
Haal meer uit uw BW Clip met 
ongeëvenaarde prestaties en configuraties

Het IntelliDoX-systeem combineert slimme dockingmodules en Fleet Manager 

II-software om automatische instrumentcontrole te kunnen bieden voor de BW 

Clip, waardoor uw productiviteit, betrouwbaarheid en efficiency toenemen. Plaats 

de BW Clip in de dockingmodule en hij test automatisch de gasdetector en 

sensoren terwijl er informatie naar het dockingstation wordt verzonden.

Snellere functietesten voor meer productiviteit.
Voer met FastBump in minder dan één minuut een functietest uit voor maximaal 

vijf BW Clip-detectoren met één IntelliDoX-module. Dit betekent geen lange rijen 

meer met medewerkers die allemaal een functietest willen uitvoeren.

Flexibele configuratie om aan veranderende 
behoeften te voldoen. 

Configureer de hoge en lage instelpunten van het alarm en andere 

detectorparameters gedurende de levensduur van de BW Clip. Zodat u er op 

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

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

piekbloostelling en overige gasgegevens over te zetten.

 Een nieuw aanpassingsniveau voor onderhoudsvrije apparaten

 Configureer instelpunten van het alarm, controleer naleving van medewerkers 

en meer

 Flexibele dockingstations en software, die naar vijf modules kunnen worden 

uitgebreid

 Snel en eenvoudig instellen en handig voor turnarounds

Gebruiksvriendelijk Eenvoudig uit te 
breiden

Eenvoudig op een 
netwerk aan te 

sluiten

Ongekende functietestprestaties. 
FastBump combineert de functietest van 
een gasdetector met de applicatie van 
een testgas voor de snelste functietest 
wat betreft gasdetectie, dat niet alleen 
de doorvoer optimaliseert maar ook 
kalibratiegas bespaart dat anders gebruikt 
zou worden.
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Neem voor een volledige lijst met kits en accessoires contact op met 
BW Technologies by Honeywell.

Multi-Inlet code – 
Configureer één 

IntelliDoX-module om 

verschillende BW Clip-

gassensoren te testen

Opties en accessoires

Functies IntelliDoX:
 Ondersteunde functietesten, configuratie en bijhouden van records 

voor de BW Clip. Door de gebruiker te wijzigen instellingen:

 Binnen de industrie maatgevende FastBump-test die verstoppingen 

verhelpt en kostbare, gasverspillende spoelbeurten voorkomt 

 Tot maximaal vijf modules, allemaal met hun eigen LCD-scherm 

en toetsenblok voor onafhankelijke bediening

 Eenvoudig instellen zonder speciale tools

 Eenvoudig via Ethernet op een netwerk aan te sluiten

 USB-aansluiting voor eenvoudige configuratie van instellingen 

van dockingmodules of om zonder netwerktoegang gegevens te 

ontvangen

 Schakelt eindeloze configuratie in voor de instelpunten van het 

alarm en overige parameters van de BW Clip gedurende de 

levensduur van de gasdetector

-  Alarminstellingen 
configureren

-  Geef de gaswaarde weer 
tijdens een alarm

-  Schakel de indicator voor 
niet-naleving in

-  Detector in de slaapstand 
zetten

-  Herinneringen voor 
functietests instellen

-  Gebeurtenislogboeken 
overzetten

- Voorkeuren tijdsweergave

- Firmware bijwerken

Draagbare kit – Volledig draagbaar IntelliDoX-

teststation in een koffer. De kit bevat: 2 dockingmodules, 

een ethernetkabel, een netstroomadapter, een 

debietregelaar, buizen en meer.

Specificaties IntelliDoX 

Formaat (b x h x d) 13,8 x 36,2 x 10,9 cm (5,4 x 14,2 x 4,3 inch) 

(onafhankelijke dockingmodule)

Gewicht 1,91 kg (4,2 lb)

Stroomvoorziening 12 V / 8,33A ITE stroomvoorziening

Realtime-klok Geeft een tijd- en datumstempel

Communicatieme-

thode
Tweeweg infraroodcommunicatie tussen dockingmodule en 

detector

Externe interface

Menunavigatie

Automatische tests

Gegevensopslag 2 GB intern geheugen

Pomp Onafhankelijke functietest in iedere IntelliDoX-module

Debiet: 350 ml/min

Instrument  
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Nominaal vermogen

en de richtlijn voor lage spanning 2006/95/EG

Garantie Twee jaar volledige garantie 

Uit te breiden 
tot maximaal vijf 
modules
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