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Beknopte handleiding

Automatisch test- en kalibratiestation



Beperkte garantie & beperking van de aansprakelijkheid
BW Technologies LP (BW) garandeert dat dit product bij normaal gebruik en onderhoud geen gebreken zal vertonen in materiaal en productie voor 
een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van verzending aan de koper. Deze garantie is alleen van toepassing op de verkoop van 
nieuwe en ongebruikte producten aan de originele koper. De garantieverplichting van BW is beperkt tot de terugbetaling van de koopprijs, de 
herstelling of het vervangen van een defect product dat werd teruggestuurd naar een erkend BW-onderhoudscentrum binnen de garantieperiode. 
BW heeft de vrije keuze over de gebruikte methode. In geen enkel geval kan deze aansprakelijkheid van BW hoger zijn dan de feitelijke koopprijs 
die de koper voor het product betaalde. 
Deze garantie heeft geen betrekking op:

a) zekeringen, wegwerpbatterijen of de routinematige vervanging van onderdelen als gevolg van normale gebruiksslijtage van het product,
b) elk product dat volgens BW verkeerd werd gebruikt, werd gewijzigd, verwaarloosd of per ongeluk of in abnormale bedienings-, hanteer- of 

gebruiksomstandigheden werd beschadigd;
c) elke schade of defecten te wijten aan herstellingen aan het product door iemand anders dan een erkende dealer of door installatie van niet-

goedgekeurde onderdelen op het product; of
De in deze garantie beschreven verplichtingen zijn afhankelijk van:

a) de juiste opberging, installatie en kalibratie, het juiste gebruik en onderhoud, conformiteit met de instructies in de producthandleiding en 
andere toepasselijke aanbevelingen van BW;

b) de onmiddellijke aangifte van elk defect door de koper aan BW en, indien nodig, het onmiddellijk beschikbaar stellen van het product voor 
herstelling. De goederen mogen niet naar BW worden teruggestuurd totdat de koper verzendinstructies heeft ontvangen van BW en

c) het recht van BW om te eisen dat de aankoper een aankoopbewijs overlegt, zoals de originele factuur, rekening of verpakkingsdocumenten 
om vast te stellen dat het product zich nog binnen de garantieperiode bevindt.

DE KOPER GAAT AKKOORD DAT DEZE GARANTIE DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING 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 toegelaten, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn voor elke koper. Als 
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 enige andere bepalingen.

Contact opnemen met BW Technologies by Honeywell

Stuur ons een e-mail via: info@gasmonitors.com
Bezoek de BW Technologies by Honeywell website op: www.gasmonitors.com
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MicroDock II
Inleiding

a Waarschuwing
Voor uw persoonlijke veiligheid wordt aangeraden dat u de 
Veiligheidsinformatie leest voordat u het MicroDock II 
basisstation gebruikt.

Het MicroDock II automatische test- en kalibratiestation (“het sta-
tion”) zorgt voor de automatische kalibratie- en bumptest van de 
GasAlert Extreme, GasAlertClip Extreme, GasAlertMicro, 
GasAlertMicro 5/PID/IR, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT en 
GasAlertQuattro detectors. Het systeem kan worden uitgebreid tot 
maximum tien dockingmodules (maximum zes opladende 
dockingmodules plus vier niet-opladende dockingmodules).

Veiligheidsinformatie - Lees dit eerst
Gebruik het station alleen conform de richtlijnen in deze handlei-
ding. Lees de volgende Waarschuwingen alvorens het station te 
gebruiken.

a Waarschuwingen
• Als het station is beschadigd of er onderdelen aan 

ontbreken, neem dan onmiddellijk contact op met BW 
Technologies by Honeywell.

• Deze apparatuur gebruikt eventueel schadelijk gas voor 
kalibratie. Gebruik uitsluitend in een goed geventileerde 
ruimte.

• Het station moet op een ventilatiesysteem worden 
aangesloten of het station moet in een goed 
geventileerde zone worden gebruikt.

• Het onderstel niet in vloeistof onderdompelen.
• De maximale aanbevolen lengte van de uitlaatleiding is 

15,24 meter (50 ft).
• Vergewis er u van dat het inlaatfilter zuiver is.
• Vergewis er u van dat alle gascilinders voldoende gas 

bevatten.
• Voor alle gascilinderaansluitingen moet een 

automatische debietregelaar (dfr) worden gebruikt. 
De invoerdruk mag niet hoger zijn dan 10 psi.

• De kalibratie en bumptest mogen alleen worden 
uitgevoerd in een veilige omgeving zonder gevaarlijke 
gassen.

• Het station niet blootstellen aan elektrische schokken of 
aan ernstige voortdurende mechanische schokken.

• De garantie van het station vervalt als de eenheid wordt 
gedemonteerd, aangepast of onderhouden door iemand 
die niet is erkend door BW Technologies by Honeywell.

• Vergewis er u van dat de uitlaatleiding niet wordt 
aangesloten op een systeem met negatieve druk.
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Display-elementen Drukknoppen

Pictogram Omschrijving

Wisselstroom

Batterijen volledig opgeladen

Batterijen half opgeladen

Batterijen op laag niveau

MultiMediaCard (MMC)

MultiMediaCard (MMC) niet geïnstalleerd

Test OK en optie ingeschakeld

Test niet OK en optie uitgeschakeld

Cursor en sensor uitgeschakeld

Omhoog schuiven

Omlaag schuiven

Selectiepijltje

Dient gewijzigd te worden

Wachtwoordbescherming

Pushbutton Description

C

BUMP CHECK
(bumpcontrole)

Om een bumptest uit te voeren op een 
detector, drukt u op C BUMP CHECK 
(bumpcontrole).
Bij het aansluiten van een nieuwe docking-
module, houdt u C BUMP CHECK inge-
drukt om een bevestigingssignaal naar het 
station te sturen. 

C
CALIBRATION

Om een detector te kalibreren, drukt u op 
C CALIBRATION (voor alle modellen 
behalve GasAlertClip Extreme).

C
DATA TRANSFER

Om opgeslagen gegevens van een detec-
tor over te dragen, drukt u op 
C DATA TRANSFER (alleen voor 
GasAlert Extreme, GasAlertMicroClip, 
GasAlertMax XT en GasAlertQuattro).
De Automatic Datalog Download (automa-
tische datalog download) optie is alleen 
beschikbaar voor de GasAlertMicroClip, 
GasAlertMax XT en GasAlertQuattro 
dockingmodules. Voor meer informatie, 
raadpleegt u Autmatische download van 
gegevenslogbestanden (Alleen 
GasAlertMicroClip Module, GasAlertMax 
XT Module en GasAlertQuattro Module).
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Menu Gebruikersopties

Menu Gebruikersopties
Omschrijving Scherm Omschrijving Scherm

Time/Date (tijd/datum) wijzigt de tijd en de 
datum van het basisstation.

About (informatie over) geeft de firm-
ware-versie weer voor het basisstation en 
de dockingmodule(s).

Inlet Setup (inlaatinstelling) wordt gebruikt 
om het gastype, de gasconcentratieni-
veaus en de partijnummers van de gasci-
linders te wijzigen.

Format MMC (MMC-formaat) formatteert 
de MultiMediaCard (MMC). OPMER-
KING: dit kenmerk wist alle huidige gege-
vens. Raadpleeg de 
bedieningshandeling van MicroDock II.

Pump Setup (pompinstelling) wijzigt de 
pompsnelheid van het station.Aanbevolen 
snelheden zijn 40-45% (350 ml/min.). De 
pompsnelheid moet worden ingesteld voor 
elke nieuwe dockingmodule die aan het 
station wordt toegevoegd.

OPMERKING: Een 
debietmeter is vereist.

Inlet Sel (inlaatselectie) kiest een gasin-
laat. Als auto (automatisch) wordt weer-
gegeven, selecteert het station 
automatisch de juiste inlaat voor de test.

Contrast (contrast) maakt de tekst op het 
LCD helderder of donkerder.

Pass Code (wachtwoord) voorkomt onbe-
voegde toegang tot de menu-opties. Op 

het scherm verschijnt  wanneer het is 
beschermd met een wachtwoord.

Backlight (achtergrondverlichting) zet de 
achtergrondverlichting van het LCD aan of 
uit. Als deze aan staat, zet de auto (auto-
matische) optie de achtergrondverlichting 
automatisch uit wanneer het basisstation 
niet wordt gebruikt.

Language (taal): geeft elke tekst op het 
scherm weer in één van de vijf talen: Eng 
(Engels), Fran (Frans), Deut (Duits), Port 
(Portuguees), en Espa (Spaans).
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Installatie
Element Omschrijving

1 Slangaansluiting

2 Batterijen type C (4)

3 Batterijdeksel

4 Borgschroef met kegelvormige kruiskop (2)

5 MultiMediaCard (MMC)

6 Batterijcompartiment

7 Laderpoort

8 USB-poort

9 Voedingsingang

10 Uitlaatopening

11 Gascilinder

12 Debietregelaar

13 Slang kalibratiegas
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Installatie

a Waarschuwing
De omgeving mag geen achtergrondgassen bevatten. Het 
station nooit in een gevaarlijke zone gebruiken.
Alle verplichte National Electrical Codes (NEC) (Britse 
nationale elektriciteitsreguleringen) en veiligheidsnormen 
moeten opgevolgd worden.

Opmerking

Het station functioneert op netstroom of op batterijen. 
De batterijen leveren automatisch back-upstroom als 
de netstroom uitvalt.

1. Sluit het snoer aan op de POWER-poort van het sta-
tion en steek de stekker in het stopcontact.

Raadpleeg Batterijen installeren om de batterijen te 
installeren.

2. Sluit het laadsnoer aan op de CHARGER-poort van 
het station en steek de stekker in het stopcontact.

3. Bevestig alle gasverbindingen. Inlaat 1 CHARGER 
(Reiniging) is geconfigureerd voor omgevingslucht en 
inlaten 2 tot -5 zijn geconfigureerd voor kalibratie- / 
testgas. Raadpleeg het Inlaatinstelling bevestigen.

4. Er moet een debietregelaar worden gebruikt voor alle 
gascilinderaansluitingen.

5. Vergewis er u van dat de uitlaatleiding niet wordt aan-
gesloten op een systeem met negatieve druk.

Voor een installatie met wisselstroom moet een stroomonderbre-
ker deel uitmaken van de installatie van het gebouw als de uit-
schakelaar voor het station.
De uitschakelaar moet dicht in de buurt van het station worden 
geplaatst en moet duidelijk zijn geïdentificeerd als de uitschakel-
methode voor het station.

Batterijen installeren
Doorloop de volgende stappen om de batterijen in het station te 
installeren:

a Waarschuwing
Plaats de batterijen uitsluitend in een veilige omgeving vrij 
van gevaarlijke gassen. Indien deze waarschuwing niet 
wordt opgevolgd, kan dat leiden tot persoonlijke 
verwonding en/of schade aan eigendom. 
Gebruik alleen door BW goedgekeurde batterijen; gebruik 
geen alkalinebatterijen of andere oplaadbare batterijen met 
deze lader.

1. Schroef de borgschroeven van het batterijdeksel los. 
Haal de schroeven niet van het deksel af.

2. Verwijder het batterijdeksel en steek vier batterijen 
van het type C in het batterijcompartiment.

3. Plaats het batterijdeksel terug en zet de borgschroe-
ven vast. Draai niet te vast.

Het MicroDock II station monteren
Raadpleeg de bedieningshandleiding MicroDock II voor instructies 
voor wandmontage.
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De detector plaatsen
a Let op

De communicatie tussen het basisstation en de detector kan 
worden verstoord door infrarood of intens omgevingslicht 
(bijv. zonlicht of halogeen).

Doorloop de volgende stappen om een detector in een docking-
module te steken:

1. Schakel de detector in en wacht totdat hij in zijn nor-
male bedrijfstoestand verkeert.

2. Vergewis er u van dat de krokodillenklem dicht is en 
dat de ring horizontaal op de detector rust.

3. Druk op de twee lipjes op de dockingmodule en draai 
het deksel naar omhoog.

• Als u de GasAlertMax XT plaatst, zet u het 
pompcontact op open (rood).

4. Raadpleeg onderstaande paragrafen om de detec-
tors in de dockingmodules te plaatsen.

GasAlertClip Extreme / GasAlert Extreme
• Laat de detector (met het serienummer naar boven 

gericht) in de detectoraansluiting zakken.
• Duw de detector naar voren om te verzekeren dat zijn 

bovenzijde de bovenzijde van de aansluiting raakt. 
• Duw het deksel dicht totdat de lipjes vastklikken. 

• Als de detector goed is geplaatst, gaan de RUN LED(s) 
(in bedrijf LED's) van de dockingmodule geel branden 
en wordt Unit Inserted (eenheid geplaatst) op het LCD 
van het station weergegeven. Op het LCD van het sta-
tion verschijnt het nummer van de dockingmodule en 
het type en serienummer van de detector.

GasAlertMicro
• Steek eerst de onderzijde van de detector in de detecto-

raansluiting (met het serienummer naar boven gericht) 
en laat vervolgens de bovenzijde op haar plaats zakken.

• Duw het deksel dicht totdat de lipjes vastklikken.
• Als de detector goed is geplaatst, gaan de RUN LED(s) 

(in bedrijf LED's) van de dockingmodule geel branden 
en wordt Unit Inserted (eenheid geplaatst) op het LCD 
van het station weergegeven. Op het LCD van het sta-
tion verschijnt het nummer van de dockingmodule en 
het type en serienummer van de detector.

GasAlertMicro 5/PID/IR
Belangrijk: Als de GasAlertMicro 5/PID/IR detector is uitgerust 
met een pompmodule, moet de diffusie-adapter in de dockingmo-
dule worden gestoken. Raadpleeg de bedieningshandleiding van 
MicroDock II Basisstation.

• Plaats de GasAlertMicro 5/PID/IR (met het scherm naar 
boven gericht) in een hoek van 45° en steek de onder-
zijde in de aansluiting. Vergewis er u van dat de verbin-
dingspunten op de onderzijde van de detector de 
connectorpinnen in de aansluiting grijpen. Laat de 
bovenzijde van de detector op haar plaats zakken.
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De detector plaatsen

• Duw het deksel dicht totdat de lipjes vastklikken.
• Als de detector goed is geplaatst, gaan de RUN LED(s) 

(in bedrijf LED's) van de dockingmodule geel branden 
en wordt Unit Inserted (eenheid geplaatst) op het LCD 
van het station weergegeven en zal de boodschap 
Microdock op het scherm van het detector verschijnen. 
Op het LCD van het station verschijnt het nummer van 
de dockingmodule en het type en serienummer van de 
detector.

GasAlertMicroClip
Belangrijk: Indien de GasAlertMicroClip-detector is uitgerust met 
een kalibreeradapter of een hulpfilter, moet deze worden verwij-
derd alvorens de detector in de dockingmodule wordt geschoven. 
Raadpleeg de bedieningshandleiding van GasAlertMicroClip en 
de bedieningshandleiding MicroDock II Basisstation.

• Steek eerst de onderzijde van de detector in een hoek 
van 30° in de detectoraansluiting (met het serienummer 
naar boven gericht).

Opmerking

De dockingmodule komt slechts 30° omhoog. De klep 
niet verder doorduwen.

• Duw het deksel dicht totdat de lipjes vastklikken.
• Als de detector goed is geplaatst, gaan de RUN LED(s) 

(in bedrijf LED's) van de dockingmodule geel branden 
en wordt Unit Inserted (eenheid geplaatst) op het LCD 
van het station weergegeven. Op het LCD van het sta-
tion verschijnt het nummer van de dockingmodule en 
het type en serienummer van de detector.

GasAlertMax XT
• Steek eerst de onderzijde van de detector in een hoek 

van 30° in de detectoraansluiting (met het serienummer 
naar boven gericht).

Opmerking

De dockingmodule komt slechts 30° omhoog. De klep 
niet verder doorduwen.

• Duw het deksel dicht totdat de lipjes vastklikken. Duw 
het pompcontact naar de detectorpomp toe. 
Zorg dat er groen zichtbaar is bij de onderste indicator 
van het pompcontact. Als er geen groen te zien is, zal 
het MicroDock II station de detector niet herkennen.

Opmerking

De detector laat een kort alarm horen wanneer het 
pompcontact is aangesloten. Dit is normaal. Het 
alarm gaat weer uit wanneer de detector op juiste 
wijze in de houder wordt gestoken.

• Als de detector goed is geplaatst, gaan de RUN LED(s) 
(in bedrijf LED's) van de dockingmodule geel branden 
en wordt Unit Inserted (eenheid geplaatst) op het LCD 
van het station weergegeven. Op het LCD van het sta-
tion verschijnt het nummer van de dockingmodule en 
het type en serienummer van de detector.
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GasAlertQuattro
Belangrijk: Indien de GasAlertQuattro is uitgerust met een kali-
breeradapter of een hulpfilter, moet deze worden verwijderd voor-
dat de detector in de dockingmodule wordt geschoven. Raadpleeg 
de GasAlertQuattro Technische Handleiding en de Handleiding 
voor het MicroDock II Basisstation Als u het batterijpak apart wilt 
opladen, volgt u de aanwijzingen in de Handleiding voor het 
MicroDock II Basisstation.

• Steek de onderkant van de detector (met het display 
naar boven) onder een hoek van 30° in de detectormo-
dule.

• Duw het deksel dicht totdat de lipjes vastklikken.
• Wanneer de detector op juiste wijze is geplaatst, lichten 

de RUN LED's op de dockingmodule geel op, ziet u Unit 
Inserted (eenheid geplaatst) op het lcd van het basis-
station en MicroDock II op het display van de detector 
weergegeven. Op het scherm van het basisstation ver-
schijnt het nummer van de dockingmodule en het type 
en serienummer van de detector.

Het station gebruiken
a Waarschuwing

Gebruik het station uitsluitend in een veilige omgeving die 
geen gevaarlijk gas bevat, om het risico op persoonlijke 
verwonding en/of schade aan eigendom te vermijden.
Vergewis er u van dat het station wordt aangesloten op een 
ventilatiesysteem of dat het in een goed geventileerde zone 
wordt gebruikt.

De drukknoppen van het station hebben geen label. Het station 
wordt bediend via de drukknop C die zich rechtstreeks onder de 
op het LCD weergegeven optie bevindt.

Het station inschakelen
1. Om het station te activeren, houdt u C (de knop hele-

maal links) ingedrukt tot onderstaand scherm ver-
schijnt.

Het scherm voor de normale werking verschijnt.
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Bumptest

Het station uitschakelen
Doorloop de volgende stappen om het station uit te schakelen:

1. Open het scherm voor normale werking (het station 
kan alleen worden uitgeschakeld via het scherm voor 
de normale werking.

2. Druk op C off.

Inlaatinstelling bevestigen
Vergewis er u van dat de inlaten correct zijn geïnstalleerd voor de 
eerste activering van het station.

• Standaardverbinding van inlaat 1 voor omgevingslucht.
• I Standaardverbinding van inlaat 2 voor viergasmengsel 

(tenzij anders gespecificeerd bij aankoop).
• Ontworpen verbinding van inlaten 3 tot 5 voor bijko-

mende gassen. Tenzij anders gespecificeerd bij aan-
koop, zullen inlaten 3 tot 5 echter worden 
geconfigureerd voor omgevingslucht.

a Waarschuwing
Bumptests en kalibratiefuncties kunnen mislukken als de 
inlaten niet correct zijn ingesteld.

Doorloop de volgende stappen om te bevestigen dat de inlaten 
correct zijn ingesteld:

1. Druk op C menu om het menu Gebruikersopties te 
openen.

2. Druk op C  of  om naar Inlet Setup (inlaatinstel-
ling) te gaan.

3. Druk op C sel om het scherm van inlaat 1 te openen.

4. Druk op C  om naar de schermen van inlaten 2, 3, 
4 en 5 te gaan.

5. Druk op C exit (uitgang) om naar de normale wer-
king terug te keren.

Meer informatie over de opstelling, de gastypes en de concentra-
tieniveaus kunt u vinden onder Inlet Setup (Inlaatinstelling) in de 
Handleiding voor het MicroDock II Basisstation.

Bumptest
Een bumptest wordt uitgevoerd om te bevestigen dat de detec-
tor op gas reageert en dat de akoestische en visuele alarmsig-
nalen goed functioneren. 
Tijdens de functietest worden de evenementlogs van de GasAlert-
Clip Extreme, GasAlert Extreme, GasAlertMicroClip, GasAlertMax 
XT en GasAlertQuattro naar de MMC gestuurd.
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Er bestaan verschillende functietests voor de GasAlertMax XT en 
GasAlertQuattro. Raadpleeg het deel Configuratieopties in de 
Gebruikshandleiding van de Fleet Manager II.

a Let op
Vergewis er u van dat het batterijniveau van de detector niet 
laag is voordat u een bumptest uitvoert.

Opmerking

Het basisstation kan geen functietest uitvoeren voor 
O3- en ClO2-sensoren.

Doorloop de volgende stappen om een bumptest uit te voeren:
1. Druk op C BUMP CHECK van de dockingmodule 

van de vereiste detector.

2. Het gas wordt automatisch aangevoerd.

Het scherm geeft de resultaten van de functietest 
weer. Het lampje PASS licht groen op.

Als een test mislukt, licht het lampje FAIL rood op. 
Raadpleeg het hoofdstukje Troubleshooting (Proble-
men oplossen) in de bedieningshandleiding van de 
MicroDock II.

3. Druk op C OK om terug te keren naar het scherm 
voor de normale werking.

4. Na 5 minuten zonder activiteit, schakelt de detector 
vanzelf uit.

Raadpleeg de bedieningshandeling van MicroDock II 
Basisstation voor meer informatie.

Kalibratie (alle modellen behalve GasAlertClip Extreme)

a Waarschuwing
BW beveelt het gebruik aan van kalibratiegas van de beste 
kwaliteit en van cilinders die aan de nationale normen 
voldoen. Het kalibratiegas moet voldoen aan de 
nauwkeurigheid van de detector.
Alle kalibratiecilinders moeten worden gebruikt in 
combinatie met debietregelaars en moeten voldoen aan 
onderstaande specificaties voor maximale inlaatdruk:

• Wegwerpcilinders 0-1000 psig/70 bar
• Navulbare cilinders 0-3000 psig/207 bar
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Gegevenstransfer (alleen voor GasAlert Extreme, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT, GasAlertQuattro)

a Let op
Vergewis er u van dat het batterijniveau van de detector niet 
laag is voordat u een kalibratiefunctie uitvoert.

Een kalibratie past de gevoeligheid van de sensor aan, om 
ervoor te zorgen dat er op de juiste manier op het gas wordt 
gereageerd. Tijdens de kalibratie worden de evenementlogs 
van de GasAlertClip Extreme, GasAlert Extreme, 
GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT en GasAlertQuattro naar 
de MMC gestuurd.

Opmerking

Het basisstation kan geen Cl2-, O3- en ClO2-
sensoren kalibreren.

Doorloop de volgende stappen om een detector te kalibreren:
1. Druk op C CALIBRATION van de dockingmodule 

van de vereiste detector.

2. Het gas wordt automatisch aangevoerd.

3. Wanneer de kalibratie klaar is, wordt het systeem 
gereinigd. Naast Purge (Reinigen) verschijnt de teller 
met de resterende tijd.

 = kalibratietest is gelukt

 = de kalibratietest is mislukt

Als een test niet OK is, raadpleeg het hoofdstukje 
Troubleshooting (Problemen oplossen) in de bedien-
ingshandleiding van de MicroDock II.

4. De detector schakelt uit.

Gegevenstransfer (alleen voor GasAlert Extreme, 
GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT, GasAlertQuattro)

Deze functie zet datalogs van de detector om naar de MultiMe-
diaCard (MMC) van het basisstation.
Doorloop de volgende stappen om opgeslagen gegevens over te 
dragen:

1. Activeer de detector en plaats deze in de dockingmo-
dule.
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2. Druk op C DATA TRANSFER. De RUN LED knip-
pert snel. Het stationscherm toont het volgende:

Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die naar de 
MMC worden gestuurd, kan de totale gegevensover-
dracht enkele minuten duren (1-2 minuten voor de 
GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT en GasAlert 
Quattro).

Opmerking

De MMC van het basisstation slaat de datalogs 
tijdelijk op. Als u de datalogs permanent wilt opslaan, 
moeten de bestanden naar de Fleet Manager II 
worden gestuurd. Raadpleeg de Gebruikshandleiding 
van de Fleet Manager II.

Succesvolle gegevensoverdracht: Het lampje PASS (groen) 
gaat branden op de dockingmodule en de boodschap Pass (OK) 
verschijnt op het scherm van het station. Vanuit het scherm, druk 
op C Pass om terug te keren naar het scherm voor normale wer-
king.
Niet-succesvolle gegevensoverdracht: Het lampje FAIL (rood) 
gaat branden op de dockingmodule. Probeer de gegevens nog-
maals over te dragen. Als de tweede gegevensoverdracht niet 
succesvol is, vergewis er u dan van of de detector is geactiveerd. 
Als het probleem niet verdwijnt neemt u best contact op met BW 
Technologies by Honeywell.

3. Als u de datalogs wilt omzetten naar Fleet Manager 
II, raadpleegt u Importing Data into Fleet Manager II 
(Data in Fleet Manager II importeren) in de Han-
dleiding van de Fleet Manager II. 

4. Als u de gegevens wilt zien die naar de MMC werden 
omgezet, raadpleegt u Viewing Data in Fleet Mana-
ger II (Data zien in Fleet Manager II) in de Han-
dleiding van de Fleet Manager II.

Maximale datalog opslagcapaciteit
Wanneer de maximale datalog opslagcapaciteit is bereikt worden 
de oudste gegevenslogbestanden vervangen door nieuwe gege-
venslogbestanden (principe first in first out).

Autmatische download van gegevenslogbe-
standen (Alleen GasAlertMicroClip Module, GasAlertMax XT 
Module en GasAlertQuattro Module)

De optie automatische download (Automatic Datalog Download) 
gegevenslogbestanden wordt in en uitgeschakeld via de Fleet 
Manager II. Als de optie is geactiveerd, worden de datalogs 
omgezet telkens wanneer een bumptest of een kalibratie wordt 
uitgevoerd.
Na de bumptest of kalibratie van de GasAlertMicroClip, 
GasAlertMax XT en GasAlertQuattro dockingmodule, gaat het 
PASS LED groen branden. De DATA TRANSFER RUN LED 
(datatransfer gelukt LED) wordt geel van zodra de overdracht van 
start gaat.
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Gebeurtenissen opgeslagen in het geheugen

a Let op
Verwijder de detector pas uit de dockingmodule wanneer de 
DATA TRANSFER PASS LED groen gaat branden om aan te 
geven dat de overdracht klaar is.

Zodra de datatransfer voltooid is, zal de detector na 5 minuten 
zonder enige activiteit vanzelf uitschakelen.
Voor meer informatie over de Automatic Datalog Download 
(Automatische Datalog Download-optie), raadpleegt u de Han-
dleiding van hetMicroDock II basisstation.

Gebeurtenissen opgeslagen in het geheugen
Bumptests en kalibraties worden opgeslaten op een 
MultiMediaCard (MMC). De MMC bevindt zich op het basissta-
tion in het batterijcompartiment. Zij wordt gebruikt om testbestan-
den op te slaan die van het station naar een pc kunnen worden 
gedownload.
De evenementlogs en testresultaten van de GasAlertMax XT en 
GasAlertQuattro hebben meer opslagruimte op de MMC nodig 
dan die van andere detectors.
Zodra de maximale opslagcapaciteit voor evenementlogs, functie-
tests en kalibraties is bereikt, wordt op het scherm MMC Is Full 
(MMC is vol) weergegeven. Het basisstation kan nog steeds func-
tietests en kalibraties uitvoeren, maar de resultaten worden niet 
opgeslagen. Als u de MMC wilt vervangen, moet u contact opne-
men met BW Technologies by Honeywell.

Toegang tot testresultaten
Als u de testresultaten wilt bekijken, raadpleeg Importing Data 
into Fleet Manager II (Gegevens in Fleet Manager II importe-
ren) en Viewing Data in Fleet Manager II (Data in Fleet Mana-
ger II bekijken) in de Gebruikshandleiding van de Fleet 
Manager II.

De detector configureren (geldt niet voor de 
GasAlertClip Extreme)

Gebruik Fleet Manager II als u de volgende detectors wilt confi-
gureren:

• GasAlert Extreme
• GasAlertMicro
• GasAlertMicro 5/PID/IR
• GasAlertMicroClip
• GasAlertMax XT
• GasAlertQuattro

De detector kan worden geconfigureerd voordat een functietest 
en/of kalibratie wordt uitgevoerd om 

• de gebruikersopties,
• de sensoropties, 
• of de programma-opties te wijzigen.

De detector kan ook worden geconfigureerd om functietests of 
kalibraties niet toe te staan, tenzij deze met de MicroDock II 
worden uitgevoerd. Meer informatie staat in Configuring Detec-
tors (Detectors configureren) in de Gebruikshandleiding van de 
Fleet Manager II.
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Het accupakket opladen (optioneel)

a Waarschuwing
Maximaal zes ladende dockingmodules kunnen op het 
basisstation van de MicroDock ll worden geïnstalleerd (zes 
ladende modules plus vier niet-ladende modules voor een 
maximaal aantal van tien dockingmodules per station).
De temperatuur moet tussen de 10 °C en 35 °C zijn voor een 
succesvolle lading. Laad de batterij op zodra de detector 
een alarmsignaal voor lage batterij weergeeft.

a Let op
De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen.

Opmerking

De detector wordt niet opgeladen terwijl bumptests of 
kalibraties worden uitgevoerd. Als de batterij bijna leeg 
is, laadt u de detector gedurende 30 minuten. Start 
daarna de test.

Vergewis er u van dat de batterij helemaal opgeladen wordt wan-
neer u een nieuwe batterij voor de eerste maal oplaadt. Meer 
informatie staat in de handleiding van de detector of in de 
gebruikshandleiding.

Opmerking

Maximaal zes GasAlertMicro en GasAlertMicro 5/PID/IR 
detectors kunnen tegelijkertijd geladen worden.

Maximaal vier GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT en 
GasAlertQuattro kunnen tegelijkertijd geladen worden.

Doorloop de volgende stappen om het accupakket te laden:
1. Sluit het laadsnoer aan op de CHARGER- 

(CHARGE) poort van het station en steek de stekker 
in het stopcontact. De CHARGE LED brandt even 
rood en vervolgens groen tijdens de zelftest. Het LED 
schakelt dan uit (niet van toepassing voor de 
GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT of GasAlert 
Quattro modules).

2. Schakel de detector uit Steek de detector in de laad-
houder

3. De CHARGE LED gaat rood branden (op alle laad-
modules).

4. Laat de batterij helemaal opladen (2 tot 4 uur, afhan-
kelijk van hoeveel dockingmodules er op het station 
zijn aangesloten).

Wanneer een dockingmodule in een wachtrij staat om 
te worden opgeladen knippert de CHARGE LED 
rood.

Zodra de dockingmodule begint te laden, stopt de 
CHARGE LED met knipperen en gaat deze vast rood 
branden.

Het CHARGE LED (lading-LED) wordt groen zodra 
het laadproces voltooid is. Als er andere dockingmo-
dules in de wachtrij staan die opgeladen moeten wor-
den, dan komen zij aan de beurt.

Het CHARGE LED (lading-LED) schakelt uit wanneer 
de detector wordt verwijderd.
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Onderhoud

Onderhoud
a Waarschuwing

Bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen.
a Let op

Controleer of het inlaatfilter geen vuildeeltjes bevat en 
vervang hem indien nodig. Als u vervangende onderdelen 
wilt bestellen, raadpleegt u Replacement Parts and 
Accessories (Vervangende Onderdelen en Accessoires) in 
de Handleiding voor MicroDock II Basisstation.

Om het station in een goede bedrijfsstaat te houden, moet u 
onderstaand basisonderhoud uitvoeren wanneer vereist.

• Maak de buitenkant schoon met een zachte, vochtige 
doek. Gebruik geen oplosmiddelen, zeep of glansmid-
delen.

• Het station niet onderdompelen in vloeistoffen.

Specificaties
Het MicroDock II station en de dockingmodules dienen alleen 
voor gebruik binnenshuis.
Toestelafmetingen: (b x l x h) 21,2 x 26,3 x 8,2 cm basisstation 
en één dockingmodule
Gewicht: 0.98 kg
Bescherming tegen indringing - basissysteem: IP20
Bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
Vochtigheidsgraad: 0 tot 50%
Hoogte: 2.000 m
Opbergtemperatuur: -10 °C tot +60 °C
Voeding: Wandadapter van 6 V gelijkstroom  , 1,5 A of vier 
type C batterijen (de voltageschommelingen van de hoofdvoe-
ding mogen niet meer zijn dan 10% van de nominale voeding) 
Vervuilingsgraad: 2
Installatiecategorie: I
Realtime-klok: Geeft een tijd- en datumstempel
Gegevensopslag: Automatisch (instrument en basisstation)
128 MB Delkin MMC-gegevensopslagsysteem
Externe interface: USB-interface voor pc
Pomp: DC-motor, microdiafragma; 3V PCB-montage
Pompflow: Aanbevolen maximum van 350 ml/min.
Inputs kalibratiegascilinder:

• 2-gasinlaten (standaard)
• 4-gasinlaten + luchtinlaten (maximum)
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Automatische tests: Functionele bumptest, kalibratie, akoes-
tisch alarm, visueel alarm
Configuratieherkenning: Automatisch (instrument en sensor)
Alarm-/kalibratieparameters: Door de gebruiker gedefinieerd
Kalibratiegasverbindingen: Ingebouwd (basisstation)
Gasverbinding: 1/8" SMC subminiatuurkoppeling
Magneetklep: Ingebouwd (dockingmodules)
LED's: (op elke dockingmodule)

• Geel - Test
• Groen - Pass
• Rood - niet OK

Bedieningstoetsen:
Basisstation: Menunavigatie
Dockingmodule: Eén toets om bumptest te starten
Eén toets om kalibratie te starten: Alleen GasAlertMicro, 
GasAlertMicro 5/PID/IR, GasAlert Extreme, GasAlertMicroClip, 
GasAlertMax XT en GasAlertQuattro
Eén toets om gegevensoverdracht te starten: alleen voor-
GasAlert Extreme, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT en 
GasAlertQuattro
Communicatiemethode: Infrarood (tweerichtingscommunica-
tie)—tussen de dockingmodule en de detector (geldt niet voor 
de GasAlertClip Extreme—slechts eenrichtingscommunicatie).
USB-poort voor aansluiting op een:

• pc of
• een USB via IP HUB

Sensoren: Audio en optisch
LCD: 4 regels x 16 karakters, brede gezichtshoek, optionele 
achtergrondverlichting
Behuizing: Schokbestendig PC/ABS (polycarbonaat)
Garantie: 2 jaar

Laderspecificaties
Formaat: 8,6 x 8,2 x 7,8 cm
Gewicht: 97 g per model
Bescherming tegen indringing - ladersysteem: IP20
Bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 35°C
Vochtigheid: 0 tot 50%
Hoogte: 2.000 m
Spanning: 6 Vdc , 2.5 A
Laad-LED: LED met kleurencode voor 'laden', 'laden volledig' 
en 'fout in lader'
Laadtijd: Gewoonlijk 2-6 uur
Vervuilingsgraad: 2
Installatiecategorie: I
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Laderspecificaties

Dit toestel voldoet aan de vereisten van FCC Deel 15 en ICES-
003 van het Canadese EMI. De werking moet voldoen aan de 
volgende twee voorwaarden:

1. Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken

2. Dit toestel moet elke ontvangen storing aanvaarden, 
inclusief een storing die een ongewenste werking kan 
veroorzaken.

Deze uitrusting werd getest en is overeenkomstig de beperkin-
gen voor een digitaal toestel van klasse A, conform Deel 15 van 
de regels van de FCC en de vereisten ICES-003 van het Cana-
dese EMI. 
Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescher-
ming 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, radiocommunicaties versto-
ren. 
Het gebruik van deze uitrusting in een residentiële zone veroor-
zaakt mogelijk schadelijke storingen en de gebruiker zal de sto-
ring op eigen kosten moeten verhelpen.

a Waarschuwing
Dit product is ontworpen voor installatie in een locatie 
binnen. Alle vereiste nationale elektriciteitscodes en 
veiligheidsnormen moeten worden gevolgd.
Voor een installatie met wisselstroom moet een 
stroomonderbreker in de installatie van het gebouw zijn 
inbegrepen zoals een schakelaar  voor de uitrusting. De 
schakelaar moet in de buurt van de uitrusting worden 
geplaatst en het toestel moet worden gemarkeerd als een 
schakelaar voor de uitrusting.
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Laderspecificaties
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