
Gasdetectie

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

• Geïntegreerde pomp 
voor monstername 
met betrouwbare 
diafragmatechnologie

• Best beschikbare 
blokdetectie met 
halfgeleidende 
druksensor

• Meertalige interface 
in het Engels, Frans, 
Duits, Spaans 
en Portugees

• Handig beheer van uw 
detector met 
Fleet Manager II

• Uitgerust met 
standaard 
datalogging en 
gebeurtenissen-
logging

• Het altijd actieve lcd 
toont 
gasconcentraties in 
‘real time’

• Continue visuele 
compliance met 
IntelliFlash™

• Dankzij het compacte 
en lichtgewicht 
ontwerp is de detector 
prettig te dragen

• Waterbestendig

• Eenvoudige 
automatische 
kalibratieprocedure; 
compatibel met het 
automatische test- en 
kalibratiestation 
MicroDock II

• Volledige zelftest van 
sensor, batterijstatus, 
stroomkring-
integriteit en 
akoestische / visuele 
alarmsignalen bij de 
opstart

• Heldere visuele 
alarmindicatoren met 
grote gezichtshoek

• Ingebouwde 
schokbestendige 
behuizing

• Compatibel met 
Honeywell BW™ 
Connect voor realtime 
monitoring

Honeywell BW™ Max XT II is de slimme, eenvoudige en spaarzame 

oplossing om te voldoen aan voorschriften. Werknemers voelen zich 

veilig en incidenten worden beperkt, zodat iedereen  veliger kan werken. 

Dat betekent besparingen door bedrijfscontinuïteit en productiviteit. Met 

de toevoeging van IntelliFlash™ biedt deze multi-gasdetector continue 

visuele bevestiging van de werking en compliance van de detector.

• Lage kosten en weinig noodzaak voor training, 

dankzij de werking via één knop

• Een nauwkeurige monstername dankzij 

SmartSample-pomptechnologie

• Compact, comfortabel en stevig

Eenvoudige werking met SmartSample-pomp.

Honeywell BW™ Max XT II controleert op een betrouwbare manier tot 4 

gasrisico’s en combineert eenvoudige werking met één druk op de knop 

met onze robuuste, gemotoriseerde pomp voor intelligente monstername 

op afstand, ideaal voor besloten ruimtes. De Honeywell BW™ Max XT II 

is volledig compatibel met het geautomatiseerde MicroDock II-

systeem voor testen en kalibreren en  data-overdracht.

Honeywell BW™ Max XT II-multigasdetector
Hou afstand en bespaar
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Compatibel met MicroDock II
Geautomatiseerd dockingstation  
voor instrumenten

Schokbestendige behuizing

Laadstation voor  
meerdere toestellen

Honeywell BW™ Connect*
Realtime monitoring 

*Contacteer Honeywell Analytics voor info 
i.v.m. de beschikbaarheid

Honeywell BW™ Max XT II Technische specificaties

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FORMAAT 13,1 x 7,0 x 5,2 cm

GEWICHT 328 g

TEMPERATUUR -20 tot 50ºC

VOCHTIGHEID 10 - 100% RH (niet-condenserend)

ALARMEN •  Visueel, trillend en akoestisch (95 dB)
• Laag, Hoog, STEL, TWA, OL (grensoverschrijding), 

batterij bijna leeg, pomp

TESTEN Akoestisch / visueel alarm bij inschakeling, sensoren, 
batterij, pomp en elektronica (voortdurend)

TYPISCHE LEVENSDUUR VAN 
DE BATTERIJ

13 uur @ 32ºF / 0ºC
8 uur @ -4ºF / -20ºC
Laad op in 6 uur

POMPZUIGING Proefmonster op max. 23 m
Opmerking: Kalibreer een Honeywell BW™ Max XT II nooit 
met buizen die langer zijn dan de standaardkalibratiebuizen 
die met de detector zijn meegeleverd.

GEBRUIKERSOPTIES • Vertrouwenspieptoon
• Safety lock (vergrendeling 

sensoralarm)
• Vergrendelende alarmsignalen
• Schermmodus Safe (veilig)
• IR-kalibratieblokkering
• Locatieselectie 
• Geforceerde bloktest
• Bumptest forceren 

wanneer vervallen

• Kalibratie forceren 
wanneer vervallen

• Sensorconfiguratie
• Detectoridentificatie
• Erkenning van laag alarm
• Taalkeuzen (vijf)
• Aangepast opstartbericht 

instellen 
• Vertrouwensinterval
• Interval datalogger

KLASSEN  
BESCHERMING TEGEN VOCHT

EMI/RFI:  Voldoet aan EMC-richtlijn 2004/108/EG
IP66/67

CERTIFICATEN EN 
GOEDKEURINGEN

h : Klasse I, Div. 1, Gr.  A, B, C, D
IECEx: Ga Ex ia IIC  T4
ATEX: X g II 1 G Ga Ex ia IIC  T4

: Br Ex ia IIC  T4

GARANTIE Volledige garantie van twee jaar, ook voor alle sensoren

SENSORSPECIFICATIES

GAS
STANDAARD 

MEETBEREIK RESOLUTIE

WATERSTOFSULFIDE (H2S) 0 - 200 ppm 1 / 0,1 ppm

KOOLMONOXIDE (CO) 0 - 1.000 ppm 1 ppm

ZUURSTOF (O2) 0 - 30% vol. 0,1% vol.

BRANDBARE GASSEN (LEL) 0 - 100% LEL
0-5,0% v/v

1% LEL
0,1% v/v

De ingestelde alarmpunten voor alle sensoren zijn af te stellen 
door de gebruiker. De instelwaarde(n) word(t)(en) automatisch 
weergegeven tijdens het opstarten van het instrument.

OPTIES EN ACCESSOIRES
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Voor meer informatie
www.honeywellanalytics.com

Europe, Middle East, Africa 
gasdetection@honeywell.com

Americas 
detectgas@honeywell.com

Asia Pacific 
analytics.ap@honeywell.com

Technische Diensten
EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com



Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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