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WAARSCHUWING: ALLE PERSONEN DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN 
OF ZULLEN ZIJN VOOR GEBRUIK, ONDERHOUD OF REPARATIE VAN 
DIT PRODUCT MOETEN DEZE VOLLEDIGE HANDLEIDING ZORGVULDIG 
LEZEN. ALS U DIT APPARAAT NIET GOED GEBRUIKT, KAN DIT LEIDEN 
TOT ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD.

JURIDISCHE VERKLARING
Teledyne, het Teledyne-logo, Gas Measurement Instruments, GMI en Gasurveyor 700 zijn 
geregistreerde en/of niet-geregistreerde merken van Teledyne Gas Measurement Instruments Ltd, 
ook wel "het bedrijf" genoemd.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze documentatie mag, in welke vorm of op welke wijze 
dan ook, worden gereproduceerd of gebruikt om een afgeleid werk te creëren (zoals een vertaling, 
transformatie of bewerking) zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows NT, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 10, Internet Explorer en MS-DOS zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Solaris en 
JAVA zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. Alle andere 
producten of servicenamen zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren.

BESCHRIJVING
Deze gebruikershandleiding bevat informatie die alleen kan worden gebruikt met de Gasurveyor 
700 draagbare gasmonitor (of ‘de monitor’).

AANSPRAKELIJKHEID
Bij de voorbereiding van deze gebruikershandleiding is alle zorgvuldigheid ingeroepen, maar het 
Bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen en de gevolgen 
daarvan. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Deze gebruikershandleiding vormt geen specificatie of basis voor een contract.

De samenstelling van leiding-aardgas kan variëren en kan in sommige gevallen vergelijkbaar zijn 
met de samenstelling van non-leidinggas in de atmosfeer. Daarom zijn alle Teledyne GMI-producten 
die een leidinggastestfunctie bevatten, uitsluitend bedoeld voor indicatie- en adviesdoeleinden en 
mogen zij niet worden gebruikt als enige indicator voor de bevestiging van het type gas dat in het 
milieu aanwezig is. Teledyne GMI kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
directe kosten of gevolgkosten, verliezen of kosten die de gebruiker maakt indien deze zich 
uitsluitend beroept op een leidinggastestfunctie om de aanwezigheid van aardgas in pijpleidingen 
te bepalen.

KENNISGEVING INZAKE VERANDERINGEN
Het bedrijf streeft ernaar klanten op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in de werking 
van het product en deze gebruikershandleiding up-to-date te houden. Vanwege continue 
productverbetering kunnen er operationele verschillen zijn tussen het nieuwste product en deze 
gebruikershandleiding.

Deze gebruikershandleiding is een belangrijk onderdeel van de monitor en moet worden 
geraadpleegd voor de levensduur van het product.
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SOFTWARE
Alle geleverde software mag alleen in dit product worden gebruikt en mag niet worden gekopieerd 
zonder schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Reproductie of de-assemblage van deze 
ingebouwde programma's of algoritmen is verboden. Eigendom van dergelijke software is niet 
overdraagbaar en het Bedrijf garandeert niet dat de werking van de software foutloos zal zijn of 
dat de software zal voldoen aan de vereisten van de klant.

ADVIES OVER AFVOER
De monitor moet voorzichtig en met respect voor het milieu worden afgevoerd. Indien geretourneerd, 
zal het Bedrijf de monitor kosteloos afvoeren.

GEBRUIKSZONES
Blootstelling aan bepaalde chemische stoffen kan de sensorgevoeligheid verlagen. In zones waar 
deze omstandigheden (zouden kunnen) gelden wordt aanbevolen om de responscontroles vaker 
uit te voeren. De chemische stoffen die de gevoeligheid kunnen aantasten zijn silicone, lood, 
halogenen en zwavel.
Omgevingsfactoren kunnen de sensormetingen beïnvloeden. Dit omvat veranderingen in druk, 
vochtigheid en temperatuur. Merk op dat zowel druk- als vochtigheidsveranderingen ook de 
hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer kunnen beïnvloeden.
Gebruik de monitor niet in een potentieel gevaarlijke omgeving met meer dan 21% zuurstof. 

WAARSCHUWING:  ELKE SNELLE OPSCHALING, GEVOLGD DOOR 
EEN DALENDE OF ONREGELMATIGE AFLEZING, KAN WIJZEN OP EEN 
GASCONCENTRATIE BOVEN DE BOVENGRENS, DIE GEVAARLIJK KAN 
ZIJN.

BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De monitor is bestemd voor gebruik in een ruwe omgeving. De monitor is verzegeld tot IP55 en 
zal, indien niet blootgesteld aan misbruik of kwaadwillige schade, vele jaren betrouwbare service 
bieden.
De monitor kan elektrochemische sensoren bevatten. Bij langdurige opslag moeten deze sensoren 
worden verwijderd. Deze sensoren bevatten een mogelijk corroderend werkende vloeistof, zodat 
bij het hanteren en afvoeren ervan voorzichtigheid is geboden, met name als er een vermoeden 
van lekkage bestaat. 
Gebruik alleen toegestane externe sondes die zijn gespecificeerd in de productcertificering.
De apparatuur mag niet langdurig aan licht worden blootgesteld als deze niet wordt gebruikt.

RICHTLIJN ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)
Zoals vermeld op de EU-conformiteitsverklaring die bij het product wordt geleverd, is de GS700-
serie getest en voldoet aan de norm EN50270: Elektromagnetische compatibiliteit - Elektrische 
apparatuur voor het detecteren en meten van brandbare gassen, giftige gassen en zuurstof.

LET OP: Blootstelling aan radiofrequentie-energie buiten deze norm 
kan storingen veroorzaken.
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1. Over deze handleiding
Deze handleiding instrueert het gasdetectiepersoneel over de kenmerken en het gebruik van 
de Gasurveyor 700 (of "de monitor"). Deze biedt ook informatie over configuratie, bediening, 
onderhoud, specificaties en probleemoplossing. Deze gebruikershandleiding gaat ervan uit dat de 
lezer basiskennis heeft van gasdetectieprocedures. 

1.1. In deze handleiding gebruikte conventies
De volgende visuele elementen worden in deze handleiding gebruikt:

WAARSCHUWING: DIT PICTOGRAM EN DEZE TEKST DUIDEN OP EEN 
POTENTIEEL GEVAARLIJKE SITUATIE DIE, ALS DEZE NIET WORDT 
VERMEDEN, LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG KAN HEBBEN.

Let op: Dit pictogram en deze tekst duiden op een actie of situatie die, als deze 
niet wordt vermeden, schade aan de apparatuur tot gevolg kan hebben.

NB: Dit pictogram en deze tekst geven informatie aan die speciaal van belang is voor 
de operator.

1.2. Veiligheid
• Lees deze handleiding en zorg dat u alles hebt begrepen voordat u de monitor gebruikt.
• De monitor moet regelmatig worden onderhouden en gekalibreerd door volledig opgeleid 

personeel in een veilige omgeving.
• Er mogen alleen Teledyne GMI-vervangingsonderdelen worden gebruikt. Substitutie van 

onderdelen kan van negatieve invloed zijn op de intrinsieke veiligheid.
• Als de monitor gas detecteert, volgt u de procedures en operationele richtlijnen van uw eigen 

organisatie.
• Elk recht op claims met betrekking tot productaansprakelijkheid of gevolgschade aan derden 

tegen Teledyne GMI wordt teniet verklaard als waarschuwingen niet worden opgevolgd.
• Deze apparatuur is ontworpen en vervaardigd teneinde bescherming te bieden tegen andere 

gevaren zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2.7 van Annex II van ATEX-richtlijn 2014/34/EU.
• Batterijen: Alkaline- of oplaadbare batterijen moeten in een veilige ruimte worden vervangen 

en voor gebruik correct worden gemonteerd. Gebruik nooit beschadigde batterijen/accu's 
en stel de batterijen/accu nooit bloot aan extreem hoge temperaturen. Zie hoofdstuk 6: 
Onderhoud door de operator voor meer informatie.

WAARSCHUWING: VERWIJDER DE BATTERIJEN VOORDAT U ONDERHOUD 
VERRICHT OM ONTSTEKING VAN ONTVLAMBARE OF BRANDBARE 
ATMOSFEREN TE VOORKOMEN.

WAARSCHUWING: OM ONTSTEKING VAN ONVLAMBARE OF BRANDBARE 
ATMOSFEREN TE VOORKOMEN, MOET U DE ONDERHOUDSPROCEDURES 
VAN DE FABRIKANT LEZEN, BEGRIJPEN EN NALEVEN.
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WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ONTSTEKING VAN EEN 
ONTVLAMBARE OF EXPLOSIEVE ATMOSFEER TE VERMINDEREN, MOGEN 
BATTERIJEN ALLEEN WORDEN VERVANGEN OP EEN PLAATS WAARVAN 
BEKEND IS DAT DEZE NIET EXPLOSIEGEVAARLIJK IS.

WAARSCHUWING: COMBINEER OUDE BATTERIJEN NIET MET GEBRUIKTE 
BATTERIJEN EN COMBINEER GEEN BATTERIJEN VAN VERSCHILLENDE 
MERKEN, OM EXPLOSIEGEVAAR TE VERMINDEREN.

WAARSCHUWING: PROBEER NOOIT OM NIET-OPLAADBARE CELLEN OP 
TE LADEN.

Let op: Niet voor gebruik in met zuurstof verrijkte atmosferen.

1.2.1 Aanvullende veiligheidseisen - alleen CSA

LET OP:  Test vóór elk gebruik op elke dag een bekende concentratie 
methaan, gelijk aan 25 - 50% van de volledige concentratie. De 
nauwkeurigheid moet binnen 0 tot +20% van de daadwerkelijke 
waarde vallen. De nauwkeurigheid kan middels kalibratie worden 
gecorrigeerd. (Zie hiervoor het hoofdstuk: ‘KALIBRATIE’.)

CAUTION:  Before each days usage, test on a known concentration of 
methane, equivalent to 25 - 50% of full scale concentration. Accuracy 
must be within 0 to +20% of actual. Accuracy may be corrected by 
calibration. (Refer to Chapter: ‘CALIBRATION’).

ATTENTION: Avant chaque utilisation journalière, testez la réaction 
de l’appareil en utilisant une concentration connue en méthane, 
correspondant à 25-50% de la lecture à fond d’échelle. La précision 
doit se situer entre 0 et +20% de la valeur réelle. La précision peut se 
corriger en étalonnant l’appareil (voir Chapitre: CALIBRATION).

LET OP: Snelle meetwaarden die de schaal overschrijden, gevolgd door 
afnemende of sterk fluctuerende meetwaarden kunnen wijzen op een 
gasconcentratie die boven de bovengrens van de schaal valt, wat 
gevaarlijk kan zijn. 

CAUTION:  Any rapid up-scale readings followed by a declining or 
erratic reading may indicate a gas concentration beyond the upper 
scale limit, which may be hazardous. 

ATTENTION: Toute lecture dépassant rapidement le maximum de 
l’échelle et suivie par une diminution ou une lecture erronée, indique 
une concentration de gaz supérieure à la valeur maximale de cette 
échelle. Cette lecture n’est pas significative.
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LET OP: Substitutie van onderdelen kan van negatieve invloed zijn op 
de intrinsieke veiligheid.

CAUTION: Substitution of components may impair intrinsic safety.

ATTENTION: le remplacement d’un composant peut porter atteinte à la 
sécurité intrinsèque du produit.

LET OP: Niet opladen in een gevarenzone. Um = 6,78 V.

CAUTION: Do not charge in a hazardous area. Um = 6.78V.

ATTENTION: Ne pas charger en zone dangereuse. Um = 6.78V.

NB:  CSA heeft alleen de LEL voor detectie van ontvlambaar gas van deze monitor op 
prestaties getest.

Note:  CSA have only assessed the LEL combustible gas detection portion of this 
monitor for performance.

Note: CSA a seulement évalué la partie LIE pour la mesure des performances en 
détection de gaz inflammables.

NB:  De monitor voert een interne controle uit op de gevoeligheid van de sensor, 
waardoor tijdens de kalibratie wordt voorkomen dat de sensor wordt gekalibreerd als 
deze is verontreinigd of het einde van zijn gebruiksduur heeft bereikt. 

1.2.2 Certificering en goedkeuringen
De monitor heeft de volgende goedkeuringen:

Keur

ATEX
II 2 G   Ex db ia IIC T4 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

* II 2 G   Ex db ia IIB T3 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC
SIRA 15 ATEX2299X

IECEx
Ex db ia IIC T4 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

* Ex db ia IIB T3 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC
IECEx SIR 15.0105X

CSA

Class I, Div.1 Group A, B, C en D  T4
Class I, Zone 1   AEx db ia IIC T4 Gb   Ex db ia IIC T4 Gb

* Class I, Div.1 Group C en D  T3
* Class I, Zone 1   AEx db ia IIB T3 Gb   Ex db ia IIB T3 Gb
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China

Ex d ia IIC T4 Gb
Ex d ia IIB T3 Gb (indien uitgerust met elektronische PPM-sensor).
GB 3836.1-2010
GB 3836.2-2010
GB 3836.4-2010

* De GS7xx-serie is gecertificeerd voor gebruik met Gas Group IIC, Temperature Classification T4 
behalve als de elektronische gassensor is aangebracht. Met een elektronische sensor die intern of extern 
is gemonteerd, is de GS7xx gecertificeerd voor Gas Group IIB en Temperature Classification T3.

1.2.3 Batterijen
De GS700 heeft 2 voedingsopties:

• Alkalinebatterij
• Oplaadbare lithium-ionbatterij

NB: Zie hoofdstuk 6: Onderhoud door de operator voor meer informatie.

LET OP: Gebruik alleen alkalinebatterijen van de volgende 
goedgekeurde maat ‘D’ (LR20):

• ANSMANN:  Industrial of X-Power

• DURACELL:  Industrial of Procell

• PANASONIC:  Evolta of Pro Power

• ENERGIZER:  Industrial

• AMAZON:  Basics

• RAYOVAC:  Fusion (alleen T3-monitoren)

LET OP: Verwijder de batterijen als de monitor langer dan 3 maanden 
wordt weggeborgen.

1.2.4 Parameters van apparatuur
GS700 instrument:
Um : 6,78 V (accu, onderdeelnummer - 49221)
Temperatuurbereik:  -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

GS700 acculader:
Um : 250 V 
Uo : 6,78 V
Temperatuurbereik:  -20oC ≤ Ta ≤ 44oC
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2. Inleiding

2.1. Overzicht van de monitor
De Gasurveyor 700 (GS700) is de eerste keuze voor alle gasvoorzieningstoepassingen. 
Betrouwbare metingen worden verricht via innovatieve infrarooddetectietechnologie, met 
onmiddellijke bevestiging dat het gasmonster aardgas betreft.

Dit robuuste maar lichte instrument is gemakkelijk te gebruiken dankzij de intuïtieve menu's op het 
grote display. 

2.2. Belangrijkste kenmerken
• Infraroodtechnologie

• Aardgasherkenning

• GPS (optioneel)

• Bluetooth- en IrDA-communicatie

• Lekdetectie van PPM tot Volume gas

• Flexibele configuratie (gasbereiken en bedrijfsmodi)

• Compatibel met het GDUnet – Teledyne GMI Auto Calibration System

2.3. Monitorbereiken
De volgende bereiken zijn beschikbaar op de GS700:

• 0-10.000 ppm ontvlambaar

• 0-100% LEL ontvlambaar

• 0-100% VOL ontvlambaar

• 0-25% zuurstof (O2)

• 0-1000 ppm koolmonoxide (CO)

• 0-100 ppm waterstofsulfide (H₂S)

NB: Zie hoofdstuk 10: Monitorspecificaties voor meer informatie.

NB: Op uw GS700 zijn mogelijk niet alle bereiken geïnstalleerd.
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2.4. Bedrijfsmodi

Gas Leak Outdoors 
(gaslek buiten, GLO)

Gebruikt door technici om geur- of lekklachten in de buitenlucht te 
onderzoeken en lekken op te sporen. Deze modus ondersteunt de 
optionele meetgatfunctie.

Gas Leak Indoors 
(gaslek binnen, GLI) Vergelijkbaar met de GLO-modus, maar zonder meetgattests.

Confined Space 
Monitor (bewaking 
besloten ruimten, CSM)

Wordt gebruikt voor tests van besloten ruimten vóór betreding, en 
voor persoonlijke bewaking in potentieel gevaarlijke zones.

Zuiveren Gebruikt in gas- en luchtzuiveringstoepassingen.

Zoeken Gebruikt om snel kleine lekken te vinden met behulp van een 
elektronische sensor en een snelle pomp.

NB: De leidinggastest (Pipeline Gas Test) is een optionele functie. Wanneer 
geconfigureerd, kan deze actief zijn in ALLE bedrijfsmodi, behalve CSM.

2.5. Monitorconstructie

Afbeelding 1: GS700 - Rechteraanzicht

Afbeelding 2: GS700 - Linkeraanzicht

Riemclip

Aansluiting 
elektronische sonde
(Optioneel)

Schroef op onderkant

Visueel alarm
(360°-ledbalk)

Gasinlaat
(met stoffilter)

Laadcontacten
(alleen oplaadbaar)

Visueel alarm
(360°-ledbalk)

Riemclip

Zoemer

Schroef op 
onderkant

Gasuitlaat
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Afbeelding 3: GS700 - Bovenaanzicht

2.6. Display
De GS700 is een volledig configureerbare gasmonitor, en de menustructuur of weergegeven 
informatie kan variëren. 

Afbeelding 4: Displayvoorbeeld

NB: Afbeelding 4 wordt in deze gebruikershandleiding gebruikt om het hoofdscherm 
te illustreren.

2.6.1 Schermtoetsen
De GS700 heeft 4 schermtoetsen waarvan de werking varieert afhankelijk van de modus en de 
functie.

                    
Afbeelding 5: Schermtoetsen

Als er geen label op het scherm beschikbaar is, worden de functies aangeduid als B1, B2, B3 en 
B4 (zie afb. 5: Schermtoetsen). 

Visueel alarmVisueel alarm

Schermtoetsen Display

Opties voor 
schermtoetsen

Statusbalk

Gasmetingen-/
Informatievenster 1

Gasmetingen-/
Informatievenster 2

B1

B2

B3

B4
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2.6.2 Statusbalk
Dit gedeelte van het scherm informeert de gebruiker over de huidige bedrijfsmodus en geeft 
pictogrammen weer die informatie geven over de status van de monitor.

Afbeelding 6: Statusbalk

Pictogrammen statusbalk:

Batterij/accu
Batterijspanning op dat moment.

Gegevensregistratie
Gegevensregistratie wordt uitgevoerd (handmatig of automatisch).

GPS
Knipperend - de monitor zoekt een GPS-locatie.
Constant - de locatie van de monitor is gevonden.

Pump
De pomp werkt op hoge snelheid.

Geiger - akoestische en visuele alarmen uit
De akoestische en visuele alarmen worden uitgeschakeld bij gebruik van de Geiger-
functie in de modus Zoeken.

Geiger - akoestisch alarm aan/visueel alarm uit
Het akoestische alarm is actief bij gebruik van de Geiger-functie in de modus Zoeken.

Geiger - akoestisch alarm uit/visueel alarm aan
Visuele alarmen zijn actief bij gebruik van de Geiger-functie in de modus Zoeken.

Geiger - akoestische en visuele alarmen aan
De akoestische en visuele alarmen zijn actief bij gebruik van de Geiger-functie in de 
modus Zoeken.

Statusbalk
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3. Gebruik

3.1. Bedieningsprocedure
Controleer het volgende voorafgaand aan gebruik:

• De monitor is schoon en verkeert in goede staat.

• Het inlaatfilter is schoon en in goede staat.

• De monsterlijn en eventuele andere te gebruiken accessoires zijn in goede staat.

• De batterijen zijn in goede staat, opgeladen en correct geplaatst.

• De batterij-indicatie biedt voldoende capaciteit voor de toepassing.

• De monitor bevindt zich binnen uw kalibratieperiode.

• De deugdelijkheidstest is geslaagd.

• Alle toepasselijke bereiken zijn operationeel.

• Er zijn geen foutindicaties.

3.2. Snelle configuratiedisplay
Met deze functie kan configuratie-informatie worden bekeken zonder de monitor volledig in te 
schakelen (zie afb. 7: Snelle configuratiedisplay).

Druk met de monitor UIT één seconde op B2. Op de monitor wordt het volgende weergegeven:

• Kalibratie ontvlambaar gas.

• Lijst van gemonteerde sensoren.

• Vervaldatums (service, kalibratie, stootproef).

• Is GPS ingeschakeld.

Afbeelding 7: Snelle configuratiedisplay

3.3. De monitor inschakelen/opwarmvolgorde

WAARSCHUWING: SCHAKEL DE MONITOR ALTIJD IN DE FRISSE 
LUCHT IN.

Houd B1 één seconde ingedrukt om de monitor in te schakelen (zie afb. 5: Schermtoetsen). Het 
instrumentlogo verschijnt (zie afb. 8: Startscherm) en de monitor begint zijn opwarmroutine.
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Afbeelding 8: Startscherm

3.3.1 Monitoridentificatie
Tijdens de opwarming worden het serienummer, de softwareversie en de batterijstatusgegevens 
weergegeven (zie afb. 9: Opwarming - Monitor-ID).

Afbeelding 9: Opwarming - Monitor-ID

3.3.2 Datum en tijd
De tijd en datum worden boven op het scherm weergegeven (zie afb. 10: Opwarming - 
Vervaldatums). Controleer of ze correct zijn, omdat ze worden gebruikt bij het loggen van gegevens.

Afbeelding 10: Opwarming - Vervaldatums

3.3.3 Vervaldatum stootproef
De vervaldatum voor de stootproef wordt weergegeven onder de tijd en datum (zie afb. 10: 
Opwarming - Vervaldatums). 

Het interval kan worden ingesteld van 1 tot 30 dagen.

Deze functie kan op vier manieren worden geconfigureerd:

1. Vervaldatum stootproef uitgeschakeld - er wordt geen datum weergegeven. Voor werking 
van de monitor is geen geldige stootproef vereist.

2. Vervaldatum stootproef ingeschakeld - als de vervaldatum is verstreken, wordt de monitor 
uitgeschakeld.

3. Vervaldatum stootproef ingeschakeld - als de vervaldatum is verstreken, blijft de monitor 
continu opwarmen.



GAS MEASUREMENT INSTRUMENTS
49391NL
Revisie 4

18

Gasurveyor 700
GEBRUIKERSHANDLEIDING

4. Vervaldatum stootproef ingeschakeld - als de vervaldatum is verstreken, is bevestiging door 
de gebruiker vereist. Zie afb. 11: Opwarming - Stootproef achterstallig.

Als er een stootproef is vereist, moet de gebruiker het volgende doen:

• Drukken op Doorgaan om de monitoropwarming voort te zetten.

• Drukken op Uitschakelen om de monitor uit te schakelen.

Afbeelding 11: Opwarming - Stootproef achterstallig

3.3.4 Vervaldatums kalibratie en service
De kalibratie- en servicedatums worden weergegeven onder de vervaldatum voor de stootproef 
(zie afb. 10: Opwarming - Vervaldatums).

De kalibratievervaldatum kan worden ingesteld van 1 tot 400 dagen en de servicevervaldatum 
kan worden ingesteld van 1 tot 36 maanden.

De vervaldatum voor kalibratie wordt automatisch bijgewerkt wanneer alle bereiken van de 
monitor met succes zijn gekalibreerd.

De monitor heeft vijf opties om de gebruiker te waarschuwen wanneer kalibratie of service achterstallig is:

1. Kalibratie-/servicevervaldatum uitgeschakeld - er wordt geen datum weergegeven. De 
monitor heeft geen geldige kalibratie of service nodig om te werken.

2. Kalibratie-/servicevervaldatum ingeschakeld - als de vervaldatum is verstreken, wordt de 
monitor uitgeschakeld.

3. Kalibratie-/servicevervaldatum ingeschakeld - als de vervaldatum is verstreken, blijft de 
monitor automatisch opwarmen.

4. Kalibratie-/servicevervaldatum ingeschakeld - als de vervaldatum is verstreken, is 
bevestiging door de gebruiker vereist. Zie afb. 12: Opwarming - Kalibratie achterstallig.

Als kalibratie of service is vereist, moet de gebruiker het volgende doen:

• Drukken op Doorgaan om de monitoropwarming voort te zetten.

• Drukken op Uitschakelen om de monitor uit te schakelen.

Afbeelding 12: Opwarming - Kalibratie achterstallig
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5. Kalibratie-/servicevervaldatum ingeschakeld - als de vervaldatum is verstreken, kan de 
gebruiker de vervaldatum met maximaal 30 dagen uitstellen.

Als de kalibratie of de service binnen de ‘verlengde periode’ valt, moet de gebruiker nog 
steeds erkennen dat de vervaldatum voor kalibratie is verstreken (zie afb. 12: Opwarming 
- Kalibratie achterstallig).
Als de verlengde periode is verstreken, is de enige optie om de monitor UIT te schakelen. Zie 
afb. 13: Opwarming - Kalibratie achterstallig (uitschakelen).

Afbeelding 13: Opwarming - Kalibratie achterstallig (uitschakelen)

3.3.5 Deugdelijkheidstest
Een deugdelijkheidstest controleert of de monitor en de sonde op eventuele lekkage.

NB: De deugdelijkheidstest is een optionele functie die kan worden aangevraagd bij 
aankoop van de monitor. Indien ingeschakeld, kan de controle worden ingesteld om 
eenmaal per dag of telkens bij het inschakelen te werken.

Wanneer het scherm van de deugdelijkheidstest wordt weergegeven (zie afb. 14: Deugdelijkheidstest), 
blokkeert u de gasinlaat (monsterpad) 5 seconden.

Afbeelding 14: Deugdelijkheidstest

Als het instrument en de sonde niet lekken, is de test geslaagd (zie afb. 15: Deugdelijkheidstest 
geslaagd. Deblokkeer de gasinlaat om door te gaan. 

Afbeelding 15: Deugdelijkheidstest geslaagd

Als er een lek wordt aangetroffen in het instrument of de sonde, is de deugdelijkheidstest mislukt 
(zie afb. 16: Deugdelijkheidstest mislukt). Druk nadat het lek is verholpen op Retry (Opnieuw 
proberen) om opnieuw te testen.
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Afbeelding 16: Deugdelijkheidstest mislukt

3.3.6 Alarmniveaus
Nadat de deugdelijkheidstest met succes is voltooid, rapporteert de monitor de alarminstelpunten 
voor elk bereik (bijv. LEL-bereik weergegeven in afb. 17: Opwarming - Alarminstelpunten (LEL)).

Afbeelding 17: Opwarming - Alarminstelpunten (LEL)

LET OP: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor 
te zorgen dat de alarminstelpunten geschikt zijn voor de veilige 
werking en wettelijke vereisten van het land/de bedrijfstak waarin 
het instrument wordt gebruikt.

NB: Alarminstelpunten worden geconfigureerd bij aankoop van de monitor.

3.3.7 Nulpuntscontrole sensoren
Aan het einde van de opwarming wordt elke sensor op nul gezet (zie afb. 18:    Opwarming - 
Sensorcontrole).

Afbeelding 18: Opwarming - Sensorcontrole

Een geslaagde nulstellingscontrole resulteert in een vinkje naast alle sensoren op de monitor (zie 
afb. 19: Opwarming - Sensorcontrole geslaagd).
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Afbeelding 19: Opwarming - Sensorcontrole geslaagd

Een mislukte nulstellingscontrole resulteert in het bericht Fault (Fout) of Check (Controleren) voor 
het betreffende bereik (zie afb. 20: Opwarming - Sensorcontrole mislukt).

Afbeelding 20: Opwarming - Sensorcontrole mislukt

Als er een nulstellingsfout is gedetecteerd, moet de monitor opnieuw worden opgestart in de frisse 
lucht. Als de fout aanhoudt, moet u de monitor opnieuw kalibreren. Als dat niet lukt, retourneert u 
de monitor naar een door Teledyne GMI-goedgekeurd servicecentrum.

NB: Als er een nulstellingsfout is, kan de monitor nog steeds worden gebruikt om alle 
andere geïnstalleerde bereiken te detecteren en te melden.

3.4. Monitor uitschakelen
Om de monitor uit te schakelen, houdt u B1 3 seconden ingedrukt. Er wordt dan afgeteld van 3 
naar UIT (zie afb. 21: Uitschakelprocedure).

Afbeelding 21: Uitschakelprocedure
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4. Bedrijfsmodi
Bij aankoop van de monitor kan de GS700 worden geconfigureerd voor maximaal 4 van de 
volgende bedrijfsmodi:

• Gas Leak Outdoors (gaslek buiten, GLO) - met optionele meetgattest

• Gas Leak Indoors (gaslek binnen, GLI)

• Confined Space Monitor (bewaking besloten ruimten, CSM)

• Zuiveren

• Zoeken

NB: Pipeline Gas Test (leidinggastest, PGT) is een optionele functie. Indien 
geconfigureerd, kan PGT beschikbaar zijn in alle werkingsmodi, behalve CSM.

NB: Modusnamen en hun volgorde op het scherm kunnen worden gewijzigd bij 
aankoop van de monitor.

Druk op de toets Mode (Modus) om de bedrijfsmodus te wijzigen. Dit opent het scherm voor 
modusselectie (zie afb. 22: Modusselectie). 

Afbeelding 22: Modusselectie

Nadat de modus is geselecteerd, wordt de korte naam weergegeven in de statusbalk (zie afb. 23: 
Actieve modus).

Afbeelding 23: Actieve modus

NB: Na het opwarmen selecteert de monitor automatisch de modus die als eerste 
wordt weergegeven op het modusselectiescherm.
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NB: Sommige van de hieronder beschreven bereiken, onderdelen en functies zijn 
optioneel en mogelijk niet beschikbaar op uw monitor.

4.1. Gaslek buiten (GLO)/gaslek binnen (GLI)
In deze modi fungeert de GS700 als een gasindicator die een gasmonster neemt via een sonde, 
waar wordt vermoed dat er gas aanwezig is.

4.1.1 Beschikbare bereiken
• 0 - 10.000 ppm methaan (elektronische sensor)

• 0 - 10.000 ppm ontvlambaar (IR-sensor)

• 0 - 100% LEL ontvlambaar

• 0 - 100% volume ontvlambaar

• 0 - 25% volume zuurstof (O2)

• 0 - 1.000 ppm koolstofmonoxide (CO)

• 0 - 100 ppm waterstofsulfide (H2S)

4.1.2 Functies
De modus Gaslek buiten (GLO)/gaslek binnen (GLI) heeft de volgende functies:

• Meetgattesten (alleen GLO-modus)

• Akoestische/visuele gasalarmen (optioneel)

• Pompbesturing

• Handmatige en automatische datalogging

• Nullen van sensor

• Autoranging ontvlambare gassen (ppm naar LEL naar Volume)

4.1.3 Display

Afbeelding 24: Voorbeeld van de display voor gaslek buiten (GLO)
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4.1.4 Functies van de schermtoetsen

Toets Actie

Pump 
(Pomp)

Schakel de pomp in/uit.

De monitorfunctie is uitgeschakeld als de pomp UIT staat (zie afb. 25: Pomp 
UIT).

Afbeelding 25: Pomp UIT

Zero 
(Nullen)1 Nulstelling van alle gasbereiken.

B/H Naar de modus Meetgat. 
Zie subpar. 4.1.6: Meetgattesten voor meer informatie.

PGT Naar de modus PGT (leidinggastest, Pipeline Gas Test). 
Zie par. 4.5: Leidinggastest (PGT) voor meer informatie.

Log  
(Logboek) Houd een handmatig logboek bij van alle monitormetingen.

Range  
(Bereik)

Wijzig het gasbereik dat zichtbaar is in het hoofdgedeelte van de display 
(zie afb. 26: Bereik wijzigen).

Afbeelding 26: Bereik wijzigen

1LET OP: Verricht de nulstelling van de monitor altijd in de frisse lucht.

4.1.5 Logboekregistratie
Standaard is automatische datalogging elke minuut actief voor alle bereiken.
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4.1.6 Meetgattesten
Meetgattesten zijn alleen beschikbaar in de modus GLO (gaslek buiten).

Meetgaten zijn kleine gaten die in de grond worden gemaakt om te helpen bij het precies vinden van een 
gaslek uit een ondergrondse gasleiding. Meetwaarden worden verkregen door een sonde in het meetgat te 
plaatsen.

Tijdens meetgattests slaat de GS700 de volgende meetgegevens op:

• LEL/volume gasmetingen (piek en aanhoudend)

• Tijd en datum

• GPS-locatie

NB: De alarmen en pompbesturing worden uitgeschakeld tijdens een meetgattest.

Een meetgattest uitvoeren:

1. Zorg dat de modus Gaslek buiten (GLO) is.

2. Druk op de toets B/H (zie afb. 27: Toets B/H).

Afbeelding 27: Toets B/H

3. Druk op de toets Yes (Ja) om een nieuwe reeks metingen te starten.
Druk op de toets No (Nee) om door te gaan met een eerdere reeks.

Afbeelding 28: Barhole (Meetgat) - Scherm 1

Drukken op de toets Yes (Ja) wist de huidige meetgatserie en begint een nieuwe met 'Barhole number 
01' (Meetgat nummer 01) op het volgende scherm (zie afb. 29: Barhole [Meetgat] - Scherm 2). 

Als u op de toets No (Nee) drukt, blijven de bestaande gegevens behouden. Het volgende scherm 
toont het volgende meetgatnummer zonder gegevens (zie afb. 30: Barhole [Meetgat] - Scherm 3).

NB: Elke serie kan maximaal 25 meetgatnummers opslaan.
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Afbeelding 29: Barhole (Meetgat) - Scherm 2

Afbeelding 30: Barhole (Meetgat) - Scherm 3

4. Druk op de toets Start (Starten) om de meetgattest te starten.
Druk op de toets + of – om door de meetgatnummers te lopen.
 Druk op de toets Quit (Afsluiten) om terug te keren naar het hoofdscherm van de modus Gaslek 
buiten (GLO).

5. Zodra de meetgattest is gestart, begint er een timer en wordt de gaswaarde weergegeven (zie 
afb. 31: Barhole [Meetgat] - Scherm 4). Nadat de bemonstering is voltooid, worden de piek- 
en aanhoudende waarden weergegeven (zie afb. 32: Barhole [Meetgat] - Scherm 5).

NB: De tijd voor bemonstering van het meetgat kan worden ingesteld bij aankoop van 
de monitor (van 10 s tot 60 s). Deze waarde is standaard ingesteld op 15 seconden.

Afbeelding 31: Barhole (Meetgat) - Scherm 4

De test kan op elk moment worden afgebroken door op de toets Abort (Afbreken) te drukken.

Afbeelding 32: Barhole (Meetgat) - Scherm 5
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6. Nadat de bemonstering is voltooid, is er een zuivering die het resterende gas uit de monitor 
verwijdert voordat het volgende gat kan worden bemonsterd. 

Druk op de toets Purge (Zuiveren) om het opzuiveringsproces te starten.
Druk op de toets + of – om de resultaten van andere meetgattesten te zien.

NB: Het zuiveren gaat door totdat de gaswaarde minder dan 2% LEL is, waarna een 
afteltimer van 10s start (zie afb. 33: Barhole [Meetgat] - Zuivering).

Afbeelding 33: Barhole (Meetgat) - Zuivering

7. Zodra de zuivering is voltooid, wordt het hoofdmenu voor het meetgattesten weergegeven met 
het volgende beschikbare meetgatnummer (zie afb. 30: Barhole [Meetgat] - Scherm 3).

Een meetgattest herhalen (overschrijven):

1. Navigeer naar de meetgattest die u wilt herhalen met behulp van de toetsen + en –.

2. Druk op de toets Start (Starten) om de test te starten.

3. Er verschijnt een bevestigingsscherm voor overschrijven (zie afb.  34: Barhole [Meetgat] - 
Overschrijven). Druk op de toets Yes (Ja) om door te gaan met de meetgattest of druk op de 
toets No (Nee) om terug te gaan naar het vorige scherm.

Afbeelding 34: Barhole (Meetgat) - Overschrijven

4. Ga verder met de meetgattest zoals eerder beschreven.

4.2. Confined Space Monitor (bewaking besloten ruimten, CSM)
In deze modus fungeert de GS700 als veiligheidsmonitor voor gebruik bij het betreden van besloten 
ruimten die gevaarlijke gasmengsels kunnen bevatten.

NB: In de CSM-modus draait de pomp om veiligheidsredenen continu.



GAS MEASUREMENT INSTRUMENTS
49391NL
Revisie 4

28

Gasurveyor 700
GEBRUIKERSHANDLEIDING

4.2.1 Beschikbare bereiken
• 0 - 100% LEL ontvlambaar

• 0 - 25% volume zuurstof (O2)

• 0 - 1.000 ppm koolstofmonoxide (CO)

• 0 - 100 ppm waterstofsulfide (H2S)

4.2.2 Functies
Functies voor de modus Bewaking besloten ruimten:

• Akoestische/visuele gasalarmen

• Handmatige en automatische datalogging

• Betrouwbaarheidssignaal

• Viewer gasmeetwaarden en alarminstelpunten

4.2.3 Display

Afbeelding 35: Voorbeeld van het scherm CSM (bewaking besloten ruimten)

4.2.4 Functies van de schermtoetsen

Toets Actie

Log 
(Logboek) Handmatige opname van alle monitormetingen uitvoeren.

View 
(Weergeven)

Viewer gasmeetwaarden en alarminstelpunten openen.
Zie par.  4.2.6: Viewer gasmeetwaarden en alarminstelpunten voor meer 
informatie.

NB: Om veiligheidsredenen kan de monitor niet op nul worden gezet in de  
CSM-modus.

4.2.5 Logboekregistratie
Standaard is automatische datalogging elke minuut actief voor alle bereiken.
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4.2.6 Viewer gasmeetwaarden en alarminstelpunten
In de CSM-modus registreert de monitor de maximale (Max) en minimale (Min) gaswaarden, 
evenals de blootstelling op korte termijn (STEL) en op lange termijn (LTEL) voor CO en H2S.

De geregistreerde waarden weergeven:

1. Druk op het normale bedieningsscherm eenmaal op de toets View (Weergeven) om de viewer 
te openen. De maximale (max.) gaswaarden worden weergegeven.

2. Druk op de toets Next (Volgende) om door de volgende instellingen te lopen:

• Maximale gaswaarden (Max)
• Minimale gaswaarden (Min)
• Huidige STEL-blootstelling (STEL)
• Huidige LTEL-blootstelling (LTEL)
• Instelpunten HiHi-alarm (HiHi Alm)
• Instelpunten Hi- en Lo-alarm (Hi/Lo Alm)
• Instelpunten LoLo-alarm (LoLo Alm)
• Instelpunten STEL-alarm (STEL Alm)
• Instelpunten LTEL-alarm (LTEL Alm)
• Live meetwaarden (CSM)

Afbeelding 36: CSM - Viewer gasmeetwaarden en alarminstelpunten

Druk op de toets Clear (Wissen) om de maximum- en minimumwaarden weer in te stellen op 0.

3. Druk op de toets Live om terug te keren naar het normale bedieningsscherm.

NB: Als er geen toetsen worden ingedrukt, keert de display na 5 seconden automatisch 
terug naar het normale bedieningsscherm (live).

4.3. Zuiveren
In deze modus wordt de GS700 gebruikt als hulpmiddel bij het spoelen van leidingen.

4.3.1 Beschikbare bereiken
• 0 - 100% volume ontvlambaar

• 0 - 25% volume zuurstof (O2)
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4.3.2 Functies
Functies voor de modus Zuiveren:

• Akoestische/visuele alarmen voor zuurstofbereik (optioneel)

• Pompbesturing

• Handmatige en automatische datalogging

• Nullen van sensor

4.3.3 Display

Afbeelding 37: Voorbeeld van display in de modus Zuiveren

4.3.4 Functies van de schermtoetsen

Toets Actie

Pump 
(Pomp)

Schakel de pomp in/uit.

De monitorfunctie is uitgeschakeld als de pomp UIT staat (zie afb. 38: Pomp 
UIT).

Afbeelding 38: Pomp UIT

Zero 
(Nullen)1 Nulstelling van alle gasbereiken.

PGT Naar de modus PGT (leidinggastest, Pipeline Gas Test). 
Zie par. 4.5: Leidinggastest (PGT) voor meer informatie.

Log 
(Logboek) Handmatige opname van alle monitormetingen uitvoeren.
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Range 
(Bereik)

Wijzig de gasbereiken die zichtbaar zijn in het hoofdgedeelte van de display 
(zie afb. 39: Bereik wijzigen).

Afbeelding 39: Bereik wijzigen

1LET OP: Verricht de nulstelling van de monitor altijd in de frisse lucht.

4.3.5 Logboekregistratie
Standaard is automatische datalogging elke minuut actief voor alle bereiken.

4.4. Zoeken
In deze modus wordt de GS700 gebruikt voor snelle lekdetectie.

NB: De modus Zoeken is alleen beschikbaar voor monitoren die zijn uitgerust met het 
bereik PPM Ontvlambaar.

4.4.1 Beschikbare bereiken
• 0 - 10.000 ppm methaan (elektronische sensor)

• 0 - 10.000 ppm ontvlambaar (IR-sensor)

• 0 - 100% LEL ontvlambaar

4.4.2 Functies
Functies voor de modus Zoeken:

• Akoestisch/visueel PPM Ticker (geiger) alarm

• Snelle pomp

• Handmatige en automatische datalogging

• Nullen van sensor

• Autoranging ontvlambare gassen (ppm naar LEL naar Volume)
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4.4.3 Display

Afbeelding 40: Voorbeeld van het zoekscherm

4.4.4 Functies van de schermtoetsen

Toets Actie

Pump 
(Pomp)

Schakel de pomp tussen normale snelheid/hoge snelheid/UIT.

De monitorfunctie is uitgeschakeld als de pomp UIT staat (zie afb. 41: Pomp 
UIT).

Afbeelding 41: Pomp UIT

Op de statusbalk verschijnt een pomppictogram om de werking van de pomp 
met hoge snelheid aan te geven (zie afb. 42: Hoge snelheid pomp).

Afbeelding 42: Hoge snelheid pomp

Zero 
(Nullen)1 Nulstelling van alle gasbereiken.

PGT Naar de modus PGT (leidinggastest, Pipeline Gas Test). 
Zie par. 4.5: Leidinggastest (PGT) voor meer informatie.

Log 
(Logboek) Handmatige opname van alle monitormetingen uitvoeren.

A/V De werking van het Ticker (geiger) alarm wijzigen. 
Zie subpar. 2.6.2: Statusbalk voor meer informatie.
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1LET OP: Verricht de nulstelling van de monitor altijd in de frisse lucht.

4.4.5 Logboekregistratie
Automatisch loggen is standaard actief en wordt elke 4 seconden uitgevoerd.

4.5. Leidinggastest (pipeline gas test, PGT)
De leidinggastest wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen methaan en andere 
koolwaterstoffen. Hij kan snel bepalen of de bron van gaslekken leidinggas of van nature 
voorkomend biogas is.

PGT kan worden geconfigureerd voor gebruik in alle bedrijfsmodi behalve CSM.

NB: De PGT-modus vereist een extra opwarming van 10 minuten na het inschakelen 
van de monitor. Tijdens die periode knippert de PGT en is de functie niet toegankelijk.

NB: In dit hoofdstuk wordt de functionaliteit van de leidinggastest voor instrumentfirmware 
v1.30 (of hoger) beschreven. Zie bijlage A: Leidinggastest (vóór firmware v1.30) voor 
meer informatie over het gebruik van PGT op oudere GS700-instrumenten.

Naar PGT gaan en de test uitvoeren

1. Druk vanaf het normale bedieningsscherm op de toets PGT. Dit opent het PGT-menu (zie afb. 
42: PGT-menu).

Afbeelding 42: PGT-menu

2. Druk op de toets Zero (Nulstelling) om de bereiken voor ontvlambare gassen nul te maken en 
begin met bemonsteren. Hiermee wordt een aftelperiode van 5 minuten gestart (zie afb. 43:   
PGT-bemonstering) waarbinnen het gaslekonderzoek moet plaatsvinden.

Afbeelding 43: PGT-bemonstering
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LET OP: Verricht de nulstelling van de monitor altijd in de frisse lucht.

3. Nadat de monitor het onderscheid heeft gemaakt, wordt de uitslag weergegeven (zie afb. 44: 
PGT-bemonstering). 

  
Afbeelding 44: PGT-bemonstering

NB: De berichten ‘Methane Only!’ (Alleen methaan!) en ‘Other Hydrocarbons’ 
(Andere koolwaterstoffen) kunnen bij monitoraankoop worden gewijzigd.

NB: De GS700 geeft aan of het gasmonster methaan of andere koolwaterstoffen 
betreft als het volgende geldt:
• Het gemeten monster is > 1% volume gas
• De monsterbron bevat ten minste 2% ethaan

Het beslissingspunt verbetert met een verhoogde concentratie van zwaardere 
koolwaterstoffen in het gemeten mengsel (bijv. 5% ethaan brengt het beslissingspunt 
op 0,5% vol).

4. Ga door met de bemonstering totdat het aftellen is voltooid of druk op de toets Stop (Stoppen).

5. Nadat de bemonstering is voltooid, worden de piekwaarden weergegeven (zie afb. 45: PGT-
resultaten).

Afbeelding 45: PGT-resultaten

6. Druk op de toets Quit (Afsluiten) om terug te keren naar het normale bedieningsscherm.

NB: Elke voltooide PGT-sessie wordt vastgelegd in de datalogger op het instrument.
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5. Alarmen
Alarminstelpunten (onmiddellijk, STEL en LTEL) worden ingesteld tijdens aankoop van de monitor. 
Het is belangrijk om te controleren of de instelpunten in overeenstemming zijn met de vereisten van 
uw bedrijf en met de lokale gezondheids- en veiligheidswetgeving.

Wanneer de gemeten gasniveaus tot boven of onder (zuurstof) de alarminstelpunten van het 
instrument dalen, kunnen de volgende alarmen worden geactiveerd:

• Akoestisch - zoemer zal klinken (toon verschilt per alarmtype).

• Visueel - 360°-ledbalk en de ledjes op het deksel knipperen rood (frequentie verschilt per 
alarmtype).

• Display - achtergrondverlichting wordt rood en alarmmeldingen worden weergegeven.

Afbeelding 46: Alarmindicatoren

5.1. Onmiddellijke gasalarmen
Wanneer een alarminstelpunt wordt bereikt, worden de akoestische en visuele alarmen geactiveerd 
om de gebruiker te waarschuwen.

• De alarmen werken pas als de monitor is opgewarmd.

• Alle gasalarmen worden bij aankoop van de monitor ingesteld om aan de specifieke wensen 
van de gebruiker te voldoen.

Raadpleeg de tabel Beschikbare gasalarmen voor meer informatie.

NB: Onmiddellijke gasalarmen zijn niet beschikbaar in de modus Zoeken.

AlarmmeldingenRode achtergrondverlichting scherm

Alarm 
deksel

360°-led-
balk
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5.2. Alarmen voor tijdgemiddelde giftige gassen
In de modus CSM (Confined Space Monitor, bewaking besloten ruimten) berekent de monitor ook 
de blootstellingen op korte en lange termijn voor bereiken voor giftig gas. Als deze de waarde 
voor STEL of LTEL overschrijden, worden er alarmen geactiveerd.

NB: Een tijdgemiddelde waarde is het gemiddelde gasniveau over een lopende 
periode. De STEL is 15 minuten en de LTEL/TWA is 8 uur. Het is wettelijk vereist dat de 
tijdgewogen gemiddelden over een volledige periode worden gemiddeld, ongeacht 
of de monitor aan of uit staat. Een dergelijke middeling maakt de monitor in wezen van 
toepassing voor slechts één gebruiker.

NB: Omdat de meetwaarden gemiddeld worden, is het mogelijk om een 'live reading' 
van nul te krijgen en toch een actief LTEL- of STEL-alarm te hebben.

5.3. Ticker (geiger) gasalarm
Een akoestisch en visueel geigeralarm, ingeschakeld in het PPM Ontvlambaar-bereik, biedt een 
indicatie van een stijgende of dalende gasconcentratie via een geluidssignaal met wisselende 
frequentie en knipperen van de ledjes.

De gebruiker kan de werking van het Ticker (geiger) alarm wijzigen.  Zie subpar. 2.6.2: Statusbalk 
voor meer informatie.

NB: Het Ticker (geiger) gasalarm is alleen beschikbaar in de modus Zoeken.

5.4. Beschikbare gasalarmen

Modi

GLO/GLI CSM Zuiveren Zoeken

Onmiddellijke alarmen
✓

Niet-
vergrendeld

✓
Vergrendeld

✓
Niet-

vergrendeld

Tijdgemiddelde alarmen
✓

Vergrendeld

Ticker (geiger) ✓

5.5. Voorbeelden van gasalarmen     

     
Afbeelding 47: Alarm LOLO zuurstof
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Afbeelding 48: Alarm HIHI LEL

     
Afbeelding 49: Alarm STEL H2S

     
Afbeelding 50: Alarm LTEL CO

5.6. Gasalarmopties

5.6.1 Alarmintensiteit
In de modi Gaslek binnen, Gaslek buiten en Zuiveren kan de gebruiker verschillende intensiteiten 
kiezen voor de onmiddellijke alarmen. Dit wordt geselecteerd bij aankoop van de monitor.

Beschikbare opties:

Lage intensiteit:
• alarmmeldingen

Matige intensiteit:
• alarmmeldingen
• rode achtergrond- 

verlichting scherm
• ledjes op deksel

Hoge intensiteit:
• alarmmeldingen
• rode achtergrond- 

verlichting scherm
• ledjes op deksel
• 360°-ledbalk
• akoestisch alarm
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NB: In de modus CSM (Confined Space Monitor, bewaking besloten ruimten) zijn de 
alarmen altijd op hoge intensiteit ingesteld.

5.6.2 Vergrendeld/niet-vergrendeld
In de modus CSM (Confined Space Monitor, bewaking besloten ruimten) zijn alarmen individueel 
programmeerbaar als vergrendeld of niet-vergrendeld:

• Vergrendeld - alarmen kunnen alleen worden gereset nadat de gaswaarden weer op een 
veilig niveau zijn gekomen. Om te resetten houdt u de toets Ack (Bevestigen) ingedrukt.

• Niet-vergrendeld - alarmen worden automatisch gereset wanneer de gaswaarden weer op 
een veilig niveau zijn gekomen. 

5.6.3 Demping
In de modus CSM (Confined Space Monitor, bewaking besloten ruimten) kan het akoestische 
alarm 60 seconden worden gedempt. De visuele alarmen en de weergegeven alarmmelding 
blijven echter actief. Na 60 seconden wordt het geluidsalarm weer geactiveerd.

Als het geluidsalarm is gedempt en de gasniveaus tot onder de alarminstelpunten dalen:

• Vergrendeld alarm - de visuele/weergegeven alarmen kunnen worden gewist door op de 
toets Ack (Bevestigen) te drukken.

• Niet-vergrendeld alarm - de visuele en display-alarmen worden automatisch gewist.

5.7. Waarschuwingen en storingsalarmen

5.7.1 Betrouwbaarheidssignaal
Het betrouwbaarheidssignaal is een akoestische (pieptoon) en visuele (groene ledjes 
op de 360°-ledbalk) indicatie om de 10 seconden dat de monitor correct werkt. Het 
betrouwbaarheidssignaal is alleen beschikbaar in de modus CSM (Confined Space Monitor, 
bewaking besloten ruimten).

5.7.2 Batterijwaarschuwing
Het bericht ‘Low Bat’ (Batterijspanning laag) knippert op het scherm als er nog voldoende spanning 
is voor circa 30 minuten gebruik (zie afb. 51: Low Bat (Batterijspanning laag). Laad de monitor op 
of vervang de alkalinebatterijen.

Afbeelding 51: Low Bat (Batterijspanning laag)
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5.7.3 Alarm Boven bereik
Als de ontvlambare-gassensor wordt blootgesteld aan een hoge concentratie ontvlambaar gas, 
geeft het instrument een alarm voor Boven bereik. 

• Als de LEL-sensor in de modus CSM (Confined Space Monitor, bewaking besloten ruimten) 
wordt blootgesteld aan een gaswaarde van meer dan 100% LEL, worden de meldingen 
‘EEE’ en ‘HIHI’ afwisselend weergegeven (zie afb. 52: Boven bereik in CSM).

     
Afbeelding 52: Boven bereik in CSM

• Als de PPM-sensor in de modus Gaslek binnen, Gaslek buiten of Zoeken wordt blootgesteld 
aan een gaswaarde van meer dan 10.000  ppm en auto-ranging voor het ontvlambaar-
gasbereik niet is ingeschakeld, verschijnt de melding EEEE (zie afb. 53: Boven bereik in GLO).

Afbeelding 53: Boven bereik in GLO

5.7.4 Nulfout
Als de monitor is ingeschakeld in gas en niet in staat is om alle sensoren correct te nullen:

• Een knipperende alarmmelding ‘Zero’ wisselt op het scherm af met het gasbereik.

• Het akoestische alarm klinkt en de rode 360°-ledbalk knippert.

     
Afbeelding 54: Nulfout

Zet de monitor terug in de frisse lucht en druk op de toets Zero (Nullen). Als de fout aanhoudt, 
retourneert u de monitor voor service.

NB: Als er een nulstellingsfout is, kan de monitor nog steeds worden gebruikt om alle 
andere geïnstalleerde bereiken te detecteren en te melden.
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5.7.5 Monsterfout
Als er een monsterfout optreedt:

• De monitorfunctie wordt uitgeschakeld en het bericht ‘Sample fault’ (Monsterfout) knippert 
op het scherm (zie afb. 55: Monsterfout).

• Het akoestische alarm wordt geactiveerd.

• De ledjes op het deksel knipperen. 

• De rode achtergrondverlichting van de display wordt geactiveerd.

     
Afbeelding 55: Monsterfout

Controleer de bemonsteringslijn, het filter en de sonde op verstopping. Verwijder de verstopping 
en start de pomp opnieuw door op de toets Pump (Pomp) te drukken.

NB: In de modus CSM (Confined Space Monitor, bewaking besloten ruimten) wordt 
de pomp automatisch opnieuw opgestart zodra de verstopping is opgeheven.
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6. Onderhoud door de operator

6.1. Alkalinebatterijen vervangen

WAARSCHUWING: BATTERIJEN MOGEN ALLEEN WORDEN 
VERVANGEN OP EEN PLAATS WAARVAN BEKEND IS DAT DEZE NIET 
EXPLOSIEGEVAARLIJK IS.

WAARSCHUWING: COMBINEER GEEN NIEUWE BATTERIJEN MET 
GEBRUIKTE BATTERIJEN OF MET BATTERIJEN VAN ANDERE MERKEN.

WAARSCHUWING: GEBRUIK GEEN OPLAADBARE BATTERIJEN.

WAARSCHUWING: VERWIJDER ALTIJD DE BATTERIJEN VOORDAT U DE 
MONITOR ONDERHOUDT OM ONTSTEKING VAN ONTVLAMBARE OF 
BRANDBARE ATMOSFEREN TE VOORKOMEN.

WAARSCHUWING: OM ONTSTEKING VAN ONVLAMBARE OF BRANDBARE 
ATMOSFEREN TE VOORKOMEN, MOET U DE ONDERHOUDSPROCEDURES 
VAN DE FABRIKANT LEZEN, BEGRIJPEN EN NALEVEN.

1. Draai met behulp van de meegeleverde 4 mm inbussleutel de 2 schroeven op de onderkant 
los.

Afbeelding 56: Batterijdeksel verwijderen

2. Verwijder het batterijdeksel.

Afbeelding 57: Batterijdeksel verwijderen
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3. Verwijder de oude batterijen.

4. Inspecteer de batterijruimte op eventuele beschadiging van de veercontacten of corrosie op 
de veren.

5. Plaats de 3 nieuwe batterijen, rekening houdend met de juiste polariteit. Polariteitsmarkeringen 
worden aangegeven in de batterijruimte.

Afbeelding 58: Batterijruimte

6. Plaats het batterijdeksel terug en draai de schroeven op de onderkant van het instrument aan.

6.2. Accu opladen
De Lithium-Ion accu wordt opgeladen met een speciale Teledyne GMI lader. De accu kan op de 
monitor of afzonderlijk worden opgeladen. 

Afbeelding 59: Monitorlader

WAARSCHUWING: ACCU'S MOGEN ALLEEN WORDEN 
OPGELADEN OP EEN PLAATS WAARVAN BEKEND IS DAT DEZE NIET 
EXPLOSIEGEVAARLIJK IS.

WAARSCHUWING: GEBRUIK UITSLUITEND DE DOOR TELEDYNE GMI 
GOEDGEKEURDE OPLADER.

NB: Het laden van de accu kan tot 9 uur duren.

Voedingslampje
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6.2.1 Monitor opladen
1. Zorg dat de monitor is uitgeschakeld en de oplader is ingeschakeld (aangegeven door groen 

voedingsledje).

2. Plaats de monitor in de acculader (zie afb. 60: Monitor opladen).

Afbeelding 60: Monitor opladen

NB: De uitlijningspositie van de monitor is vormgegeven 
op het oppervlak van de oplaadhouder.

3. Het oplaadpictogram op de monitor knippert totdat de accu helemaal is opgeladen.

     
Afbeelding 61: Pictogram Opladen

4. Verwijder de opgeladen monitor uit de acculader (zie afb. 63: Monitor opladen).

Afbeelding 63: Monitor opladen



GAS MEASUREMENT INSTRUMENTS
49391NL
Revisie 4

44

Gasurveyor 700
GEBRUIKERSHANDLEIDING

6.2.2 Accu vervangen/opladen
1. Draai met behulp van de meegeleverde 4 mm inbussleutel de 2 schroeven op de onderkant los 

en verwijder de accu.

Afbeelding 64: Accu verwijderen

2. Verwijder de accu.

Afbeelding 65: Accu verwijderd

3. Zorg dat de acculader is ingeschakeld (aangegeven door het groene voedingsledje).

4. Plaats de accu in de acculader (zie afb. 66: Accu opladen).

Afbeelding 66: Accu opladen

5. Het oranje lampje op de accu geeft aan dat de accu wordt geladen (zie afb. 67: Acculampje). 
Als het lampje uitgaat, is de accu helemaal geladen. 
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Afbeelding 67: Acculampje

6. Verwijder de opgeladen accu uit de acculader (zie afb. 68: Accu opladen).

Afbeelding 68: Accu opladen

7. Installeer de accu weer in de monitor en bevestig de schroeven op de onderkant.

6.3. Reiniging
Voor reiniging van het scherm MOET een lensdoekje worden gebruikt om krassen te voorkomen. 
In extreme gevallen kan met het lensdoekje een milde schermoplossing worden gebruikt om 
hardnekkige vlekken te verwijderen.

De kast van de monitor kan worden gereinigd met een niet-schurende vochtige doek. Neem de kast met 
de doek af om al het vuil en vet te verwijderen. In extreme gevallen kan een mild schermreinigingsmiddel 
worden gebruikt op de niet-schurende doek om hardnekkig vuil te verwijderen. 

Opgelet: Gebruik geen siliconen of oplosmiddelen om de monitor schoon 
te maken, omdat deze de ontvlambaar-gassensor kunnen beschadigen.

Opgelet: Gebruik geen schurende materialen of sterke vluchtige chemische 
oplossingen, omdat deze de slagvaste behuizing kunnen beschadigen.

6.4. Filters vervangen
De monitor en sonde zijn voorzien van diverse filters. Ze beschermen de monitor tegen het 
binnendringen van stof en vocht. De filters bevinden zich in de sondegreep en in het inlaatmondstuk 
van de monitor en moeten periodiek worden geïnspecteerd op verontreiniging of beschadiging.

WAARSCHUWING: NA VERVANGING VAN HET FILTER MOET ALTIJD 
EEN LEKKAGECONTROLE WORDEN UITGEVOERD.



GAS MEASUREMENT INSTRUMENTS
49391NL
Revisie 4

46

Gasurveyor 700
GEBRUIKERSHANDLEIDING

6.4.1 Filter in de sondegreep vervangen
Hydrofobe en katoendeeltjesfilters in de sondegreep minimaliseren het binnendringen van water  
en stof.

NB: Bij het vervangen van het hydrofobe filter moet ook het stoffilter worden vervangen.

Het/de filter(s) vervangen:

1. Schroef de sondegreep uit elkaar.

2. Verwijder het katoenen deeltjesfilter en gooi dit weg.

3. Verwijder het hydrofobe filter.

4. Maak de sondegreep schoon om al het vuil en water te verwijderen.

5. Installeer een nieuw katoenen deeltjesfilter.

6. Installeer het nieuwe hydrofobe filter. Het gele label op het filter moet naar het gele label op 
de sondegreep wijzen.

7. Zet de sondegreep weer in elkaar.

Hydrophobic Filter

Cotton Particulate Filter

Probe Handle Assembly

Afbeelding 69: Sondegreep met toebehoren

6.4.2 Filter in het inlaatmondstuk vervangen
Stoffilter op het instrument vervangen:

1. Verwijder het inlaatmondstuk met een kleine munt of bladschroevendraaier.

Afbeelding 70: Inlaatmondstuk verwijderen

Sondegreep met toebehoren

Hydrofoob filter

Katoenen deeltjesfilter
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2. Verwijder het stoffilter uit het inlaatmondstuk.

Inlet NozzleDust Filter

Afbeelding 71: Inlaatmondstuk

3. Reinig het inlaatmondstuk om te zorgen dat dit vrij is van stof en water.

4. Installeer een nieuw stoffilter in het inlaatmondstuk.

5. Zet de monitor weer in elkaar.

NB: Draai het inlaatmondstuk niet te strak aan.

Opgelet: De monitor mag nooit worden ingeschakeld zonder dat het 
inlaatmondstuk is geïnstalleerd.

6.5. Schermcontrast aanpassen
1. Houd B1 een seconde ingedrukt om de monitor aan te zetten.

2. Druk onmiddellijk op B4 zodra het welkomstscherm verschijnt.

3. Het menu voor contrastaanpassing verschijnt na de eerste opwarming van de monitor (zie  
afb. 72: Menu Contrastaanpassing).

Afbeelding 72: Menu Contrastaanpassing

Druk op de toets Lighter (Lichter) om het contrast te verlagen.

Druk op de toets Darker (Donkerder) om het contrast te verhogen.

Druk op de toets Quit (Afsluiten) om het menu Contrastaanpassing af te sluiten zonder de 
wijzigingen op te slaan.

Druk op Save and Quit (Opslaan en afsluiten) om wijzigingen op te slaan en het menu 
Contrastaanpassing af te sluiten.

Stoffilter Inlaatmondstuk
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7. Stootproef
De stootproef controleert de sensorrespons en de werking van de alarmfuncties door de monitor 
aan een vaste gasconcentratie bloot te stellen.

Er zijn drie stootproefopties:

• Handmatig (alleen LEL-test) - met behulp van de stootproeffunctie van de monitor 
(geregistreerd in de datalogger van het instrument om te voldoen aan de CSA-vereisten)

• Handmatig (alle bereiken) - directe toepassing van gas in de normale bedrijfsmodus (niet 
geregistreerd in de instrumentdatalogger)

• Automatisch - met een GDUnet-station (standalone, pc- of IMS-modus)

7.1. Handmatige stootproef (alleen LEL)

NB: De stootproef voor alleen LEL is een optionele functie die kan worden ingeschakeld 
bij aankoop van de monitor.

NB: De limieten voor de stootproef voor alleen LEL kunnen worden aangepast bij 
aankoop van de monitor (standaardinstellingen zijn 40% tot 60% LEL). Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Stootproef voor alleen LEL uitvoeren:

1. Schakel het instrument in met B4. Het bericht ‘LEL Bump’ (Stootproef LEL) verschijnt op het 
welkomstscherm (zie afb. 73: Stootproef LEL opstarten). 

Afbeelding 73: Stootproef LEL opstarten

2. Nadat het opwarmen is voltooid, verschijnt het scherm LEL Bump (Stootproef LEL) en begint een 
teller 60 seconden af te tellen (zie afb. 74: Teller stootproef LEL).

Afbeelding 74: Teller stootproef LEL
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3. Sluit het kalibratiegas aan op de monitorinlaat (zie afb. 75: Kalibratiegas aansluiten).

Afbeelding 75: Kalibratiegas aansluiten

NB: Het kalibratiegas moet bij omgevingsdruk aan de monitor worden toegevoerd. 
Gebruik van een mengsel onder druk zal resulteren in het alarm ´Sample Fault` 
(Monsterfout). Gebruik van een vraagstroomregelaar wordt aanbevolen.

4. Zodra de gemeten gasconcentratie de limieten van de stootproef LEL heeft bereikt, wordt de 
afteltimer automatisch gereset naar 5 seconden en verschijnt Pass (Goedgekeurd) op het 
scherm (zie afb. 76: Stootproef LEL - Gas gedetecteerd). Houd het gas 5 seconden aangesloten.

Afbeelding 76: Stootproef LEL - Gas gedetecteerd

Als de gasconcentratie na het aftellen van 5 seconden binnen de ingestelde limieten ligt, is de 
stootproef geslaagd en verschijnt Purge to air (Zuiveren met lucht) op het scherm (zie afb. 
77: Stootproef LEL geslaagd).

Afbeelding 77: Stootproef LEL geslaagd

Als de gasconcentratie na het aftellen van 5 seconden buiten de ingestelde limieten ligt, is de 
stootproef mislukt. Het bericht Failed - Switch off (Mislukt - Uitschakelen) verschijnt op het 
scherm (zie afb. 78: Stootproef LEL mislukt) en de monitor wordt uitgeschakeld.

Afbeelding 78: Stootproef LEL mislukt
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5. Koppel het kalibratiegas los van de monitor. Wanneer de gasconcentratie onder de 10% LEL 
daalt, keert de monitor terug naar het normale bedrijfsscherm. 

LET OP: De infraroodsensor in de GS700 wordt gebruikt voor het meten van alle 
drie de bereiken voor ontvlambaar gas: ppm, LEL en volume. Beproeving met 
het LEL-kalibratiegas valideert zowel de respons als de nauwkeurigheid voor 
het LEL-bereik, maar alleen de respons voor het ppm- en het volumebereik.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen dat 
lokale wettelijke voorschriften (inclusief interne bedrijfsprocedures) 
niet vereisen dat alle bereiken van het instrument afzonderlijk worden 
getest. Is dat wel het geval, dan wordt aanbevolen om de in par. 7.2: 
Handmatige stootproef (alle bereiken) beschreven proef uit te voeren.

7.2. Handmatige stootproef (alle bereiken)
Handmatige stootproef uitvoeren:

1. Schakel de monitor in en wacht totdat de opwarming is voltooid. Selecteer een bedrijfsmodus 
waarin alle instrumentbereiken worden weergegeven. Controleer of alle meetwaarden op het 
scherm 0 aangeven (of 20,9% voor O2).

2. Sluit het kalibratiegas aan op de monitorinlaat (zie afb. 79: Kalibratiegas aansluiten).

Afbeelding 79: Kalibratiegas aansluiten

NB: Het kalibratiegas moet bij omgevingsdruk aan de monitor worden toegevoerd. 
Gebruik van een mengsel onder druk zal resulteren in het alarm ´Sample Fault` 
(Monsterfout). Gebruik van een vraagstroomregelaar wordt aanbevolen.

3. Wacht totdat de meetwaarden zich gestabiliseerd hebben. 

     
Afbeelding 80: Stootproef - Gas toevoeren

4. Controleer of de weergegeven waarde overeenkomt met de concentratie van het kalibratiegas. 

NB: De weergegeven meetwaarden moeten binnen het interne reglement van de 
organisatie en/of de lokale wetgeving vallen.

5. Koppel het kalibratiegas los van de monitor en wacht totdat de meetwaarden weer 0 zijn 
geworden.
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Afbeelding 81: Stootproef - Zuiveren

NB: De volgende gasconcentraties worden voorgesteld als er geen andere eisen zijn 
gespecificeerd in lokale voorschriften en/of interne bedrijfsprocedures:

• Ppm ontvlambaar gas
• %LEL ontvlambaar gas
• Volume ontvlambaar gas
• Zuurstof
• Koolmonoxide (CO) 
• Waterstofsulfide (H2S)

4550 ppm
50% LEL
100% volume
18% volume
500 ppm
50 ppm

7.3. Automatische stootproef
Raadpleeg de volgende documenten voor meer informatie over automatische stootproeven met 
behulp van het GDUnet-station:

•  GDUnet User Handbook - onderdeelnr. 14765

•  FlexiCal Plus User Handbook - onderdeelnr. 99551

Afbeelding 82: GDUnet-station
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8. Kalibratie
De monitor is voor bepaalde gassen gekalibreerd. Stuur de monitor in geval van twijfel terug naar 
een erkende distributeur voor kalibratie.

WAARSCHUWING: DE MONITOR MAG ALLEEN DOOR BEVOEGD 
PERSONEEL WORDEN GEKALIBREERD.

Er zijn drie kalibratiemethoden:

• Veld - Met behulp van de functie Veldkalibratie van de monitor.

• Handmatig - Met behulp van FlexiCal Plus-software.

• Automatisch - Met behulp van een GDUnet-station of FlexiCal Plus-software.

8.1. Geldigheid van de kalibratie
De gebruiker is verantwoordelijk voor de geldigheid van de kalibratie. Onder normale 
bedrijfsomstandigheden kan een periode van 12 maanden worden verwacht. Dit is echter niet 
gegarandeerd, aangezien de precieze toepassing van het product onbekend is bij Teledyne GMI. 
De plaatselijke procedures kunnen een kortere periode voorschrijven.

Regelmatige controle houdt het instrument betrouwbaar en biedt de mogelijkheid om de 
kalibratiecontrole aan de bedrijfservaring aan te passen. De kalibratie moet vaker worden 
gecontroleerd naarmate de risico's groter zijn.

8.2. Veldkalibratie
NB: Veldkalibratie is een optionele functie die kan worden ingeschakeld bij aankoop 
van de monitor.

Deze functie maakt eenvoudige kalibratie in het veld mogelijk zonder het gebruik van de 
configuraties voor automatische en handmatige kalibratie.

Het volgende is vereist om veldkalibratie uit te voeren:

• Kalibratietestgassen

• Vraagstroomregelaar

• Bemonsteringsslang

Veldkalibratie uitvoeren:

1. Als de modus Veldkalibratie beschikbaar is, knippert het symbool FC op het informatiescherm. 
Druk op B4 om het proces te starten.

Afbeelding 83: Pictogram Veldkalibratie
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2. Nadat de opwarming van de monitor is voltooid, voert u, indien daarom wordt gevraagd, de 
veldkalibratiecode in. De standaardcode is 4343 (B4, B3, B4, B3).

Afbeelding 84: Veldkalibratiecode

NB: De veldkalibratiecode van 4 cijfers kan worden geselecteerd bij aankoop van de 
monitor.

3. Voer schone lucht toe aan de monitor en druk vervolgens op de toets Zero (Nulstelling).

     
Afbeelding 85: Nulstelling voor veldkalibratie

4. Zodra de nulstelling is voltooid, wordt het hoofdscherm voor veldkalibratie weergegeven (zie 
afb. 86: Veldkalibratie). 

Het eerste weergegeven gasbereik is standaard %volume ontvlambaar. Druk op de toets 
Range (Bereik) om het weergegeven bereik te wijzigen.

Afbeelding 86: Veldkalibratie

5. Sluit het kalibratiegas aan op de monitorinlaat (zie afb. 87: Kalibratiegas aansluiten) en wacht 
totdat de gaswaarde zich heeft gestabiliseerd.

Afbeelding 87: Kalibratiegas aansluiten
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6. Als de weergegeven meetwaarde niet overeenkomt met de concentratie van het kalibratiegas, 
corrigeert u dit door op de juiste schermtoets te drukken.

Druk op de toets + om de meetwaarde te verhogen
Druk op de toets – om de meetwaarde te verlagen

     
Afbeelding 88: Veldkalibratie - Aanpassing

Afbeelding 89: Veldkalibratie - Aanpassing voltooid

7. Wanneer de gaswaarde overeenkomt met de concentratie kalibratiegas, koppelt u de slang 
los van de monitor.

8. Druk op de toets Range (Bereik) om het bereik te wijzigen en een ander gas te kalibreren. 
Herhaal stap 4 tot en met 9 voor elk bereik.

9. Druk op de toets End (Beëindigen) nadat alle vereiste bereiken zijn gekalibreerd. 

10. Het scherm Save (Opslaan) wordt weergegeven (zie afb. 90: Veldkalibratie opslaan).

Afbeelding 90: Veldkalibratie opslaan

Druk op de toets Yes (Ja) om de kalibratie op te slaan.

Druk op de toets No (Nee) om de modus Veldkalibratie af te sluiten zonder de kalibratie op 
te slaan.

Druk op de toets Back (Vorige) om terug te keren naar de modus Veldkalibratie.
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8.3. Handmatige kalibratie
De FlexiCal Plus-software van Teledyne GMI vergemakkelijkt handmatige kalibratie dankzij:

• Instelling van de kalibratietest.

• Stapsgewijze instructies tijdens de kalibratie.

• Opslag van bestanden met testresultaten.

Handmatige kalibratie vereist dat de gebruiker de toevoer van gas tijdens de kalibratie regelt.

Raadpleeg het FlexiCal Plus User Handbook - onderdeelnr. 99551 voor meer informatie over het 
handmatig kalibreren van de monitor met behulp van de FlexiCal Plus-software.

8.4. Automatische kalibratie
Raadpleeg de volgende documenten voor meer informatie over automatische kalibratie van de 
monitor met behulp van het GDUnet-station:

•  GDUnet User Handbook - onderdeelnr. 14765

•  FlexiCal Plus User Handbook - onderdeelnr. 99551

Afbeelding 91: GDUnet-station
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9. Toebehoren

9.1. Verbruiksartikelen

Onder-
deelnr. Beschrijving

67163 Stoffilter voor instrument - 30 stuks/doos
49218 Hydrofoob filter voor instrument
12358 Hydrofoob filter voor sonde
10077 Katoenen filter voor sonde - 10 stuks/doos
10278 Alkalinebatterij (x1)

9.2. Accessoires
Onder-
deelnr. Beschrijving

12712 Monsterlijn (Tygon) - per meter
13393 Kunststof sonde - 80 cm (massief uiteinde)
42700 Uitgebreid sondepakket (inclusief balgsonde)
42800 Uitgebreid sondepakket (inclusief zwanenhalssonde)

42200
Elektronische Flexi-sonde 
(GS700 moet connector voor elektronische sonde hebben).

12481 Sondegreep met toebehoren
49221 Accu
49460 Oplader (inclusief universele PSU)
49300 Auto-oplaadkabel voor oplader
12451 Inbussleutel
14750X GDUnet-station (fittingen van 6 mm)
14750XQ GDUnet-station (fittingen van 1/4 in)
99118 Vraagstroomregelaar

9.3. Software
Onder-
deelnr. Beschrijving

48151 FlexiCal Plus-pakket (cd + IR-adapter)
48365 Reserve IR-adapter

NB: Neem voor een uitgebreide lijst met reserveonderdelen, sondes, accessoires en 
kalibratiegassen contact op met uw lokale distributeur of eventueel met Teledyne GMI.
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10. Monitorspecificaties
Gas Bereik Resolutie Sensortype

Ontvlambaar
0-10.000 ppm

0-10.000 ppm

1 ppm

25 ppm

Halfgeleider

Infrarood

Ontvlambaar
0 tot 9,9% LEL

10 tot 100% LEL

0,1%

1%
Infrarood

Ontvlambaar
0 tot 5% volume  

5 tot 100% volume 

0,1%

1%
Infrarood

Zuurstof (O2)
0 tot 20,9%

21 tot 25%

0,1%

1%
Elektrochemisch

Koolmonoxide (CO) 0 tot 1000 ppm 1 ppm Elektrochemisch

Waterstofsulfide (H2S) 0 tot 100 ppm 1 ppm Elektrochemisch

Overige specificaties
Afmetingen (exclusief sonde): 190 mm x 98 mm x 107 mm
Gewicht: Alkaline - 1,4 kg /Oplaadbaar - 1,3 kg
Temperatuurlimieten: -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F)
Vochtigheidslimieten: 0 – 90% RV, niet-condenserend

Beschermingsclassificatie:
Kast van polycarbonaat/ABS met TPE overmoulding 
Beschermingsgraad IP55

Bemonsteringssysteem:

Ingebouwde pomp met flowfail-sensor. Het monstertraject 
wordt met een hydrofoob katoenen filter beschermd.
Debiet: ~ 0,5 l/min zonder beperking.
Responstijden nemen met ~2 seconde per gebruikte meter 
slang toe. Maximale slanglengte 30 meter.

Voedingsbron:

Alkalinebatterijen: 3 x formaat D (LR20), of oplaadbare 
batterij.
Zie subpar. 1.2.3: Batterijen voor de lijst van goedgekeurde 
alkalinebatterijen.

Levensduur batterij:
Alkalinebatterij: 15 uur
Accu:                  20 uur

Alarmsignalen:
360° zeer goed zichtbare knipperende led
Zeer goed zichtbare knipperende led op deksel
Luidspreker ~ 85 dB op 0,3 m

Display:
Monochroom LCD-scherm (240 x 160 pixels) met 
automatische tweekleurige achtergrondverlichting
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Overige specificaties

Gegevensregistratie:

500 sessielogboeken; elk logboek kan het volgende 
vermelden:

• Datum en tijd
• Bedrijfsmodi
• Gasmeetwaarden 
• Geactiveerde alarmen
• Kalibratie- en stootproefgegevens
• Meetgatlogboeken 
• GPS-locatiegegevens

De oudste logboeken worden overschreven wanneer ze vol 
zijn.

De prestaties van het instrument voldoen aan de relevante delen van de volgende normen:

• Ontvlambaar - BS EN/IEC 60079-29-1

• Ontvlambaar - CSA 22.2 No. 152 en ANSI/ISA-12.13.01

• Toxisch - BS EN 45544

• Zuurstof - BS EN 50104

• China CPA prestatiestandaard

NB: Alle waarden zijn typisch bij normale temperatuur en druk. Vochtigheid bedraagt 
0% tot 90% (zonder condensatie). De gebruiker moet er tevens voor zorgen dat 
drukveranderingen bij de inlaat en uitlaat tot een minimum worden beperkt, omdat 
deze voorbijgaande veranderingen in de aflezing kunnen veroorzaken.
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11. Technische ondersteuning
Het product is ontworpen om u te voorzien van een betrouwbare, probleemvrije service. Neem 
contact op met uw regionale technische ondersteuning als u technische vragen hebt, ondersteuning 
vereist of een product wenst te retourneren. Details zijn te vinden op:

www.teledynegasandflamedetection.com

NB:  Wanneer u een product wilt retourneren, dient u contact op te nemen met de 
afdeling technische ondersteuning om een retourautorisatie (RMA, Return Material 
Authorization) aan te vragen, voordat u het product verstuurt.
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Bijlage A: Leidinggastest (vóór firmware 
v1.30)
De leidinggastest wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen leidinggas (aardgas) en ander 
gas (bijv. stortgas, moerasgas).

NB: De leidinggastest kan, indien geconfigureerd, worden uitgevoerd op de 
achtergrond van ALLE bedrijfsmodi, behalve CSM.

Tijdens de bemonstering maakt de GS700 automatisch een onderscheid en worden de resultaten 
op het hoofdscherm weergegeven (zie afb. A1: PGT-bemonstering - Methaan en afb. A2: PGT-
bemonstering - Overige koolwaterstoffen).

Afb. A1: PGT-bemonstering - Methaan

Afb. A2: PGT-bemonstering - Overige koolwaterstoffen

NB: De GS700 geeft aan of het gasmonster methaan of andere koolwaterstoffen 
betreft als het volgende geldt:
• Het gemeten monster is > 1,5% volume gas
• De monsterbron bevat ten minste 2% ethaan
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