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Få ut mer av din gasdetektor –  
med oslagbar prestanda och 
anpassningsbarhet
I IntelliDoX kombineras smarta dockningsmoduler med vår programvara Fleet 
ManagerII för automatiserad instrumenthantering av kompatibla detektorer. 
Det förbättrar produktiviteten, tillförlitligheten och effektiviteten.

Snabb instrumenthantering och bättre produktivitet
IntelliDoX är enkelt att installera. Det tar mindre än 2 minuter från inställning 
av femmodulsdockningen till funktionstest av det första instrumentet. Varje 
modul har separat operativsystem, LCD-skärm och internpump så du kan 
utföra flera åtgärder på samma gång. Så oavsett om du vill funktionstesta tre 
enheter eller göra en kalibrering under tiden får du mer gjort på kortare tid.

Flexibel konfiguration för att möta förändrade 
behov 
Konfigurera max- och minimilarmnivåer – och andra detektorparametrar – 
under hela livslängden på detektorn. Du kan lita på att din detektor alltid 
fungerar på det sätt du vill.

Effektiv användning av nätverk och dataöverföring 
för enkel arkivhållning
Använd USB eller Ethernet för att överföra data om funktionstest, 
exponeringsvärden och gasdetektering.

n Mer omfattande anpassning av underhållsfria enheter

n	Konfigurera larmnivåer, kontrollera efterlevnad bland arbetare och mer

n	Flexibla dockningsstationer och flexibel programvara – utöka till fem 
moduler

n Snabbt och enkelt att ställa in – spara tid

Kompatibla detektorer
n BW Clip-serien

n ConneX1

n GasAlertMicroClip-serien

Enkel att använda Enkel att utöka Enkel att koppla 
till nätverk

Funktionstest i särklass. Med 
FastBump kombineras funktionstest 
av en gasdetektor med applicering 
av testgas för snabbast möjliga 
funktionstestning av gasdetektering. Det 
optimerar inte bara genomströmningen 
utan också sparar på kalibreringsgas, 
som annars skulle gått till spillo.

Automatiskt instrumenthanteringssystem
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Tillgänglig lokalt från

Automatiskt instrumenthanteringssystem

För en komplett förteckning över tillbehör kan du kontakta  
BW Technologies by Honeywell

Multikontakt –    
Konfigurera en  
IntelliDoX-modul för 
anslutning av flera  
kalibreringsgascylindrar

Tillbehör och reservdelar

Funktioner i IntelliDoX:
n Funktionstestning, kalibrering, konfiguration och möjlighet till 

händelseloggning för kompatibla detektorer. Inställningar som 
användare kan uppdatera:

n Branchledande FastBump-test (snabbt funktionstest) som 
eliminerar flaskhalsar och undviker dyrt slöseri av gas vid 
tester 

n	Upp till fem moduler kan kopplas, varje med sin egen  
LCD-skärm och knappsats för individuell operation 

n	Enkel att ställa in – inga verktyg krävs

n Enkel anslutning till ett nätverk via Ethernet

n	USB-port för enkel konfiguration av inställningar för 
dockningsmodul eller för att hämta data utan nätverksåtkomst 

n Automatiserad funktionstestning och spannkalibrering

-	 	Konfigurera 
Larminställningar

-  Visa gasavläsning under 
larm

-  Aktivera indikator på 
regelbrott

-	 Lägg detektor i viloläge

-  Schemalägg 
funktionstester och 
kalibreringspåminnelser

-	 	Överför händelseloggar

-  Inställningar för tidsvisning

-	 	Uppdatera inbyggd 
programvara

Bärbar sats – Bärbar IntelliDoX-teststation i ett 
Pelican-fodral. Sats innehåller: 2 dockningsmoduler, 
ethernet-kabel, nätadapter, flödesregulator, slangar 
och mer.

Specifikationer för IntelliDoX 

Storlek (b x h x d) 13,8 x 36,2 x 10,9 cm (5,4 x 14,2 x 4,3 tum) 
(individuell dockningsmodul)

Vikt 1,91 kg (4,2 lb)

Strömtillförsel 12 V/8,33A ITE ström

Realtidsklocka Visar tid- och datumstämpel

Kommunikations-
metod

Tvåvägs infraröd kommunikation mellan dockningsmodul  
och detektor

Externt  
gränssnitt

•  1 USB-port
•  1 Ethernet-port

Menynavigering •  Ändra displayinställningar
•  Ändra tid och datum
•  Konfigurera gasinlopp
•  Granska IntelliDoX-modul
•  Lösenordsskydd (om aktiverat)
•   Konfigurera visningsspråk på skärmen: Engelska, franska, 

tyska, portugisiska, spanska

Automatiska 
tester

•  FastBump (snabbt funktionstest): på 10 sekunder
•  Standard funktionstest: på 40 sekunder

Datalagring 2 GB internt

Pump Självständig pump i varje IntelliDoX-modul
Flödeshastighet: 350 ml/min

instrumenthante-
ringssystem

Fleet Manager II, version 4.0 eller senare

Klassificeringar Denna utrustning uppfyller FCC-reglerna, del 15, och ICES-003 
i enlighet med EMI-kraven. För drift gäller följande två villkor:  
(1) Denna produkt kan inte orsaka skadliga störningar och  
(2) denna produkt måste godta störningar som tas emot, 
inklusive störningar som får oönskad verkan.

Garanti 2 års komplett garanti

PÅ GRUND AV PÅGÅENDE FORSKNING OCH PRODUKTUTVECKLING KAN SPECIFIKATIONER ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE AVISERING.

Kan utökas till upp 
till fem moduler
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