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POZNÁMKA

Webové stránky

Wear yellow. Work safe.

Nebezpečná situace, která v případě zanedbání může mít za
následek smrtelné nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ

Nebezpečná situace, která v případě zanedbání bude mít za
následek smrt nebo vážné zranění. Tento symbol označuje
nejvážnější nebezpečné situace.

Tato příručka používá následující signální slova, jak jsou definována v normě ANSI
Z535.4-1998:

Kontakt BW Technologies by Honeywell

Signální slova

Pouze pro vnitřní použití;
• Normální atmosféra (20,9% obj. O2), bez obsahu nebezpečného plynu;
• Teplotní rozsah +50 °F až +95 °F (+10 °C až +35 °C); a
• Relativní vlhkost 10% až 90%, bez kondenzace.
Pokud zamýšlené provozní prostředí neodpovídá těmto specifikacím, společnost BW
Technologies doporučuje vyhledat před instalací a použitím jakéhokoli modulu radu
kvalifikovaného odborníka.
Toto zařízení používá ke kalibraci potenciálně škodlivý plyn. Modul musí být připojen
k větracímu systému, nebo musí být používán v dobře větraném prostoru.

Značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Fleet
Manager II a IntelliDoX jsou ochranné známky společnosti BW Technologies
a / nebo Honeywell:

Ochranné známky
Přestože jsou tyto informace uvedeny v dobré víře, a jsou považovány za přesné,
společnost BW Technologies neposkytuje žádné předpokládané záruky prodejnosti
a vhodnosti pro konkrétní účel, a neposkytuje žádné výslovné záruky s výjimkou
případů, které mohou být uvedeny v písemných dohodách uzavřenými s jejími
zákazníky a pro její zákazníky. Společnost BW Technologies nenese v žádném
případě odpovědnost vůči komukoli za jakékoliv nepřímé, zvláštní nebo následné
škody. Informace a specifikace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Seznamte se s používáním osobních přístrojů a doplňků pro detekci plynů,
a v případě alarmu přijměte vhodná opatření.

Modul je navržen tak, aby pracoval bezpečně za následujících podmínek:

Normální provozní podmínky

Dokovací modul

Moduly lze připojit k síti pomocí ethernetového kabelu, což umožňuje lepší přístup
a kontrolu úkolů správy a údržby. Moduly jsou kompatibilní se softwarem Fleet
Manager II, verze 4.0 nebo vyšší.
2840 2 Ave. SE
Calgary, Alberta
Canada T2A 7X9

Toto je stručná referenční příručka pro dokovací modul IntelliDoX (dále modul)
vyrobený společností BW Technologies by Honeywell (BW Technologies). Obsahuje
všeobecné informace a základní pokyny pro montáž a přípravu modulu k použití.
Podrobné informace a pokyny najdete v příručce operátora modulu.
Modul je určen pro podporu více detektorů vyráběných společností BW
Technologies. Výsledkem je, že některé postupy, funkce a možnosti popsané v této
příručce, nemusí být podporovány všemi kompatibilními modely detektoru. Chcete-li
vědět, které postupy, funkce a možnosti jsou podporovány, seznamte se s příslušnou
příručkou obsluhy detektoru.

Kanada: 1 800 663 4164
USA: 1-888-749-8878
Evropa: +44 (0) 1295 700300
Ostatní regiony: 1-403-248-9226
Fax: 1-403-273-3708
Web: www.honeywellanalytics.com

O dokovacím modulu IntelliDoX

O této publikaci

Pro každý jednotlivý modul nebo skupinu až 5 připojených modulů je nutná jedna
souprava pro aktivaci modulu IntelliDoX. Každá aktivační souprava obsahuje:
1. Jeden napájecí zdroj a napájecí kabel vhodný pro místo určení;
2. Jednu koncovou desku IntelliDoX;
3. Jeden ethernetový kabel;
4. Plynovou hadici, vnitřní průměr 1/8 palce, 4,6 m (15 stop);
5. Armatury pro rychlé připojení;
6. Přívodní filtry a konektory;
7. Konektory s připojenou hadicí o vnitřním průměru 3/16 palce pro použití
s regulátory požadovaného průtoku;
8. Různé konektory;
9. Jedno CD obsahující Příručku operátora IntelliDoX a Stručnou referenční
příručku ve formátu PDF; a
10. Jedno CD obsahující software Fleet Manager II, verze 4.0 nebo vyšší.
Pokud jsou díly soupravy pro aktivaci poškozené nebo chybí, nebo pokud potřebujete
další aktivační soupravu, obraťte se ihned na společnost BW Technologies nebo na
autorizovaného distributora.

Software Fleet Manager II

Fleet Manager II je proprietární software pro správu vyvinutý společností BW
Technologies. Pomocí programu Fleet Manager II můžete provádět konfiguraci
a správu kompatibilních zařízení, automatizovat postupy a importovat a spravovat
data a protokoly událostí detektorů a modulů. Další informace najdete v Příručce
operátora programu Fleet Manager II nebo na webových stránkách produktu na
adrese www.honeywellanalytics.com.

Tento modul je automatická zkušební a kalibrační stanice pro použití s přenosnými

detektory plynů vyráběnými společností BW Technologies. Modul automaticky
provádí základní postupy, včetně identifikace senzorů, nárazových testů, kalibrací,
testování alarmů a datových přenosů. Dále uchovává kumulativní záznamy datových
protokolů detektoru a protokolů událostí, které se přenášejí a ukládají do vestavěné
paměti.
Moduly lze použít jednotlivě, jako samostatné dokovací stanice. Lze je také propojit,
a tím vytvořit skupiny až pěti modulů, které fungují vzájemně nezávisle. Připojené
moduly sdílejí připojení napájecího zdroje, sítě a plynů.

Souprava pro aktivaci modulu IntelliDoX Enabler Kit

Důležité bezpečnostní informace: Nejprve si přečtěte
1.

Aby byla zajištěna bezpečnost osob, před použitím tohoto zařízení si přečtěte
veškeré informace a bezpečnostní pokyny.
2. Toto zařízení používejte pouze v souladu se specifikacemi výrobce. Zanedbání
těchto pokynů může mít za následek porušení ochrany poskytované zařízením.
3. Za bezpečnost každého systému nebo sítě, jejíž součástí je toto zařízení a
komponenty jeho příslušenství, zodpovídá osoba, která provádí montáž systému.
4. Dodržujte všechny požadované národní bezpečnostní předpisy (National Electric
Codes, NEC) a bezpečnostní normy.
5. Tento modul IntelliDoX je určen k použití jako samostatný dokovací modul nebo
jako součást propojené skupiny až pěti modulů IntelliDoX.
UPOZORNĚNÍ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pokud je zařízení poškozené nebo chybí některé části, kontaktujte ihned
společnost BW Technologies.
Výměna součástek může ohrozit bezpečnost zařízení.
Nepokoušejte se rozebírat, upravovat ani opravovat zařízení, pokud nejsou
k dispozici pokyny k provedení postupu, nebo pokud součást není uvedena
v Uživatelské příručce jako uživatelsky vyměnitelná. Používejte pouze náhradní
díly BW Technologies.
Aby se vyloučilo riziko úrazu elektrickým proudem, při čištění nebo provádění
údržby zařízení odpojte.
Toto zařízení používá ke kalibraci potenciálně škodlivý plyn. Zařízení musí být
připojeno k větracímu systému, nebo se musí používat v dobře větraném prostoru.
Aby se zabránilo úniku plynu, musí být koncová deska před připojením napájecího
napětí a / nebo plynové lahve připojena a zajištěna západkovým ramenem.
Koncová deska musí po celou dobu provozu zůstat bezpečně zajištěna západkou.
Kalibraci a nárazové testy provádějte pouze v normální atmosféře (20,9% obj. O2),
bez obsahu nebezpečného plynu.
Maximální doporučená délka kalibrační hadice je 10 metrů (33 stop). Použití hadice
s větší délkou, než je doporučená délka, může mít za následek nepřesné nebo
neúspěšné testy shody nebo kalibrace.
Maximální doporučená délka odváděcí hadice je 15 metrů (49,5 stop).
Ujistěte se, že je vstupní ventil čistý.

11. Použití jiných lahví kalibračního plynu, než jaké uvádí společnost BW Technologies,
může mít za následek nebezpečnou kalibraci nebo neopravitelné selhání zařízení
a ztrátu záruky.
12. Nepoužívejte lahve kalibračního plynu s prošlou dobou trvanlivosti.
13. Ujistěte se, že všechny lahve kalibračního plynu jsou v dobrém stavu.
14. Ujistěte se, že všechny lahve kalibračního plynu obsahují dostatek plynu.
15. Ujistěte se, že hadice pro odvod plynu není napojena na podtlakový systém.
16. Na všech přípojkách lahve kalibračního plynu je nutno použít regulátor
požadovaného průtoku. Přívod modulu by neměl být pod tlakem.
17. Nesprávné nastavení přívodů může mít za následek neúspěšné testy.
18. Nevystavujte zařízení elektrickému proudu ani silným nebo neustálým
mechanickým nárazům.
19. Neponořujte zařízení do kapaliny.

VÝSTRAHA

• Výrobky mohou obsahovat materiály, které jsou regulovány pro přepravu podle
národních a mezinárodních regulací nebezpečného zboží. Výrobky vracejte
v souladu s odpovídajícími regulacemi nebezpečného zboží. Další pokyny získáte
od přepravce.

Prohlášení o shodě ES
Chcete-li si toto prohlášení stáhnout ve formátu PDF, navštivte stránky produktu na
adrese www.honeywellanalytics.com

EC Declaration of Conformity
In accordance with EN ISO / IEC 17050-1:2010

IntelliDoX
Declaration Number:
Description:
Intended Use:

BW Technologies
2840 2nd Ave SE
Calgary, Alberta T2A 7X9
Canada

Trading Company:

Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland

POZNÁMKA

• Aby sezabránilo poškození nebo ztrátě dat, softwaru a / nebo firmwaru, nevypínejte
zařízení během přenosu datových protokolů, nárazových zkoušek, kalibrací nebo
jiných činností.

2004Y0065_01
Docking Module and Automatic Calibration Station for use with BW portable gas
detectors
Sensor identification, bump tests, calibrations, alarm tests and data transfers

Manufacturer:

We hereby declare that the product identified above meets the requirements of the following EC Directives
and therefore qualifies for free movement within markets comprising the European Union (EU) and the
European Economic Area (EEA).

EMC Directive (EMC) 2004/108/EC
Conforms to:

EN 61326-1:2013

Electrical equipment for measurement control and laboratory use – EMC
requirements

Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
Conforms to:

EN 61010-1:2010

Year of CE Marking:

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and
laboratory use – Part 1: General requirements

2013
Digitally signed by
stephen.uliasz@honeywell.com
DN:
cn=stephen.uliasz@honeywell.com
Date: 2015.01.16 11:56:00 -05'00'

Signature:

Name:

Steve Uliasz, Regulatory Compliance Engineer

For and on behalf of:

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL WWW.HONEYWELLANALYTICS.COM

Telefon

1-800-663-4164
1-888-749-8878
+44(0)1295 700300
+1-403-248-9226

Nebezpečná situace, která v případě zanedbání může mít za
následek lehké nebo středně těžké zranění.

VÝSTRAHA

Každé balení dokovacího modulu IntelliDoX obsahuje:
1. Jeden modul se soupravou kompatibilního přenosného detektoru plynu
nainstalovanou ve výrobě;
2. Jeden výtisk knihy Stručná referenční příručka;
3. Jedno CD obsahující Příručku operátora a Stručnou referenční příručku ve
formátu PDF; a
4. Jedno CD obsahující software Fleet Manager II, verze 4.0 nebo vyšší.
Pokud jsou části modulu poškozené nebo chybí, obraťte se ihned na společnost BW
Technologies nebo na autorizovaného distributora.

Bez poplatků, Kanada: 		
Bez poplatků, USA:		
Bez poplatků, Evropa:		
Všechny ostatní regiony:

Situace, které v případě zanedbání mohou mít za následek
poškození majetku.

Co je v krabici

Date: 16-JAN-2015

BW Technologies. 2840 2nd Ave SE, Calgary, Alberta T2A 7X9 Canada
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DOKOVACÍ MODUL INTELLIDOX STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

Obecný přehled
IntelliDoX, horní strana

Připravte modul pro
použití

IntelliDoX, spodní strana
Závěs
Západka
panelu

Západkové
rameno

Odnímatelný
zadní panel

Víko

1.
2.

Kompatibilní
detektor

3.
4.

Západka
víka

5.
6.
7.
8.

USB vstup
LCD displej

Klávesnice

9.

Zámek
západky
Klíč přívodu

Klíč přívodu

Levá strana

Vyberte vhodné místo instalace.
Připevněte koncovou desku. Další
informace najdete v bodu Připevnění
koncové desky.
Připojte k čisticímu přívodu vstupní
filtr.
Do všech nevyužitých vstupů vložte
vstupní konektory.
Připojte hadici pro odvod.
Připojte napájení.
Připojte k síti.
Připojte láhev nebo láhve kalibračního
plynu.
Nakonfigurujte přívody plynu.

Připojte koncovou desku

Připojení modulu k síti
Jednotlivé moduly a skupiny až
5 připojených modulů lze připojit
k počítačové síti pomocí ethernetového
kabelu. Skupiny až 5 modulů sdílejí jedno
připojení k síti. Každý jednotlivý nebo
připojený modul vyžaduje jedinečnou
a samostatnou IP adresu.
Chcete-li připojit modul k síti, vložte
jeden konec ethernetového kabelu do
ethernetového portu na modulu. Vložte
volný konec ethernetového kabelu do
síťové zásuvky. Když je modul připojen
k síti, v pravém horním rohu displeje se
zobrazí symbol sítě.
Další informace najdete v Příručce
operátora modulu a / nebo programu Fleet
Manager II.

Připojení modulů

Můžete spojit až 5 modulů do skupiny.
Propojené moduly sdílejí napájení,
připojení k síti, hadici pro odvod, přívodní
filtr a připojenou láhev kalibračního plynu.
1.

2.

Pravá strana, s koncovou deskou
3.
Montáž na
horní DIN
lištu

Víko

Síťové
připojení

Víko

Připojení
napájení

Koncová
deska
Západkové
rameno

Odvod plynu

Montáž na
dolní DIN lištu

Čisticí přívod
Přívod plynu 1
Přívod plynu 2
Přívod plynu 3
Přívod plynu 4

Před připojením napájení nebo
připojováním plynových lahví je nutno
připojit a zajistit koncovou desku pomocí
západkového ramena. Koncová deska
musí po celou dobu provozu zůstat
bezpečně zajištěna západkou. Pokud se
koncová deska během provozu oddělí,
odpojte napájecí napětí, a koncovou
desku ihned znovu připojte. Při odpojení
nebo odstranění koncové desky může
zařízení fungovat nesprávně. Nedodržení
těchto pokynů může mít za následek
chybné nebo neúspěšné testy shody nebo
kalibrace.

4.

1.

8.

2.

Klíč přívodu

Klíč přívodu

Tlačítka klávesnice
Tlačítko

3.

Barva obrazovky

Action (Akce)

Barva

Stav

Scroll right (Posun
doprava)

Šedá

Nečinný

Modrá

Výzva pro akci uživatele

Žlutá

Aktivita probíhá

Přejít nahoru

Zelená

Aktivita úspěšná

Přejít dolů

Červená

Varování, nebo činnost
selhala

Scroll left (Posun doleva)

Stisknutím a podržením
zobrazíte nabídku
nastavení modulu.
Stisknutím vyberete
položku nabídky nebo
uložíte změny.
Stisknutím a podržením
zrušíte operaci.
Stisknutím se vrátíte na
předchozí obrazovku nebo
zrušíte změny.

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL WWW.HONEYWELLANALYTICS.COM

Odemkněte a zvedněte západkové
rameno.
Připevněte koncovou desku.
Zkontrolujte, zda je koncová deska
pevně připojena, a zarovnána
s modulem.
Spusťte a zajistěte západkové
rameno.

Připojte napájení
1.

2.

3.
4.

Ověřte, zda je dodaný napájecí
zdroj a napájecí kabel kompatibilní
s místním zdrojem energie. Připojte
síťový kabel ke zdroji napájení.
Připojte napájení k modulu. Přitlačte
silně, až uslyšíte cvaknutí. Cvaknutí
potvrzuje, že konektor je uzamčen.
Zapojte napájecí kabel do vhodné
elektrické zásuvky.
Když připojíte napájení, LCD displej
se aktivuje a spustí vlastní test.

Odpojení napájení

Chcete-li modul nebo skupinu modulů
deaktivovat, odpojení napájení. Modul
nebo skupina modulů se deaktivuje
okamžitě a bez varování.
1.
2.

Odtáhněte plastový kryt na konektoru,
aby se odemknul.
Když je kryt odtažený, vytáhněte
konektor modulu.

5.

6.

7.

Odemkněte a zvedněte západkové
rameno na prvním modulu. Pokud je
připojena koncová deska, odstraňte ji.
Srovnejte připojovací port
a výstupy na prvním modulu
s připojovacím portem a přívody
na druhém modulu.
Zatlačte moduly pevně k sobě, aby se
spojily. Zkontrolujte, zda jsou stojany
připojeny, a pak spusťte zajistěte
západkové rameno na prvním
modulu.
Podle potřeby opakujte připojení až
pro maximálně pět modulů do jedné
skupiny.
Připevněte koncovou desku
k poslednímu modulu ve skupině.
Ověřte, zda je západkové rameno
spuštěno a zajištěno.
Ověřte, zda jsou propojené moduly
pevně připojeny, a západková ramena
jsou spuštěna a zajištěna.
Připojte přívodní filtry, hadice,
připojení k síti a napájecí kabel. Další
informace najdete v bodu Příprava
modulu k použití.
Ověřte, že jsou jednotlivé moduly ve
skupině aktivovány a že se na displeji
zobrazuje pořadové číslo konektoru.

Připojte láhev
kalibračního plynu

Souprava pro aktivaci IntelliDoX Enabler
Kit obsahuje hadici a armatury pro rychlé
připojení, které jsou vhodné pro použití
s lahví kalibračního plynu a schváleny pro
použití s tímto produktem. Pro dosažení
nejlepších výsledků společnost BW
Technologies doporučuje délku hadic
lahví kalibračního plynu 39 palců (1 metr)
a 33 stop (10 metrů).
1.
2.

3.

Připojte regulátor požadovaného
průtoku k lahvi kalibračního plynu
Pomocí dodaných armatur a hadic
připojte láhev kalibračního plynu
k přívodu.
Před použitím modulu nakonfigurujte
přívody plynu. Viz bod Konfigurace
plynových přívodů.

Konfigurace plynových
přívodů
1.

2.

Stiskněte a podržte
na klávesnici,
dokud se na LCD displeji nezobrazí
zpráva Adjust dock station settings
(Upravit nastavení dokovací
stanice).
Stisknutím
nebo
vyberte
volbu Configure gas inlets
(Nakonfigurovat plynové přívody)
a stiskněte tlačítko
.

3. Zobrazí se Inlet 1 overview

(Přehled přívodu 1). Pokud do
samostatného modulu, nebo do
jednoho či více propojených modulů
vložíte klíč pro více přívodů, pak se
zobrazí čtyři karty přívodů.
4. Stisknutím
nebo
vyberte
přívod a poté stisknutím
vyvolejte
editační nabídku Inlet edit (Upravit
přívod).Je zvýrazněn nápis Gas
blend (Plynová směs).
5. Vyberte plynovou směs
a nakonfigurujte koncentraci
plynu. V případě směsi více plynů
nakonfigurujte koncentraci pro
jednotlivé plyny ve směsi.
6. Poznamenejte si číslo šarže láhve
kalibračního plynu.
7. Opakujte kroky 3, 4, 5 a 6, až
jsou všechny plynové přívody
nakonfigurovány.
8. Stisknutím zavřete editační nabídku
Inlet edit (Upravit přívod) a vraťte
se do sekce Inlet overview (Přehled
přívodů). Stisknutím
se opět
vrátíte na Adjust dock station
settings (Nastavení dokovací
stanice).
Další informace najdete v příručce
operátora modulu.

Nárazový test

Nárazový test je postup, který potvrzuje
schopnost detektoru reagovat na cílové
plyny. Provádí se vystavením detektoru
známé koncentraci plynu. Pokud je
nakonfigurována funkce AutoBump
on Insertion (Nárazový test při
vložení), pak se po rozpoznání detektoru
automaticky spustí nárazový test. Pokud
je funkce AutoCal on Overdue Sensors
(Automatická kalibrace na snímačích
se skutečnou platností) povolena
a pokud je třeba provést kalibraci, pak
se žádný nárazový test neprovede.
Namísto toho se po rozpoznání detektoru
automaticky spustí kalibrace.
1.

2.

3.

Testing
Testingsensors
alarms

4.

nárazového testu nebo kalibrace ověřte,
zda je v normálním provozním režimu. Při
nabíjení baterie nebo během konfigurace
detektoru před aktivací není aktivace
nutná. Další informace najdete v příslušné
Příručce operátora detektoru.

2.

3.

4.

5.

Nabití detektoru

Vložte detektor. Po rozpoznání detektoru
se provedou postupy určené pro
automatické provedení při vložení. Pokud
má detektor dobíjecí baterii, začne
nabíjení baterie. Po dokončení postupu
můžete nechat detektor v modulu, aby se
nabíjel. Když se detektor aktivuje, modul
jej po 10 minutách nečinnosti deaktivuje,
a pokračuj v nabíjení.

FastBump je zrychlený test shody.
Provádí se vystavením detektoru známé
koncentraci plynu a potvrzuje schopnost
detektoru reagovat na cílové plyny. Když
do nakonfigurovaného modulu vložíte
kompatibilní detektor, test FastBump
a přenosy protokolu událostí se po
rozpoznání detektoru spustí automaticky.
Ostatní postupy automaticky spouštěné
při vložení jsou potlačeny.
Test FastBump lze provádět pouze
s kompatibilním detektorem, a to pomocí
modulu, který je nakonfigurován pro test
FastBump. Chcete-li zjistit, zda je test
FastBump k dispozici, seznamte se
s příslušnou Příručkou operátora
detektoru.

Když je nárazový test úspěšný, barva
LCD displeje se změní na zelenou
a zobrazí se zpráva Bump test
passed (Nárazový test úspěšný).
Pokud je modul je nakonfigurován
tak, aby automaticky stahoval datové
protokoly, pak se datové protokoly po
dokončení testu přenesou do modulu.
Bump
Testing
test
sensors
passed

5.
6.

Kalibrace je dvoustupňový proces,
který určuje rozsah měření pro odezvu
detektoru na plyn. V prvním kroku se
provádí odečet základní úrovně
v čistém a nekontaminovaném prostředí.
Ve druhém kroku jsou senzory vystaveny
známým koncentracím plynu. Detektor
pomocí této základní úrovně a známých
koncentrací plynů určí rozsah měření.
Pokud je povolena funkce AutoCal on
Overdue Sensors (Automatická kalibrace
na snímačích se skutečnou platností)
a pokud je třeba provést kalibraci,
kalibrace se spustí automaticky po
rozpoznání detektoru.

2.

4.

Před zahájením údržby nebo čištění
odpojte napájení. Aby nedošlo ke zranění
osob nebo poškození modulu, používejte
pouze náhradní díly a / nebo příslušenství
dodané společností BW Technologies
nebo autorizovaným distributorem.
Výměna součástek může ohrozit
bezpečnost zařízení.

Základní údržba
Chcete-li udržet modul v dobrém
provozním stavu, provádějte následující
požadovanou základní údržbu:
1.

Veďte záznamy o veškeré údržbě,
která byla provedena.

2.

Vnější povrch očistěte měkkou,
vlhkou látkou.
•
Neponořujte do kapaliny.
•
Nepoužívejte rozpouštědla,
mýdla ani leštidla.

3.

Ujistěte se, že přívodní filtr je bez
nečistot. V případě potřeby jej
vyměňte.

pokračujte.

Barva LCD displeje se změní na
žlutou, a spustí se kalibrace. Během
provádění testovacích postupů se
zobrazují obrazovky pokroku.
Když je kalibrace úspěšná, barva
displeje se změní na zelenou,
a zobrazí se zpráva Calibration
passed (Kalibrace úspěšná). Pokud
je modul je nakonfigurován tak,
aby automaticky stahoval datové
protokoly, pak se datové protokoly po
dokončení testu přenesou do modulu.

Po dokončení práce připojte napájení.
Když připojíte napájení, LCD displej se
aktivuje a spustí vlastní test.

Náhradní díly
a příslušenství
Náhradní díly se prodávají samostatně.
Chcete-li získat úplný seznam náhradních
dílů schválených pro použití s tímto
výrobkem, obraťte se na společnost
BW Technologies nebo autorizovaného
distributora, nebo navštivte webové
stránky produktu na adrese
www.honeywellanalytics.com
Detektory plynu, lahve kalibračního
a čisticího plynu a další příslušenství se
prodávají samostatně. Chcete-li získat
úplný seznam kalibračních plynů
a příslušenství schválených pro použití s 
tímto výrobkem, obraťte se na společnost
BW Technologies nebo autorizovaného
distributora, nebo navštivte webové
stránky produktu na adrese
www.honeywellanalytics.com.

Kalibrační vybavení
a plyny
•

Calibration passed

5.
6.

7.

Vložte kompatibilní detektor. Po
rozpoznání detektoru se zobrazí
provozní nabídka detektoru.
Stisknutím
nebo
Vyberte
možnost Calibrate my detector
(Kalibrovat můj detektor)

a stiskněte tlačítko
3.

Stisknutím
se vrátíte do provozní
nabídky detektoru.
Pokud nárazový test selže, barva
LCD displeje se změní na červenou,
a zobrazí se zpráva Bump test failed
(Nárazový test selhal).
indikuje, že
selhal alarm a/nebo test senzoru.
Bump test failed

Čištění a údržba modulu

Kalibrace

1.

Aktivujte detektor, a před provedením

Ověřte, že detektor je kompatibilní
s modulem.
Otevřete víko. Vložte detektor
a zavřete víko. Zobrazí se
identifikace detektoru.
Po rozpoznání detektoru se provedou
postupy určené pro automatické
provedení při vložení. Pokud má
detektor dobíjecí baterii, začne
nabíjení baterie. Během provádění
určitých postupů se mohou
zobrazovat obrazovky pokroku.
Po rozpoznání detektoru a dokončení
automatizovaných postupů se zobrazí
provozní nabídka detektoru.
Stisknutím
nebo
vyberte
položku nabídky, a potom postupem
podle pokynů na obrazovce proveďte
zvolený postup.

Barva LCD displeje se změní na
žlutou, a spustí se nárazový test.
Během provádění testovacích
postupů se zobrazují obrazovky
pokroku.
Testing alarms

Vložte detektor

1.

Vložte kompatibilní detektor. Po
rozpoznání detektoru se zobrazí
provozní nabídka detektoru.
Stisknutím
nebo
vyberte volbu
Bump test my detector (Nárazový
test mého detektoru) a stisknutím
tlačítka
pokračujte.

FastBump

Pokud je při selhání nárazového
testu modul nakonfigurován na
automatickou kalibraci detektoru, pak
se spustí postup kalibrace. Chcete-li
vědět, jak vhodně reagovat na
neúspěšné testy, seznamte se
s Příručkou operátora detektoru.

Stisknutím
se vrátíte do provozní
nabídky detektoru.
Pokud kalibrace selže, LCD displej
se zabarví červeně a zobrazí se
zpráva Calibration failed (Kalibrace se
nezdařila).
indikuje, že selhal alarm
a/nebo test senzoru.
Calibration failed

7.

Chcete-li pochopit, jak vhodně
reagovat na neúspěšné testy,
seznamte se s příslušnou příručkou
pro obsluhu detektoru.
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•

UPOZORNĚNÍ

Použití jiných lahví kalibračního
plynu, než jaké uvádí společnost
BW Technologies, může mít za
následek nebezpečnou kalibraci nebo
neopravitelné selhání zařízení a ztrátu
záruky.
Na všech přípojkách lahve
kalibračního plynu je nutno použít
regulátor požadovaného průtoku.
Přívod modulu by neměl být pod
tlakem.

Chcete-li získat úplný seznam kalibračních
plynů a příslušenství schválených pro
použití s tímto

výrobkem, obraťte se
na společnost BW Technologies nebo
autorizovaného distributora, nebo
navštivte webové stránky produktu na
adrese
www.honeywellanalytics.com.
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