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1.  Inleiding

1.1  Het concept van de Crowcon XgardIQ
De Crowcon XgardIQ is een intelligente en veelzijdige gasdetector en zender die 
compatibel is met de  volledige reeks sensortechnologieën van Crowcon. De XgardIQ 
bevat een helder OLED-scherm (Organic Light Emitting Diode) met duidelijke en uitgebreide 
statusgegevens in een reeks talen en kan met de volgende soorten sensormodules worden 
geleverd:

• Giftig
• Zuurstof
• Pellistor
• Infrarood (IR) 

De XgardIQ kan tevens worden geïnstalleerd met een sensorbehuizing op afstand, met een 
bereik van maximaal 15 meter van de zender.

Standaard met analoge 4-20 mA en RS-485 Modbus signalen (zie Sectie 6), de XgardIQ is 
optioneel leverbaar met alarm- en storingsrelais en HART-communicatie. 

Bij de aankoop zijn alarm- en storingsrelais leverbaar met heavyduty 230VAC 5A 
overgangscontacten en deze kunnen ook later nog worden toegevoegd.

HART-communicatie kan worden verschaft zowel via het analoge signaal als via plaatselijke 
intrinsiek veilige contacten voor diagnostiek via een HART-activumbeheersysteem of handapparaat.

De 316 roestvrijstalen behuizing is leverbaar met drie M20 of ½” NPT kabeldoorvoeren.

In gevallen waar de XgardIQ wellicht maanden voorafgaand van de geplande 
inbedrijfstelling moet worden geïnstalleerd, kan hij zonder sensormodule worden geleverd. 
Dit vermijdt de kans op vergiftiging of veroudering van de sensor in de inactieve periode. De 
XgardIQ zender wordt geleverd met een blinde sensormodule om bescherming te bieden 
tegen het binnentreden van stof en water. De gewenste sensormodule kan vervolgens 
worden geleverd voor installatie tijdens inbedrijfstelling.

De XgardIQ draagt de ATEX- en IECEx-certificaties voor gebruik in gevarenzones 1 en 
2 en is ontworpen voor langdurige werking in extreme omgevingen. De XgardIQ heeft 
een robuuste constructie en een breed bedrijfstemperatuurbereik van -40°C tot +75°C 
(afhankelijk van het sensortype) en is geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.

Voor nadere informatie over accessoires voor de XgardIQ wordt u verwezen naar Sectie 2.4 op 
pagina 13 en voor reserveonderdelen Sectie 5, pagina 34.
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1.2 Veiligheidsinformatie
De XgardIQ gasdetectors moeten in strikte overeenstemming met deze instructies, 
waarschuwingen, en labelinformatie geïnstalleerd, bediend en onderhouden worden en 
binnen de vermelde beperkingen. 

• Het cirkelvormige deksel op de XgardIQ moet tijdens bedrijf goed gesloten blijven, 
met de schroefdraadpen in positie. Probeer het deksel niet te verwijderen,  voordat 
de stroom naar de detector afgesloten is. Anders kan een brandbare atmosfeer 
ontvlammen. Voorafgaand aan verwijdering van het deksel voor installatie of 
onderhoud moet worden gecontroleerd of de omgeving vrij is van brandbare gassen 
of dampen. Wacht een paar minuten nadat de stroom uitgeschakeld is, voordat 
hij geopend wordt. De sensormodule is intrinsiek veilig en kan dus veilig in de 
gevarenzone worden verwijderd terwijl er stroom naar de zender wordt gevoerd.

• Onderhoud en kalibratie mogen uitsluitend gedaan worden door bevoegd 
onderhoudspersoneel. 

• Er mogen alleen echte Crowcon vervangingsonderdelen gebruikt worden; 
vervangende componenten kunnen het certificaat en de garantie van de XgardIQ 
ongeldig maken. 

• De XgardIQ moet tegen extreme vibratie en direct zonlicht in warme omgevingen 
beschermd worden omdat hierdoor de temperatuur van de XgardIQ tot boven de 
gespecificeerde limiet kan stijgen en vroegtijdige defecten kan veroorzaken.

• De behuizing moet elektrisch zijn geaard met behulp van het aansluitpunt naast de 
kabelingang links boven.

• De detector moet op een plaats worden geïnstalleerd waar er weinig risico is van 
mechanische schade.

• De blinde stoppen die op de XgardIQ zijn geleverd zijn uitsluitend gecertificeerd voor 
gebruik in een gevarenzone als ze bij dit product worden gebruikt.

• Ongebruikte kabelingangen moeten worden verzegeld met de oorspronkelijk 
geleverde blinde pluggen of een alternatief dat specifiek is gecertificeerd voor ATEX / 
IECEx Ex d brandveilige apparatuur.

• Gemonteerde kabelinganginrichtingen en adapters met schroefdraad moeten geschikt 
zijn voor de apparatuur, de kabel en de voorwaarden van gebruik, en zijn gecertificeerd 
als IECEx / ATEX brandveilig als Ex-apparatuur, en niet een Ex-component.

• De plaatselijke procedures en voorschriften moet worden gevolgd.
• Waarschuwing: zenders die met relaismodules zijn uitgevoerd kunnen worden 

gebruikt voor het schakelen van netspanning. Men moet uitermate voorzichtig 
zijn bij het verwijderen van het deksel en het aanbrengen van verbindingen. De 
lichtnetvoeding die is aangesloten op de relaiscontacten (en bijbehorende apparaten) 
moet worden uitgeschakeld voordat er onderhoud wordt uitgevoerd aan de XgardIQ.

• Raadpleeg paragraaf 3.12 bij het veranderen van een configuratie.

1.3 Opslaginstructies
Sommige soorten sensoren die leverbaar zijn voor de XgardIQ hebben een beperkte 
gebruiksduur wanneer ze ongevoed worden gelaten en/of kunnen nadelig worden 
beïnvloed door extreme temperaturen en vervuiling in de omgeving. Raadpleeg het 
informatieblad dat bij de sensormodule is geleverd voor specifieke instructies.
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De configuratie van elke XgardIQ is aangegeven op een label op de kast. Vermeld de 
productnaam, productcode en serienummer wanneer u contact opneemt met Crowcon 
voor advies of reserveonderdelen.

Diagram 1: XgardIQ label met model / serienummer

1.4.1 Productopties

1.4.1.1. Relaismodule
De XgardIQ kan optioneel worden uitgevoerd met een relaismodule met alarm 1-, alarm 
2- en foutrelais voor het schakelen van plaatselijke alarmen, kleppen enz. De relaismodule 
kan bij de bestelling worden gemonteerd of op een willekeurig moment later. Om een 
relaismodule te monteren, schakelt u de stroom naar de zender uit en plaatst u de module 
in de aangegeven ruimte (zie Diagram 3). De relaismodule wordt herkend en geconfigureerd 
wanneer de stroom weer wordt aangesloten.

Diagram 2: Relaismodule

XgardIQ

PRODUCTCODE:
GASTYPE: ZIE SENSOR
SN:

SERIENUMMER

2D-STREEPJESCODE

BOUWJAAR

Productcode Omschrijving

XIQ-**-**-**-Z-Z-** HART niet geactiveerd + standaard

XIQ-**-**-**-Z-R-** HART niet geactiveerd + relaismodule

XIQ-**-**-**-Z-F-** HART niet geactiveerd + Fieldbus-module

XIQ-**-**-**-H-Z-** HART geactiveerd + standaard

XIQ-**-**-**-H-R-** HART geactiveerd + relaismodule

XIQ-**-**-**-H-F-** HART geactiveerd + Fieldbus-module
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1.4.1.2. HART-communicatie
HART-communicatie kan zowel via het analoge signaal als via plaatselijke intrinsiek veilige 
contacten worden verschaft, voor diagnostiek via een HART-activumbeheersysteem of 
handapparaat.
Let wel: de HART-optie moet bij de bestelling worden gespecificeerd en kan niet 
later alsnog op een XgardIQ zender worden gemonteerd.
Relais- en HART-geactiveerde detectoren kunnen worden geïdentificeerd via de 
productcode van de detector en ook via het scherm met Informatie/Over/Gemonteerde 
modules op het scherm van de XgardIQ (zie Fitted Modules in Sectie 3.5 van de 
volledige handleiding op www.crowcon.com).

Diagram 3: Relaismodule en afstandsbus/connector voor de Foundation Fieldbus module

1.4.1.3. Sensormodules
De XgardIQ is leverbaar met een sensormodule, een sensorbehuizing op afstand (voor 
montage van de sensor op een afstand van maximaal 15 meter van de zender) of zonder 
sensormodule.
Optie 1 met sensormodule: de sensormodule is volledig gekalibreerd en getest en is 
verpakt in een aparte doos met de XgardIQ zender.  De zender downloadt de betreffende 
configuratie van de sensormodule wanneer deze de eerste keer wordt ingestoken.
Optie 2 sensorbehuizing op afstand: de zender en sensormodule worden volgens de 
bovenstaande beschrijving geconfigureerd en verzonden. De sensormodule kan vervolgens 
in de sensorbehuizing op afstand worden geïnstalleerd die besteld is bij de detector.
Optie 3 zonder sensormodule: in gevallen waar de XgardIQ wellicht maanden 
voorafgaand van de geplande inbedrijfstelling moet worden geïnstalleerd, kan hij zonder 
sensormodule worden geleverd.   Dit vermijdt de kans op vergiftiging of veroudering van 
de sensor in de inactieve periode. Vooraf gekalibreerde sensormodules kunnen alvorens de 
inbedrijfstelling worden geleverd en geïnstalleerd; de zender leest bij plaatsing de correcte 
configuratie van de sensormodule.

Relay ModuleFieldbus moduleFieldbus-module Relaismodule
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De XgardIQ is een intelligente en veelzijdige gasdetector en zender die compatibel is met 
Crowcon's volledige reeks sensortechnologieën.

De XgardIQ heeft een Exd brandveilige ruimte voor elektronica/eindklemmen die is 
uitgevoerd met een aparte galvanische isolator die een intrinsiek veilige interface verschaft 
met de beeldschermmodule en sensormodule. Het product is vervolgens gecertificeerd Exd 
ia en is geschikt voor gebruik in gevarenzones ATEX/IECEx Zone 1 en Zone 2.

Let wel: Als er geen certificatielabel op de XgardIQ zit, is de detector niet 
gecertificeerd voor gebruik in gevaarlijke gebieden.

Diagram 4: XgardIQ certificatielabel

Diagram 5: XgardIQ waarschuwingslabel

II 2 G1180

14V-30V DC

(See Cert for Ambient Temperature)

WAARSCHUWING: niet 
openen in een explosieve 
atmosfeer.
WAARSCHUWING – 
MOGELIJK GEVAAR VAN 
ELEKTROSTATISCHE 
LADING  
ZIE INSTRUCTIES
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Diagram 6: Sensormodulelabels

Diagram 7: Label sensormodule op afstand

Datum van fabricage

Productcode 
bijv. XIQ-**

Streepjescode
Serienr.

Datum van fabricage

2D-streepjescode



 Introduction

7
Detecting Gas Saving Lives

N
ed

er
la

nd
s1.6 Productafmetingen

Diagram 8:  XgardIQ afmetingen

Diagram 9: Afmetingen sensorbehuizing op afstand

210mm278mm

140mm

50mm

89mm

90mm

105mm 70mm

105mm

90mm
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2.  Installatie

WAARSCHUWING
• De XgardIQ draagt de ATEX- en IECEx-certificatie voor gebruik in gevaarlijke 

gebieden zone 1 en zone 2. Er zijn in het ontwerp twee beveiligingsconcepten 
gebruikt: brandveilig (Exd) en intrinsiek veilig (Exia) met als gevolg de 
algemene certificaatcode: Exd ia. 
 
Hoewel in het ontwerp intrinsiek veilige (Exia) elementen zijn opgenomen 
(d.w.z. de beeldscherm- en sensormodules) is het algemene concept in 
essentie brandveilig (Exd) en dus kan de XgardIQ niet worden gebruikt voor 
toepassingen in zone 0 zoals wel het geval is met een puur Exia-product. 
 
Er is een intrinsiek veilig isolatiecircuit, ontworpen door Crowcon, 
opgenomen in de circuits in het Exd-deel van de behuizing van de XgardIQ-
zender. Dit biedt de nodige beveiliging van de intrinsiek veilige elementen 
van het product. 
 
De XgardIQ kan en mag niet via een intrinsiek veilige barrière zoals een 
Zener barrière of een galvanische scheiding worden verbonden met een 
besturingssysteem. 
 
Zie de specificatietabel op pagina 42 voor informatie over de certificering. De 
installatie moet ook in overeenstemming zijn met de erkende normen van de 
betreffende instantie in het betreffende land.

Waarschuwing: Er moet een blinde sensormodule op de XgardIQ-zender worden 
gemonteerd om de afdichting te handhaven als de installatie een aanzienlijke 
tijd voorafgaand aan de inbedrijfstelling plaatsvindt.

• Neem voor meer informatie contact op met Crowcon. Voordat er met 
installeren begonnen wordt, moet ervoor gezorgd worden dat de plaatselijke 
voorschriften en fabrieksprocedures opgevolgd worden. 

• De apparatuur moet geaard zijn met behulp van de kabeldoorvoerbus en de 
gepantserde stalen kabel.
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De XgardIQ of, indien van toepassing, de sensorbehuizing op afstand moet worden 
gemonteerd waar het het meest waarschijnlijk is dat het te detecteren gas aanwezig is. 
Men moet bij het plaatsen van gasdetectors op de volgende punten letten:

• Om gassen te detecteren die lichter zijn dan lucht, zoals methaan, moeten sensoren 
hoog geplaatst worden. Om gassen te detecteren die zwaarder zijn dan lucht, zoals 
brandbare dampen, moeten sensoren laag geplaatst worden.

• Denk bij het plaatsen van detectoren aan mogelijke schade die door de natuur veroorzaakt 
kan worden, zoals bij regen of overstroming. Als er detectoren in zeer warme gebieden 
buiten worden gemonteerd, raadt Crowcon aan om een zonnescherm te gebruiken (zie 
Sectie 2.4.9, Zonnescherm (onderdeelnummer: S012339), op pagina 14).

• Denk ook aan de bereikbaarheid voor functietesten en onderhoud. 
• Bedenk hoe het ontsnappende gas zich zal gedragen als gevolg van een natuurlijke 

of geforceerde luchtstroom. Monteer de XgardIQ  indien van toepassing in 
luchtkokers (zie Sectie 2.4.10, Kokermontageset (onderdeelnummer: C01894), op 
pagina 14). 

• Denk aan de procesomstandigheden. Butaan is bijvoorbeeld normaliter zwaarder dan 
lucht, maar als het vrijkomt bij een proces dat een hogere temperatuur en/of druk 
heeft, kan het gas stijgen in plaats van dalen.

• De plaatsing van zuurstofsensoren vereist kennis van het gas dat de zuurstof zou 
kunnen verdringen. Kooldioxide is bijvoorbeeld dichter dan lucht en zal zuurstof dus 
waarschijnlijk van onderen naar boven toe verdringen.

• Sensoren moeten op ooghoogte worden gemonteerd (nominaal 1,5m) om gassen 
met een gelijksoortige dichtheid als lucht waar te nemen, ervan uitgaand dat de 
omgeving en de temperatuur van het doelgas nominaal 20˚C zijn.
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2.2 Montage van XgardIQ-zender
De XgardIQ-zender kan op twee manieren worden gemonteerd:

• Op een vlak oppervlak met behulp van M6 bevestigingsmiddelen die geschikt zijn 
voor het soort wand/oppervlak.

• Aan een pijp met een diameter van minimaal 60 mm met behulp van de pijpmontageset.

Let wel: de zender moet met de sensor naar buiten toe gericht (indien direct 
gemonteerd) worden gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat er zich geen stof en/of water 
op de sensor ophoopt wat een belemmering zou zijn voor de detectie van gas.

2.2.1 Montage op een vlak oppervlak

Diagram 10: Montage op een vlak oppervlak

Monteren met behulp van 4x M6 bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor het 
wandoppervlak.
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Diagram 11: Montage aan een pijp

Monteren met behulp van de pijpmontageset (onderdeelnummer C01001). Zorg ervoor dat 
de meegeleverde sluitringen goed zijn aangebracht en dat de moeren goed zijn aangedraaid. 
Maximale dikte van de pijp: 60 mm.
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2.3  Montage van sensorbehuizing op afstand en 
kabelwerk

De XgardIQ-sensormodule kan tot 15 meter van de zender worden gemonteerd zodat de 
sensor op de ideale plaats voor de detectie van gas kan worden geïnstalleerd terwijl de 
zender op een hoogte kan worden gehouden waar hij gemakkelijk kan worden 
gecontroleerd en bediend door onderhoudspersoneel. De behuizing van de afstandsensor 
is voorzien van gaten en ogen voor montage aan de wand of het plafond.

Diagram 12: Installatie sensorbehuizing op afstand

2.3.1 Benodigde accessoires:
Sensorbehuizing op afstand en kabel met de van toepassing zijnde lengte: 
  5 meter (onderdeelnummer S012325) 
  15 meter (onderdeelnummer S012331)

Let wel: de sensorbehuizing op afstand en de kabel wordt geleverd met een 
kabelborgdop die moet worden gemonteerd zoals getoond in Diagram 13. De 
kabel mag op geen enkele manier worden ingekort of aangepast

Diagram 13: Montage van de kabelborgkap

De kabel van de afstandssensor wordt met de poort van sensormodule van de XgardIQ-
zender verbonden. De kabelborgkap moet zodanig worden gemonteerd dat de sensorkabel 
er niet per ongeluk kan worden uitgetrokken.
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2.4.1 Kalibratiekap (onderdeelnummer S012323)
Wordt op de XgardIQ-zender of sensorbehuizing op afstand geklemd 
voor het aanbrengen van kalibratie-/bumptestgas vanuit een fles met 
een geschikte regelaar.

Er kan zo nodig een uitlaatslang met een maximale lengte van 30 meter worden 
aangesloten.

Waarschuwing: deze accessoire moet na de bumptest/kalibratie worden 
verwijderd.

2.4.2 Kalibratiestation (onderdeelnummer S012343)
Op een oppervlak gemonteerde accessoire voor kalibratie van 
een XgardIQ sensormodule op een werkbank. Er kan zo nodig 
een uitlaatslang met een maximale lengte van 30 meter worden 
aangesloten.

2.4.3 Spatscherm (onderdeelnummer S012322)
Wordt op de XgardIQ-zender of sensorbehuizing op afstand 
geklemd. Voor installatie buiten en bescherming van sensoren tegen 
watersproeien. Bevat een pijpspie voor het uitvoeren van een snelle 
bumptest bij toepassingen binnen, waar de snelheid van de luchtstroom 
minder dan 1 meter per seconde is. Er wordt een testgasstroom van 1 
tot 3 liter per minuut aanbevolen, afhankelijk van de lengte van de pijp.

2.4.4 Stroomadapter (onderdeelnummer: S012324)
Wordt op de XgardIQ-zender geklemd voor het nemen van gasmonsters.

2.4.5 Stoffilter (onderdeelnummer S012321)
Zelfklevend filter; past in een uitsparing op de XgardIQ 
sensormodule om de sensor te beschermen in omgevingen met 
zeer veel stof.

Waarschuwing: als er een stoffilter moet worden gebruikt, moet de sensor 
worden gekalibreerd met het filter in positie. Het filter moet regelmatig worden 
geïnspecteerd en gecontroleerd door een bumptest uit te voeren om ervoor 
te zorgen dat het niet geblokkeerd is en er geen gas de sensor kan bereiken. 
Het filter moet worden vervangen als het vervuild is en als er niet met succes 
een bumptest kan worden uitgevoerd. Het stoffilter heeft invloed op de 
responsietijd van de sensor: raadpleeg het gegevensblad bij de sensormodule 
voor details.

2.4.6 Blinde sensormodule (onderdeelnummer S012335)
Behoudt de IP-waarde van de XgardIQ-zender wanneer er geen 
sensormodule is geïnstalleerd.
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2.4.7 Pijpmontageset (onderdeelnummer: C01001)
Roestvrijstalen u-bouten, moeren en sluitringen voor de vaste montage 
van de XgardIQ aan een pijp met een diameter van maximaal 60 mm.

2.4.8 Zonnecollector (onderdeelnummer: S012340)
Wordt op de XgardIQ sensorbehuizing op afstand geklemd om de 
detectie van gassen te bevorderen die lichter dan lucht zijn, zoals 
waterstof en methaan. Inclusief pijpspie voor de toevoeging van gas 
voor een bumptest.

2.4.9 Zonnescherm (onderdeelnummer: S012339)
Beschermt de detector tegen hoge temperaturen als gevolg van 
direct zonlicht.

2.4.10 Kokermontageset (onderdeelnummer: C01894)
Voor kokers met een breedte van 300mm tot 3m en een luchtstroom 
van 4 tot 20m/s.

Let wel: deze accessoire mag uitsluitend worden gebruikt in 
combinatie met de sensorbehuizing op afstand.

2.4.11 Pc-communicatiekabels
USB-kabels voor de configuratie van de XgardIQ-zender of 
sensormodules via een pc met Windows. De Detectoren Pro software 
kan van de website van Crowcon worden gedownload. Deze kabels 
zijn niet geschikt voor gebruik in een gevarenzone.

 E070045 pc-communicatiekabel voor de XgardIQ-zender. 
 C02187 pc-communicatiekabel voor de XgardIQ sensormodule.

2.4.12  Gereedschap voor verwijdering van de sensormodule 
(onderdeelnummer: C02186)

Voor verwijdering van de sensormodule. Stop het gereedschap er 
in en duw het naar onderen om de module van de connector los te 
maken.
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De bekabeling met de XgardIQ moet voldoen aan de geldende normen van de van 
toepassing zijnde instantie in het betreffende land en moet voldoen aan de elektrische 
vereisten van de XgardIQ. 
Crowcon beveelt het gebruik van een gepantserde, stalen kabel aan en er moeten geschikte, 
explosieveilige pakkingen gebruikt worden. Alternatieve bekabeling zoals stalen leidingen zijn 
acceptabel, mits voldaan wordt aan de betreffende normen. Om de afdichting van de zender te 
handhaven mogen uitsluitend kabeldoorvoerbussen conform IP66 of hoger worden gebruikt. 
De schroefdraad van de kabeldoorvoerbus moet worden verzegeld met teflon tape. Indien de 
blinde doppen in reserve ingangen in de behuizing worden verwijderd en opnieuw worden 
aangebracht: moet er een nieuwe laag teflon tape worden aangebracht op de schroefdraad.
Crowcon raadt ten zeerste aan om afgeschermde kabels te gebruiken om het risico van 
signaalstoring te voorkomen. Raadpleeg het volgende deel over de vereiste aarding.
De maximum aanbevolen kabellengte is 1 km wanneer een kabel met aders van 2,5mm2 
worden gebruikt (zie tabel 1). Bij de getoonde berekeningen wordt aangenomen dat het 
type sensor met het hoogste stroomgebruik wordt gebruikt en er een relaismodule is 
gemonteerd. De daadwerkelijke maximale kabellengte stijgt voor XgardIQ-zenders die 
zijn uitgevoerd met sensoren die minder stroom gebruiken (bijv. elektrochemische) en waar 
geen relais is gemonteerd.
De XgardIQ vereist een gelijkstroomvoeding van 14 tot 30Vdc. Zorg ervoor dat er 
minimaal 14V bij de XgardIQ is vanaf het controlepaneel waarbij rekening gehouden 
wordt met een spanningsdaling vanwege kabelweerstand bij een piekstroom  van 0,25mA.  
Bij de volgende berekeningen is uitgegaan van een gegarandeerde minimumvoeding van 
20Vdc vanaf het besturingssysteem.
In tabel 1 staan de maximale kabelafstanden voor typische kabelparameters.

Doorsnede Weerstand Max. Afstand >20 Vdc*

mm2 (Ohm per km) (km)

1,0 18.4 0.65

1,5 13.0 0.9

2.5 11.5 1,0

* Minimale voedingsspanning vanaf het controlepaneel

Tabel 1: Maximum kabelafstanden voor typische kabels

Let wel: Crowcon raadt ten zeerste aan om afgeschermde kabels te gebruiken 
om de kans op signaalstoring weg te nemen.

2.5.1 Vereiste aarding
Op de buitenkant van de behuizing van de XgardIQ zitten aardklemmen, naast de 
kabelingang links boven, en binnenin bij de rechter aansluiting voor veldkabels. Voor de 
elektrische veiligheid is het van essentieel belang dat de kast van de XgardIQ met de aarde 
is verbonden, gewoonlijk met behulp van de externe aardaansluiting. Als de veldkabel een 
aardaansluiting heeft, kan de interne aardaansluiting worden gebruikt.
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Om ‘aardlussen' en storing van de signalen te vermijden, moeten de kabels slechts aan één 
kant worden geaard (d.w.z. ofwel bij de detector of bij het controlepaneel, in de veilige 
zone), niet beide.
Afgeschermde kabels: er moeten afgeschermde kabels worden gebruikt om storing van 
de signalen door nabije apparatuur en kabels te vermijden. Afgeschermde kabels mogen 
slechts aan één kant zijn geaard; gewoonlijk bij het controlepaneel.

2.5.2 Kabelverbindingen
Er zijn twee vijfwegs, verwijderbare veldkabelconnectors verschaft zodat de verbindingen 
met een nevenliggende detector kunnen worden verbonden. De functies van de connectors/
eindklemmen zijn weergegeven in Diagram 14. De connectors en stekkerbussen zijn met 
kleuren gecodeerd om ze te onderscheiden.
Standaard wordt de XgardIQ verzonden met de kabelingang rechts boven open voor de 
verbinding van een veldkabel. In de volgende instructies wordt er dus van uitgegaan dat er een 
primaire verbinding is aangebracht met de overeenkomende rechter (zwarte) connector.

Diagram 14: Functie van veldkabelconnector

Let wel: de zender werkt niet als de veldkabelconnectors verkeerd om zitten 
(bijv. als er een oranje connector is aangesloten op de zwarte stekkerbus). Dit 
heeft echter geen schade aan de zender tot gevolg.
Waarschuwing: de stroom moet worden uitgeschakeld voordat het deksel van 
de XgardIQ wordt verwijderd. Probeer nooit om het deksel te verwijderen als er 
brandbaar gas aanwezig is.
Om bij elektrische verbindingen te komen, moet het deksel van de XgardIQ-zender 
worden verwijderd. Het is van essentieel belang dat de stifttap los wordt gemaakt 
voordat het deksel wordt losgedraaid. Bij het terugplaatsen van het deksel moet 
ervoor worden gezorgd dat deze goed is aangedraaid en dat de stifttap  weer vast 
zit om te voorkomen dat het deksel losraakt als gevolg van trillingen.

Black connectorOrange connectorOranje verbinding Zwarte verbinding

––
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In deze bedrijfsstand is de XgardIQ via een drie-aderige kabel verbonden met een regelaar. De 
positieve kant (nominaal 24V) wordt verbonden met eindklem 1, de nul wordt verbonden met 
eindklem 2 en de signaalader wordt verbonden met eindklem 3. Men moet goed controleren 
of de kabels correct zijn verbonden voordat de stroom wordt ingeschakeld.
Let wel: Crowcon raadt ten zeerste aan om afgeschermde kabels te gebruiken 
om de kans op signaalstoring weg te nemen. De mantel van de kabel moet 
worden verbonden met de aardaansluiting, uitsluitend bij het controlepaneel 
(niet in de XgardIQ-zender).
De XgardIQ heeft een unieke automatische detectiefunctie: hij neemt automatisch weer 
of het besturingssysteem geconfigureerd is met 4-20mA passief of actief en stelt zichzelf 
daar op in. Zo nodig kan de XgardIQ handmatig worden ingesteld op passief of actief, via 
het menu Configureren/Analoge uitgang/Modus (raadpleeg Sectie 3.5 van de volledige 
handleiding op www.crowcon.com).

2.5.2.2. Onafhankelijke werking en simulatie van analoge uitgang 
Met de volgende instructies kan de XgardIQ zender in een gezonde toestand worden gebruikt 
zonder dat de analoge uitgang met een controlesysteem is verbonden. Dit is ideaal voor het 
gebruik van de zender op zich, of om een zender te testen, zonder dat er een storingsmelding 
verschijnt dat er geen terugkoppeling is van de analoge uitgang.
Voordat de stroom wordt ingeschakeld, moet er een draadkoppeling worden verbonden 
tussen de contacten voor positief en signaal (contactpunt 2 en 3). Verbind een 24Vdc 
stroomvoorziening met de positieve en negatieve contactpunten (contacpunt 1 en 2) en 
controleer of die goed werkt. Als er een storingsmelding verschijnt dat er geen terugkoppeling 
is voor de analoge uitgang, controleer dan of hij in de stand ‘Auto Sense’ staat (zie pagina 24).

2.5.3 Relaisaansluitingen
De XgardIQ kan optioneel met een relaismodule worden uitgevoerd met spanningvrije contacten 
met nominaal maximaal 5A 230Vac. Deze relais kunnen worden gebruikt voor het schakelen van 
plaatselijke alarminrichtingen, kleppen enz. Er worden alarm 1-, alarm 2- en foutrelais verschaft; 
raadpleeg pagina 39 van de volledige handleiding op www.crowcon.com voor configuratie van 
de relais. De contactaansluitingen van de relaismodules staan hieronder. De kabelingang rechts 
onder kan worden gebruikt voor het verbinden van de kabels van plaatselijke inrichtingen met de 
relaismodule (eerst moeten de in de fabriek gemonteerde blinde pluggen worden verwijderd en 
er moet een correct gecertificeerde Exd-kabeldoorvoerbus worden gebruikt).
Let wel: om problemen met elektrische storing te voorkomen, mogen bij het 
schakelen van netspanning de kabels van de relaiscontacten niet in dezelfde 
leiding of kabelbaan worden geleid als de gelijkstroom- of signaalkabel.



Installation

18
Detecting Gas Saving Lives

N
ederlands

COM NC NO COM NC NO COM NC

Fout Alarm 2 Alarm 1

Diagram 15: Relaismodule met verbindingen getoond

Let wel: Relaiscontacten getoond in uitgeschakelde stand.

2.5.4 Verbindingen RS-485 Modbus
Raadpleeg Sectie 6 voor details over verbinding en bediening.

2.5.5 Verbindingen HART-communicatie
Raadpleeg Sectie 7 voor details over verbinding en bediening.

Let wel: in de volgende documenten worden uitgebreide instructies gegeven 
voor verbinding, en communicatie met detectoren met behulp van de HART-of 
Modbus-protocollen:

• M071023 XgardIQ - Modbus-instructies
• M071024 XgardIQ - HART-instructies
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3.  Bediening

3.1 Algemeen
In het volgende deel wordt beschreven hoe de XgardIQ-zender wordt bediend, 
onderhouden en geconfigureerd via het OLED-beeldscherm. Er zijn twee aparte menu’s: 
een status/informatiemenu dat zonder wachtwoord kan worden geopend (zie Sectie 3.5.1 
van de volledige handleiding op www.crowcon.com), en een kalibratie/configuratiemenu 
dat beschermd is met een wachtwoord (zie Sectie 3.5.2 van de volledige handleiding op 
www.crowcon.com). Wijzigingen in de configuratie mogen uitsluitend worden aangebracht 
door personeel dat daarvoor correct is getraind en bevoegd. Raadpleeg paragraaf 3.12 bij 
het veranderen van een configuratie.

3.2 Beeldschermmodule
1  Statuslampjes 
2  +ve Safety™-indicator 
3  Beeldscherm met gasgehaltes, detectorstatus en bedienerfuncties 
4  Toets voor menu omhoog 
5  Toets voor menu omlaag 
6  Toets voor selecteren/invoeren/resetten 
7  I.S. (intrinsiek veilige) HART-contacten

Diagram 16: Controlepaneel

1 3

2

4 5 6

7
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3.3 +ve Safety™

Crowcon's unieke '+ve Safety'-functie bevestigt dat de detector veilig werkt en alarmeert 
de bediener bij onregelmatigheden die het product nadelig kunnen beïnvloeden zoals een 
omgevingstemperatuur of een gasgehalte buiten de sensorlimieten. Wanneer de detector 
veilig werkt, blijft het helderblauwe +ve Safety-lampje constant aan. Als er abnormale 
bedrijfsomstandigheden worden waargenomen (dat hoeft niet altijd onmiddellijk een storing van 
de detector te zijn) knippert het +ve Safety-lampje en verschijnt er een waarschuwingsbericht.

Zie voor nadere informatie Sectie 6 van de volledige handleiding op www.crowcon.com.

3.4 Opstarten
Wanneer de XgardIQ wordt opgestart, voert het toestel interne diagnostische controles 
uit en verschijnen er een animatiefilmpje op het scherm zodat de gebruiker eventuele 
problemen met het scherm kan zien (ontbrekende pixels enz.). Wanneer deze controles zijn 
voltooid, verschijnen de volgende informatieschermen elk 5 seconden lang: 

Diagram 17: Informatieschermen bij opstarten

Als de diagnostische controles succesvol zijn, verschijnt het gasstatusscherm:

Diagram 18: Gasstatusscherm

Let wel: De getoonde voorbeelden betreffen een XgardIQ met een 
methaansensor gemonteerd. Bij andere sensoren verschijnen andere schermen.

Let wel: er wordt een stabilisatietijd toegepast om de sensoren na de 
aanschakeling tot rust te laten komen. In die periode wordt het scherm met het 
huidige gasgehalte vervangen door een zandlopersymbool en verschijnt het 
teken ! naast menufuncties zoals Nulstellen, Kalibreren, Blokkeren om aan te 
geven dat die niet beschikbaar zijn. De stabilisatietijd varieert afhankelijk van het 
sensortype. Raadpleeg het gegevensblad bij de sensormodule voor de specifieke 
stabilisatietijden.

Current gas level

Configured 
signal range

Gas units

Rotating logo / 
confidence indicator

Gas name

Gas level 
indicator bar
Alarm 1 & 2 
set-points

Gasnaam

Gasniveaubalk

Instelpunten 
alarm 1 en 2

Huidig gasgehalte
Draaiende logo / 
vertrouwen-indicator

Geconfigureerd 
signaalbereik

Gaseenheden
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• wordt het gasniveau op het scherm aangegeven met een getal en tevens via de 
gasniveaubalk.

• is de draaiende logo/vertrouwen-indicator actief om aan te geven dat de detector 
werkt.

• brandt het groene stroomlampje constant en knippert het elke vier seconden om aan 
te geven dat de detector werkt.

• brandt het blauwe +ve Safety-lampje constant om aan te geven dat de detector 
veilig werkt. 

Let wel: het analoge uitgangsignaal wordt ongeveer vijf seconden nadat de 
stroom naar de zender is aangeschakeld actief. Het signaal is oorspronkelijk op 
het niveau dat geconfigureerd is in het menu ‘Blokkeren van aanschakelen': 
1mA, 2mA, 3mA of schone lucht (4mA voor de meeste sensoren, 17,4mA voor 
zuurstofsensoren). Zie pagina 38 van Sectie 3.5 van de volledige handleiding op 
www.crowcon.com voor details.

Ongeveer 30 tot 60 seconden na de aanvankelijke aanschakeling begint de analoge uitvoer 
het sensorsignaal weer te geven. Sommige sensoren hebben na aanschakeling een langere 
tijd nodig on te stabiliseren en dus hangt de tijd van de aanvankelijke opstartperiode af 
van de tijd die standaard in de sensormodule is geprogrammeerd. Neem contact op met 
Crowcon voor advies over de specifieke stabilisatieperiodes van de sensoren.

Als de XgardIQ-zender een lange periode in opslag of vervoer is geweest, is het 
waarschijnlijk dat de 'super-cap' die de huidige datum en tijd bijhoudt leeg is en dat er bij 
de eerste aanschakeling op het scherm Tijd/gegevens verloren verschijnt. Zie pagina 44 
van Sectie 3.5 van de volledige handleiding op www.crowcon.com) voor instructies over 
het opnieuw instellen van de datum en tijd.

 X Als de diagnostische tests niet succesvol zijn, verschijnt er een foutscherm. Raadpleeg voor 

informatie Sectie 6 van de volledige handleiding op www.crowcon.com.

 X Noteer de foutmelding (of neem stappen om de fout te verhelpen - raadpleeg Sectie 

6 van de volledige handleiding op www.crowcon.com) en druk dan op de  toets 

om de foutmelding te verwijderen. Als er is meer dan één foutmelding is, verschijnt de 

volgende foutmelding.
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3.5 Menufuncties
De configuratie- en statusinformatie is beschikbaar via twee aparte menu's:
• Informatiescherm (zie hieronder) 

Dit menu geeft de gebruiker toegang tot de informatie in verband met de huidige 
status van de XgardIQ.

• Hoofdmenu (zie Sectie 3.5.2 op pagina 22) 
Via dit met een wachtwoord beschermde menu kan de gebruiker de XgardIQ testen 
en configureren. Het geeft de gebruiker tevens toegang tot meer gedetailleerde 
gegevens dan het informatiescherm.

Let wel: om direct helemaal naar boven in het menu te gaan, houdt u de 
omhoogtoets ingedrukt en drukt u op de toets voor selecteren.

Als er 5 minuten geen toets wordt ingedrukt sluiten automatisch alle 
menuschermen. De zender gaat automatisch weer over op het scherm voor 
normale werking en de geselecteerde menufunctie wordt gedeactiveerd.

3.5.1 Informatiescherm
 X Het informatiescherm wordt bereikt vanaf het hoofdgasscherm door het ingedrukt 

houden van de  toets.

 X Druk op de  toets tot de  naast de vereiste optie staat en druk dan op de  
toets.

Let wel: Met de optie Vorige keert u terug naar het vorige scherm wanneer de 

 toets wordt ingedrukt.

3.5.2 Hoofdmenu
Het hoofdscherm wordt bereikt vanaf het hoofdgasscherm door het ingedrukt houden van 
de  toets. Het scherm om het wachtwoord in te voeren verschijnt.

 X Druk achtereenvolgens op de volgende toetsen om het standaard  wachtwoord in te 
voeren: , , . Het hoofdmenu verschijnt.

 X Druk op de  toets tot de  naast de vereiste optie staat en druk dan op de  toets.

Let wel: Met de optie Vorige keert u terug naar het vorige scherm wanneer de 

 toets wordt ingedrukt.

Let wel: als er rechts van de menu-opties een pijl staat, wil dat zeggen dat er 
meer opties in de richting van de pijl zijn.

NB De menu-items Nulstellen en Kalibratie worden door een ‘wizard’ bestuurd. 
Er verschijnen duidelijke instructies voor elk stadium van het proces; het is 
belangrijk om de doorlopende instructies te lezen voordat u doorgaat naar het 
volgende stadium. De huidige status van het proces verschijnt rechts onder op 
het scherm (bijv. 2/3 betekent dat de gebruiker zich in het tweede stadium van 
proces met drie stadia bevindt).
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Beginscherm

Informatiemenu

Ingedrukt houden

Aflezingen...
Temperatuur
Netspanning

Signaalfeedback
Piekgas

Piektemperatuur

Status...
Statusgegevens

Over...
Identificatie
Firmware

Geïnstal. modules
Serienummer

Sensor

Datum en tijd...
Stroom

Vervaldagen
Op tijd

+ve Safety...
Gegevens +ve Safety

Sensitiviteit
Sensorgegevens
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3.5.4 Hoofdmenustructuur

* De relaisoptie verschijnt uitsluitend als er een relaismodule is geïnstalleerd
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Waarschuwing: Voordat er met werkzaamheden wordt begonnen, moet 
ervoor gezorgd worden dat de plaatselijke voorschriften en fabrieksprocedures 
opgevolgd zijn. Probeer nooit om het deksel van de XgardIQ-zender te 
verwijderen wanneer er brandbaar gas aanwezig is. Zorg ervoor dat het 
bijbehorende controlepaneel geblokkeerd is om een vals alarm te voorkomen.
Let wel: Indien een XgardIQ-zender een lange tijd voorafgaand aan 
de inbedrijfstelling is geïnstalleerd, moet er een blinde sensormodule 
zijn geïnstalleerd om de afdichting te handhaven. Voorafgaand aan de 
inbedrijfstelling moet de blinde sensormodule worden verwijderd en vervangen 
met de sensormodule (nadat eerst is gecontroleerd of de quad-ring in positie is 
en in goede staat verkeerd) met het van toepassing zijnde gastype.

3.6.1 Aanschakelen
1. Open de XgardIQ-zender door het deksel linksom los te draaien (nadat eerst de stifttap 

is losgedraaid).
2. Stel vast dat alle elektrische verbindingen zijn aangebracht en correct zijn volgens Diagram 14.
3. Pak de sensormodule uit en stop hem voorzichtig volledig in de zender (of sensorbehuizing 

op afstand).
4. Sluit de stroom aan op de detector en zorg ervoor dat er een minimale voedingsspanning 

van 14V dc aanwezig is (zie Supply Voltage weergave op pagina 23 van de volledige 
handleiding op www.crowcon.com).

5. Laat de sensor stabiliseren gedurende de tijdsperiode die getoond is op het gegevensblad 
dat bij de sensormodule is geleverd. Er verschijnt een zandlopersymbool terwijl de sensor 
zich stabiliseert.

6. De XgardIQ moet nu werken volgens de beschrijving in Sectie 3.4: Opstarten op pagina 20.
7. Verifieer dat de tijd en datum correct zijn op het scherm van de XgardIQ en stel ze zo 

nodig bij.
3.6.2 Sensor nulstellen
Sensoren moeten normaal op nul worden gesteld voordat ze worden gekalibreerd.
Bij de meeste sensoren moet deze functie worden uitgevoerd in ‘schone lucht’ (d.w.z. normale 
zuurstofniveaus zonder dat er doelgas aanwezig is). Sensoren voor gassen die normaal 
aanwezig zijn in de omgeving (bijv. zuurstof, kooldioxide) kunnen uitsluitend op nul worden 
gesteld door 100% stikstof aan te brengen op de sensor. Het analoge uitgangsignaal wordt 
geblokkeerd tot het niveau dat geconfigureerd is in het menu ‘Uitgang blokkeren' (d.w.z. 1mA, 
2mA, 3mA of ‘schone lucht’) terwijl de nulstelfunctie wordt gebruikt.
Raadpleeg Sectie 3.5.2.1 van de volledige handleiding op www.crowcon.com voor 
instructies over het gebruik van de nulstelfunctie.
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3.6.3 Sensorkalibratie
Het kalibratiegas mag uitsluitend worden toegepast op de sensor met behulp van de XgardIQ 
kalibratiekap (zie Sectie 2.4.1 op pagina 13). Voor de meest sensoren is een stroomsnelheid 
van 0,5 liter per minuut van toepassing hoewel dit bij sommige sensortypes anders kan zijn. 
Raadpleeg het gegevensblad dat bij de sensormodule is geleverd voor specifieke instructies.
De kalibratie kan worden gedaan met een geschikte gasconcentratie van 10% van het 
schaalbereik van de sensor tot 100% van het maximale bereik van de sensor.
Voorbeeld 1: de standaard CO-sensor heeft een maximaal bereik van 0 tot 1000ppm. Zelfs als 
de sensor op schaal is gebracht voor 0 tot 250ppm of 0 tot 500ppm (of een willekeurige andere 
waarde) kan er kalibratiegas met een concentratie van maximaal 1000ppm worden gebruikt 
om de sensor te kalibreren, zonder dat het schaalbereik van de sensor wordt gewijzigd.
De minimale concentratie van het kalibratiegas dat kan worden gebruikt is 10% van het 
bereik van de schaal.
Voorbeeld 2: een CO-sensor is ingesteld op het maximumbereik: 0 tot 1000ppm. De 
minimumconcentratie van het kalibratiegas dat kan worden gebruikt is 100ppm.
Voorbeeld 3: een CO sensor is op schaal gebracht voor 0 tot 100ppm.  De 
minimumconcentratie van het kalibratiegas dat kan worden gebruikt is 10ppm.
Het analoge uitgangsignaal wordt geblokkeerd tot het niveau dat geconfigureerd is 
in het menu ‘Uitgang blokkeren' (d.w.z. 1mA, 2mA, 3mA of ‘schone lucht’) terwijl de 
kalibratiefunctie wordt gebruikt.
Let wel: als er een stoffilter moet worden geïnstalleerd op de sensormodule is het is van 
essentieel belang om de kalibratie te doen met het stoffilter in positie.
Raadpleeg Sectie 3.5.2.2 van de volledige handleiding op www.crowcon.com voor 
instructies over het gebruik van de kalibratiefunctie.

3.6.4 Andere controles tijdens inbedrijfstelling
Als de XgardIQ-zender is verbonden met een besturingsinstallatie controleer dan het 
volgende:

• Het gebruikte type kabels en pakkingbussen is geschikt en goed geïnstalleerd/aangesloten.
• De aard- en mantelverbindingen zijn goed aangebracht.
• Het label dat in deel 1.5 en 1.6 staat weergegeven, is aanwezig zijn en duidelijk leesbaar.
• De sensor is op een geschikte locatie geïnstalleerd voor het waargenomen gas.
• De juiste accessoires zijn geïnstalleerd.
• De systeemingang speciaal voor de de XgardIQ werkt zonder storing en staat op nul 

gas wanneer de XgardIQ sensor op nul staat (d.w.z. controle van 4mA signaal).
• De systeemingang speciaal voor de XgardIQ staat op gas op volle schaal wanneer het 

uitgangsignaal van de XgardIQ op 20mA is ingesteld.
• De systeemingang speciaal voor de XgardIQ gaat over op de foutstand wanneer er 

een foutsituatie is op de XgardIQ-zender (bijv. als de sensormodule wordt verwijderd).
• Alle apparaten die direct zijn verbonden met de XgardIQ relaismodule (indien 

geïnstalleerd) werken correct in een alarm of foutsituatie.
• De configuratie van de detector is gecontroleerd en door de gebruiker afgetekend voor 

gebruik.
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De regelmaat van het routine-onderhoud en de bumptest- en kalibratieprocedures wordt 
bepaald door de praktijken en omstandigheden ter plekke. Crowcon raadt aan om de 
meeste sensoren en zenders minimaal elke zes maanden te inspecteren en op functies 
te testen.

Bumptest en 
kalibratie: 

 De specifiek aanbevolen kalibratieperiode voor sensoren staat 
aangegeven op het gegevensblad dat  is meegeleverd bij de 
sensormodule.
De XgardIQ bevat een bumptestfunctie waarmee de sensor snel 
kan worden geverifieerd, ofwel op routineus (bijv. elke 3 maanden) 
of als er iets is gebeurd waardoor de sensor misschien beschadigd is 
of minder gevoelig is geworden.
De XgardIQ-zender waarschuwt wanneer er een routinekalibratie- 
en bumptest (indien geconfigureerd: zie volgend deel) nodig is.
De tijd die door onderhoudspersoneel wordt doorgebracht in 
zeer gevaarlijke zones kan worden beperkt door de sensormodule 
naar een veilige zone te brengen voor kalibratie (ofwel via een 
andere XgardIQ-zender of met behulp van een PC met daarop de 
Detectoren Pro software). Nadat de sensormodule is gekalibreerd, 
kan hij weer in de zender worden geïnstalleerd.

Sensorvervanging:  De typische levensduur van elk sensortype staat op het gegevensblad 
dat bij de sensormodule wordt geleverd. Elektrochemische en 
pellistor-type sensoren moeten worden vervangen wanneer ze de 
kalibratie- of bumptest niet doorstaan. Zie Sectie 3.9 op pagina 
29 voor instructies over het wijzigen van sensormodules.

O-ringen en 
afdichtingen:

 De O-ring die op het deksel van de behuizing van de XgardIQ 
is geïnstalleerd, moet periodiek worden geïnspecteerd en moet 
worden vervangen als er schade duidelijk is.
De quad-ring in de opening voor de sensormodule is voorzien van 
een coating om ervoor te zorgen dat de sensormodule makkelijk 
in de zender kan worden geschoven. De quad-ring moet periodiek 
worden vervangen om ervoor te zorgen dat de afdichting tegen 
water en stof in stand wordt gehouden en om het makkelijk te 
maken om de sensormodules te monteren en demonteren.

Stoffilter:  Deze accessoire wordt alleen aanbevolen voor gebruik op extreme 
plaatsen waar vervuiling van de sensor zeer waarschijnlijk is. Indien 
er een stoffilter is geïnstalleerd, moet die regelmatig worden 
gecontroleerd (bijv. elke 3 maanden) door het uitvoeren van een 
bumptest.

Tijd en datum:  Verifieer dat de tijd en datum op het scherm van de XgardIQ 
kloppen.
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3.8 De functie 'Tijd voor bumptest/kalibratie'
De XgardIQ waarschuwt de gebruiker wanneer het tijd is voor een bumptest of 
kalibratie. De intervallen voor de kalibratie en bumptest zijn in de fabriek ingesteld in de 
sensormodule en deze kunnen alleen worden gewijzigd met de Detectoren Pro software 
van Crowcon (zie Sectie 2.4.11 op pagina 14 voor gegevens).

De tijd voor kalibratie is meestal ingesteld op een interval van 180 dagen, en de feitelijke 
datum wordt in de zender berekend op basis van de 'huidige' tijd en datum. Er kan ook 
worden ingesteld om een ‘Kalibratieherinnering’ te tonen op de vereiste tijd voordat het 
tijd is voor kalibratie (bijv. 30 dagen). ‘Kalibratieherinnering’ wordt alleen weergegeven en 
activeert een +ve Safety-waarschuwing; het heeft geen invloed op de analoge uitvoer, het 
foutlampje of het foutrelais.

De functies 'tijd voor kalibratie' en 'tijd voor bumptest' kunnen met de volgende opties 
worden ingesteld:

• Geen:   er worden geen data ingesteld en de XgardIQ geeft geen instructies 
voor een bumptest of kalibratie

• Herinnering:  er verschijnt een bericht op het scherm en er wordt een +ve 
Safety-event geactiveerd. Het bericht op het scherm kan worden 
geaccepteerd maar de +ve Safety-indicatie blijft totdat de sensor een 
bumptest of kalibratie heeft gehad.

• Waarschuwing:  Het foutlampje wordt geactiveerd en de analoge uitvoer wordt ingesteld 
volgens de configuratie in het scherm Waarschuwingsuitgang (zie pagina 
38 van de volledige handleiding op www.crowcon.com)

• Fout:  Het foutlampje wordt geactiveerd en de analoge uitvoer wordt ingesteld 
volgens de configuratie in het scherm Foutuitgang (zie pagina 38 van de 
volledige handleiding op www.crowcon.com)

Crowcon standaardinstellingen:

Standaardinstelling tijd voor kalibratie:  Waarschuwing

Standaardinstelling tijd voor bumptest:  Geen

De berichten/waarschuwingen inzake tijd voor kalibratie en tijd voor bumptest kunnen 
uitsluitend worden gereset door een succesvolle kalibratie of bumptest uit te voeren.

Bij een succesvolle kalibratie wordt zowel de tijd voor kalibratie als bumptest in de 
beginstand gezet. Bij een succesvolle bumptest wordt uitsluitend de tijd voor bumptest 
bijgewerkt (niet de tijd voor kalibratie).

Bij een mislukte kalibratie wordt de XgardIQ automatisch ingesteld op tijd voor kalibratie.

Bij een mislukte bumptest, ongeacht wanneer (of het al dan niet tijd was voor een 
bumptest) wordt de tijd voor bumptest op onmiddellijk gezet.
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XgardIQ sensormodules zijn intrinsiek veilig, wat betekent dat ze geschikt zijn voor 
'hot-swapping' (demontage and montage in een gevarenzone terwijl de zender is 
aangeschakeld). Zo nodig kunnen de sensormodules tijdelijk worden verwijderd naar een 
veilige zone voor kalibratie (bijvoorbeeld een laboratorium) en weer worden gemonteerd, 
of vervangen door een nieuwe sensormodule zonder dat er toestemming nodig is voor 
solderen. De XgardIQ kan worden geconfigureerd met een reeks machtigingen om de 
soorten sensormodule te beheersen die kunnen worden gemonteerd en ook, waar nodig. 
om deze voorziening te beperken tot gemachtigd personeel. De beschikbare configuratie-
opties kunnen worden bijgesteld met behulp van de Detectoren Pro software. Deze zijn:

1. Accepteer uitsluitend hetzelfde gastype met bevestiging: moet worden bevestigd 
via een menu dat met een wachtwoord is beveiligd.

2. Accepteer uitsluitend hetzelfde gastype zonder bevestiging.
3. Alle wijzigingen toegestaan met bevestiging: moet worden bevestigd via een 

menu dat met een wachtwoord is beveiligd.
4. Accepteer hetzelfde gastype zonder bevestiging, en een ander met bevestiging 

via een menu dat is beveiligd met een wachtwoord.
XgardIQ zenders zijn in de fabriek geconfigureerd om bij de eerste insteek alle mogelijke 
sensormodules te accepteren maar zodra de configuratie is gedownload zal de zender 
vervolgens uitsluitend sensormodules van dat bepaalde gastype accepteren (volgens 
optie 2).
Zorg er bij het monteren van een sensormodule eerst voor dat de ‘quad-ring’ aanwezig is in 
de XgardIQ-zender en in goede staat verkeerd. Zorg ervoor dat de driehoekige vorm in de 
overeenkomende uitsparing in de behuizing van de zender komt te zitten en druk hem stevig 
aan. Oefen geen druk uit op de sensor zelf omdat die anders kan worden beschadigd.
Er is een gereedschap voor het verwijderen van de sensormodule. Stop het gereedschap er 
in en duw het naar onderen om de module van de connector los te maken 

Diagram 19: Plaats van quad-ring

Let wel: De XgardIQ sensormodules hebben een volledige compensatie voor 
temperaturen; het is dus volledig acceptabel om hem in een laboratorium te 
kalibreren en de module vervolgens in een XgardIQ-zender te installeren waar 
de omgevingstemperatuur hoger of lager is.

Quad-ring

Gereedschap voor verwijdering van sensormodule
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3.10 Alarmstand

Het huidige gasniveau wordt op het scherm aangegeven met een getal en tevens via de 
gasniveaubalk.
Voor gassen die niet normaal aanwezig zijn (bijv. methaan), moet het gasniveau 0 zijn en 
moet de gasniveaubalk zwart zijn. Op dit moment worden de stijgende alarmen ingesteld.
Voor gassen waarvan wordt verwacht dat ze altijd aanwezig zijn (bijv. zuurstof) moet het 
normale gasniveau (in dit voorbeeld 20,9%) zijn weergegeven en is de gasniveaubalk geel, 
in overeenstemming met de gasconcentratie. Bij de meeste zuurstofsensortoepassingen 
zijn dalende alarmen nodig (om te waarschuwen tegen reductie van zuurstof) en dus is de 
gasniveaubalk buiten de alarmgrenzen normaal geel.
Wanneer het gasniveau een alarmgrens begint te bereiken, gaat de alarmbalk knipperen. 
Wanneer de ingestelde alarmgrens wordt overschreden, gebeurt het volgende:

• De kleur van de  alarmbalk verandert

• Het alarmsymbool knippert

• Het scherm wordt zo helder mogelijk

• Het rode alarmlampje wordt geactiveerd voor alarmniveau 1, en knippert eens per 
seconde voor alarmniveau 2.

• Indien geïnstalleerd; wordt het betreffende alarmrelais geactiveerd
Let wel: alarmen kunnen zowel op vergrendeld als onvergrendeld worden 
ingesteld. Het rode alarmlampje en alarmrelais (indien geïnstalleerd) worden 
automatisch gedeactiveerd bij vergrendelde alarms wanneer het gasniveau weer 
normaal is geworden. Het rode alarmlampje en alarmrelais (indien geïnstalleerd) 
blijven actief op vergrendelde alarmen totdat de toets voor selecteren/invoeren/
resetten wordt ingedrukt. Alarmrelais kunnen een vertraging voor aan- en 
uitschakeling hebben. Zie voor gegevens over configuratie van het relais het Alarm 
and Relay deel over pagina 39 van de volledige handleiding op www.crowcon.com.

3.10.1 Alarminstellingen
Om te voldoen aan de eisen van EN50104: 2010: indien Alarm 1 en Alarm 2 in 
dezelfde richting zijn (bijv. beide stijgend), kan alarmniveau 1 zowel als vergrendeld 
en onvergrendeld worden ingesteld. Het alarm van het hogere niveau (Alarm 2) mag 
uitsluitend vergrendeld zijn. Indien er zowel een stijgend als een dalend alarm is ingesteld, 
moeten beide alarmen vergrendeld zijn.

Current gas level

Configured 
signal range

Gas units

Rotating logo / 
confidence indicator

Gas name

Gas level 
indicator bar
Alarm 1 & 2 
set-points

Gasnaam

Gasniveaubalk

Instelpunten 
alarm 1 en 2

Huidig gasgehalte
Draaiende logo / 
vertrouwen-indicator

Geconfigureerd 
signaalbereik

Gaseenheden
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Om sensoren van het pellistor-type te beschermen tegen schade bij blootstelling aan hoge 
gasconcentraties bevat de XgardIQ een pellistorbeveiliging. Als het signaal van de sensor 
90%LEL overschrijdt, verwijdert het systeem de stroom van de sensor.

Het analoge uitvoersignaal blijft een overschrijdende gasconcentratie aangeven (d.w.z. 
23,5mA max) en het scherm toont '>100%LEL', met een zandlopersymbool. Tevens wordt 
een +ve Safety-waarschuwing geactiveerd.

Deze status blijft 200 seconden vergrendeld (om te voldoen aan de vereisten van de 
Europese prestatienormen) waarna hij handmatig kan worden gereset door de Enter-toets 
in te drukken. De stroom wordt weer aangesloten op de sensor en de vooringestelde 
stabilisatieperiode wordt weer toegepast om de sensor te laten stabiliseren. Aanbevolen 
wordt om voor de reset te verifiëren dat er geen ontvlambare gassen in het gebied van 
de detector achterblijven.

Als de gasconcentratie tot onder 90%LEL is gedaald, keert de sensor weer terug naar 
normale werking. Als de concentratie nog boven 90%LEL is, activeert de zender nogmaals 
de pellistorbeveiliging.

Aangeraden wordt om de sensor een bumptest te geven nadat de pellistorbeveiliging is 
gereset om vast te stellen dat de gevoeligheid niet is beïnvloed.

3.12 Bedrijfsparameters
Bij wijzigingen aan een configuratie via een extern apparaat (bijv. een PC of HART-
communicator), moet de gebruiker op een van deze twee manieren controleren of de 
toegepaste instellingen correct zijn:

1: de configuratie-instellingen op het scherm controleren,

2: de configuratie opnieuw controleren nadat de PC of de HART-communicator is 
ontkoppeld en weer aangesloten.
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4.  Specificatie

Afmetingen XgardIQ-zender
Sensorbehuizing op 
afstand

H278 x B140 x D89mm 
H105 x B105 x D70mm

Gewicht 4,1kg

Materiaal van kast 316 roestvrij staal

Afdichting IP66

Verbinding Drie M20 of 1/2”NPT kabeldoorvoerbussen. 
Gecertificeerde, verwijderbare doppen in de 
doorvoeren links en rechtsonder

Voeding 14 tot 30Vdc. 4W max.

Scherm Hoofdscherm OLED 128 x 64 pixel, gele tekst op zwarte 
achtergrond

Indicatoren Oranje, rode en groene lampjes voor 
detectorstatus
Blauw +ve Safety-lampje

Elektrische 
uitgang

4-20mA passief of actief (automatische 
detectie of handmatige selectie)
Waarschuwings- en storingssignalen zijn 
configureerbaar
Voldoet aan NAMUR NE 43

RS-485 Modbus RTU

HART 7 via 4-20 mA signaal en via 
plaatselijke intrinsiek veilige testpunten 
(optioneel)

Foundation Fieldbus (optie in behandeling, 
neem contact op met Crowcon)

Relais (optioneel) Alarm 1 & Alarm 2, Fout
SPCO-contacten nominaal 5A, 230Vac niet-
inductief 
(foutrelais: SPST-contact)

Configuratie-opties 
relais

Geactiveerd of gedeactiveerd
Vergrendeld of onvergrendeld
Stijgend of dalend
Configureerbare aan- en uitvertraging voor 
alarmrelais

Gebeurtenisvastlegging Vastlegging van alarm-, storings- en 
onderhoudsgebeurtenissen. Gebeurtenissen 
kunnen op het display worden gezien en 
gedownload naar een PC.
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Let wel: de bedrijfstemperaturen van 
sensoren variëren enorm. Raadpleeg het 
gegevensblad bij de sensormodule of neem 
contact op met Crowcon voor specifieke 
gegevens.

Vochtigheid Uitsluitend zender: 0% tot 95% RV zonder 
condensatie
Let wel: het vochtigheidsbereik van 
sensoren kan variëren. Raadpleeg het 
gegevensblad bij de sensormodule of neem 
contact op met Crowcon voor specifieke 
gegevens.

Herhaalbaarheid +/- 2% volle uitslag

Nihil verloop +/- 2% volle uitslag per jaar maximaal

Reactietijd Sensorafhankelijk: raadpleeg het 
gegevensblad bij de sensormodule of neem 
contact op met Crowcon voor specifieke 
gegevens.

Prestaties Getest in 
overeenstemming met:

EN60079-29-1 (sensoren voor brandbare 
gassen)*
EN50104 (zuurstofsensoren)*
EN45544 (sensoren voor giftige gassen)*

Functionele 
veiligheid

IEC61508, EN50402 SIL 2*
EN50271

Goedkeuringen  ATEX en IECEx
Ex II 2 G    Ex db ia IIC T4 Gb (-40 tot +75˚C)

Certificaatnummers:
Baseefa14ATEX0012X
IECEx BAS 14.0001X

Normen:
EN60079-0:2012 + A11:2013,  
EN60079-1:2014, EN60079-11:2012.
IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2014-06, 
IEC60079-11:2011

EMC-naleving EN50270:2015
FCC CFR47 deel 15B
ICES-003

*Kenmerken bij uitgave nog onbekend, neem contact op met Crowcon voor gegevens.
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5.  Reserveonderdelen

5.1 Reserveonderdelen XgardIQ

Diagram 20:  Explosietekening XgardIQ

1

8

8

9

12

2
4

3

5

10

11

6

7

1   Sensormodule (raadpleeg de originele sensormodule of het gegevensblad voor de product-

code).
2  Quad-ring
3  O-ring deksel
4  Beeldschermmodule
5  Hoofdprintplaat 
6  D-connector, vorm en kabel
7  Aansluitprintplaat met kabelinrichting schermprintplaat (inclusief Exd-kabelbus)
8  Blinde plug (M20, of ½”NPT)
9  M4 x 12 kopbout

10  M4 x 8 kruiskopbout 
11  M4 veerring
12  M3 stifttap

Neem contact op met Crowcon voor reserveonderdeelnummers.
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6.  Configuratie RS485 Modbus

6.1 Algemeen
De XgardIQ verschaft standaard RS-485 Modbus RTU communicatie. Deze functie kan 
worden gebruikt in combinatie met het 4-20mA analoge signaal om gegevens naar 
een centrale besturingsinstallatie te verzenden, of voor meerdere detectoren op een 
addresseerbaar netwerk.
Er kunnen tot 32 XgardIQ-zenders aan elkaar worden gekoppeld in een ster- of 
busconfiguratie, afhankelijk van het geïnstalleerde type sensor en de benodigde 
voeding voor het schakelen van hulpinrichtingen zoals alarminrichtingen via dezelfde 
gelijkstroomvoeding. Richtlijnen staan in Sectie 6.2.
Er zijn twee vijfwegs, verwijderbare veldkabelconnectors verschaft zodat de verbindingen 
met een nevenliggende detector kunnen worden verbonden. De functies van de connectors/
eindklemmen zijn weergegeven in Diagram 21. De connectors en stekkerbussen zijn met 
kleuren gecodeerd om ze te onderscheiden.
Standaard wordt de XgardIQ verzonden met de kabelingang rechts boven open voor de 
verbinding van een veldkabel. In de volgende instructies wordt er dus van uitgegaan dat er 
een primaire verbinding is aangebracht met de overeenkomende rechter, zwarte 
veldkabelconnector.

Diagram 21: Functie van veldkabelconnector

Let wel: De zender werkt niet als de veldkabelconnectors verkeerd om zitten 
(bijv. als er een oranje connector is aangesloten op de zwarte stekkerbus). Dit 
heeft echter geen schade aan de zender tot gevolg.

Black connectorOrange connectorOranje verbinding Zwarte verbinding

––
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De signalen op de RS485 klemmen voldoen aan de EIA/TIA-485 norm. Dit houdt in dat het 
algemene bereik met betrekking tot de 0V-klem van -7V tot +12V is. 

Let op dat niet alle RS485 fabrikanten het eens zijn over de polariteit van de A- en 
B-signalen. Als de bedrading op de ene manier niet werkt, wissel de A- en B-draden van 
de RS485 dan om. Er bestaat geen risico als er een verkeerde aansluiting gemaakt wordt.

De communicatie-instellingen zijn 38400 bps, twee stopbits en geen pariteit. 

Bij het samenstellen van een interface voor een besturingssysteem, is het belangrijk om de hoeveelheid 
tijd in overweging te nemen die het systeem nodig heeft om van elke detector informatie te 
verzamelen. De hoogste snelheid waarop meerdere detectoren kunnen worden benaderd is 
14 detectoren per seconde; door praktische omstandigheden kan dit slechts 7 per seconde zijn. 
Gebruikers moeten ervoor zorgen dat de opstelling alarmsignalen binnen een acceptabele tijdslimiet 
kan laten registeren. 

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het systeem genoeg stroom kan leveren 
om alle detectoren te laten werken. Om de benodigde hoeveelheid stroom te berekenen 
voor een lineaire busverbinding wordt u verwezen naar Sectie 6.3, Bekabelingseisen, op 
pagina 38.

Let wel: De XgardIQ werkt als een Modbus ‘slave’ en moet worden verbonden 
met een ‘master' besturingsinstallatie waarvoor een interface moet worden 
samengesteld. Er is een ‘Modbus Map’ document verkrijgbaar met alle nodige 
verbindings- en adresgegevens om een geschikte Modbus software-interface 
samen te stellen.

Er is een  ‘XgardIQ Modbus instructiedocument’ verkrijgbaar met alle nodige verbindings- 
en adresgegevens om een geschikte Modbus software-interface samen te stellen. Dit 
document kan worden gedownload van: 

www.crowcon.com/uk/products/fixed-detectors/xgardiq.html

Let wel: Via de Modbus is geen upload mogelijk van event-loggegevens; alleen 
via de Detectoren Pro software van Crowcon.
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Optie 1: met behulp van de Modbus uitsluitend voor informatie. De veiligheidsfunctie 
wordt verschaft door het analoge 4-20 mA signaal naar een PLC/DCS of conventionele 
besturingsinstallatie van gasdetectoren. Er worden twee extra kabeladers gebruikt om 
Modbus-gegevens over het RS-485 platform naar een PC of SCADA-systeem te sturen. Het PC/
SCADA-systeem kan de detectorstatus vervolgens naar wens continu of periodiek weergeven. 
De Modbus-verbinding kan indien nodig met meerdere detectoren worden verbonden.
De Modbus gegevenskabels van meerdere zenders kunnen naar wens in een ster- of 
bustopologie worden verbonden. De 4-20mA signalen moeten echter apart worden 
teruggeleid naar het besturingssysteem.
Optie 2: het gebruik Modbus als primair signaal. In dit geval bestuurt het besturingssysteem 
de veiligheidsfuncties (alarm, uitschakelen) en geeft het tevens de statusinformatie weer 
van een enkele detector of een addresseerbaar netwerk met detectoren.

6.2.1 Sterverbinding
In een steraangesloten topologie zijn alle detectoren aangesloten op een centraal punt. Dit 
is meestal het besturingspaneel. De A- en B-signalen van de RS485 zijn samenverbonden op 
het sterpunt. De bus moet dan op het sterpunt afgesloten worden met een enkele 110 Ohm 
afsluitweerstand. De lengte van elke tak van de ster mag niet meer zijn dan 750 meter.

6.2.2 Busverbinding
In een busaangesloten topologie worden all zenders lineair verbonden, meestal met het 
besturingspaneel aan één eind. Een traditionele situatie is een installatie in een tunnel, 
met XgardIQ zenders op regelmatige afstanden geïnstalleerd.
Er moeten twee 110 ohm afsluitingsweerstandsschakelaar worden geïnstalleerd: één aan 
elk eind van de bus.

Diagram 22: Bedradingstopologie busverbinding
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6.3 Bekabelingseisen
6.3.1 Het berekenen van de minimum vereiste voeding
Hoe meer XgardIQ detectoren er op de lineaire bus aangesloten zijn, hoe meer voeding 
er nodig is om het systeem te laten draaien. Om de benodigde stroom voor een 
bepaalde opstelling te berekenen, is het nodig om te weten wat de kabelweerstand is 
tussen elk paar XgardIQ detectoren.  Er moet een stroom van maximaal 0,2A worden 
aangehouden voor elke 'hop' tussen de aparte zenders (uitgegaan van de hoogste 
voedingsconfiguratie voor elk zender: pellistorsensor, relais-schakeling). De toe te passen 
spanning kan berekend worden door de spanningsdaling bij elke 'hop' in te schatten. 
Aan het eind moet er nog minimaal 14V overblijven om de laatste XgardIQ goed te 
laten functioneren.

Volg de hieronder uiteengezette stappen en gebruik de voorbeeldberekening in het 
volgende deel om de berekening te doen voor specifieke toepassingen.

1. De spanning mag niet onder de 12V dalen. Begin dus de berekening door de spanning 
op de laatste XgardIQ in de lijn op die waarde in te stellen.

2. Elke XgardIQ kan tot 0,2A trekken. Bereken het kabelspanningsverlies van de eerste 
'hop' tussen de detectoren door de 'totale stroom' van 0,2A te nemen en die vervolgens 
te vermenigvuldigen met de kabelweerstand van de 'hop' tussen de laatste en een na 
laatste XgardIQ.

3. Tel deze spanningsdaling op bij de 14V voor de laagste acceptabele spanning bij de een 
na laatste XgardIQ. Voeg 0,2A toe aan de waarde voor de 'totale stroom' om op 0,4mA 
uit te komen, de minimale stroom die door de een na laatste 'hop' van de bus loopt. 
Vermenigvuldig dit met de kabelweerstand voor de een na laatste 'hop' om de volgende 
spanningsdaling te krijgen.

4. Herhaal dit proces voor elke XgardIQ, waarbij de spanningsverliezen tussen elke 
XgardIQ opgeteld worden.

5. De maximale detectorspanning van 30Vdc mag niet overschreden worden.
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Als voorbeeld geven we de resultaten van de berekening voor zestien XgardIQ detectoren die 
op 50 m van elkaar geplaatst zijn op een kabel met een dwarsdoorsnede van 1,5mm2. Van elke 
XgardIQ wordt aangenomen dat hij een pellistorsensor en een relaismodule heeft (d.w.z. de 
hoogste voedingsversie van het product).

Spanning bij detector Stroom door kabel Spanningsverval 
kabel

XgardIQ 1 14,00 0,2 0,03

XgardIQ 2 14,03 0,4 0,06

XgardIQ 3 14,09 0,6 0,09

XgardIQ 4 14,18 0,8 0,12

XgardIQ 5 14,30 1 0,15

XgardIQ 6 14,44 1,2 0,18

XgardIQ 7 14,62 1,4 0,21

XgardIQ 8 14,83 1,6 0,24

XgardIQ 9 15,07 1,8 0,27

XgardIQ 10 15,33 2 0,30

XgardIQ 11 15,63 2,2 0,33

XgardIQ 12 15,95 2,4 0,36

XgardIQ 13 16,31 2,6 0,38

XgardIQ 14 16,69 2,8 0,41

XgardIQ 15 17,11 3 0,44

XgardIQ 16 17,55 3,2 0,47

Vereiste minimale spanning paneel 18,03 V

Stroom paneel 3,2A
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7.  HART-communicatie

7.1 Overzicht
HART-communicatie kan uitsluitend als optie worden gekozen bij de feitelijke bestelling. 
HART-ingeschakelde zenders kunnen via het schermmenu worden geïdentificeerd.
Het HART-protocol (Highway Addressable Remote Transducer) is de wereldwijde norm 
voor het verzenden en ontvangen van digitale informatie via analoge kabels tussen 
intelligente apparaten en de besturings- of bewakingssystemen. 
Meer specifiek is HART een tweerichtingscommunicatieprotocol dat de toegang tot 
gegevens verschaft tussen intelligente veldinstrumenten (gasdetectoren, niveaumeters, 
drukopnemers enz) en hostsystemen. De host kan de vorm van allerlei softwaretoepassingen 
innemen, van de handapparatuur of laptop van technici tot het procesbesturings-, 
activabeheer-, veiligheids- of ander systeem dat een besturingsplatform heeft.
HART-communicatie is als optie leverbaar op de XgardIQ in de volgende formaten:

7.2 Plaatselijke hand-HART-communicatorverbinding 
Industriestandaard HART-communicators worden gebruikt op industrieterreinen voor het 
onderhouden en kalibreren van een reeks instrumenten. Het belangrijkste voordeel van 
HART is dat het onderhoudspersoneel ter plekke een enkele communicator kan gebruiken 
om alle veiligheids en procesinstrumenten te onderhouden. De gebruiker hoeft alleen het 
DD-bestand (Device Descriptor) in de communicator te downloaden om de functies van de 
XgardIQ te kunnen gebruiken. 
Er wordt een HART-verbinding gemaakt met de handcommunicator met behulp van 
klemmen op intrinsiek veilige pennen op de voorkant van de beeldschermmodule. De 
pennen hebben geen specifieke polariteit: de klemmen kunnen willekeurig worden 
verbonden.

Diagram 23: Plaats van intrinsiek veilige verbinding

I.S. (Intrinsically Safe) pins 
for hand-held HART 

communicator connection.

Intrinsiek veilige pennen voor 
verbinding van handapparatuur 

met HART.
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Het HART-protocol wordt toegevoegd aan het 4-20 mA signaal van de XgardIQ-zender 
om de genoemde extra gegevens te verschaffen. Bij deze manier van werken wordt de 
veiligheidsfunctie uitgevoerd door het 4-20 mA signaal (verbonden met een conventioneel 
besturingssysteem of PLC/DCS). Er kan dan een HART-apparaat parallel worden verbonden 
met de signaalverbindingen om de statusinformatie van de XgardIQ-zender te lezen. 
HART-apparaten omvatten handcommunicatoren, een PLC met HART-connectiviteit of 
een AMS-systeem (Asset Management System) op een pc die via een HART-modem 
communiceert.

7.4  Meerdere XgardIQ zenders op een HART-
addresseerbaar netwerk

Er kunnen meerdere XgardIQ-zenders met een besturingsinstallatie worden verbonden, 
alleen met behulp van HART-addresseerbare communicatie. In zo'n geval moet elke 
XgardIQ zijn eigen unieke HART-adres hebben en kan de veiligheidsfunctie (bijv. signaal 
naar DCS-systeem, activering van alarmen of kleppen) met behulp van de relaismodule van 
de XgardIQ worden verschaft.

Diagram 24: Verbinding van meerdere XgardIQ-zenders

Let wel: Om meerdere XgardIQ-zenders te verbinden op een HART-
addresseerbare wijze moet elke zender met behulp van de Detectoren Pro 
software of het HART-hoofdsysteem worden ingesteld op 'Loop mode disable' 
om het analoge signaal uit te schakelen.
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7.5 Via HART beschikbare functies
• Weergave gasconcentratie
• Verduisteringsweergave (voor IR-sensoren)
• Weergave voedingsspanning
• Weergave temperatuur van sensor en zender
• Alarm-/relaisstatus
• Datum van volgende kalibratie-/bumptest
• 'Trim and ramp' uitvoersignaal
• Instelling klok
• Resetfunctie detectoren
• Afstelling sensorbereik
• Blokkeren selecteren/selecteren
• Nulstellen, kalibratie en bumptest sensoren
• Weergave serienummer zender en sensormodule
• Weergave softwareversie
• Weergave en wijziging HART-wachtwoord
• Lezen en aanpassen alarmgrenzen
• Gedetailleerde informatie positieve veiligheid/waarschuwing/fout.
• Configuratieweergave: sensortype, relaismodule geïnstalleerd J/N.

Er moet een specifiek DD-bestand (Device Description) in een HART-communicator of 
-besturingssysteem worden geladen om een interface met de XgardIQ mogelijk te maken.

Er is een gedetailleerd ‘XgardIQ HART instructiedocument’ verkrijgbaar met alle nodige 
informatie om een geschikte HART software-interface samen te stellen. Dit document kan 
worden gedownload van: 

www.crowcon.com/uk/products/fixed-detectors/xgardiq.html

Ga voor nadere informatie over HART en om DD-bestanden (Device Description) te zien 
en te laden naar: 

www.hartcomm.org

HART is een gedeponeerd handelsmerk van the HART Communication Foundation.

Let wel: Via HART is geen upload mogelijk van event-loggegevens; alleen via de 
Detectoren Pro software van Crowcon.
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8.  Functionele veiligheidshandleiding

8.1 Inleiding
In de volgende delen wordt gedetailleerde informatie gegeven over de certificering van 
de XgardIQ in overeenstemming met de functionele veiligheidsnormen IEC 61508 en EN 
50402. Er wordt informatie gegeven over het veiligheidsgeval, onderhoudsvereisten en 
-gegevens om de XgardIQ te kunnen integreren in een SIS (Safety Instrumented System).

8.2 Veiligheidsfunctie XgardIQ 
Het meten van de concentratie van brandbaar, giftig of zuurstofgas en de meting weer te 
geven door middel van een 4-20mA uitvoer. 

Fouten in verband met de veiligheidsfunctie worden waargenomen door de hardware en 
bijbehorende firmware. Deze worden kenbaar gemaakt als uitgangssignaal van minder dan 
3,6mA of meer dan 21mA.

Als er een relaismodule is geïnstalleerd, worden fouten in verband met de veiligheidsfunctie 
kenbaar gemaakt via het foutrelaiscontact.

Alarmsituaties worden kenbaar gemaakt via een proportioneel analoog uitgangssignaal 
tussen 4 en 20mA.

Als er een relaismodule is geïnstalleerd, worden alarmsituaties kenbaar gemaakt via de 
alarm 1- en alarm 2-relaiscontacten.

De beeldschermfunctie van de XgardIQ, de RS-485 Modbus functie en HART-
communicatiefunctie zijn niet opgenomen in de functionele veiligheidsbeoordeling.

8.3 Diagnostisch interval
Diagnostische functies worden continu bewaakt. 

De Watchdog van het systeem moet tijdens de jaarlijke proeftest worden getest: De 
XgardIQ moet jaarlijks, als onderdeel van het onderhoudsschema, worden herstart met 
behulp van de Watchdog-functie (zie pagina 33), of uit- en aangeschakeld.

8.4 Beperkingen
Aantal fouten is constant. 

Met een proeftest minstens eens per jaar worden alle onopgemerkte fouten vastgesteld. 

Reparaties hebben een gemiddelde reparatietijd van 8 uur; daarbij wordt ervan uitgegaan 
dat er plaatselijk een opgeleide en vaardige monteur en reserveonderdelen voorhanden 
zijn.

Aangenomen wordt dat de gebruiker gebruik maakt van die diagnostische voorziening 
via het OLED-scherm en/of pc-interface om de stilstandtijd van het product minimaal te 
houden. 
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De betrouwbaarheidsbeoordeling is een statistisch proces voor het toepassen van 
historische foutgegevens op voorgestelde ontwerpen en configuraties. Het geeft daarmee 
een geloofwaardige schatting van de betrouwbaarheid van de apparatuur, uitgaand van 
identieke ontwerp- en bedrijfsomstandigheden van de apparatuur waarmee de gegevens 
zijn vergaard. Het is een waardevolle beoordelingstechniek voor het vergelijken van 
alternatieve ontwerpen, het bepalen van de volgorde van beoogde magnitudeprestaties 
en het evalueren van de mogelijke invloed van wijzigingen in het ontwerp. De feitelijke 
voorspelde waarden geven echter geen gegarandeerde raming van het precieze aantal 
fouten dat in de praktijk voor zal komen, aangezien dit afhangt van veel facturen die 
buiten de controle van de voorspelling liggen. 

Van het aantal fouten (symbool λ) wordt, ten behoeve van deze voorspelling, aangenomen 
dat ze constant zullen zijn in de loop der tijd. Zowel door vroegtijdige fouten als door 
slijtage zal de betrouwbaarheid verminderen maar aangenomen wordt dat deze worden 
weggenomen door respectievelijk inbranden en preventieve vervanging.

8.5 Foutindicatie in de geblokkeerde stand
De functionele veiligheidsnorm EN50402:2010 stipuleert dat een 'speciale status' (bijv. 
detector geblokkeerd) aangegeven moet worden door een uitvoerrelais. Om aan de norm 
te voldoen, moet het foutrelais worden geactiveerd wanneer de detector wordt nulgesteld 
of gekalibreerd of er wanneer er een bumptest wordt gedaan (of hij handmatig wordt 
geblokkeerd). Deze functionaliteit wordt uitsluitend verschaft wanneer het van toepassing 
zijnde vakje is aangevinkt met behulp van de Detectoren Pro software. Standaard zijn de 
detectoren zodanig geconfigureerd dat het foutrelais (indien geïnstalleerd) niet op de 
bovenstaande manier werken (d.w.z. dat ze niet voldoen aan EN50402).

Neem contact op met Crowcon voor functionele veiligheidsgegevens.
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Garantie
De apparatuur die bij ons vertrekt, is volledig getest en/of gekalibreerd. Als binnen de 
garantieperiode van 3 jaar na levering de XgardIQ-zender defecten blijkt te hebben als gevolg 
van materiaal- of fabrieksfouten, zullen wij hem naar eigen goeddunken gratis ofwel repareren 
of vervangen, onderhevig aan de onderstaande voorwaarden. De garantieperiode van de 
sensormodule staat op het specificatieblad dat bij de module wordt geleverd.

Garantieprocedure 
Voor een efficiënte verwerking van een claim neemt u contact op met onze klantenservice 
via +01235 557711, met de volgende gegevens: 
Om defecte goederen te retourneren, moet u een CRN (Customer Return Number; 
retournummer klant) aanvragen voor het doel van identificatie en navolging. Stuur een 
ingevuld garantieclaimformulier naar het bovenstaande e-mailadres om een CRN te ontvangen 
om de goederen te retourneren. Dit formulier kan worden gedownload van onze website 
www.crowcon.com, op het Download deel van de Support pagina. Wij kunnen het formulier 
u ook via e-mail sturen, vanaf het bovenstaande e-mailadres. 
Volg de instructies op het formulier en zorg ervoor dat u de volgende details opgeeft: 

• Naam van bedrijf, uw naam en telefoonnummer en ook uw e-mailadres voor ons 
antwoord. 

• Type product, onderdeelnummer, omschrijving, hoeveelheid, serienummer(s) van 
instrument(en), vermelde fout op het formulier 

• Geef bij het retourneren van de goederen tevens details van eventuele meegestuurde 
accessoires. 

Apparaten zonder Crowcon-retournummer ('CRN') worden niet geaccepteerd. Het 
is van essentieel belang dat u het adreslabel stevig op de buitenste verpakking 
van de teruggestuurde goederen bevestigt. en dat de CRN duidelijk op dit label 
staat en ook op de meegestuurde papieren.

Aansprakelijkheidsbeperking 
De garantie wordt ongeldig als blijkt dat het instrument gewijzigd, gemodificeerd, 
ontmanteld is of als er op andere wijze mee geknoeid is. Onderhoud door derden die niet 
zijn gemachtigd en gecertificeerd door Crowcon maakt de garantie op de apparatuur 
ongeldig. Het gebruik van sensoren van andere fabrikanten die niet zijn goedgekeurd door 
Crowcon maakt de garantie van het product als geheel ongeldig. De garantie dekt geen 
misbruik van het product. 
De garantie op batterijen kan ongeldig worden als aangetoond wordt dat ze op onredelijke 
wijze zijn bijgeladen. 
Sensortypes hebben apart bepaalde garantieperiodes die kunnen verschillen van de 
garantieperiode van de hardware. Crowcon behoudt zich het recht voor om de 
garantieperiodes voor bepaalde toepassingen te wijzigen. De garantie van sensoren vervalt 
als de sensoren zijn blootgesteld aan overmatige gasconcentraties, langere periodes van 
gas of als ze zijn blootgesteld aan ‘giffen' die de sensor kunnen beschadigen, zoals die 
afkomstig zijn van spuitbussen. 



Warranty

46
Detecting Gas Saving Lives

N
ederlands

Zie bovendien de verklaring over onder de garantie geretourneerde producten die aan het 
garantieclaimformulier is gehecht. 
Apparaten die als defect worden geretourneerd naar Crowcon en die vervolgens 
'defectloos' blijken te zijn, kunnen onderhevig zijn aan kosten voor hantering, service en 
verzending. 

Reparaties onder de garantie 
Reparaties die binnen de garantieperiode vallen, zijn gratis wat betreft zowel de arbeidsuren 
als de onderdelen. Mocht er tevens een volledige service/kalibratie nodig zijn, dan wordt 
overeengekomen met de klant om dit tegelijkertijd met de reparatie te doen en dan wordt 
de service in rekening gebracht. 
Onder de garantie vervangen onderdelen dragen gewoonlijk een extra 12 maanden 
garantie, naar goeddunken van Crowcon tot aan de garantie van het originele instrument 
dat wordt gerepareerd (uitgesloten sensoren zijn verkrijgbaar bij de afdeling klantenservice 
op het bovenstaande e-mailadres) voor zowel onderdelen als arbeid. Mocht er een tweede, 
ongerelateerde fout optreden buiten de garantie op het product, worden de kosten apart 
in rekening gebracht. 
Crowcon is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte verliezen of welke andere 
schade dan ook (inclusief verliezen en schade door gebruik van het apparaat), eveneens 
wordt hierbij elke vorm van aansprakelijkheid t.o.v. derden uitdrukkelijk uitgesloten. 
Deze garantie dekt niet de nauwkeurigheid van de kalibratie van de eenheid of de 
cosmetische afwerking van het product. Het apparaat moet in overeenstemming met de 
bedienings- en onderhoudsinstructies onderhouden worden. 
Onze aansprakelijkheid wat betreft defecte apparatuur beperkt zich tot de in de garantie 
genoemde verplichting, met uitsluiting van alle binnen- en buitenrechtelijk genoemde 
impliciete en expliciete toevoegingen, voorwaarden en uitingen over de eigenschappen 
en toepasbaarheid van het product, met uitzondering van hetgeen binnen de wettelijk 
verplichte garantieperiode mag worden verwacht. Deze garantie heeft geen invloed op de 
wettelijke rechten van de klant. 

Ons postadres is:

Crowcon Detection Instruments Ltd. (hoofdkantoor VK)  
172 Brook Drive 
Milton Park 
Oxfordshire 
OX14 4SD
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