 

markeren en zet het achterpaneel vervolgens terzijde. 
4. Boor een gat door het midden van elk gemarkeerd ankerpunt. 
5. Bevestig het eerste paneel tegen de wand, waarbij de metalen beugel naar voren is 

gericht. Gebruik geschikt materiaal voor elk van de vier ankerpunten. Niet te strak 
aandraaien. 

6. Klik het tweede paneel op het eerste paneel en zet het vast tegen de wand. Gebruik 
geschikt materiaal voor elk van de vier ankerpunten. Niet te strak aandraaien. 
Herhaal dit om indien nodig maximaal vijf aangesloten panelen te monteren. 

7. Bevestig een module tegen het eerste paneel. 
1. Lijn de scharnieren van de module uit met de scharnierpennen op het 

gemonteerde paneel. Lijn de haken op het gemonteerde paneel uit met de 
haakopeningen in de module. 

2. Als de module plat tegen het gemonteerde paneel rust, drukt u het stevig 
naar links om het tegen het paneel te vergrendelen. Als dit lastig gaat, maakt 
u het montagemateriaal ietwat los en probeert u het opnieuw. 

8. Bevestig een module tegen het tweede paneel en verbind deze met de eerste 
module.  

1. Ontgrendel de vergrendelingsarm op de eerste module en til de arm op. 
2. Lijn de scharnieren van de volgende module uit met de scharnierpennen op 

het volgende gemonteerde paneel. Lijn de haken op het volgende 
gemonteerde paneel uit met de haakopeningen in de volgende module. Lijn 
de verbindingspunten op de modules uit. 

3. Wanneer de volgende module plat tegen het volgende gemonteerde paneel 
ligt, drukt u stevig naar links om het te vergrendelen tegen het paneel en 
voor een volledige verbinding met de eerste module te zorgen.  

4. Laat de vergrendelingsarm zakken en vergrendel de arm. Herhaal dit indien 
nodig om maximaal vijf modules aan te brengen en te verbinden. 

9. Aangesloten modules voorbereiden voor gebruik 
1. Controleer of de aangesloten modules stevig zijn vastgemaakt en of de 

vergrendelingsarmen omlaag gelaten en vergrendeld zijn. 
2. Bevestig de eindplaat tegen de laatste module in de reeks. Controleer of de 

vergrendelingsarm naar beneden is gelaten en vergrendeld is. 
3. Sluit de inlaatfilters, slang, netwerkverbinding en het netsnoer aan. 
4. Controleer of elke module in de reeks ingeschakeld is en of er een 

volgnummer voor de aansluiting wordt getoond op het LCD-scherm. Zie 
LCD-scherm op pagina 10. 
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Aangesloten modules verwijderen van gemonteerde achterpanelen 
1. Ontkoppel het netsnoer, de netwerkkabel, de slang en het inlaatfilter. 
2. Ontgrendel de vergrendelingsarm tussen de twee modules aan het einde van de 

reeks en til de arm op. 
3. Zoek de paneelvergrendeling bovenaan rechts op de module, aan het einde van de 

reeks. 
4. Druk stevig op de paneelvergrendeling en blijf erop drukken terwijl u de module naar 

rechts duwt totdat de scharnierpennen en haken vrijkomen. Voor het beste resultaat 
raadt BW Technologies aan om de rest van de reeks tijdens het duwen stevig op haar 
plaats te houden zodat de overige modules in de reeks worden beschermd tegen te 
sterke beweging of vallen.  

5. Herhaal stappen 2, 3 en 4 tot er slechts één module resteert. 
6. Herhaal stappen 3 en 4 om de laatste module te verwijderen. 
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Monteren op parallelle DIN-rails 

De module is ontworpen voor bevestiging aan twee parallelle 'hoed'-DIN-rails met een 
afmeting van 35 bij 7,5 mm volgens de EN-norm 50022. BW Technologies raadt dringend 
aan om de montage te laten uitvoeren door een gekwalificeerde installateur. Er is 
voldoende expertise vereist om: 

1. de sterkte van de wand te bepalen waaraan de module wordt bevestigd; 
2. Kies DIN-rails en montagemateriaal dat is berekend op het gewicht en geschikt is 

voor het gebruik van het totale aantal gemonteerde modules. 

Wat is een DIN-rail? 

 

Een DIN-rail is een metalen strip die wordt gebruikt om industriële apparatuur te 
monteren. DIN-rail kan op lengte worden gezaagd voor specifieke toepassingen. Er 
kunnen meerdere rijen DIN-rails worden gebruikt. De module is ontworpen voor 
bevestiging aan twee parallelle 'hoed'-DIN-rails met een afmeting van 35 bij 7,5 mm 
volgens de EN-norm 50022. 

Voordat u begint 
1. Kies een geschikte installatieplaats. Voor elke module of reeks aangesloten modules 

is het volgende vereist: 
• Toegang tot een geschikte stroombron 
• Toegang tot een netwerkverbinding als deze zal worden gebruikt 
• Toegang tot bronnen voor kalibratiegas 
• Voldoende vrije ruimte voor het netsnoer, kabels en slangen. 
• Voldoende vrije ruimte voor normaal gebruik, onderhoud en reiniging. 

2. Monteer twee parallelle 'hoed'-DIN-rails van 35 bij 7,5 mm. Gebruik DIN-rails die zijn 
berekend op het gecombineerde gewicht van het totale aantal gemonteerde modules 
en die geschikt zijn voor normaal gebruik. Houd in het midden een tussenruimte bij de 
DIN-rails aan van 15,2 centimeter. 

3. BW Technologies raadt met klem aan om een DIN-rail-eindplaat te gebruiken bij 
montage in een voertuig, wanneer zijdelingse bewegingen mogelijk zijn of wanneer 
de eerste module wordt gemonteerd in een reeks. Als er geen DIN-rail-eindplaat 
beschikbaar is, gebruikt u de ankergaten in het achterpaneel om de module tegen de 
wand te bevestigen. 

 

Bij onvolledige of onjuiste montage kunnen eigendommen beschadigd en/of personen 
gewond raken.  

Installeer de module niet in de buurt van warmtebronnen of op trillende oppervlakken. 

De wand en het montagemateriaal moeten sterk genoeg zijn om de apparatuur te 
ondersteunen bij normaal gebruik. 

De apparatuur mag alleen worden gebruikt in een normale atmosfeer (20,9% v/v O2) 
zonder gevaarlijke gassen. De apparatuur niet in een gevaarlijke zone gebruiken. Als 
u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit brand en/of een ontploffing 
veroorzaken. 

De apparatuur is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. 
  

WAARSCHUWI
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Monteren op parallelle DIN-rails 

 
1. Prepareer de modules voor montage. 

1. Koppel modules los die tot reeksen zijn samengevoegd. 
2. Ontkoppel het netsnoer, de netwerkkabel, de slang en het inlaatfilter.  
3. Verwijder de eindplaat.  

2. Bevestig een module aan de DIN-rails. Herhaal deze procedure indien nodig totdat 
alle modules zijn bevestigd. 

1. Houd de module rechtop met het achterpaneel naar de DIN-rails gekeerd. 
Plaats het bovenste DIN-montageframe over de bovenkant van de bovenste 
DIN-rail en laat de module vervolgens zakken in de richting van de onderste 
DIN-rail tot ze op haar plaats klikt. 

2. Controleer of de module stevig in zowel de bovenste als de onderste DIN-
rail is bevestigd. 

3. Verbind de aangesloten modules in reeksen van maximaal vijf modules indien u deze 
wilt gebruiken. Herhaal dit totdat alle reeksen zijn verbonden. 

1. Klik de eerste module in positie op de DIN-rail, waarna u de 
vergrendelingsarm ontgrendelt en optilt. 

2. Klik de tweede module op de DIN-rail en schuif ze vervolgens in positie 
naast de eerste module. Druk de modules stevig tegen elkaar, waarna u de 
vergrendelingsarm laat zakken en deze vergrendelt. 

3. Herhaal dit zo nodig totdat de reeks compleet is. 
4. Prepareer de module voor gebruik. Zie voor meer informatie Modules voorbereiden 

voor gebruik op pagina 24. 
1. Breng de eindplaat aan. Controleer of de vergrendelingsarm naar beneden 

is gelaten en vergrendeld is. 
2. Sluit de inlaatfilters, slang, netwerkverbinding en het netsnoer aan. 
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Een afzonderlijke module verwijderen van parallelle DIN-rails 
1. Ontkoppel het netsnoer, de netwerkkabel, de slang en het inlaatfilter. 
2. Verwijder de eindplaat.  
3. Zoek de DIN-montagegrendel onderaan rechts van de module. 
4. Houd de vergrendeling van het DIN-montageframe naar beneden en kantel de 

module vervolgens weg van de onderste DIN-rail tot het onderste DIN-montageframe 
wordt vrijgegeven. Geef de DIN-montagegrendel vrij en verwijder de module uit de 
bovenste DIN-rail. 

Afzonderlijke modules verwijderen van parallelle DIN-rails 
1. Ontkoppel het netsnoer, de netwerkkabel, de slang en het inlaatfilter. 
2. Verwijder de eindplaat.  
3. Til de vergrendelingsarm tussen de verbonden modules aan het einde van de reeks 

op. 
4. Zoek de DIN-montagegrendel onderaan rechts van de laatste module. Houd de 

vergrendeling van het DIN-montageframe omlaag en schuif de module langs de  
DIN-rails totdat ze loskomt van de reeks. 

5. Houd de vergrendeling van het DIN-montageframe naar beneden en kantel de 
module vervolgens weg van de onderste DIN-rail tot het onderste DIN-montageframe 
wordt vrijgegeven. Geef de DIN-montagegrendel vrij en verwijder de module uit de 
bovenste DIN-rail. 

6. Herhaal stappen 3, 4 en 5 tot er slechts één module resteert. 
7. Herhaal stappen 3 en 4 om de laatste module te verwijderen. 



INTELLIDOX-DOCKINGMODULE HANDLEIDING || MODULES VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK 

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL PAGINA 24 VAN 84 

Modules voorbereiden voor gebruik 

Dit deel bevat instructies en informatie met betrekking tot het voorbereiden van modules voor gebruik. Onderwerpen 
zijn onder meer: 

Inhoud 

De eindplaat aanbrengen ............................................................................................................................ 25 
De eindplaat aanbrengen ................................................................................................................. 25 
De eindplaat verwijderen ................................................................................................................. 25 

De uitlaatslang aansluiten ........................................................................................................................... 26 
De uitlaatslang aansluiten ................................................................................................................ 26 

Het inlaatfilter aansluiten ............................................................................................................................ 27 
Het inlaatfilter aansluiten .................................................................................................................. 27 

De inlaatpluggen insteken ........................................................................................................................... 28 
De netvoeding aansluiten ............................................................................................................................ 29 

De netvoeding aansluiten ................................................................................................................ 29 
De netvoeding loskoppelen .............................................................................................................. 29 

De module verbinden met een netwerk ...................................................................................................... 30 
Voordat u begint .............................................................................................................................. 30 
De module verbinden met een netwerk ........................................................................................... 31 
Netwerkinstellingen beheren via een internetbrowser ..................................................................... 31 
Standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de internetbrowser ........................... 31 
Netwerkinstellingen beheren met behulp van Fleet Manager II ....................................................... 33 

Een kalibratiegascilinder aansluiten .......................................................................................................... 34 
Voordat u begint .............................................................................................................................. 34 
Een kalibratiegascilinder aansluiten ................................................................................................. 35 
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De eindplaat aanbrengen 

De eindplaat moet worden bevestigd en worden vergrendeld met de vergrendelingsarm 
voordat de voeding of gascilinders worden aangesloten. De eindplaat moet altijd veilig zijn 
vergrendeld wanneer het apparaat wordt gebruikt. Indien de eindplaat tijdens het bedrijf 
losraakt, koppelt u de stroom los en vervangt u de eindplaat onmiddellijk. De module kan 
zich abnormaal gaan gedragen wanneer de eindplaat losraakt of wordt verwijderd. 

 

Als u deze instructie negeert, kan dit ertoe leiden dat nalevingstests of kalibraties 
mislukken. 

De eindplaat aanbrengen 

 
1. Ontgrendel de vergrendelingsarm en laat deze zakken. 
2. Breng de eindplaat aan. Controleer of de eindplaat stevig bevestigd is en correct is 

uitgelijnd met de rand van de module. 
3. Laat de vergrendelingsarm zakken en vergrendel de arm. 

De eindplaat verwijderen 
1. Ontgrendel de vergrendelingsarm en laat deze zakken. 
2. Verwijder de eindplaat. 

Vergrendelingsarm 

Eindplaat 

OPGELET 
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De uitlaatslang aansluiten 

Elk IntelliDoX-startpakket bevat een slang die op de juiste lengte voor de uitlaatopening 
kan worden gesneden. 

 

De maximaal aanbevolen lengte van de uitlaatslang is 15 meter. 

Vergewis u ervan dat de uitlaatleiding niet wordt aangesloten op een systeem met 
negatieve druk. 

De uitlaatslang aansluiten 

 
1. Inspecteer de slang om u ervan te vergewissen dat deze geen obstructies of defecten 

vertoont. 
2. Snij de slang op de juiste lengte voor de uitlaatopening en breng vervolgens een 

mannelijke snelkoppeling aan op het ene uiteinde. 
3. Sluit met behulp van de snelkoppeling de uitlaatslang aan op de uitlaatopening. 
4. Controleer of de uitlaatslang niet op een systeem met negatieve druk is aangesloten 

of op de een of andere manier is geblokkeerd. 

Netwerk 
 Stroom 

 Uitlaat 
 Reinigen 

 Gasinlaat 1 
 Gasinlaat 2 

 Gasinlaat 3 
 Gasinlaat 4 

 

WAARSCHUWI
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Het inlaatfilter aansluiten 

Elk IntelliDoX-startpakket bevat inlaatfilters. Tenzij anders is aangegeven, wordt de 
spoelinlaat geconfigureerd om omgevingslucht te gebruiken in een omgeving met frisse 
lucht en een normale atmosfeer van 20,9% v/v O2 zonder gevaarlijke gassen. Controleer 
of er een inlaatfilter is aangesloten op de spoelinlaat en elke ongebruikte gasinlaat voordat 
u de module inschakelt.  

Eenmaal aangesloten helpen de inlaatfilters de module te beschermen tegen het 
binnendringen van stof. Voor het beste resultaat vervangt u de inlaatfilters op gezette 
tijden of wanneer een inlaatfilter beschadigd of vuil is. U kunt een verlengslang aansluiten 
op het inlaatfilter om omgevingslucht aan te zuigen uit een omgeving met schone lucht. 

Een beschadigd, vuil of ontbrekend inlaatfilter moet onmiddellijk worden vervangen. Neem 
voor vervangende onderdelen contact op met BW Technologies of een erkende 
distributeur. 

 

Als u dit niet doet, kan apparatuur beschadigd raken. 

Het inlaatfilter aansluiten 

 
 

1. Controleer of elk inlaatfilter vrij is van obstructies en gebreken. 
2. Sluit een inlaatfilter aan op de spoelinlaat. 
3. Indien nodig kunt u een verlengslang aansluiten op elk inlaatfilter om omgevingslucht 

aan te zuigen uit een omgeving met schone lucht. 

Netwerk 
 Stroom 

 Uitlaat 
 Reinigen 

 Gasinlaat 1 
 Gasinlaat 2 

 Gasinlaat 3 
 Gasinlaat 4 

 

OPGELET 
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De inlaatpluggen insteken 

Elk IntelliDoX-startpakket bevat inlaatpluggen. Controleer of er een inlaatplug in elke 
ongebruikte gasinlaat is gestoken voordat u de module inschakelt. Eenmaal ingestoken 
helpen de inlaatpluggen de module te beschermen tegen het binnendringen van stof. 

Een beschadigde of ontbrekende inlaatlplug moet onmiddellijk worden vervangen. Als er 
geen pluggen beschikbaar zijn, kunt u in plaats daarvan inlaatfilters gebruiken. Neem voor 
vervangende onderdelen contact op met BW Technologies of een erkende distributeur. 

 

Als u dit niet doet, kan apparatuur beschadigd raken. 

OPGELET 
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De netvoeding aansluiten 

Elk IntelliDoX-startpakket bevat een voeding en een netsnoer (wisselstroom). Gebruik 
alleen de voeding die bij het startpakket wordt geleverd om de module aan te sluiten op 
een geschikte contactdoos. Als de voeding wordt ingeschakeld, wordt de module 
ingeschakeld en wordt een zelftest uitgevoerd. 

De netvoeding aansluiten 

 
1. Controleer of de voeding en het netsnoer die bij het startpakket zijn geleverd, 

compatibel zijn met de plaatselijke stroombron. Als de voeding niet compatibel is, 
mag u de module niet verbinden met de stroombron. Neem onmiddellijk contact op 
met BW Technologies of een erkende distributeur. 

2. Steek het netsnoer in de voeding. 
3. Steek het netsnoer in de voedingspoort op de module. Stevig aandrukken tot u een 

klik hoort. Het klikken geeft aan dat de stekker vergrendeld is. 
4. Steek het netsnoer in een geschikte wandcontactdoos. 
5. Als de voeding wordt ingeschakeld, wordt het LCD-scherm ingeschakeld en wordt 

een zelftest uitgevoerd. 

De netvoeding loskoppelen 
Om een module of reeks modules uit te schakelen, koppelt u de voeding los. De module 
of reeks modules wordt onmiddellijk en zonder waarschuwing uitgeschakeld. 

1. Trek de plastic afdekking van de stekker terug om de stekker te ontgrendelen. 
2. Als de afdekking is teruggetrokken, trekt u de stekker uit de module. 

 

Om corruptie en verlies van gegevens, software en firmware te voorkomen, het 
apparaat niet uitschakelen tijdens de overdracht van opgeslagen gegevensbestanden 
of tijdens de uitvoering van bumptests, kalibraties en andere taken. 

 

Netwerk 
 Stroom 

 Uitlaat 
 Reinigen 

 Gasinlaat 1 
 Gasinlaat 2 

 Gasinlaat 3 
 Gasinlaat 4 

 

WAARSCHUWI
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De module verbinden met een netwerk 

Afzonderlijke modules en reeksen van maximaal vijf aangesloten modules kunnen via een 
ethernetkabel worden verbonden met een computernetwerk. Reeksen van maximaal vijf 
modules kunnen één netwerkverbinding delen. Voor elke afzonderlijke of aangesloten 
module is een uniek, apart IP-adres vereist. 

U kunt netwerkinstellingen beheren via een internetbrowser of via Fleet Manager II. Als 
modules zijn verbonden met een netwerk, kunt u Fleet Manager II gebruiken om firmware 
bij te werken, modules en detectoren opnieuw te configureren, de overdracht van datalogs 
te beheren en sommige administratieve functies te automatiseren.  

Om de prestaties te verbeteren, raadt BW Technologies aan om een statisch IP-
adres toe te wijzen aan elke module in het netwerk. 

Om de beveiliging te verbeteren, raadt BW Technologies aan om voor elke 
module in het netwerk een apart wachtwoord te kiezen. 

Voordat u begint 
1. Controleer of u voor elke module of reeks van maximaal vijf modules toegang hebt tot 

een actieve netwerkpoort. Netwerkpoorten worden meestal beheerd door een 
netwerkbeheerder. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder 
of met de helpdesk. 

2. Zorg dat er een statisch IP-adres beschikbaar is voor elke afzonderlijke of 
aangesloten module. Statische IP-adressen worden meestal verstrekt door een 
netwerkbeheerder. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder 
of met de helpdesk. 

3. Leg een ethernetkabel klaar voor elke afzonderlijke module of reeks met maximaal 
vijf aangesloten modules. 

4. Controleer of de voeding is aangesloten en de module is ingeschakeld. 
5. Controleer of u toegang hebt tot een computer in het netwerk die deel uitmaakt van 

hetzelfde netwerk als de module. 
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De module verbinden met een netwerk 

 

Steek het ene uiteinde van de ethernetkabel in de ethernetpoort op de module. Steek het 
vrije uiteinde van de ethernetkabel in de netwerkuitgang. Als de module met het netwerk 
wordt verbonden, wordt het netwerksymbool getoond in de rechter bovenhoek van het 
LCD-scherm. 

Als het netwerksymbool niet binnen enkele seconden wordt getoond, volgt u deze 
stappen: 

1. Controleer of de module ingeschakeld is. 
2. Controleer of het ene uiteinde van de ethernetkabel volledig in de ethernetpoort op de 

module is gestoken en controleer vervolgens of het vrije uiteinde volledig in een 
actieve netwerkuitgang is gestoken. 

3. Houd  ingedrukt tot het menu Instellingen dockingstation aanpassen wordt 

getoond. Druk op  of  om naar Info te bladeren en druk vervolgens op  om het 
scherm Info weer te geven. Als het IP-adres louter nullen bevat, is de verbinding niet 
actief. 

Neem contact op met uw netwerkbeheerder of met de helpdesk als het probleem 
aanhoudt. 

Netwerkinstellingen beheren via een internetbrowser 
U kunt netwerkinstellingen en het beheerwachtwoord voor modules in een netwerk 
wijzigen door middel van een internetbrowser. Om de prestaties te verbeteren, raadt 
BW Technologies aan om een statisch IP-adres toe te wijzen aan elke module in het 
netwerk. Om de beveiliging te verbeteren, raadt BW Technologies aan om voor elke 
module in het netwerk een apart wachtwoord te kiezen. 

Standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de 
internetbrowser 

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. BW Technologies raadt 
aan om voor elke module in het netwerk een apart wachtwoord te kiezen. 

• De standaard gebruikersnaam is admin. 
• Het standaardwachtwoord is admin. 

Netwerk 
 Stroom 

 Uitlaat 
 Reinigen 

 Gasinlaat 1 
 Gasinlaat 2 

 Gasinlaat 3 
 Gasinlaat 4 
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Netwerkinstellingen en wachtwoorden wijzigen via het venster van een 
internetbrowser 

1. Als de module met een netwerk is verbonden, opent u het overzichtsscherm Info  en 
legt u het IP-adres voor de module vast. Om het overzichtsscherm Info te openen, 
gaat u als volgt te werk: 

1. Houd  ingedrukt tot het menu Instellingen dockingstation wordt 
getoond. 

2. Druk op  of  om naar Info te bladeren en druk vervolgens op  voor 
het weergeven van het scherm Info . 

2. Vanaf een computer in het netwerk opent u een venster van de internetbrowser. In de 
adresbalk van de internetbrowser typt u http:// gevolgd door het IP-adres van de 
module. De webpagina Inloggen IntelliDoX wordt getoond in het browservenster. 

 



INTELLIDOX-DOCKINGMODULE HANDLEIDING || MODULES VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK 

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL PAGINA 33 VAN 84 

3. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord in de getoonde tekstvakken en klik 
vervolgens op Inloggen. De webpagina Voer uw netwerkparameters in wordt 
getoond in het browservenster. 

 
4. Wijzig het Selecteer netwerktype in Statisch IP en voer vervolgens een uniek IP-

adres in. Unieke IP-adressen worden meestal verstrekt door een netwerkbeheerder 
of helpdesk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder of met 
de helpdesk. 

5. Om het wachtwoord te wijzigen, typt u het oude wachtwoord in. Typ een nieuw 
wachtwoord in, en voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in. Klik op Opslaan om uw 
instellingen op te slaan en terug te keren naar de webpagina Inloggen IntelliDoX of 
klik op Wijzigingen annuleren om de wijzigingen te annuleren en terug te keren naar 
de webpagina Inloggen IntelliDoX. 

6. Sluit het browservenster of typ een ander IP-adres in de balk voor het browseradres 
om netwerkinstellingen voor een andere module te wijzigen. 

Netwerkinstellingen beheren met behulp van Fleet Manager II 
Wanneer u in Fleet Manager II inlogt als een gebruiker met beheerrechten, kunt u 
netwerkinstellingen en het beheerwachtwoord voor modules in een netwerk wijzigen. 
Meer informatie vindt u in de handleiding van Fleet Manager II. 
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Een kalibratiegascilinder aansluiten 

Het IntelliDoX-startpakket omvat een slang en snelle aansluitfittingen die geschikt zijn 
voor het gebruik van kalibratiegascilinders die zijn goedgekeurd voor gebruik bij dit 
product. Voor de beste resultaten raadt BW Technologies aan om voor 
gaskalibratiecilinders een slang te kiezen met een lengte tussen 1 en 10 meter. 

Voordat u begint 
1. Lees de waarschuwingen en veiligheidswenken in dit deel aandachtig door. 
2. Controleer of u zich in een normale atmosfeer bevindt (20,9% v/v O2) zonder 

gevaarlijke gassen. 
3. Controleer of de eindplaat bevestigd is en of de vergrendelingsarm naar beneden 

gelaten en vergrendeld is. 
4. Controleer of de uitlaatslang aangesloten is en of ze vrij is van gebreken of 

obstructies. 

 

De maximaal aanbevolen slanglengte voor de kalibratie is 10 meter. Wanneer u 
langere slangen gebruikt, zijn de nalevingstests of kalibraties wellicht onnauwkeurig 
of mislukken de procedures; 

Gebruik een flowregelaar op alle aansluitingen van kalibratiegascilinders. Voorkom 
dat de inlaatopening van de module onder druk komt. 

Wanneer andere kalibratiegascilinders worden gebruikt dan de door BW 
Technologies aanbevolen gascilinders, kan dit leiden tot onveilige kalibratie of 
mogelijk onherstelbare beschadiging van dit apparaat. Bovendien vervalt de garantie. 

Gebruik geen kalibratiegascilinders wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken. 

Zorg dat alle kalibratiegascilinders in goede staat zijn. 

Zorg dat alle kalibratiegascilinders genoeg gas bevatten. 

Dit apparaat gebruikt mogelijk schadelijk gas voor kalibraties. Sluit het apparaat aan 
op een ventilatiesysteem of gebruik het in een goed geventileerde ruimte. 

 

WAARSCHUWI
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Een kalibratiegascilinder aansluiten 
1. Sluit een flowregelaar aan op de kalibratiegascilinder en sluit vervolgens de 

geleverde connector met de bevestigde slang (9,5 mm binnendiameter) aan op de 
flowregelaar.  

2. Snij de slang met 3,2 mm binnendiameter op de gewenste lengte. BW Technologies 
raadt aan om een slang te kiezen met een lengte tussen 1 en 10 meter. 

3. Sluit het ene uiteinde van de slang met 3,2 mm binnendiameter aan op de 
flowregelaar. 

4. Steek een snelfitting in het vrije uiteinde van de slang en verbind dit vervolgens met 
inlaat 1 op de module. 

5. Als er een element met meerdere inlaten in een afzonderlijke module of één of meer 
aangesloten modules in een reeks is gestoken, herhaalt u stappen 1, 2, 3 en 4 totdat 
er maximaal vier cilinders zijn aangesloten. 

6. Configureer de gasinlaten voordat u de module gebruikt. Zie Gasinlaten 
configurerenop pagina 40. 
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Menu instellingen dockingstation 

Dit deel bevat informatie en instructies m.b.t. het gebruik van het menu instellingen dockingstation. 

Inhoud 
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Het menu instellingen dockingstation openen .................................................................................. 37 
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Het menu instellingen dockingstation openen 

Open het menu instellingen dockingstation als u: 

1. de helderheid van het LCD-scherm wilt aanpassen; 
2. de datum- en tijdinstellingen voor de module wilt wijzigen; 
3. instellingen van de gasinlaat wilt configureren voor aangesloten kalibratiegascilinders; 
4. netwerk- en andere informatie over de module wilt laten weergeven. 

Het menu instellingen dockingstation openen 
1. Houd op het toetsenblok ingedrukt totdat het menu instellingen dockingstation 

wordt getoond.  

 

2. Druk op  of  op het toetsenblok om een instellingsoptie te selecteren en druk 
vervolgens op  om het optiemenu te laten weergeven. 
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De helderheid van het LCD-scherm aanpassen 

Als u de instellingen voor één module in een reeks aanpast en opslaat, worden de 
instellingen voor alle overige modules in de reeks eveneens gewijzigd. 

De helderheid van het LCD-scherm aanpassen 
1. Houd  op het toetsenblok ingedrukt tot Instellingen dockingstation aanpassen 

wordt getoond op het LCD-scherm. 

 

2. Druk op  of  op het toetsenblok om Weergave-instellingen aanpassen te 
selecteren en druk vervolgens op  om het menu Weergave-instellingen 
aanpassen te openen. 

 

3. Druk op  of  om de helderheid van het LCD-scherm aan te passen. 

 
4. Druk op  om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het menu 

instellingen dockingstation of druk op  om terug te keren naar eerdere instellingen. 
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De instellingen voor datum en tijd aanpassen 

Volg deze instructies als u handmatig de instellingen van de datum en tijd wilt aanpassen 
in de module via het menu Instellingen dockingstation aanpassen. Als u de instellingen 
voor één module in een reeks aanpast en opslaat, worden de instellingen voor alle 
overige modules in de reeks eveneens gewijzigd. 

Tijd en datum aanpassen via het menu 'Instellingen module' 

 
1. Houd  op het toetsenblok ingedrukt tot Instellingen dockingstation aanpassen 

wordt getoond op het LCD-scherm. 

2. Druk op  of  om Tijd en datum aanpassen te selecteren en druk vervolgens op 
. Als de procedure is beveiligd met een wachtwoord, voert u het wachtwoord in en 

drukt u op  om door te gaan. 
3. Het menu Tijd en datum aanpassen wordt getoond en de datuminstellingen kunnen 

worden bewerkt. Bewerk de datuminstellingen of druk op  om de tijdinstellingen 
over te slaan. 

1. Om de datum in te stellen, drukt u op  of  om dag, maand of jaar te 

selecteren en drukt u vervolgens op  of  om de waarde te wijzigen.  

2. Om de datumnotatie te veranderen, drukt u op  of  totdat de 

datumlabels zijn geselecteerd en drukt u vervolgens op  of  om de 
datumweergave te veranderen in jaar-maand-dag, dag-maand-jaar of 
maand-dag-jaar. 

4. Druk op  om de datuminstellingen op te slaan of druk op  om de wijzigingen aan 
de datum te annuleren en naar de tijdinstellingen te gaan. Het scherm voor het 
instellen van de tijd wordt weergegeven. 

5. Bewerk de tijdinstellingen of druk op  om de datuminstellingen over te slaan en 
terug te keren naar het menu Instellingen dockingstation aanpassen. 

1. Om de tijd in te stellen, drukt u op  of  om uren of minuten te selecteren 

en drukt u vervolgens op  of  om de waarde te wijzigen. 

2. Om de tijdnotatie te veranderen, drukt u op  of  totdat de tijdnotatie is 

geselecteerd en drukt u vervolgens op  of  om de kloknotatie te 
veranderen in 12-uurs of 24-uurs. 

6. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het menu 

Instellingen dockingstation aanpassen of druk op  om de tijdinstellingen te 
annuleren en terug te keren naar het menu Instellingen dockingstation aanpassen. 
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Gasinlaten configureren 

Voor elke aangesloten kalibratiegascilinder moet u de gasmix configureren en vervolgens 
elk type gas en concentratie in de gasmix configureren. U kunt ook het cilindernummer 
van de kalibratiegascilinder vastleggen. 

Als er een element met 1 inlaat is ingestoken in een afzonderlijke module of alle 
aangesloten modules in een reeks, dan kunt u een kalibratiegascilinder aansluiten. Als er 
een element met meerdere gasinlaten is ingestoken in een afzonderlijke module of een of 
meer aangesloten modules in een reeks, dan kunt u maximaal vier kalibratiegascilinders 
aansluiten. Meer informatie vindt u onder Inlaatelementen op pagina 9. 

Als de module deel uitmaakt van een reeks met maximaal vijf aangesloten modules, 
hebben veranderingen in de gasinlaatinstellingen invloed op alle modules in de reeks. Als 
de reeks zowel modules met elementen met één inlaat als elementen met meerdere 
inlaten bevat, hebben wijzigingen aan Inlaat 1 gevolgen voor alle modules en hebben 
wijzigingen aan Inlaat 2, 3 en 4 alleen gevolgen voor modules met elementen met 
meerdere inlaten. 

Gasinlaten configureren 

 
1. Houd  op het toetsenblok ingedrukt tot Instellingen dockingstation aanpassen 

wordt getoond op het LCD-scherm. 

2. Druk op  of  om Gasinlaten configureren te selecteren en druk vervolgens op 
.Als de procedure is beveiligd met een wachtwoord, voert u het wachtwoord in en 

drukt u op  om door te gaan. 
3. Het Overzicht inlaat voor Inlaat 1 wordt getoond. Als er een element met meerdere 

gasinlaten is ingestoken in een afzonderlijke module of een of meer aangesloten 

modules in een reeks, dan worden vier inlaattabbladen getoond. Druk op  of  om 
een andere inlaat te selecteren en te configureren. 

   
4. Configureer de gasmix voor de geselecteerde inlaat. 

   
1. Druk op om het menu Inlaat bewerken te openen. Gasmix wordt 

gemarkeerd.  

2. Druk op  om Gasmix te selecteren en druk vervolgens op  of  om 
een mix met één gas of een mix met twee of meer typen gas te selecteren. 
Als de inlaat niet is aangesloten op een gascilinder, kiest u Geen inlaat. 

3. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het menu 
Inlaat bewerken of druk op  om de wijzigingen op te heffen en terug te 
keren naar het menu Inlaat bewerken. 
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5. Configureer het type gas voor de mix. 

   
1. Om het type gas voor een mix met meerdere gassen te configureren, 

selecteert u Gasmix in het menu Inlaat bewerken en drukt u vervolgens op 

 of  om een van de gassen te kiezen die beschikbaar zijn in de mix. 
2. Selecteer het type gas in het menu Inlaat bewerken en druk vervolgens op 

 of  het type gas te zoeken en te selecteren. Controleer of het 
geselecteerde type gas overeenkomt met het type gas dat zich in de 
kalibratiecilinder bevindt. 

3. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het menu 

Inlaat bewerken of druk op  om de wijzigingen op te heffen en terug te 
keren naar het menu Inlaat bewerken. 

6. Configureer de gasconcentratie.  

   
1. Controleer of de gasconcentratie die op het scherm wordt getoond, 

overeenkomt met de gasconcentratie die zich in de kalibratiegascilinder 
bevindt. Als de concentratie niet correspondeert, kiest u Concentratie: uit 
het menu Inlaat bewerken en drukt u vervolgens op  om dit te bewerken. 

2. Druk op  of  om de gasconcentratie te configureren. 
3. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het menu 

Inlaat bewerken of druk op  om de wijzigingen op te heffen en terug te 
keren naar het menu Inlaat bewerken. 

7. Leg het cilindernummer van de kalibratiegascilinder vast. 

   
1. Selecteer het cilindernummer uit het menu Inlaat bewerken. 

2. Druk op  om het cilindernummer te bewerken en druk vervolgens op  of 

 om alfanumerieke, numerieke en bijzondere tekens te zoeken en te 

selecteren. Druk op  of  om naar het volgende teken te gaan. Er kunnen 
maximaal veertien tekens worden ingevoerd. 

3. Druk op  om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het menu 

Inlaat bewerken of druk op  om de wijzigingen op te heffen en terug te 
keren naar het menu Inlaat bewerken. 

8. Herhaal stappen 3, 4, 5 en 7 totdat alle gasinlaten zijn geconfigureerd. 

9. Druk op  om het menu Inlaat bewerken te sluiten en terug te keren naar het menu 

Overzicht inlaat. Druk op  om terug te keren naar Instellingen dockingstation 
aanpassen. 
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Het overzichtsscherm 'Info' laten weergeven 

Het scherm Info toont informatie over de module die handig kan zijn als u modules 
installeert of configureert, zoals: 

1. Serienummer van de module 
2. Versies van firmware en hardware die op de module zijn geïnstalleerd 
3. IP-adres 
4. MAC-adres 

Het overzichtsscherm 'Info' laten weergeven 

 
1. Houd  op het toetsenblok ingedrukt tot Instellingen dockingstation aanpassen 

wordt getoond op het LCD-scherm. 

2. Druk op  om terug te keren naar het menu Instellingen dockingstation 
aanpassen. 
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Detectorfuncties 

Dit deel bevat informatie en instructies voor het insteken van een detector en het 
uitvoeren van bepaalde functies. 

Inhoud 
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Een detector insteken 

1. Controleer of de detector compatibel is met de module. Het model van de detector 
moet overeenkomen met het model dat wordt getoond op het deksel van de module. 

2. Schakel de detector zo nodig in. Als u van plan bent om nalevingstests uit te voeren, 
schakelt u de detector in en controleert u vóór het insteken of deze in de normale 
bedrijfsmodus is. Als u van plan bent om een conforme detector te configureren 
voordat u deze inschakelt of een oplaadbare batterij oplaadt, dan is inschakelen 
wellicht niet nodig. Meer informatie vindt u in de handleiding van de betreffende 
detector. 

3. Druk op de vrijgaveknop van het deksel en til het moduledeksel op. Steek de detector 
in en sluit het deksel. Identificatie detector wordt getoond. 

4. Als de detector wordt herkend, worden vervolgens procedures gestart die 
automatisch moeten worden uitgevoerd bij het insteken. Als de detector een 
oplaadbare batterij bevat, start het opladen van de batterij. Er kunnen 
voortgangsschermen worden getoond terwijl bepaalde procedures worden 
uitgevoerd. 

5. Nadat de detector is herkend en automatische procedures zijn voltooid, wordt het 
menu met detectorfuncties getoond en verschijnt de vraag Wat wilt u doen?. 

6. Druk op  of  op het toetsenblok om een menu-item te selecteren. Volg de 
instructies op het scherm om de geselecteerde procedure uit te voeren. 

7. Nadat de procedures zijn voltooid, kunt u de detector in de module laten om te 
worden opgeladen. Als de detector is ingeschakeld, zal de module deze na 10 
minuten inactiviteit uitschakelen en doorgaan met het opladen van de batterij. Als het 
opladen is voltooid, haalt u de detector uit de module. 
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Menu met detectorfuncties 

 

Nadat de detector is herkend en automatische procedures zijn voltooid, wordt het menu 
met detectorfuncties getoond en verschijnt de vraag Wat wilt u doen?. 

Druk op  of  op het toetsenblok van de module om een menu-item te selecteren, en 
volg de instructies op het scherm om de geselecteerde procedure uit te voeren. 
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Bumptest 

Voor optimale prestaties raadt BW Technologies aan om voorafgaand aan het 
gebruik een bumptest uit te voeren bij detectoren. Meer informatie vindt u in de 
handleiding van de betreffende detector. 

 

Een bumptest is een procedure waarbij wordt gecontroleerd of een detector reageert op 
doelgassen door de detector bloot te stellen aan een bekende gasconcentratie. De 
module ondersteunt twee soorten bumptest: 

1. FastBump, een versnelde test die alleen de bumpprocedure uitvoert en het log 
overstuurt 

2. De standaard bumptest, een test die de bumpprocedure en andere procedures 
inhoudt die bij het insteken automatisch moeten worden uitgevoerd, zoals overdracht 
van het datalog of het bijwerken van de firmware. 

Voordat u begint 
1. Lees de informatie over de bumptest in de handleiding van de betreffende detector 

aandachtig door. 
2. Lees de Richtlijnen bumptest in dit deel aandachtig door. 
3. Controleer of de detector ingeschakeld is. 
4. Controleer of de batterij van de detector voldoende opgeladen is. 
5. Voer de bumptest alleen uit in een normale omgeving van 20,9% v/v O2 zonder 

gevaarlijke gassen. Gebruik de dockingmodule niet in een gevaarlijke zone. Indien 
deze richtlijn niet wordt opgevolgd, kan dat leiden tot mogelijk lichamelijk letsel en/of 
schade aan eigendommen. 
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Richtlijnen voor bumptest 
1. Voer nalevingstests alleen uit in een normale omgeving met 20,9% v/v O2 zonder 

gevaarlijke gassen. Gebruik de module niet in een gevaarlijke zone. Indien deze 
richtlijn niet wordt opgevolgd, kan dat leiden tot mogelijk lichamelijk letsel en/of 
schade aan eigendommen. 

2. Wanneer andere gascilinders worden gebruikt dan de door BW Technologies 
aanbevolen gascilinders, kan dit leiden tot onveilige bumptests of mogelijk 
onherstelbare beschadiging van dit apparaat. Bovendien vervalt de garantie. 

3. Gebruik geen gascilinders wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken. 
4. Voor alle gascilinderaansluitingen moet een flowregelaar (dfr) worden gebruikt. 

Voorkom dat de inlaatopening van de module onder druk komt. 
5. Voer niet direct een bumptest uit wanneer de detector pas net is opgeladen. 
6. Voer een bumptest met de detector uit wanneer de waarden van het omgevingsgas 

variëren tijdens het opstarten. 
7. Wacht tot de sensor is gestabiliseerd voordat u de bumptest start. 

1. Gebruikte sensor: wacht 60 seconden 
2. Nieuwe sensor: wacht 5 minuten 

8. Als u bij dezelfde detector meermaals een bumptest uitvoert, dient u tussen de 
bumptests 10 minuten te wachten zodat de sensoren zich kunnen stabiliseren. 

FastBump 
FastBump is een versnelde nalevingstest waarbij wordt gecontroleerd of een detector 
reageert op doelgassen door de detector bloot te stellen aan een bekende 
gasconcentratie. Wanneer een compatibele detector in de geconfigureerde module wordt 
gestoken, starten FastBump en overdrachten van logs automatisch zodra de detector is 
herkend. Andere procedures die na het insteken automatisch zouden worden gestart, 
worden onderdrukt. 

FastBump kan alleen worden uitgevoerd met een compatibele detector via een module 
die is geconfigureerd voor FastBump. Wilt u bepalen of er een FastBump beschikbaar is, 
raadpleeg dan de handleiding van de betreffende detector. 

U moet Fleet Manager II gebruiken om de module zodanig te configureren dat 
deze bij het insteken automatisch een FastBump van een compatibele detector 
uitvoert. Raadpleeg de handleiding van Fleet Manager II en de handleiding van 
de betreffende detector voor meer informatie. 

1. Steek een compatibele detector in de module. Het LCD-scherm wordt grijs en 
Identificatie detector wordt getoond. 

2. Zodra de detector is herkend, wordt het LCD-scherm geel en worden 
voortgangsberichten getoond. FastBump en de overdracht van gebeurtenislogs 
starten automatisch. 

  
3. Als de bumptest geslaagd is, wordt het LCD-scherm groen en wordt Bumptest 

geslaagd getoond. 

 
4. Als de bumptest mislukt, wordt het LCD-scherm rood en wordt de melding Bumptest 

mislukt getoond.  geeft een mislukt alarm en/of mislukte sensortest aan. 

 
5. Raadpleeg de handleiding van de betreffende detector om te lezen wat u moet doen 

als een test mislukt. 
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Standaard bumptest 
Tijdens een standaard bumptest worden de bumpprocedure en andere procedures die zijn 
ingesteld om bij het insteken automatisch te worden uitgevoerd, gestart. 

U moet Fleet Manager II gebruiken om de module zodanig te configureren dat 
deze bij het insteken automatisch een bumptest van een compatibele detector 
uitvoert. Wanneer een compatibele detector in de geconfigureerde module wordt 
gestoken, start de bumptest automatisch zodra de detector is herkend. Er 
worden voortgangsschermen getoond terwijl de tests worden uitgevoerd. 

U kunt met Fleet Manager II de module zodanig configureren dat een 
compatibele detector na een mislukte bumptest automatisch wordt gekalibreerd. 
Als er een compatibele detector in de geconfigureerde module wordt gestoken 
en de bumptest mislukt, dan start de kalibratie automatisch. Er worden 
voortgangsschermen getoond terwijl de tests worden uitgevoerd. 

1. Steek een compatibele detector in de module. Het LCD-scherm wordt grijs en 
Identificatie detector wordt getoond. 

2. Als de module zodanig is geconfigureerd dat na het insteken een standaard bumptest 
en andere procedures worden gestart, wordt het LCD-scherm geel en wordt Alarmen 
testen getoond zodra de detector is herkend. Ga naar stap 6.  

3. Als de module NIET is geconfigureerd om na het insteken een bumptest of andere 
procedures te starten, wordt Wat wilt u doen? getoond nadat de detector is herkend. 
Ga naar stap 4. 

4. Druk op  of  om Bumptest mijn detector te kiezen. Als de procedure is beveiligd 
met een wachtwoord, voert u het wachtwoord in en drukt u op  om door te gaan. 
Druk op  om door te gaan.  

5. Het LCD-scherm wordt geel en de standaard bumptest begint. Er worden 
voortgangsschermen getoond terwijl de testprocedures worden uitgevoerd. 

  
6. Als de bumptest geslaagd is, wordt het LCD-scherm groen en wordt Bumptest 

geslaagd getoond. Als de module is geconfigureerd om opgeslagen 
gegevensbestanden automatisch te downloaden, worden de datalogs van de detector 
overgestuurd naar de module zodra de test is voltooid. 

 
7. Druk op  om terug te keren naar het scherm Wat wilt u doen?. 
8. Als de bumptest mislukt, wordt het LCD-scherm rood en wordt de melding Bumptest 

mislukt getoond.  geeft een mislukt alarm en/of mislukte sensortest aan.  

 
9. Als de module is geconfigureerd om de detector automatisch te kalibreren wanneer 

een bumptest mislukt, dan begint de kalibratieprocedure. Raadpleeg de handleiding 
van de detector om te lezen wat u moet doen als een test mislukt. 
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Kalibratie 

 

Kalibratie is een procedure in twee stappen waarbij de meetschaal voor de reactie van de 
detector op gas wordt bepaald. In de eerste stap wordt een basismeting genomen in een 
schone, niet verontreinigde omgeving. In de tweede stap worden de sensoren 
blootgesteld aan bekende gasconcentraties. De detector maakt gebruik van de basislijn 
en bekende gasconcentraties om de meetschaal te bepalen. 

Met de tijd en door gebruik kunnen de prestaties van de sensor bij een nulblootstelling 
gaan afwijken van de fabrieksbasislijn. Voor optimale prestaties kan BW Technologies 
kalibratie aanbevelen voor bepaalde modellen detectoren. Wilt u weten of kalibratie wordt 
aanbevolen, raadpleeg dan de handleiding van de betreffende detector. 

Voordat u begint 
1. Controleer of kalibratie wordt aanbevolen voor de detector. Raadpleeg de handleiding 

van de betreffende detector. 
2. Lees aandachtig de Kalibratierichtlijnen. 
3. Controleer of de detector ingeschakeld is. 
4. Controleer of de batterij van de detector voldoende opgeladen is. 

Richtlijnen voor kalibratie 
1. Voer nalevingstests alleen uit in een normale omgeving met 20,9% v/v O2 zonder 

gevaarlijke gassen. Gebruik de module niet in een gevaarlijke zone. Indien deze 
richtlijn niet wordt opgevolgd, kan dat leiden tot mogelijk lichamelijk letsel en/of 
schade aan eigendommen. 

2. Wanneer andere kalibratiegascilinders worden gebruikt dan de door BW 
Technologies aanbevolen gascilinders, kan dit leiden tot onveilige kalibratie of 
mogelijk onherstelbare beschadiging van dit apparaat. Bovendien vervalt de garantie. 

3. Gebruik geen gascilinders wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken. 
4. Voor alle gascilinderaansluitingen moet een flowregelaar (dfr) worden gebruikt. 

Voorkom dat de inlaatopening van de module onder druk komt. 
5. Kalibreer de detector niet meteen na het opladen. 
6. Kalibreer de sensor wanneer de waarden van het omgevingsgas variëren tijdens het 

opstarten. 
7. Kalibreer een nieuwe sensor voorafgaand aan het gebruik. Wacht tot de sensor is 

gestabiliseerd voordat u de kalibratie start. 
1. Gebruikte sensor: wacht 60 seconden 
2. Nieuwe sensor: wacht 5 minuten 

8. Als u dezelfde detector meermaals kalibreert, dient u tussen de kalibraties 10 minuten 
te wachten zodat de sensor zich kan stabiliseren. 

9. Neem contact op met BW Technologies of met een erkende distributeur wanneer een 
gecertificeerde kalibratie vereist is. 
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Een detector kalibreren 
U kunt Fleet Manager II gebruiken om een detector zodanig te configureren dat na het 
insteken automatisch kalibratie wordt uitgevoerd indien de geplande 
sensorkalibratiedatum verstreken is. Wanneer een compatibele detector in de module 
wordt gestoken en de geplande kalibratiedatum verstreken is, wordt de kalibratie 
automatisch gestart zodra de detector is herkend. Er worden voortgangsschermen 
getoond terwijl de tests worden uitgevoerd. 

1. Steek een compatibele detector in de module. Het LCD-scherm wordt grijs en 
Identificatie detector wordt getoond.  

2. Als de module zodanig is geconfigureerd dat na het insteken een kalibratie en andere 
procedures bij hiervoor in aanmerking komende sensoren wordt gestart en de 
geplande kalibratiedatum verstreken is, wordt het LCD-scherm geel en wordt Alarmen 
testen getoond zodra de detector is herkend. Ga naar stap 6. 

3. Als de module is geconfigureerd om bij het insteken kalibratie en andere procedures 
te starten en de geplande kalibratiedatum NIET is verstreken, worden de andere 
procedures uitgevoerd zodra de detector is herkend. Nadat de procedures zijn 
voltooid, wordt Wat wilt u doen? getoond op het LCD-scherm. Ga naar stap 5. 

4. Als de module NIET is geconfigureerd om na het insteken een kalibratie of andere 
procedures te starten, worden het menu met detectorfuncties en Wat wilt u doen? 
getoond nadat de detector is herkend. Ga naar stap 5. 

5. Druk op  of  om naar Mijn detector kalibreren te bladeren en druk vervolgens 
op . Het LCD-scherm wordt geel en de kalibratie begint. Kalibratie begint. Er 
worden voortgangsschermen getoond terwijl de tests worden uitgevoerd.  

   
6. Als de module via Fleet Manager II is geconfigureerd om opgeslagen 

gegevensbestanden automatisch te downloaden, worden de datalogs van de detector 
overgestuurd naar de module zodra de kalibratie is voltooid.  

7. Als de kalibratie geslaagd is, wordt het LCD-scherm groen en wordt Kalibratie 
geslaagd getoond. Druk op  om terug te keren naar het menu Detectorfuncties. 

 
8. Als de kalibratie mislukt, wordt het LCD-scherm rood en wordt Kalibratie mislukt 

getoond.  geeft een mislukt alarm en/of mislukte sensortest aan. 

 
9. Raadpleeg de handleiding van de betreffende detector om te lezen wat u moet doen 

als een test mislukt. 
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Datalogs overdragen vanuit een detector 

Er zijn twee manieren om datalogs vanuit een detector over te dragen naar de module: 

1. Handmatig (via het menu 'Modulefuncties') 
2. Automatisch (door de instellingen van de detector te configureren met behulp van 

Fleet Manager II) 

Datalogs overdragen via het menu met detectorfuncties 

 

1. Steek een compatibele detector in de module. Identificatie detector wordt getoond 
op het LCD-scherm. Nadat de detector is herkend, worden vervolgens automatisch 
gedefinieerde procedures bij het insteken uitgevoerd. 

2. Als de module is geconfigureerd om na het insteken datalogs over te dragen, worden 
de datalogs overgedragen nadat andere procedures die na het insteken automatisch 
moeten worden uitgevoerd, zijn voltooid. Ga naar stap 5. 

3. Als de module NIET is geconfigureerd om na het insteken datalogs over te dragen, 
wordt Wat wilt u doen? getoond nadat de detector is herkend. Ga naar stap 4. 

4. Druk op  of  om Datalogs overdragen vanuit mijn detector en druk vervolgens 
op . Als de procedure is beveiligd met een wachtwoord, voert u het wachtwoord in 
en drukt u op  om door te gaan. Het LCD-scherm wordt geel. Een voortgangsbalk 
en de melding Overdracht datalogbestand worden getoond. 

5. Als de overdracht is voltooid, wordt het LCD-scherm groen en wordt Overdracht 
datalog voltooid getoond. Druk op om door te gaan. 

6. Open het deksel en verwijder de detector of voer andere procedures uit.  

Datalogs automatisch overdragen door instellingen te configureren via 
Fleet Manager II 

Meer informatie over het maken en overdragen van bestanden met configuratie-
instellingen met behulp van Fleet Manager II vindt u in Instellingen modules en 
detectoren configurerenop pagina 56. Raadpleeg voor meer informatie over het 
configureren van instellingen met behulp van Fleet Manager II de handleiding van Fleet 
Manager II. 
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Het menu 'Instellingen dockingstation aanpassen' openen 

 

1. Steek een compatibele detector in de module. Identificatie detector wordt getoond 
op het LCD-scherm. Nadat de detector is herkend, worden vervolgens automatisch 
gedefinieerde procedures bij het insteken uitgevoerd. 

2. Nadat de detector is herkend en alle automatische procedures na het insteken zijn 
voltooid, worden het menu met detectorfuncties en de vraag Wat wilt u doen? 
getoond. 

3. Druk op  of  om Instellingen dockingstation aanpassen te selecteren en druk 
vervolgens op . 

4. Het menu Instellingen dockingstation aanpassen wordt getoond. 
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Een detector opladen 

U kunt de module gebruiken om compatibele detectoren op te laden die zijn uitgerust met 
oplaadbare batterijen. Meer informatie over het onderhoud van de batterij vindt u in de 
handleiding van de betreffende detector. 

 

Laad batterijen alleen op in een normale omgeving van 20,9% v/v O2 zonder 
gevaarlijke gassen. Gebruik de dockingmodule niet in een gevaarlijke zone. Indien 
deze richtlijn niet wordt opgevolgd, kan dat leiden tot mogelijk lichamelijk letsel en/of 
schade aan eigendommen. 

Een detector opladen 
Het opladen van batterijen is uitgeschakeld zijdens bumptests en 
kalibratieprocedures. 

Bewaar de detector niet in de module. 

1. Steek een compatibele detector in de module. Identificatie detector wordt 
getoond op het LCD-scherm. 

2. Als de detector wordt herkend, worden vervolgens procedures gestart die 
automatisch moeten worden uitgevoerd bij het insteken. Als de detector een 
oplaadbare batterij bevat, start het opladen van de batterij. 

3. Nadat de procedures zijn voltooid, kunt u de detector in de module laten om te 
worden opgeladen. Als de detector is ingeschakeld, zal de module deze na 10 
minuten inactiviteit uitschakelen en doorgaan met het opladen van de batterij. 

4. Als het opladen is voltooid, haalt u de detector uit de module. 

 

WAARSCHUWI
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Instellingen configureren met behulp van Fleet Manager II 

Sommige voorzieningen, opties en instellingen met betrekking tot de functies van een module of detector kunnen 
worden geconfigureerd met behulp van Fleet Manager II. Dit deel bevat algemene instructies voor het maken en 
overdragen van configuratiebestanden naar modules en detectoren via Fleet Manager II. 
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Modulefuncties beveiligen met een wachtwoord 

U kunt een wachtwoord configureren om de toegang tot bepaalde functies van de module 
te regelen. Als een functie is beveiligd met een wachtwoord, wordt het symbool van een 
hangslot getoond bij het menupictogram. Beveiligde functies die niet automatisch worden 
uitgevoerd na het insteken, kunnen alleen worden gestart nadat er een correct 
wachtwoord is ingevoerd op de module. U moet Fleet Manager II gebruiken om het 
wachtwoord te configureren en te beheren. 

Een wachtwoord voor een module configureren 
1. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. 
2. Selecteer Apparaten configureren via IntelliDoX in het menu Apparaten. Het 

dialoogvenster Selectie IntelliDoX-configuratie wordt getoond. 

 
3. Selecteer een configuratiebestand en klik op OK. Het dialoogvenster Configuratie 

IntelliDoX-apparaat wordt getoond. 
4. Selecteer het tabblad voor een compatibele detector en selecteer vervolgens het 

tabblad Configuratie IntelliDoX voor de compatibele detector. 

 
5. In het deel Functies IntelliDoX selecteert u de functies die u wilt beveiligen met een 

wachtwoord.  

 

6. In het deel Wachtwoord IntelliDoX klikt u op  of  om een nummer met 4 cijfers 
te kiezen. 

 
7. Klik op Opslaan naar IntelliDoX om de configuratie-instellingen van het wachtwoord 

over te sturen naar een of meer modules. Zie voor meer informatie Het 
configuratiebestand overdragen naar een module via Fleet Manager II op pagina 
57. 
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Instellingen modules en detectoren configureren 

Sommige functies, opties en instellingen voor de module en/of compatibele detectoren 
kunnen worden geconfigureerd met Fleet Manager II. U moet Fleet Manager II gebruiken 
om een configuratiebestand te maken dat compatibel is met de module. Nadat het 
configuratiebestand is gemaakt, draagt u dit over naar een of meer modules om de 
nieuwe configuratie-instellingen te implementeren. Raadpleeg de handleiding van Fleet 
Manager II en de handleiding van de betreffende detector voor meer informatie. 

Workflow: Instellingen configureren 
1. Maak het configuratiebestand. 
2. Draag het configuratiebestand over naar een of meer modules via Fleet Manager II of 

door middel van een USB-stick. 
3. Draag de configuratie-instellingen over naar een detector. 

Een configuratiebestand maken met Fleet Manager II 
1. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. 
2. Selecteer Apparaten configureren via IntelliDoX in het menu Apparaten. Het 

dialoogvenster Selectie IntelliDoX-configuratie wordt getoond. 

 
3. Selecteer een configuratiebestand en klik op OK. Het dialoogvenster Configuratie 

IntelliDoX-apparaat wordt getoond. 
4. Selecteer het tabblad voor een compatibele detector en selecteer vervolgens het 

tabblad 'Configuratie detector'. Pas de beschikbare detectorfuncties, opties en 
instellingen naar behoefte aan. Raadpleeg de handleiding van Fleet Manager II en de 
handleiding van de betreffende detector voor meer informatie. 

 
5. Selecteer het tabblad Configuratie IntelliDoX. Pas de beschikbare functies, opties 

en instellingen naar behoefte aan. Raadpleeg de handleiding van Fleet Manager II en 
de handleiding van de betreffende detector voor meer informatie. 

6. Draag de configuratie-instellingen over naar een of meer modules via Fleet Manager 
II of door middel van een USB-stick. Meer informatie vindt u in: 

1. Het configuratiebestand overdragen naar een module via 
Fleet Manager II op pagina 57. 

2. Het configuratiebestand overdragen naar een module met behulp van 
een USB-stick op pagina 58. 

7. Sla het configuratiebestand zo nodig op een pc of in een netwerkmap op. 
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Het configuratiebestand overdragen naar een module via Fleet Manager II 
1. Maak het configuratiebestand. Zie Instellingen modules en detectoren 

configureren op pagina  
2. Klik op Opslaan naar IntelliDoX. Het dialoogvenster Selectie IntelliDoX wordt 

getoond. Selecteer een of meer modules en klik vervolgens op OK om het 
configuratiebestand over te sturen naar de geselecteerde module(s). 

 
3. Nadat het bestand is overgedragen, wordt het berichtvenster Bewerking voltooid 

getoond. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Configuratie 
IntelliDoX-apparaat. 

4. Controleer of de configuratie-instellingen zijn bijgewerkt op de geselecteerde 
modules. 

1. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. 
2. Selecteer Apparaten configureren via IntelliDoX in het menu Apparaten. 

Het dialoogvenster Selectie IntelliDoX-configuratie wordt getoond. 

 
3. Selecteer Bestaand configuratiebestand laden vanuit een IntelliDoX. Het 

dialoogvenster Selectie IntelliDoX wordt getoond. 
4. Selecteer een module en klik vervolgens op OK. Het voortgangsscherm 

Ophalen uit IntelliDoX wordt getoond. 
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5. Nadat de instellingen zijn opgehaald, wordt het dialoogvenster Configuratie 
IntelliDoX-apparaat getoond. Het serienummer van de geselecteerde 
module wordt toegevoegd aan de titelbalk van het dialoogvenster. 

 
6. Controleer of de configuratie-instellingen zijn bijgewerkt. 

5. Herhaal stap 3 t/m 6 totdat de configuratie-instellingen voor alle modules zijn 
gecontroleerd. 

Het configuratiebestand overdragen naar een module met behulp van een 
USB-stick 

Voor aangesloten modules stuurt u het configuratiebestand over naar elke 
betreffende module in de reeks. 

1. Plaats een USB-stick in een USB-poort van uw pc. Gebruik Windows Verkenner of 
Mijn computer om de USB-stick te openen en maak een nieuwe map met de naam 
Systeem. 

2. Maak het configuratiebestand. Zie Een configuratiebestand maken met Fleet 
Manager IIop pagina 56. 

3. Klik op Opslaan naar bestand. Het dialoogvenster Instellingen opslaan naar 
bestand wordt getoond.  

4. Sla het configuratiebestand op in de map Systeem op de USB-stick. Verander de 
naam of de extensie van het bestand niet. Kies voor het uitwerpen van de USB-stick 
uit de pc. 

5. Plaats de USB-stick in de USB-poort van de module. Het menu Hulpprogramma 
kopiëren USB-bestand wordt getoond. Druk op  of  om Kopiëren naar dock te 
kiezen en druk daarna op om door te gaan. 

6. Het LCD-scherm wordt geel. Een voortgangsbalk en de meldingen Stick niet 
verwijderen en USB-overdracht wordt uitgevoerd worden afwisselend getoond 
terwijl het bestand wordt overgestuurd. 

7. Als de overdracht is geslaagd, wordt het LCD-scherm blauw en wordt het menu 

Hulpprogramma kopiëren USB-bestand getoond. Druk op  of  om Afsluiten te 
kiezen en druk daarna op om door te gaan.  

8. Het LCD-scherm wordt groen. Verwijder de USB-stick uit de poort wanneer dit wordt 
gevraagd. 

Configuratie-instellingen overdragen naar een detector 
1. Steek een compatibele detector in de module. Identificatie detector wordt getoond 

op het LCD-scherm. 
2. Als de detector is geconfigureerd om bij het insteken instellingen bij te werken, 

worden de detectorinstellingen automatisch bijgewerkt zodra de detector is herkend.  
3. Als de configuratie is bijgewerkt, worden andere procedures uitgevoerd die na het 

insteken automatisch worden gestart. 
4. Nadat alle procedures zijn uitgevoerd, verwijdert u de detector uit de module en 

controleert u of de configuratie-instellingen zijn bijgewerkt. Meer informatie vindt u in 
de handleiding van de betreffende detector. 
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Instellingen tijd en datum aanpassen via Fleet Manager II 

Volg de instructies in dit deel als u de instellingen van de tijd en datum in de module 
automatisch wilt aanpassen via Fleet Manager II. Bij aangesloten modules moet u de tijd- 
en datuminstellingen aanpassen voor elke module in de reeks. 

U moet Fleet Manager II gebruiken als u: 

• een module of detector zodanig wilt instellen dat deze omschakelt naar  
zomer-/wintertijd; 

• de tijd en datum in een module wilt synchroniseren met een pc; 
• compatibele detectoren zodanig wilt configureren dat de tijd- en datuminstellingen bij 

het insteken worden gesynchroniseerd met de module.  

Meer informatie vindt u in de handleiding van Fleet Manager II. 

De tijd in de module instellen 
1. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. 
2. Selecteer Apparaten configureren via IntelliDoX in het menu Apparaten. Het 

dialoogvenster Selectie IntelliDoX-configuratie wordt getoond. 

 
3. Selecteer een configuratiebestand en klik op OK. Het dialoogvenster Configuratie 

IntelliDoX-apparaat wordt getoond. 
4. Selecteer het tabblad voor een compatibele detector en selecteer vervolgens het 

tabblad Configuratie IntelliDoX. 

 
5. Klik op de selector Tijdzone. Selecteer uw tijdzone uit het vervolgkeuzemenu. 
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6. Controleer of de Actuele datum en tijd die worden getoond onder Instellingen 
tijdzone correct zijn. De datum wordt gesynchroniseerd met de pc waarop Fleet 
Manager II is geïnstalleerd. Als de datum onjuist is, verandert u de datum op de pc. 
Als de tijd onjuist is, klikt u op de selector Tijdzone en selecteert u een andere 
tijdzone. 

7. Als de juiste datum en tijd worden getoond, kikt u op Tijd IntelliDoX instellen. Het 
dialoogvenster Bevestiging tijd IntelliDoX wordt getoond. 

8. Klik op Opslaan naar IntelliDoX. Het dialoogvenster Selectie IntelliDoX wordt 
getoond. Selecteer een of meer IntelliDoX-modules en klik vervolgens op OK. 

 
9. Het voortgangsscherm Opslaan naar IntelliDoX wordt getoond. 

 
10. Zodra de bewerking is voltooid, wordt het dialoogvenster Configuratie IntelliDoX-

apparaat getoond. 

 
11. Controleer of de nieuwe datum- en tijdinstellingen worden getoond op de 

geselecteerde modules. 
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De klok instellen op zomer-/wintertijd 
Nadat de moduletijd is ingesteld via Fleet Manager II, kunt u Fleet Manager II gebruiken 
om module- en detectorklokken zodanig te configureren dat automatisch wordt 
omgeschakeld naar zomer-/wintertijd. 

1. Stel de moduletijd in. Zie De tijd in de module instellen op pagina 59. 
2. Selecteer het tabblad voor een compatibele detector en selecteer vervolgens het 

tabblad Configuratie IntelliDoX voor de compatibele detector. 

 
3. Onder Instellingen tijdzone selecteert u Klok automatisch aanpassen aan  

zomer-/wintertijd. 

 
4. Klik op de selector Tijdzone en selecteer vervolgens een tijdzone uit het 

vervolgkeuzemenu. De volgende begin- en einddatums voor de zomer-/wintertijd 
worden getoond voor de opgegeven tijdzone. 

5. Bekijk en bewerk indien nodig andere configuratie-instellingen, sla het 
configuratiebestand op en stuur het over naar een of meer modules. Zie voor meer 
informatie Instellingen modules en detectoren configurerenop pagina56. 
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Slaapstand 

De slaapstand is een in de fabriek ingestelde functie die beschikbaar is voor bepaalde detectoren die zijn vervaardigd 
door BW Technologies. Als de slaapstand ingeschakeld is, worden alle veiligheidsfuncties van de detector 
uitgeschakeld en wordt het aftellen van het bedrijfsleven van de detector opgeschort. Via de slaapstand kan het 
serviceleven van de detector worden verlengd (beperkt door het vermelde maximale bedrijfsleven van de detector). 
Het vermelde maximale bedrijfsleven van de detector wordt niet langer. 

Raadpleeg de handleiding van Fleet Manager II en de handleiding van de betreffende detector voor meer informatie. 
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Slaapstand configureren 

 

U moet Fleet Manager II gebruiken om een configuratiebestand te maken dat ervoor zorgt 
dat bij het insteken de slaapstand wordt ingeschakeld. Nadat het configuratiebestand is 
gemaakt, kunt u Fleet Manager II of een USB-stick gebruiken om het bestand over te 
sturen naar een of meer modules. Als een module is geconfigureerd om bij het insteken 
de slaapstand in te schakelen, wordt het LCD-scherm grijs en wordt het 
slaapstandsymbool getoond. Alle andere functies van de module worden uitgeschakeld.  

 

Detectoren in de slaapmodus reageren niet op gas. Gebruik detectoren in de 
slaapmodus niet als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM). 

Werkplan: Slaapstand configureren  
1. Maak een configuratiebestand voor de slaapstand. 
2. Draag het configuratiebestand voor de slaapstand over naar een of meer modules via 

Fleet Manager II of door middel van een USB-stick. 
3. Schakel slaapstand in op de detector. 

WAARSCHUWI
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 Een configuratiebestand voor de slaapstand maken 
1. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. 
2. Selecteer Apparaten configureren via IntelliDoX in het menu Apparaten. Het 

dialoogvenster Selectie IntelliDoX-configuratie wordt getoond. 

 
3. Selecteer een configuratiebestand en klik op OK. Het dialoogvenster Configuratie 

IntelliDoX-apparaat wordt getoond. 
4. Selecteer het tabblad voor een compatibele detector die de slaapstand ondersteunt 

en selecteer vervolgens het tabblad Configuratie IntelliDoX. 

 
5. Klik op het pictogram Slaapstand om de slaapstand in te schakelen. 

  
6. Het dialoogvenster 'Inschakeling slaapstand' wordt getoond. Klik op OK om de 

instelling op te slaan of klik op Annuleren om de wijzigingen te annuleren. 
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Een configuratiebestand voor de slaapstand overdragen naar een module 
via Fleet Manager II 

1. Maak het configuratiebestand voor de slaapstand. Zie Slaapstand op pagina  
2. Klik op Opslaan naar IntelliDoX. Het dialoogvenster Selectie IntelliDoX wordt 

getoond. 
3. Selecteer een of meer modules en klik vervolgens op OK om het configuratiebestand 

voor de slaapstand over te sturen naar de geselecteerde module(s). 
4. Nadat het bestand is overgedragen, wordt het berichtvenster Bewerking voltooid 

getoond. Klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Configuratie 
IntelliDoX-apparaat. 

5. Controleer of de geselecteerde modules zijn geconfigureerd voor de slaapstand. 
1. Het LCD-scherm is grijs. 
2. Het slaapstandsymbool wordt getoond. 

Een configuratiebestand voor de slaapstand overdragen naar een module 
met behulp van een USB-stick 

Voor aangesloten modules stuurt u het bestand over naar elke betreffende 
module in de reeks. 

1. Plaats een USB-stick in een USB-poort van uw pc. Gebruik Windows Verkenner of 
Mijn computer om de USB-stick te openen en maak een nieuwe map met de naam 
Systeem. 

2. Maak het configuratiebestand voor de slaapstand. Zie Slaapstand op pagina 62. 
3. Klik op Opslaan naar bestand. Het dialoogvenster Instellingen opslaan naar 

bestand wordt getoond.  
4. Sla het configuratiebestand voor de slaapstand op in de map Systeem op de USB-

stick. Verander de naam of de extensie van het bestand niet. Kies voor het uitwerpen 
van de USB-stick uit de pc. 

5. Plaats de USB-stick in de USB-poort van de module. Het menu Hulpprogramma 
kopiëren USB-bestand wordt getoond. Druk op  of  om Kopiëren naar dock te 
kiezen en druk daarna op om door te gaan. 

6. Het LCD-scherm wordt geel. Een voortgangsbalk en de meldingen Stick niet 
verwijderen en USB-overdracht wordt uitgevoerd worden afwisselend getoond 
terwijl het bestand wordt overgestuurd. 

7. Als de overdracht is geslaagd, wordt het LCD-scherm blauw en wordt het menu 

Hulpprogramma kopiëren USB-bestand getoond. Druk op  of  om Afsluiten te 
kiezen en druk daarna op om door te gaan.  

8. Het LCD-scherm wordt groen. Verwijder de USB-stick uit de poort wanneer dit wordt 
gevraagd. 

9. Controleer of de geselecteerde modules zijn geconfigureerd voor de slaapstand. 
1. Het LCD-scherm is grijs. 
2. Het slaapstandsymbool wordt getoond. 
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Slaapstand inschakelen op de detector 
1. Controleer of de module is geconfigureerd voor de slaapstand. 

1. Het LCD-scherm is grijs. 
2. Het slaapstandsymbool wordt getoond. 

2. Steek een compatibele detector in de module. Identificatie detector wordt getoond 
op het LCD-scherm. 

3. Nadat de detector is herkend, worden gebeurtenislogs overgedragen naar de module. 
4. Zodra de overdracht van het gebeurtenislog is voltooid, wordt de slaapstand 

ingeschakeld op de detector. 
5. Verwijder de detector uit de module en bewaar hem voor toekomstig gebruik.  

Meer informatie over de slaapstand, geschikte omstandigheden voor het bewaren van de 
detector en het opnieuw activeren van de detector vindt u in de handleiding van de 
betreffende detector. 
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Gegevensbestanden overdragen 

Dit deel bevat informatie en instructies met betrekking tot het overdragen van gegevensbestanden vanuit detectoren 
naar modules en vanuit modules naar een pc met behulp van Fleet Manager II of een USB-stick. 

Inhoud 
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Gegevensbestanden vanuit de module overdragen 

Elke module houdt gedetailleerde, van een tijdstempel voorziene gegevens bij die 
betrekking hebben op testresultaten en gebeurtenissen in verband met de configuratie 
van de module. De gegevens worden doorlopend bijgewerkt en opgeslagen in een intern 
geheugen. Als het interne geheugen vol is, worden de oudste gegevens overschreven 
door nieuwe gegevens. 

Elke module slaat ook gebeurtenislogs en datalogs op, die zijn overgedragen vanuit 
ingestoken detectoren. Als het interne geheugen vol is, worden de oudste logs 
overschreven door de nieuwe logs. 

U kunt Fleet Manager II gebruiken om gegevensbestanden over te dragen en te beheren, 
of u kunt de gegevensbestanden overdragen naar een pc door gebruik te maken van een 
USB-stick. Overdrachten van gegevensbestanden kunnen verschillende minuten duren 
indien meerdere en/of grote gegevensbestanden worden overgedragen. Voor het beste 
resultaat raadt BW Technologies aan om gegevensbestanden op gezette tijden over te 
dragen. 

Raadpleeg de handleiding van Fleet Manager II en de handleiding van de betreffende 
detector voor meer informatie. 

Gegevensbestanden overdragen via Fleet Manager II 
U kunt Fleet Manager II gebruiken om gegevens over te dragen vanuit modules die 
worden ingeschakeld en zijn verbonden met een netwerk. Gegevensbestanden die 
worden overgedragen via Fleet Manager II, worden opgenomen in de database van Fleet 
Manager II. Nadat de gegevensbestanden zijn overgedragen, kunt u Fleet Manager II 
gebruiken om gegevens te beheren en aangepaste rapporten samen te stellen. 

1. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. 
2. Selecteer Importeren uit het menu Apparaten. Het venster Gegevens apparaat 

importeren wordt getoond. 
3. Selecteer IntelliDoX importeren. Het berichtvenster Lijst met IntelliDoX's 

ophalen... kan worden getoond terwijl Fleet Manager II een lijst met beschikbare 
modules samenstelt. 

4. Selecteer een of meer modules. Selecteer de bestandstypen die u wilt importeren en 
stel vervolgens een datumbereik voor de records in. Klik op Importeren. Een 
voortgangsbalk toont het downloaden van elke geselecteerde module. 

5. Als alle voortgangsbalken 100% zijn gevuld, wordt het dialoogvenster Logs met 
succes gedownload getoond. Klik op OK om terug te keren naar Fleet Manager II. 
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Automatische overdracht van gegevensbestanden plannen Fleet Manager II  
U kunt Fleet Manager II gebruiken voor het plannen van de automatische overdracht van 
gegevensbestanden vanuit modules die worden ingeschakeld en zijn verbonden met een 
netwerk. Fleet Manager II moet draaien op een pc die is verbonden met een 
computernetwerk wanneer de geplande overdracht wordt gestart. Fleet Manager II draagt 
automatisch gegevens over vanuit opgegeven modules die worden ingeschakeld en zijn 
verbonden met het netwerk wanneer de overdracht wordt gestart.  

1. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. 
2. Selecteer Importeren uit het menu Apparaten. Het venster Gegevens apparaat 

importeren wordt getoond. 
3. Selecteer IntelliDoX importeren. Het berichtvenster Lijst met IntelliDoX's 

ophalen... kan worden getoond terwijl Fleet Manager II een lijst met beschikbare 
modules samenstelt. 

4. Klik op Tijdschema bekijken/bewerken. Het berichtvenster Verbindingsstatus van 
geplande IntelliDoX ophalen... wordt getoond terwijl Fleet Manager II informatie 
ophaalt van modules die zijn ingeschakeld en verbonden zijn met het netwerk. 

5. Als de informatie over de module(s) is opgehaald, wordt het dialoogvenster 
Geplande import getoond. 

6. Selecteer een of meer modules uit de lijst Beschikbare IntelliDoX en klik vervolgens 
op Toevoegen aan tijdschema. De geselecteerde modules worden toegevoegd aan 
de lijst Geplande IntelliDoX. 

7. Stel de opties voor de datum, tijd en frequentie in onder Volgende keer gepland 
voor. 

8. Selecteer de te importeren typen logbestanden onder Logs selecteren. 
9. Selecteer de opties Volgende keer gepland voor en selecteer de logs die moeten 

worden geïmporteerd. 
10. Klik op Opslaan om de instellingen van het tijdschema op te slaan. Fleet Manager II 

verwerkt de geplande overdracht op de opgegeven datum en tijd totdat de geplande 
import wordt aangepast of gewist. 

Meer informatie vindt u in de handleiding van Fleet Manager II. 

Gegevensbestanden handmatig overdragen via een USB-stick 
1. Bij aangesloten modules moet u de gegevensbestanden overdragen vanuit elke 

module in de reeks. 
2. Plaats de USB-stick in de USB-poort van de module. Het menu Hulpprogramma 

kopiëren USB-bestand wordt getoond.  

3. Druk op  of  om Uit dock kopiëren te selecteren en druk vervolgens op . Het 
LCD-scherm wordt geel. Er wordt een voortgangsbalk getoond met afwisselend de 
meldingen USB-overdracht wordt uitgevoerd en Stick niet verwijderen terwijl de 
bestanden worden overgedragen. 

4. Als de overdracht is geslaagd, wordt het LCD-scherm blauw en wordt het menu 
Hulpprogramma kopiëren USB-bestand getoond. 

5. Druk op  of  om Afsluiten te selecteren. Het LCD-scherm wordt groen en USB-
overdracht voltooid en Verwijder de stick worden getoond. Verwijder de USB-stick 
uit de poort.  

6. Steek de USB-stick in een USB-poort van een computer waarop Fleet Manager II is 
geïnstalleerd. 

7. Start Fleet Manager II en selecteer vervolgens Importeren uit het menu Apparaten. 
Het venster Gegevens apparaat importeren wordt getoond. 

8. Selecteer Rechtstreeks vanuit een bestand. Klik op Kies bestand om een bestand 
te kiezen dat u vanaf de USB-stick wilt importeren of klik op Kies map om alle 
bestanden te selecteren in een benoemde map op de USB-stick. Klik op Importeren. 
Een voortgangsbalk geeft het downloadproces aan.  

9. Als de voortgangsbalk 100% is gevuld, wordt het dialoogvenster Bestanden met 
succes geïmporteerd getoond. Klik op OK om terug te keren naar Fleet Manager II. 

10. Herhaal stap 7 en 8 tot alle gegevensbestanden zijn geïmporteerd. 
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Firmware bijwerken 

BW Technologies werkt voortdurend aan het verbeteren van productfuncties en -prestaties. Hierdoor komen af en toe 
firmware-updates beschikbaar voor bepaalde producten. BW Technologies raadt aan om het betreffende product op 
te zoeken op www.honeywellanalytics.com om de nieuwste firmwareversie voor uw producten op te zoeken en te 
downloaden. 
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Modulefirmware bijwerken 

BW Technologies werkt voortdurend aan het verbeteren van productfuncties en -
prestaties. Hierdoor komen af en toe firmware-updates beschikbaar voor de modules. 
BW Technologies raadt aan om het betreffende product op te zoeken op 
www.honeywellanalytics.com om de nieuwste firmwareversie voor uw modules op te 
zoeken en te downloaden. 

Modulefirmware bijwerken via een USB-stick 
Volg deze instructies om firmware bij te werken voor een afzonderlijke module of voor een 
reeks met maximaal vijf aangesloten modules. De update wordt alleen verwerkt indien de 
module of reeks modules inactief is. 

Bij aangesloten modules moet u de firmware-update overdragen naar elke 
module in de reeks. 

1. Download het firmware-updatebestand en bewaar het op een pc of netwerkstation. 
Verander de naam van het bestand niet. 

2. Draag de update over naar een USB-stick. 
1. Plaats een USB-stick in een USB-poort van uw pc. Gebruik Windows 

Verkenner of Mijn computer om de USB-stick te openen en maak een 
nieuwe map met de naam Systeem. 

2. Kopieer de firmware-update naar de map Systeem op de USB-stick. 
Verander de naam of de extensie van het bestand niet. 

3. Kies voor het uitwerpen van de USB-stick uit de pc. 
3. Draag het bestand vanaf de USB-stick over naar een module. 

1. Plaats de USB-stick in de USB-poort van de module. Het menu 
Hulpprogramma kopiëren USB-bestand wordt getoond.  

2. Druk op  of  om Naar dock kopiëren te selecteren en druk vervolgens 
op om door te gaan. 

3. Het LCD-scherm wordt geel. Een voortgangsbalk en de meldingen Stick 
niet verwijderen en USB-overdracht wordt uitgevoerd worden 
afwisselend getoond terwijl het bestand wordt overgestuurd. 

4. Als de overdracht is geslaagd, wordt het LCD-scherm blauw en wordt het 

menu Hulpprogramma kopiëren USB-bestand getoond. Druk op  of  
om Afsluiten te selecteren. Druk op om door te gaan.  

5. Het LCD-scherm wordt groen. Verwijder de USB-stick uit de poort wanneer 
dit wordt gevraagd. 

4. De firmware wordt automatisch bijgewerkt wanneer de module inactief is. Als de 
module deel uitmaakt van een reeks aangesloten modules, begint de installatie 
wanneer alle modules in de reeks inactief zijn.  

5. Het LCD-scherm wordt geel. Nieuwe firmware wordt geïnstalleerd voor het 
dockingstation. Wachten a.u.b... wordt getoond.  

Schakel de module niet uit tijdens het installatieproces. 

6. Nadat de update is geïnstalleerd, worden de modules automatisch opnieuw 
opgestart. IntelliDoX wordt opnieuw opgestart. Wachten a.u.b... wordt getoond. 
Na enkele minuten wordt het opnieuw opstarten van IntelliDoX getoond. Het 
opstarten duur ongeveer 5 seconden. Het scherm wordt kort uitgeschakeld terwijl 
de module opnieuw opstart. 

7. Als de installatie is voltooid, wordt het LCD-scherm groen en wordt Firmware-
update voltooid getoond. 

8. Controleer de versie van de geïnstalleerde firmware. 
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1. Houd  op het toetsenblok ingedrukt tot Instellingen dockingstation 
aanpassen wordt getoond op het LCD-scherm. 

2. Druk op  of  om Info, te selecteren en druk vervolgens op . Het 
overzichtsscherm Over deze dockingmodule wordt getoond.  

3. Lees de informatie over de firmwareversie. 

4. Druk op  om terug te keren naar het menu Instellingen dockingstation 
aanpassen. 

9. Voor aangesloten modules herhaalt u stap 3 t/m 7 totdat alle modules in de reeks 
zijn bijgewerkt. 

Modulefirmware bijwerken via Fleet Manager II 
Als een module of reeks modules is aangesloten op een netwerk, kunt u het bestand met 
de firmware-update via Fleet Manager II overdragen naar meerdere geselecteerde 
modules. De update wordt alleen verwerkt indien de module of reeks modules inactief is. 
U kunt de versie van de geïnstalleerde firmware alsook andere modulegegevens 
controleren via IntelliDoX's in het menu Beheer in Fleet Manager II. 

Meer informatie vindt u in de handleiding van Fleet Manager II. 

1. Download het firmware-updatebestand en bewaar het op een pc of netwerkstation. 
Verander de naam van het bestand niet. 

2. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. 
3. Selecteer Apparaten configureren via IntelliDoX in het menu Apparaten. Het 

dialoogvenster Selectie IntelliDoX-configuratie wordt getoond. 

 
4. Selecteer een configuratiebestand en klik op OK. Het dialoogvenster Configuratie 

IntelliDoX-apparaat wordt getoond. 
5. Klik op Bootloader onderin het configuratiedialoogvenster van het IntelliDoX-

apparaat. Het dialoogvenster Selectie IntelliDoX wordt getoond. 
6. Klik op Kies bestand. Het dialoogvensterKies firmwarebestand voor upload wordt 

getoond. Selecteer het gedownloade bestand en klik vervolgens op Openen. Het 
dialoogvenster Selectie IntelliDoX wordt getoond. 

7. Selecteer een of meer IntelliDoX-modules en klik vervolgens op OK. Er wordt een 
voortgangsscherm getoond terwijl het firmware-updatebestand automatisch wordt 
overgedragen aan de geselecteerde modules. Als de overdracht is voltooid, klikt u op 
OK om het dialoogvenster te sluiten. 

8. De firmware wordt automatisch bijgewerkt wanneer de module inactief is. Het LCD-
scherm wordt geel. Nieuwe firmware wordt geïnstalleerd voor het 
dockingstation. Wachten a.u.b... wordt getoond. Schakel de module niet uit tijdens 
het installatieproces. 

9. Als de module deel uitmaakt van een reeks aangesloten modules, begint de 
installatie wanneer alle modules in de reeks inactief zijn. 

10. Nadat de update is geïnstalleerd, worden de modules automatisch opnieuw 
opgestart. IntelliDoX wordt opnieuw opgestart. Wachten a.u.b... wordt getoond. 
Na enkele minuten verschijnt IntelliDoX opnieuw opstarten…. Het opstarten duur 
ongeveer 5 seconden. Het scherm wordt kort uitgeschakeld voordat de module 
opnieuw opstart. 

11. Als de installatie is voltooid, wordt het LCD-scherm groen en wordt Firmware-update 
voltooid getoond. 

12. Controleer de versie van de geïnstalleerde firmware. 
1. Selecteer IntelliDoX's in het menu Beheer in Fleet Manager II.  
2. De tabel IntelliDoX's beheren wordt getoond. Bekijk de informatie over de 

module. 
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Detectorfirmware bijwerken 

BW Technologies werkt voortdurend aan het verbeteren van productfuncties en -

prestaties. Hierdoor komen af en toe updates beschikbaar voor detectoren. 

BW Technologies raadt aan om het betreffende product op te zoeken op 

www.honeywellanalytics.com om de nieuwste firmwareversie voor uw modules op te 

zoeken en te downloaden. 

Werkplan: Detectorfirmware bijwerken 

1. Download het firmware-updatebestand en bewaar het op een pc of netwerkstation. 

Verander de naam van het bestand niet. 

2. Stuur de firmware-update over naar een module of reeks modules. Zie 

Detectorfirmware overdragen via een USB-stick op pagina 73 of 

Detectorfirmware overdragen via Fleet Manager II op pagina 74 

3. Werk de detector bij. Zie Detectorfirmware bijwerkenop pagina 73. 

4. Controleer de firmwareversie. Meer informatie vindt u in de handleiding van de 

betreffende detector. 

Detectorfirmware overdragen via een USB-stick 

Volg deze instructies om detectorfirmware met behulp van een USB-stick over te dragen 

naar afzonderlijke modules of naar modules die zijn verbonden in een reeks.  

Voor aangesloten modules stuurt u het bestand over naar elke betreffende module in de 
reeks. 

1. Download het firmware-updatebestand en bewaar het op een pc of netwerkstation. 
Verander de naam van het bestand niet. 

2. Plaats een USB-stick in een USB-poort van uw pc. Gebruik Windows Verkenner of 
Mijn computer om de USB-stick te openen en maak een nieuwe map met de naam 
Systeem. 

3. Kopieer de firmware-update naar de map Systeem op de USB-stick. Verander de 
naam of de extensie van het bestand niet. Kies voor het uitwerpen van de USB-
stick uit de pc. 

4. Controleer of de detectorfirmware geschikt is voor de module en stuur het bestand 
vervolgens over. 

1. Plaats de USB-stick in de USB-poort van de module. Het menu 

Hulpprogramma kopiëren USB-bestand wordt getoond.  

2. Druk op  of  om Naar dock kopiëren te selecteren en druk vervolgens 

op om door te gaan. 

3. Het LCD-scherm wordt geel. Een voortgangsbalk en de meldingen Stick 

niet verwijderen en USB-overdracht wordt uitgevoerd worden 

afwisselend getoond terwijl het bestand wordt overgestuurd. 

4. Als de overdracht is geslaagd, wordt het LCD-scherm blauw en wordt het 

menu Hulpprogramma kopiëren USB-bestand getoond. Druk op  of  

om Afsluiten te selecteren. Druk op om door te gaan.  

5. Het LCD-scherm wordt groen. Verwijder de USB-stick uit de poort wanneer 

dit wordt gevraagd. 
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Detectorfirmware overdragen via Fleet Manager II 
Als een module of reeks modules is aangesloten op een netwerk, kunt u het bestand met 
de firmware-update voor de detector via Fleet Manager II overdragen naar meerdere 
geselecteerde modules. Meer informatie vindt u in de handleiding van Fleet Manager II. 

1. Download het firmware-updatebestand en bewaar het op een pc of netwerkstation. 
Verander de naam van het bestand niet. 

2. Start Fleet Manager II en log in als beheerder. Selecteer Apparaten configureren 
via IntelliDoX in het menu Apparaten . Het dialoogvenster Selectie IntelliDoX-
configuratie wordt getoond. 

3. Selecteer een configuratiebestand en klik op OK. Het dialoogvenster Configuratie 
IntelliDoX-apparaat wordt getoond.  

4. Klik op Bootloader. Het dialoogvenster Selectie IntelliDoX wordt getoond. 
5. Klik op Kies bestand. Het dialoogvensterKies firmwarebestand voor upload 

wordt getoond. Selecteer het gedownloade bestand en klik vervolgens op 
Openen. Het dialoogvenster Selectie IntelliDoX wordt getoond. 

6. Selecteer een of meer IntelliDoX-modules en klik vervolgens op OK. Er wordt een 
voortgangsscherm getoond terwijl het firmware-updatebestand automatisch wordt 
overgedragen aan de geselecteerde modules. 

7. Als de overdracht is voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten. 

De detectorfirmware bijwerken 

Modules moeten worden geconfigureerd via Fleet Manager II om firmware-updates bij het 
insteken mogelijk te maken voor compatibele detectoren. Zie voor meer informatie 
Instellingen modules en detectoren configureren op pagina 36. 

1. Steek een compatibele detector in de module. Identificatie detector wordt 
getoond op het LCD-scherm. 

2. Als de module is geconfigureerd om bij het insteken een firmware-update en 
andere procedures uit te voeren en er een firmware-update beschikbaar is, 
worden de gebeurtenislogs van de detector automatisch overgedragen naar de 
module en wordt de firmware-update gestart.  

3. Het LCD-scherm wordt geel. Een voortgangsbalk en de melding Upgrade 
detectorfirmware worden getoond. 

4. Nadat de upgrade is voltooid, wordt de detector opnieuw opgestart. Afwisselend 
worden de meldingen Detector wordt opnieuw opgestart en  Deksel niet 
openen getoond.  

5. Als het opnieuw opstarten is geslaagd, wordt het LCD-scherm groen en wordt de 
melding Firmware-upgrade voltooid getoond. Andere procedures die na het 
insteken automatisch moeten worden gestart, worden uitgevoerd. 

6. Nadat alle bewerkingen zijn voltooid, controleert u de firmware-update. 
1. Open het deksel en verwijder de detector. 
2. Controleer de firmwareversie. Meer informatie vindt u in de handleiding van 

de betreffende detector. 
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Onderhoud 

Dit deel bevat algemene informatie met betrekking tot reiniging en onderhoud, vervangingsonderdelen en 
accessoires alsook kalibratieapparatuur en -accessoires. 
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De module reinigen en onderhouden 

Voordat u begint 
1. Trek de netstekker eruit voordat u de apparatuur onderhoudt of reinigt. 
2. Om lichamelijk letsel of schade aan de module te vermijden, dient u alleen 

vervangende onderdelen en/of accessoires te gebruiken die afkomstig zijn van 
BW Technologies of een erkende distributeur. 

3. De module bevat geen interne onderdelen die kunnen worden gerepareerd door de 
gebruiker. 

4. Neem direct contact op met BW Technologies of met een erkende distributeur 
wanneer de module beschadigd is. 

 

Neem bij beschadigingen of bij ontbrekende onderdelen direct contact op met BW 
Technologies. 

Wanneer componenten worden vervangen, kan dit gevolgen hebben voor de 
veiligheid van het apparaat; 

Probeer het apparaat niet te demonteren, te justeren of te onderhouden tenzij u 
instructies hebt voor het uitvoeren van een procedure of tenzij in de 
bedieningshandleiding staat aangegeven dat de component door de gebruiker kan 
worden vervangen. Gebruik alleen vervangende componenten van BW Technologies. 

Stel de apparatuur niet bloot aan elektrische schokken of aan ernstige en/of continue 
mechanische schokken. 

Dompel het apparaat niet onder in vloeistof. 

Basisonderhoud 
Om de module in goede staat te houden, moet u het toestel volgens de onderstaande 
aanwijzingen onderhouden. 

1. Houd een log bij van al het onderhoud dat wordt uitgevoerd. 
2. Maak de buitenkant schoon met een zachte, vochtige doek.  

• Dompel de module niet onder in vloeistoffen. 
• Geen oplosmiddelen, zeep of polijstmateriaal gebruiken. 

3. Controleer of het inlaatfilter vrij is van vuil. Vervangen indien nodig. 

Sluit de voeding weer aan nadat het onderhoud is voltooid. Als de voeding wordt 
ingeschakeld, wordt het LCD-scherm ingeschakeld en wordt een zelftest uitgevoerd.  

Vervangingsonderdelen en accessoires 
Vervangbare onderdelen worden apart verkocht. Neem voor een volledige lijst met 
vervangbare onderdelen die voor gebruik bij dit product zijn goedgekeurd contact op met 
BW Technologies of een erkende distributeur, of kijk op de productwebsite: 
www.honeywellanalytics.com 

Gasdetectoren, kalibratie- en spoelgascilinders en andere accessoires worden apart 
verkocht. Neem voor een volledige lijst met kalibratiegassen en accessoires die voor 
gebruik bij dit product zijn goedgekeurd contact op met BW Technologies of een erkende 
distributeur, of kijk op de productwebsite www.honeywellanalytics.com.  

WAARSCHUWI
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Kalibratieapparatuur en gassen 

 

Wanneer andere kalibratiegascilinders worden gebruikt dan de door BW 
Technologies aanbevolen gascilinders, kan dit leiden tot onveilige kalibratie of 
mogelijk onherstelbare beschadiging van dit apparaat. Bovendien vervalt de garantie. 

Gebruik een flowregelaar op alle aansluitingen van kalibratiegascilinders. Voorkom 
dat de inlaatopening van de module onder druk komt. 

Neem voor een volledige lijst met kalibratiegassen en accessoires die voor gebruik bij dit 
product zijn goedgekeurd contact op met BW Technologies of een erkende distributeur, of 
raadpleeg het gedeelte met bestelinformatie voor het product op de productwebsite 
www.honeywellanalytics.com. 

  

WAARSCHUWI
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Technische specificaties en garantie 

Dit deel bevat de technische specificaties en informatie over de garantie op de module. 
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Technische gegevens 

Afmetingen 
361 x 137 x 109 mm 

Gewicht 
1,8 kg 

Bescherming tegen vocht – basissysteem 
IP20 

Behuizing 
Impactbestendig polycarbonaat en acrylonitriel 
butadieen styreen (PC+ABS) 

Bedrijfstemperatuur 
+50°F tot +95°F (+10°C tot +35°C) 

Luchtvochtigheid 
10% tot 90%, niet condenserend 

Hoogte 
Maximaal 2000 meter 

Bewaartemperatuur 
+14°F tot +140°F (-10°C tot +60°C) 

Voeding 
12 V / 8,33A ITE voeding 

Type apparatuur 
Procesregelapparatuur 

Apparatuurklasse 
Aangesloten via snoer, klasse III 

Vervuilingsgraad 
2 

Installatiecategorie 
I  

Bedrijfsmodus 
Continu 

Realtime-klok 
Voorziet in datum- en tijdstempel 

Gegevensopslag 
2 GB intern geheugen 

Externe interface 
Ethernet 

Pompdebiet 
350 mL per minuut  

Inputs kalibratiegascilinder 
1 of 4 gasinlaten 
1 inlaat voor omgevingslucht (zuiveren) 

Automatische tests 
Functionele bumptest; kalibratie; 
gegevensoverdracht; akoestisch alarm; visueel 
alarm 

Configuratieherkenning 
Automatisch instrument en sensor 

Alarm-/kalibratieparameters 
Door gebruiker gedefinieerd 

Aansluitingen kalibratiegas 
Ingebouwd 

Gasaansluiting 
3,2 mm SMC-koppeling (Sub-Miniature Connect) 

Magneetklep 
Ingebouwd 

LCD-achtergrond 
Grijs: Inactief 
Blauw: Actie door gebruiker vereist 
Geel: Functie wordt uitgevoerd 
Groen: Activiteit voltooid 
Rood: Waarschuwing 

Toetsenblok 
 Naar rechts schuiven 
 Naar links schuiven 
 Omhoog schuiven 
 Omlaag schuiven 
 Indrukken en ingedrukt houden totdat het 
menu voor module-instellingen wordt getoond. 
Indrukken en loslaten om een menu-item te 
selecteren of wijzigingen op te slaan. 

 Indrukken en ingedrukt houden totdat de 
bewerking wordt geannuleerd. Indrukken en 
loslaten om een menu-item te sluiten of terug 
te keren naar een vorig scherm of om 
wijzigingen te annuleren. 

Communicatiemethode 
Tweerichting infrarood tussen dockingmodule en 
detector 

Poorten 
1 USB-poort 
1 ethernetpoort voor verbinding met een 
computernetwerk 

Sensoren 
Audio en optisch 

Garantie 
2 jaar vanaf datum van verzending naar de koper 

FCC 
OPMERKING: Dit toestel werd getest en 
overeenkomstig bevonden met de limieten voor 
een digitaal toestel van klasse A volgens deel  
15 van de regels van de FCC en de vereisten van 
de Canadese EMI ICES-003. Deze beperkingen 
zijn ontworpen om een redelijke bescherming te 
bieden tegen schadelijke storing wanneer het 
toestel wordt bediend in een commerciële 
omgeving. Deze uitrusting genereert, gebruikt en 
kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, 
indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de 
bedieningshandleiding, radiocommunicatie 
verstoren. Het gebruik van deze uitrusting in een 
residentiële zone veroorzaakt mogelijk schadelijke 
storingen en de gebruiker zal de storing op eigen 
kosten moeten verhelpen. 
FCC-WAARSCHUWING:Alle wijzigingen of 
aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn 
goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is 
voor naleving, kunnen ertoe leiden dat de 
gebruiker niet langer bevoegd is om de apparatuur 
te bedienen. 
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Beperkte garantie en beperkte aansprakelijkheid 

BW Technologies LP (BW) garandeert dat het product bij normaal gebruik en onderhoud 
geen gebreken zal vertonen voor wat betreft het materiaal en vakmanschap gedurende 
een periode van twee jaar vanaf de datum van verzending aan de koper. De garantie is 
alleen van toepassing bij de verkoop van nieuwe en ongebruikte producten door de 
originele koper. De garantieverplichting van BW is beperkt tot de terugbetaling van de 
koopprijs, of naar eigen goeddunken de herstelling of vervanging van een defect product 
dat werd teruggestuurd naar een erkend BW-reparatiecentrum binnen de garantieperiode. 
In geen enkel geval kan de aansprakelijkheid van BW hoger zijn dan de feitelijke 
aankoopprijs die de koper voor het product heeft betaald. 

Deze garantie is niet van toepassing op: 

• zekeringen, wegwerpbatterijen of de routinematige vervanging van onderdelen als 
gevolg van normale gebruiksslijtage van het product, 

• elke schade en alle defecten vanwege reparaties aan het product uitgevoerd door 
iemand anders dan een erkende dealer of door installatie van niet-goedgekeurde 
onderdelen; of 

• elk product dat volgens BW verkeerd is gebruikt, gewijzigd, verwaarloosd of per 
ongeluk of in abnormale bedienings-, hanteer- of gebruiksomstandigheden is 
beschadigd. 

De verplichtingen omschreven in deze garantiebepaling zijn afhankelijk van: 

• de juiste opslag, installatie en kalibratie, het juiste gebruik en onderhoud, conformiteit 
met de instructies in de producthandleiding en andere geldende aanbevelingen van 
BW; 

• de onmiddellijke melding van elk defect door de koper aan BW en, indien nodig, het 
onmiddellijk beschikbaar stellen van het product voor reparatie. Goederen mogen niet 
naar BW worden teruggestuurd totdat de koper verzendinstructies heeft ontvangen 
van BW. 

• het recht van BW om te eisen dat de koper een aankoopbewijs voorlegt, zoals de 
originele factuur, rekening of verpakkingsdocumentatie om vast te stellen of het 
product nog onder garantie staat. 

DE KOPER GAAT ERMEE AKKOORD DAT DEZE GARANTIE HET ENIGE EN 
EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL IS VOOR DE KOPER IN DE PLAATS VAN ALLE 
ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET 
BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN DE VERHANDELBAARHEID OF 
DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. BW IS NIET AANSPRAKELIJK 
VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF 
VERLIES, MET INBEGRIP VAN HET VERLIES VAN GEGEVENS, AL DAN NIET HET 
GEVOLG VAN EEN GARANTIEBREUK OF OP BASIS VAN EEN CONTRACT, 
ONRECHT, VERTROUWEN OF OVERIGE THEORIE. 

Aangezien in sommige landen of staten geen beperking van de duur van een impliciete 
waarborg of uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade is toegestaan, is het 
mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet voor alle kopers 
gelden. Indien enige bepaling van deze garantie door een rechtbank met competente 
rechtspraak ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, doet deze uitspraak geen 
afbreuk aan de geldigheid of de afdwingbaarheid van andere bepalingen. 

Registratie voor de garantie 
www.honeywellanalytics.com/support/product-registration 
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Verklarende woordenlijst 

In dit document worden de volgende begrippen en afkortingen gebruikt. 

 

 

 

A 

AC 
Wisselstroom Een elektrische stroom die 
meestal wordt gebruikt door een netsnoer in 
een wandcontactdoos te steken. 

B 

Bumptest 
Een nalevingstest waarbij wordt gecontroleerd 
of de detector reageert op doelgassen door de 
detector bloot te stellen aan een bekende 
gasconcentratie. Andere procedures die 
automatisch moeten worden uitgevoerd 
wanneer de detector in een dockingmodule 
wordt gestoken, kunnen in combinatie met de 
bumptest worden uitgevoerd. 

Bedrijfsleven 
De periode operationeel gebruik die nodig is om 
de vermelde bedrijfslimiet te halen. De 
bedrijfsleven omvat de normale gebruikstijd, 
alarmtijd en alle soorten inactieve tijd. 

C 

CD 
Compact disc. Een voor de computer leesbare 
schijf. 

D 

Datalog (opgeslagen gegevensbestand) 
Een opgeslagen gegevensbestand is een 
bestand met gedetailleerde, van een 
datumstempel voorziene records met betrekking 
tot detectorfuncties en configuratie-instellingen. 
Het opgeslagen gegevensbestand wordt 
doorlopend bijgewerkt. Records worden 
bijgehouden gedurende het volledige 
bedrijfsleven van de detector. Meer informatie 
vindt u in de handleiding van de betreffende 
detector. 

DC 
Gelijkstroom. DC is een elektrische stroom die 
wordt geleverd door stroombronnen zoals 
batterijen en zonnecellen. 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP is 
een netwerkprotocol om ongebruikte IP-
adressen toe te wijzen aan een apparaat dat 
verbinding maakt met een netwerk. 

DIN-rail 
Een DIN-rail is een metalen strip die wordt 
gebruikt om industriële apparatuur te monteren. 

Dynamisch IP-adres 
Een tijdelijk IP-adres dat automatisch wordt 
toegewezen aan een apparaat wanneer dit 
verbinding maakt met een netwerk en 
automatisch wordt vrijgegeven wanneer de 
netwerkverbinding wordt verbroken. 

E 

Element met 1 inlaat 
Een te verwijderen insteekmodule die compatibel 
is met de IntelliDoX-dockingmodule. Als het 
element met 1 inlaat wordt ingestoken, kan één 
gasinlaat worden geconfigureerd voor gebruik in 
de module. 

Element met meerdere inlaten 
Een te verwijderen insteekmodule die 
compatibel is met de IntelliDoX-dockingmodule. 
Als het element met meerdere inlaten wordt 
ingestoken, kunnen maximaal vier gasinlaten 
worden geconfigureerd voor gebruik in de 
module. 

F 

FastBump 
FastBump is een versnelde nalevingstest 
waarbij wordt gecontroleerd of een detector 
reageert op doelgassen door de detector bloot 
te stellen aan een bekende gasconcentratie. 
FastBump kan alleen worden uitgevoerd met 
een compatibele detector via een module die is 
geconfigureerd voor FastBump. Wanneer een 
compatibele detector in de geconfigureerde 
module wordt gestoken, starten FastBump en 
de overdracht van het gebeurtenislog 
automatisch wanneer de detector is herkend. 
Andere procedures die na het insteken 
automatisch zouden worden gestart, worden 
onderdrukt. 

Firmware 
Permanente software of gecodeerde instructies 
die in het alleen lezen-geheugen van een 
apparaat wordt/worden geprogrammeerd. 
Firmware voorziet in functionele instructies voor 
een apparaat en kan periodiek worden 
bijgewerkt om de prestaties van een apparaat te 
verhogen. 
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Fleet Manager II 
Eigen, op Windows gebaseerde software die 
door BW Technologies is ontwikkeld voor het 
configureren en beheren van dockingmodules, 
kalibratie, bumptests en opgeslagen 
gegevensbestanden. Fleet Manager II kan 
worden gedownload vanaf 
www.honeywellanalytics.com 

G 

Gebeurtenislog 
Een gebeurtenislog is een bestand dat 
gedetailleerde, van een tijdstempel voorziene 
gegevens bevat met betrekking tot 
gasgebeurtenissen, nalevingstests en 
automatische nulstelling. Het gebeurtenislog 
wordt bijgewerkt als er zich een gebeurtenis 
voordoet. Er wordt een gedefinieerd aantal 
records vastgehouden voor de meest recente 
gebeurtenissen. Meer informatie vindt u in de 
handleiding van de betreffende detector. 

I 

I.D. 
I.D. is een eenheid die de binnendiameter van 
een slang of buis aangeeft. 

Instrumentbeheersysteem 
Een instrumentbeheersysteem (Instrument 
Management System, IMS) is een netwerk met 
IntelliDoX-test en -kalibratiestations, Fleet 
Manager II-instrumentbeheersoftware, 
compatibele detectoren en andere 
integratieapparatuur. 

IntelliDoX-dockingmodule 
Een IntelliDoX-dockingmodule is een 
automatisch bumptest- en kalibratie-
dockingstation voor draagbare gasdetectoren 
van BW Technologies. 

IP 
Internetprotocol. Een protocol dat wordt gebruikt 
om via internet gegevens van het ene naar het 
andere apparaat te sturen. Elk apparaat dat 
verbonden is met een IP-netwerk moet ten 
minste één uniek IP-adres hebben om het te 
onderscheiden van andere verbonden 
apparaten. 

IP-adres 
Een unieke waarde die wordt toegekend aan 
een apparaat wanneer het verbinding maakt 
met een netwerk dat het internetprotocol 
gebruikt om te communiceren. Elk apparaat dat 
verbonden is met een IP-netwerk moet ten 
minste één uniek IP-adres hebben om het te 
onderscheiden van andere verbonden 
apparaten. 

IR 
Infrarood IR is een onzichtbare stralingsenergie 
die wordt gebruikt om apparaten over korte 
afstand draadloos met elkaar te laten 
communiceren. 

K 

Kalibratie 
Een nalevingstest in twee stappen waarbij de 
meetschaal voor de reactie van de detector op 
gas wordt bepaald. In de eerste stap wordt een 
basismeting genomen in een schone, niet 
verontreinigde omgeving. In de tweede stap 
worden de sensoren blootgesteld aan bekende 
gasconcentraties. De detector maakt gebruik 
van de basislijn en bekende gasconcentraties 
om de meetschaal te bepalen. 

L 

LCD 
Liquid Crystal Display LCD is een technologie 
die veel wordt gebruikt voor weergaveschemen 
op mobiele digitale apparaten. 

M 

MAC 
Media Access Control. MAC is een protocol 
voor datacommunicatie dat communicatie 
tussen knooppunten via hetzelfde of andere 
netwerken ondersteunt. 

MAC-adres 
Een unieke code die wordt toegekend aan een 
apparaat dat over een ingebouwde 
netwerkvoorziening beschikt. Het MAC-adres 
wordt in de fabriek toegekend door de fabrikant 
van het apparaat. 

N 

Nalevingstest 
Een nalevingstest is bedoeld om te controleren 
of een product of proces voldoet aan een 
gedefinieerde set normen. 

Normale atmosfeer 
Een normale atmosfeer is een omgeving met 
frisse lucht met 20,9% v/v zuurstof (O2) zonder 
gevaarlijke gassen. 

O 

Onafhankelijk 
Individueel. Een onafhankelijke module is niet 
verbonden met een andere module. 

P 

PDF 
Portable Document Format. PDF is een 
bestandsindeling die is ontwikkeld door Adobe 
voor het verspreiden en delen van compacte 
documenten die niet afhankelijk zijn van een 
platform. Om PDF-bestanden te kunnen bekijken, 
kunt u Adobe Reader downloaden van 
www.adobe.com. 

PBM 
Persoonlijk beschermingsmiddel 

PPM 
Deeltjes per miljoen: een maateenheid voor een 
concentratie. 
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R 

Reeks 
Een groep met twee (2) tot vijf (5) aangesloten 
IntelliDoX-modules. Modules die zijn 
aangesloten, delen voedings-, netwerk- en 
gasaansluitingen. 

Reboot 
Het besturingssysteem van de module opnieuw 
opstarten. 

S 

Slaapstand 
De slaapstand is een in de fabriek ingestelde 
functie die beschikbaar is voor bepaalde 
detectoren die zijn vervaardigd door 
BW Technologies. Als slaapstand ingeschakeld 
is, worden alle veiligheidsfuncties van de 
detector uitgeschakeld en wordt het aftellen van 
het bedrijfsleven opgeschort. Slaapstand kan 
worden ingeschakeld als de detector gedurende 
een periode van 7 dagen tot maximaal een jaar 
niet nodig is voor operationele service. Via de 
slaapstand kan het serviceleven van de 
detector worden verlengd (beperkt door het 
vermelde maximale bedrijfsleven van de 
detector). Het vermelde maximale bedrijfsleven 
van de detector wordt niet langer. 

Serviceleven 
De verwachte levensduur van een product zoals 
opgegeven door de fabrikant. 

Statisch IP-adres 
Een permanent IP-adres dat door een 
netwerkbeheerder wordt toegewezen aan een 
apparaat. Het is het permanente adres voor het 
apparaat en kan worden gebruikt om het apparaat 
te identificeren in een netwerk. Het wordt niet 
automatisch vrijgegeven wanneer het apparaat de 
verbinding met het netwerk verbreekt. 

Station 
Een gebied of zone die is toegewezen aan een 
specifieke activiteit. Een nalevingsteststation kan 
verschillende IntelliDoX-modules en reeksen met 
aangesloten modules bevatten. 

U 

USB-stick 
Een apparaat voor gegevensopslag dat compatibel 
is met USB-poorten. USB-sticks zijn verwijderbaar 
en draagbaar, en kunnen worden gebruikt om 
gegevens over te dragen tussen apparaten die 
een USB-poort bevatten. 

USB-poort 
Universal Serial Bus. Een USB-poort is een 
standaard verbindingsinterface voor computers en 
persoonlijke elektronica.  

V 

v/v 
Volumeprocentconcentratie.
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Contact opnemen met BW Technologies 

 Hoofdkantoor 
BW Technologies by Honeywell 

2840 - 2 Avenue SE 

Calgary AB 

Canada T2A 7X9 

 Amerika 
BW Technologies by Honeywell 

405 Barclay Blvd. 

Lincolnshire IL 

VS 60069 

 Europa 
BW Technologies by Honeywell 

Hatch Pond House 

4 Stinsford Road 

Nuffield Industrial Estate 

Poole, Dorset BH17 0RZ 

Verenigd Koninkrijk  

 Internet 
www.honeywellanalytics.com 

Telefoon 
Canada (gratis): 1-800-663-4164 

Gratis nummer, Europa: +44(0)1295 700300 

Gratis nummer, USA: 1-888-749-8878 

Alle overige regio's: +1-403-248-9226 

  

Registratie voor de garantie 
www.honeywellanalytics.com/support/product-registration 
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