Touchpoint PLUS
A Honeywell Touchpoint PLUS központi egység 16 darab gázveszélyjelző szenzorral összekötve
egyidejűleg 16 helyen képes mérni éghető, ill. mérgező gázok, vagy az oxigén koncentrációját. A
Touchpoint PLUS segítségével kényelmesen, egyetlen központi helyről felügyelhető egyszerre több
távoli helyszín mérése.

Megbízható felügyelet
• Honeywell minőség szakértőktől
• Beépített szünetmentes

tápellátás
• Robosztus, ütésálló tokozás

nehéz ipari felhasználásokhoz

Rugalmas képességek
• Kompatibilis a teljes Honeywell

szenzor választékkal
• Beépített hang és fényjelzés
• egyszerűsíti a telepítést
• Gyűjtött és szavazásos riasztás

egyszerű beállítása
• Illeszthető a meglévő

folyamatirányítási rendszerekbe

Egyszerű és hatékony
• Gyors és egyszerű telepítés,

beállítás, üzembe helyezés és
karbantartás
• Egyszerű diagnosztika,
adatkezelés
• Minimális oktatási igény

Alkalmazási területek
• Erőművek (kazánok, turbinák,

gázfogadók)
• Gáztározók (kompresszor

helység)
• Vízkezelő rendszerek
• Raktárak
• Vegyipari üzemek

A felhasználó a teljes konfigurációt a háttérvilágított LCD-kijelzőn, könnyen áttekinthető
menü rendszerben végezheti el. A rendszer beállítástól függően emberi felügyelet nélkül,
automatikusan is működhet. A hozzáférést az illetéktelen használat ellen jelszó védi.
A telepítést a fali szerelőkonzol és a tokozás alsó részén elhelyezkedő, egyetlen helyre
összegyűjtött kábel bemenetek könnyítik. A kihajtható előlapnak köszönhetően a
sorkapcsok kényelmesen hozzáférhetőek.
A bemeneti modulok 4-20 mA, illetve mV típusú szenzorok fogadására alkalmasak.
Csatornánként két programozható riasztó relé, valamint egy, a mért értékkel arányos, 420 mA analóg kimenőjel áll rendelkezésre.
Az eseménynaplózás minden Touchpoint rendszer standard funkciója. A kijelzőn
megjeleníthető a riasztások, valamint a ki- és bekapcsolások dátuma és időpontja.

Gázveszélyjelző szenzorok
A Honeywell katalitikus elvű vagy IR gázdetektorok alkalmasak robbanásveszélyes gázok
(hidrogén, földgáz, propán-bután, etilén, alkoholok, benzingőz és más szénhidrogének) jelzésére.

Sensepoint katalitikus elvű szenzor, amely alkalmas
robbanásveszélyes gázok jelzésére akár 150°C hőmérsékleten is.

Searchpoint Optima Plus infravörös elvű gázdetektor, amely
néhány másodperc alatt képes jelezni a légtérbe került
robbanásveszélyes gázkoncentrációt, akár inert atmoszférában.

A Honeywell EC vagy PID gázdetektorok alkalmasak toxikus gázok (kén-hidrogén, ammónia, kéndioxid, klór, benzol, toluol, VOC, stb.) jelzésére.

Series 3000 Mk II és MkIII 2-vezetékes távadó oxigén és mérgező
gázokhoz robbanásbiztos és gyújtószikramentes kivitelben

RAEGuard 2 PID Fény ionizációs detektor illékony szerves gőzök és
toxikus gázok mérésére

Az XNX egy rugalmasan konfigurálható univerzális távadó, amely az
összes Honeywell szenzor (katalitikus, elektrokémiai, infravörös) jelét
képes fogadni és számos szabványos iparban használt kimenőjelként
továbbítani.

Honeywell gázdetektorok és központok
A Honeywell gázveszélyjelző szenzorok választékában bármilyen ipari alkalmazáshoz
megtalálható a megfelelő eszköz.

RAEGuard 2 PID
Fényionizációs
detektor
illékony szerves
gőzök mérésére

MeshGuard
Vezetéknélküli
gázveszélyjelző
rendszer

XNX távadó
Kompatibilis
minden
Honeywell
gázdetektorral

S3000 MkII /III
2-vezetékes
gázdetektor
toxikus gázok és
oxigén
méréséhez

Searchline
Excel
Infravörös
vonali érzékelő
szénhidrogének
detektálására

Sensepoint XCD
Nyomásálló
tokozású
éghető vagy
toxikus
detektor

Sensepoint
Gázveszélyjelző
szenzorok
mostoha ipari
környezetbe

Sensepoint HT
Gázveszélyjelző
szenzor éghető
gázok jelzésére
150 °C-ig

OELD Optima
Plus
Infravörös elvű
pont detektor
szénhidrogének
jelzésére

Sensepoint XCD
RFD
Távoli
telepítésű
gázdetektor

SPM Flex
Vegyikazettás
gázmonitor
toxikus gázok
méréséhez

Sensepoint XCL
Egyszerűen
telepíthető és
üzemeltethető
gázdetektor

Touchpoint
PRO
64-csatornás
gázveszélyjelző
központ

Touchpoint
PLUS
16-csatornás
gázveszélyjelző
központ

Unipoint
1-csatornás
DIN-sínre
szerelhető
központ
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