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Ansvarsfriskrivning 
Honeywell kan under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador på egendom eller personer, oavsett typ 
av eller orsak, som uppstår genom användning av den utrustning som avses i den här handboken. 
Det krävs strikt uppfyllande av de säkerhetsrutiner som anges i den här handboken och extrem försiktighet i 
användningen av utrustningen för att undvika eller minimera risken för personskador eller skador på utrustningen. 
Alla uppgifter, bilder, illustrationer, tabeller, specifikationer och scheman som finns i denna handbok anses vara korrekta 
vid tidpunkten för offentliggörandet eller revideringen. Honeywell gör emellertid inga utfästelser eller ställer garantier för 
någon sådan korrekthet eller exakthet, vare sig direkt eller underförstått, och Honeywell kan under inga omständigheter 
hållas ansvariga inför någon person eller något företag för förlust eller skador som uppstått i samband med användning av 
denna handbok. 
De uppgifter, bilder, illustrationer, tabeller, specifikationer och scheman som finns i denna handbok kan komma att ändras 
utan föregående meddelande. 
Oauktoriserade ändringar i gasdetekteringssystemet eller installationen är inte tillåtna eftersom detta kan leda till 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 
Programvara som ingår i denna utrustning ska endast användas för de ändamål som Honeywell avsett vid leveransen. 
Användaren får inte göra några ändringar, modifieringar, konverteringar, översättningar till andra programmeringsspråk 
eller kopior (utom en säkerhetskopia). 
Honeywell kan under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella fel eller skador i utrustningen, inklusive, men 
inte begränsat till, oförutsedda, direkta, indirekta, särskilda skador eller följdskador, skadestånd för förlorad affärsinkomst, 
affärsavbrott, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk förlust som kan uppstå vid överträdelser av ovanstående 
förbud. 
 

Garanti 
Honeywell Analytics garanterar att Touchpoint Plus-systemet är fritt från defekta delar och tillverkningsfel och åtar sig att 
reparera eller (efter eget gottfinnande) byta ut komponenter som är eller blir defekta trots korrekt användning inom  
12 månader från datumet för driftsättning av en representant som godkänts av Honeywell Analytics* eller 18 månader från 
leveransen från Honeywell Analytics, beroende på vilket som inträffar först. 
Denna garanti täcker inte konsumtionsartiklar, batterier, normalt slitage eller skador som orsakats genom olyckshändelser, 
felanvändning, felaktig installation, gifter, föroreningar eller onormala driftsförhållanden. 
Denna garanti gäller inte för sensorer eller komponenter som omfattas av separata garantier eller för kablar eller 
komponenter från någon tredje part. 
Alla garantianspråk enligt Honeywell Analytics produktgaranti måste göras inom garantiperioden och så snart som möjligt 
som kan anses rimligt efter att en defekt har upptäckts. Kontakta din lokala servicerepresentant för Honeywell Analytics 
och anmäl ditt garantianspråk. 
Detta är en sammanfattning. De fullständiga garantivillkoren finns under Honeywell Analytics "allmänna förklaring av 
begränsad produktgaranti" som finns tillgänglig på förfrågan. 
* En representant som godkänts av Honeywell Analytics är en kvalificerad person som utbildats eller anlitats av Honeywell 
Analytics eller en kvalificerad person som utbildats i enlighet med vad som krävs i denna handbok. 
 

Meddelande om upphovsrätt 
Microsoft, MS och MS-DOS är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corp. 
Andra varumärken och produktnamn som nämns i denna handbok kan vara varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör respektive företag, med ensamrätt. 
Honeywell är ett registrerat varumärke som tillhör Honeywell Automation and Control Systems (ACS). 
Touchpoint är ett registrerat varumärke som tillhör Honeywell Analytics (HA). 
 
Mer information finns på www.honeywellanalytics.com 

  

http://www.honeywellanalytics.com/�
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Kapitel 1. Viktig information 
Den utrustning som avses i denna handbok innehåller komponenter och monteringar som är certifierade för användning i 
en mängd olika miljöer. Det är anläggningsägarens ansvar att bekräfta lämpligheten i att använda utrustningen före all 
installation och användning. 
De monteringar av utrustningen som anges i den här handboken är certifierade tillsammans för enskild användning i ett 
system för detektering av brandfarliga gaser. Ingen annan användning är certifierad för närvarande och därmed inte 
godkänd av tillverkaren. 
Kontrollera produktens märkplåt och leta efter följande märken för att säkerställa att utrustningen är lämplig för den 
placering och det ändamål som avses: 

1.1 Godkänd märkning 
Produkter med CE-märkning uppfyller alla tillämpliga EU-direktiv som anges på Honeywells produktspecifika EG-
försäkran om överensstämmelse. 
 
Produkter med UL-märke uppfyller krav för ordinarie platser. Bokstäverna C och US betyder att produkten dessutom är 
certifierad för användning i Kanada och USA. 
 

1.2 Ytterligare produktmärkning 
Produkter med detta märke får inte kastas i hushållssoporna. De måste alltid forslas till en särskild deponerings- eller 
återvinningsanläggning som tar emot el- och elektronikavfall. En ruta under märket kan visa om det finns någon typ av 
farligt material i produkten. Till exempel bokstäverna Pb betyder att produkten innehåller bly. 
 
Produkter med detta märke är återvinningsbara och ska inte slängas som vanligt avfall. 
 

1.3 Obligatorisk varning – TPPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VARNING 
AV SÄKERHETSSKÄL FÅR DENNA UTRUSTNING ENDAST MANÖVRERAS OCH UNDERHÅLLAS 
AV KVALIFICERAD PERSONAL. LÄS HELA HANDBOKEN NOGGRANT FÖRE ALL DRIFT OCH ALLT 
UNDERHÅLLSARBETE PÅ UTRUSTNINGEN. 
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1.4 Allmänna varningar – TPPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1) Den utrustning som specificeras i denna handbok får endast installeras av personal som utbildats hos 
tillverkaren eller av behöriga personer som utbildats i tillverkarens installationsanvisningar. 

2) Installation måste vara i enlighet med godkända standarder hos lämplig myndighet i gällande land. Läs 
bestämmelserna som gäller lokalt, nationellt och på företaget. 

3) Touchpoint Plus-systemet och ingående komponenter får endast köras i enlighet med de gällande 
driftspecifikationerna. 

4) Touchpoint Plus får inte köras i syreberikad atmosfär, dvs. inte över 25 vol-% syre. 

5) All utrustning som har ett användargränssnitt måste ha lämpligt skydd mot direkt solljus och regn. 

6) Strömväxlingar får inte överskrida DC 18-32 V SELV eller ±10 % av märkströmmen. 

7) Alla versioner av inkapslade apparater är av elklass 1 och måste anslutas till skyddsjord (jordat uttag). 

8) Touchpoint Plus-installationen måste skyddas med isolering eller möjlighet till urkoppling av 
inmatningsspänningen. Isolerings- eller urkopplingsanordningen måste placeras bekvämt i närhet till systemet 
och vara tydligt märkt. Om nätspänning används måste isolerings- eller urkopplingsanordningen slå ifrån både 
ledningsströmmen och neutrala poler, men inte jordningen som ska vara kvar hela tiden. 

9) inmatningsspänningen till Touchpoint Plus ska ha ett överströmsskydd. 

10) Alla kablar ska ha rätt klassning och godkännanden som uppfyller lokala, nationella och företagets regleringar 
och lämpar sig för installation. Kablarna måste dessutom uppfylla de krav som anges i handböckerna till 
anslutna fältanordningar. Detta är särskilt viktigt när fältanordningar är certifierade för användning i riskmiljöer. 

11) Alla signalkablar och sammankopplingar måste vara skärmade ända in till samlingsskenan inuti höljet.  

12) Alla kablar och armerade kablage ska vara anslutna till skyddsjord. Jordslingor och kontakt med 
kabelskärmning måste undvikas. 

13) Tätningar runt kabelingångar, blindpluggar, reducerare, adaptrar och ventilationsfilter måste ha lämpligt 
godkännande och får inte minska IP-klassningar eller skyddsnivåer. Använd inte produkter om det finns hög 
risk för mekaniska skador på utrustningen eller höljet. 

14) Dörrar och ingångar måste hållas stängda när systemet är strömsatt i normal drift. 

15) TPPL-skåp måste vara ordentligt stängda och säkerhetsskruvarna på låsvredet måste vara helt åtdragna under 
normal drift. 

16) All utrustning i denna handbok är klassad för max +2000 m höjd. 

17) Av säkerhetsskäl får denna utrustning endast manövreras och underhållas av kvalificerad personal. Läs hela 
handboken noggrant före all drift och allt underhållsarbete på utrustningen. 

18) Touchpoint Plus-system kan innehålla farliga strömförande terminaler. Lämpliga åtgärder bör vidtas under drift 
och installation, samt vid underhåll och service. Operatörer måste ha lämplig utbildning och erfarenhet så att de 
är medvetna om de risker som de kan utsättas för och har kunskap om åtgärder för att minimera risken för sig 
själva eller andra personer. 

19) Skyddet i TPPL kan försämras eller gå förlorat om utrustningen installeras eller används på ett felaktigt, 
ospecificerat eller otillåtet sätt. 

20) Tänk på att långvarig exponering för vissa koncentrationer av brännbara gaser och luft på en detektor kan ge 
påfrestningar som allvarligt påverkar prestanda. Därför bör detektorn kalibreras om och/eller sensorn bytas ut 
efter ett larm om för hög koncentration. 

21) Om gasdetektering används för avläsning av ackumulerade kan gasavläsningen visa högre värden än den 
faktiska koncentrationen på en detektorplats eller den faktiska koncentrationen hos en viss detektor. 

22) Exponering för vissa kemikalier kan försämra tätningsegenskaperna i materialet som används i larmreläet. 

23) Öppna inte TPPL-höljen och koppla inte från eller till utrustning förrän strömmen har isolerats och området är 
säkert/ofarligt. Detta gäller också vid byte av reservbatterier. 

24) Byte av komponenter kan försämra lämpligheten för användning enligt klass I, avd 2. 
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1.5 Allmänna försiktighetsanvisningar – TPPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Så här använder du handboken 

1.6.1 Avsedda läsare 
Handboken bör läsas av alla som manövrerar eller övervakar gasdetekteringssystemet Touchpoint Plus. 
Endast personal som har fått full utbildning av Honeywell har tillstånd att installera, konfigurera, serva och testa, reparera 
eller renovera Honeywells gasdetekteringssystem. 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 Namnregler som används 
Följande namnregler används i den här handboken: 

Systemstart avser åtgärden att starta programmet från början. 
Meny>Konfiguration>Kanal betyder att du ska utföra en serie kommandon (med knapptryckningar). 

mV-sensor avser en mV-överbryggningssensor. 
Starta om programmet betyder att stänga av och starta om programvaran utan att bryta strömförsörjningen. 
Omstart avser att slå av och sedan på strömmen igen. 
SELV är en förkortning av Safety Extra-Low Voltage (säkra enheter med extra låg spänning). 
[Start] visar att du ska göra en specifik knapptryckning. 
Start betyder att slå på systemet. 
Tryck avser alla åtgärder på pekskärmen, med fingrarna eller en pekpenna.är en förko. 
TPPL är en förkortning för Touchpoint Plus-gasdetekteringssystemet. 

 
  

1)  SMPS-, ingångs- och utgångsmodulerna i Touchpoint Plus har inga delar som kan repareras av användaren. I 
den osannolika händelsen av att fel skulle uppstå får artikeln endast ersättas med reservdelar från tillverkaren. 

2)  Använd inte vassa föremål på pekskärmen eftersom detta kan orsaka allvarliga skador på användargränssnittet 
och påverka IP-klassningen. 

3)  Använd endast mjuka, fuktade trasor eller skärmvåtservetter för att rengöra Touchpoint Plus. Använd inte 
lösningsmedel eller slipmedel eftersom detta ger irreparabla skador. 

4)  Efter driftsättning är Touchpoint Plus avsedd att köras kontinuerligt. 

5)  Lossa säkerhetsskruvarna innan du drar i låshandtaget. Annars kan du orsaka allvarliga skador på höljet. 

6)  Placera inte föremål på höljena som detta kan orsaka överhettning och medföra att höljen ramlar ned från 
väggen. 

VIKTIGT! 
Personal som arbetar på eller i närheten av gasdetekteringssystemet Touchpoint Plus måste uppmärksammas 

om innehållet i kapitel 2 – om säkerhetsrisker, varningar och försiktighetsanvisningar. 
Innan systemet packas upp ska den medföljande dokumentationen gås igenom. 
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1.6.3 Tillhörande handböcker 
Den här TPPL-användarhandboken bör användas tillsammans med tillhörande handböcker eller dokumentation till 
hjälpkomponenter och fältanordningar. 
Den här TPPL-användarhandboken (0996 MAN) finns tillgänglig på följande språk: 

• Kinesiska (förenklad) Pt. nr 3011M5042 
• Nederländska  Pt. nr 3011M5043 
• Engelska (UK)  Pt. nr 3011M5044 
• Franska (Kanada)  Pt. nr 3011M5045 
• Franska (Frankrike) Pt. nr 3011M5046 
• Tyska   Pt. nr 3011M5047 
• Italienska  Pt. nr 3011M5048 
• Japanska  Pt. nr 3011M5049 
• Koreanska  Pt. nr 3011M5050 
• Portugisiska (Brasilien) Pt. nr 3011M5051 
• Portugisiska (Portugal) Pt. nr 3011M5052 
• Ryska   Pt. nr 3011M5053 
• Spanska (Mexico)  Pt. nr 3011M5054 
• Spanska (Spanska) Pt. nr 3011M5055 
• Svenska   Pt. nr 3011M5056 
• USA (engelska)  Pt. nr 3011M5057 

 
Den kompletterande installations- och konfigurationsguiden till TPPL Modbus (Pt. nr 3011M5027) finns tillgänglig på 
engelska och rekommenderas endast för OEM- och Modbus-specialister. 
 
Den tekniska TPPL-handboen (Pt. nr 3011M5001) innehåller detaljerad information om installation, driftsättning, underhåll, 
reparationer, reservdelar och uppgraderingar. Informationen är riktad till Honeywellproffs, dvs. kvalificerad teknisk 
personal med utbildning i TPPL, partner till Honeywell och OEM-tillverkare. Den finns bara på engelska. 
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Kapitel 2. Säkerhetsrisker, varningar och 
försiktighetsanvisningar 
2.1 Säkerhet 

Fel konfiguration, underhåll, drift eller modifiering av gasdetekteringssystemet Touchpoint Plus, eller installationen av 
Touchpoint Plus, kan medföra allvarlig risk för hälsa och säkerhet hos personal och i arbetsmiljön. Därför är det viktigt att 
innehållet i detta kapitel förstås till fullo av alla som har tillgång till gasdetekteringssystemet och tillhörande utrustning. 
Efter rätt installation är det här gasdetekteringssystemets hölje klassat som IP65. 
Det kan installeras i miljö med föroreningsgrad 2 (dvs. laboratorium, kontor eller kontrollrum) eller föroreningsgrad 3 (dvs. 
ouppvärmda pannrum) i enlighet med IEC/UL/EN 61010–1: Elektrisk utrustning för mätning, styrning och 
laboratorieändamål. 
I samtliga fall kan det finnas flera risker förknippade med användning och underhåll av utrustning, varför stor försiktighet 
alltid måste iakttas. Risker som kan förekomma: 

• Elrisk klass 1 (AC 110/220 V, DC 18-32 V) 
• Mekaniska risker (tunga komponenter, svängande dörrar, låshandtag osv.) 
• Miljörisker (giftiga omgivningar) 
• Brand- och antändningsrisker 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Varningar och försiktighetsanvisningar 
Säkerheten i denna utrustning är förstärkt med säkerhetsetiketter som är synligt fästa på utrustningen. Etiketterna som 
används och hur det är placerade beskrivs i kapitel 2.2.1 om etiketter med säkerhetsvarningar. 
Andra möjliga risker och deras allvarlighetsgrader anges i handboken, med signalord, riskbeskrivning och en 
internationellt igenkännlig symbol för fara, som i de tre exempelrutorna nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARA 
Fara indikerar en omedelbar fara som, om den inte undviks, mycket sannolikt kan resultera i dödsfall eller 

allvarlig personskada. 

VARNING 
Varning indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig 

personskada. 

FÖRSIKTIGHET 
Försiktighetsanvisningarna indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i 
mindre eller måttliga skador. Dessa används också för att varna användaren för osäkra arbetsmetoder och 

potentiella skador på utrustningen. 

FARA 
Touchpoint Plus är inte certifierat hos ATEX/IECEx så systemet får endast installeras i säkra områden där det 

inte finns några brandfarliga miljöer och där syrgaskoncentrationen inte får överstiga 25 % v/v O2. 
Touchpoint Plus är lämpligt för användning i klass I, avd 2, grupp A, B, C och D, eller endast på ofarliga platser. 
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2.1.2 Säkerhetsrisker 
Följande specifika risker förekommer vid installationen och användningen av denna utrustning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING – GIFTIGT AVFALL OCH SKADLIGA BIPRODUKTER 
Touchpoint Plus-systemet och/eller dess sensorer kan förorenas av miljön där de används. Det är kundens 

ansvar att säkerställa att alla lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits före all hantering av komponenter eller 
överföring av komponenter till en annan part. 

VARNING – LIVSFARLIG SPÄNNING 
Alla strömförsörjningsenheter måste vara fasta installationer och ha en strömbrytare (RCD/jordfelsbrytare). Det 

måste finnas ett sätt att obehindrat isolera och blockera strömförsörjningen manuellt i närheten utan att 
skyddsjordningen bryts. 

Löstagbara stickproppar/kopplingsplintar är inte tillåtna under några omständigheter. 

VARNING – LIVSFARLIG SPÄNNING 
Det kan finnas livsfarlig ström i denna utrustning när elförsörjningen är på och även efter att elen slagits av. När 

dörrarna är öppna finns det risk för dödsfall eller personskador på grund av elstötar. 
Isolera strömmen innan du öppnar elektriska manöverpaneler. Kontrollera att all restström har laddats ur helt 

innan du vidrör strömförande terminaler. 

VARNING – RISKER KOPPLADE TILL LITIUMBATTERIER 
Litiumbatterier kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall vid förtäring och kan fatta eld eller explodera om 

de hanteras felaktigt, laddas, bränns eller kasseras på ett felaktigt sätt. 
Hantera alltid batterier försiktigt. Förvara dem utom räckhåll för barn och kasta dem i enlighet med lokala 

föreskrifter. 
Batterier (oavsett typ) får endast hanteras, monteras, tas bort eller bytas i icke-farliga (säkra) områden. 

FARA – RISK FÖR ANTÄNDNING 
Touchpoint Plus är inte certifierat hos ATEX/IECEx så systemet får endast installeras i säkra områden där det 

inte finns några brandfarliga miljöer och där syrgaskoncentrationen inte får överstiga 25 % v/v O2. 
Touchpoint Plus är lämpligt för användning i klass I, avd 2, grupp A, B, C och D, eller endast på ofarliga platser. 

VARNING – LIVSFARLIG SPÄNNING 
Livsfarlig spänning kan ackumuleras, både internt och externt i systemet. Alla installationer, dvs. även höljen och 

externa anordningar, måste vara jordade och fortsätta vara jordade när strömförsörjningen bryts. 
 

Jordningssymbolen (PE) visas till vänster och den har alltid grön bakgrund. Förväxla inte detta med symbolerna 
för chassijord och utrustningsjord som visas nedan. 
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2.1.2 Säkerhetsrisker (forts.) 
Följande allmänna risker förekommer vid användningen av denna utrustning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VARNING – ANVÄND INTE VATTEN 
ANVÄND INTE VATTEN om ett litium batteri överhettas eller bränns eftersom det kan göra branden värre och 

orsaka en explosion. 
Evakuera området omedelbart och ring räddningstjänsten. 

FÖRSIKTIGHETSANVISNING – HÄLSO- OCH MILJÖFARLIGT 
Denna utrustning innehåller ett flertal potentiellt giftiga ämnen som kan utgöra en hälso- eller miljöfara om de 
utsätts för mycket höga temperaturer, flyktiga organiska föreningar eller frätande ämnen eller om de hanteras 

eller bortskaffas på fel sätt. 

VARNING – BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK 
Batterier kan explodera om de missköts. Montera inte isär dem eller utsätt dem för värme. 

FÖRSIKTIGHETSANVISNING – RISK FÖR PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ 
EGENDOM 

Följ alltid ett säkert arbetssystem vid allt arbete med säkerhetssystem. 

FÖRSIKTIGHETSANVISNING – RISK FÖR SKADOR PÅ UTRUSTNING 
Innanför Touchpoint Plus finns det statiskt känsliga komponenter. Isolera alltid ström och urladdningskretsar 

innan du vidrör inre komponenter. Förebygg alltid med antistatiska åtgärder. 

FÖRSIKTIGHETSANVISNING – RISK FÖR HÖRSELSKADA 
Touchpoint Plus kan användas för att styra höga larm och sirener. Använd alltid hörselskydd när du arbetar i 

närheten av höga eller högfrekventa ljud. 

FÖRSIKTIGHETSANVISNING – RISK FÖR ÖGONSKADA 
Touchpoint Plus fungerar med högspänning i växel- och likström som kan orsaka ljusbågar och gnistor vid 

kortslutning. Använd alltid ögonskydd när höljet är öppet. 

FÖRSIKTIGHETSANVISNING – RISK FÖR PERSONSKADA OCH SKADA PÅ 
EGENDOM 

Varje Touchpoint Plus-hölje är tungt och väger betydligt mer när de packas. Kontrollera alltid att en manuell 
riskbedömning gjorts före all flytt eller installation av systemet och säkerställ att höljen är ordentligt fastsatta på 

en lämplig vertikal yta. Placera inte föremål på höljena. 
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2.2 Placering och beskrivning av varningsetiketter 

2.2.1 Etiketter med säkerhetsvarningar 
I enlighet med kraven i den europeiska standarden EN 60825-1 sitter det lämpliga varningsetiketter på angivna platser på 
utrustningen. Dessa anger under vilka förutsättningar användaren riskerar att utsättas för elektriska stötar. 
  

Figur 1. Etikett med snabbstartguide 
(Inte skalenlig) 

Figur 2. Etikett med klassificering enligt 
bestämmelser 

(Externa – visas inte nedan) 

  

Figur 3. Skyddsjordning Figur 4. Utrustningsjordning 

Denna skyddsjordningsetikett används internt i 
systemet och är normalt inte synlig för användaren. 

Denna utrustningsjordningsetikett används internt i 
systemet och är normalt inte synlig för användaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Placeringar av interna etiketter  
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2.3 Elrisker 
Gasdetekteringssystem innehåller elektriska delar som kan vara farliga och därför måste lämpliga försiktighetsåtgärder 
vidtas för att förhindra risk för elstötar. Detta är särskilt viktigt om outbildade/okvalificerade personer får öppna höljet 
(t.ex. för att använda/ta bort/sätta tillbaka SD-kortet). 

2.3.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 
• Innan något arbete eller service påbörjas ska den tillhörande handboken läsas. 
• Endast personer som utbildats och certifierats av Honeywell är godkända att utföra service, montering eller ta bort 

inre delar. 
• På grund av säkerhetskraven bör endast ett minimalt antal utbildade personer ha tillträde till området medan arbete 

utförs. Sätt upp varningsskyltar och staket om det behövs. 
• Följ vedertagna arbetsmetoder och rutiner och observera elmärkningar på platsen där utrustningen är installerad. 
• Använd aldrig utrustning i drift med öppna dörrar, borttagna manöverpaneler eller monterade kortslutningslänkar. 
• Gör inga tester av strömförande enheter utan ett säkert arbetssystem (SSoW). 
• Håll alltid området runt utrustningen torrt och fritt från hinder. 
• Slå av och koppla från all ström till utrustningen vid misstanke om att vätska trängt in. 
• Använd aldrig utrustning om strömkabeln är nött eller skadad. 
• Bär inte armbandsur, ringar, halsband eller andra smycken vid arbete runt elkretsar eller rörliga delar. 
• Förebygg alltid med antistatiska åtgärder vid arbete med elkretsar. 
• Arbeta aldrig ensam med elektrisk utrustning. 
 

2.3.2 Testning och byte av komponenter 
Före alla slags elprovningar eller byten av delar: 
• Läs den här handboken för kännedom om var det finns komponenter med högspänning. 
• Isolera systemet vid huvudströmbrytaren, spärra det i läget "Off" och sätt upp ett meddelande om att underhållsarbete 

pågår. 
• Vänta alltid 5 minuter efter avstängning av ström till utrustningen så att all lagrad el har försvunnit. 
• Förutsätt aldrig polaritetet vid kabeldragning eller byte av komponenter. Titta på kopplingsscheman eller kontakta 

Honeywell för bekräftelse. 
• Använd endast Honeywells godkända reservdelar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING – OBEHÖRIG PERSONAL 
Endast personer som utbildats och certifierats av Honeywell är godkända att utföra testning och byte av 

komponenter. Arbete som utförts av obehöriga kan resultera i farliga situationer och ogiltigförklara tillverkarens 
garanti. 

ANTISTATISKA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Antistatiska försiktighetsåtgärder för att förhindra allvarliga skador på elektroniska komponenter. 
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2.3.3 Antistatiska försiktighetsåtgärder 
Touchpoint Plus-systemet har moderna elkretsar med kretskort som har statiskt känsliga komponenter. Dessa kan skadas 
allvarligt om de utsätts för statisk urladdning. Statisk urladdning kan genereras på den mänskliga kroppen vid friktion eller 
förflyttning och frisläpps via den första kontakten med jord. Den kan också hoppa mellan objekt som har olika elektrisk 
potential. 
Statisk urladdning märks inte alltid direkt och kan orsaka driftstopp när som helst efter att den inträffat. Det är därför viktigt 
att alla vidtar följande försiktighetsåtgärder vid hantering av kretskort: 
• En branschgodkänd antistatisk handledsrem, med en resistiv komponent som är större än 1Megohm, måste bäras 

och vara ansluten till jord. Förbindelsen mellan remmen och jord måste kontrolleras regelbundet. 
• Kretskort får endast vidröras i sina ickeledande kanter. Låt inte några komponenter, ledande spår eller kontakter 

komma i närhet av kroppen, kläder, maskiner, strömkällan eller annat material än en statiskt avledande matta. 
• Såvida inte anordningen innehåller batterier måste antistatiska förpackningar alltid användas för att transportera 

kretskort och integrerade kretsar. Alla elektroniska Touchpoint Plus-komponenter levereras i lämpliga förpackningar 
som kan återanvändas vid retur av produkter för kontroll eller reparation. 

• Undvik att bära kläder som är tillverkade av eller innehåller en hög andel konstfibrer. Dessa kan bygga upp en hög 
statisk potential som kanske inte kan avledas genom kroppen eller handledsremmen. 

 
Samlingsskenan inuti höljet ger en effektiv jordning. Här kan ett lämpligt antistatiskt armband också anslutas förutsatt att 
gasdetekteringssystem är anslutet till skyddsjord via elnätet. 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 God praxis 
När systemet stängs av är det bra att vänta minst 15 sekunder innan det slås på igen. Då kan kretsarna och RAM laddas 
ur tillräckligt innan det slås på igen. Underlåtenhet att göra detta kan medföra datakorruption. 

2.3.5 Risker med litiumbatterier 
Litiumbatterier är monterade i Touchpoint Plus som reservströmkällor. 
Det fabriksinstallerade batteripaket TPPLOIBB ska bytas till batteripaket Honeywell Analytics Asia Pacific med 
artikelnummer TPPLSIBB och PCB-CMOS-batterier av typ CR2032 . 
Användning av andra batterier kan medföra risk för brand eller explosion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIGT! 
Rätt installerad är utrustningsjordningen ansluten direkt till nätjord via skyddsjord och huvudströmkabel. 

Jordningskretsen ska inte kunna brytas med huvudströmbrytaren eller andra strömbrytare. 

GIFT- OCH BRANDRISKER MED LITIUMBATTERIER 
Litiumbatterier kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall vid förtäring och kan fatta eld eller explodera om 

de hanteras felaktigt, laddas, bränns eller kasseras på ett felaktigt sätt. 
Hantera alltid litiumbatterier med försiktighet, förvara dem utom räckhåll för barn och släng dem i enlighet med 

lokala föreskrifter. 
Batterier får endast monteras, tas bort eller bytas i icke-farliga (säkra) områden. 
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2.3.6 Produktens kravuppfyllande 
Denna produkt överensstämmer med följande standarder och direktiv. 
Andra säkerhetsanvisningar kan gälla för hela systeminstallationen om en OEM-produkt är integrerad i annan utrustning 
eller maskin. 
 

Säkerhet Överensstämmelse 

Farlig plats 
(brandsäker) 

Klass 1, avd 2, grupp A,B,C,D, temp. kod T4 
ISA 12.12.01-2013 
CSA C22.2 nr 213–M1987 

Elsäkerhet 
CAN/CSA C22.2 nr 61010-1 och nr 142 
UL 61010–1 (utgåva 3); UL508 
IEC/EN 61010–1 (utgåva 3) 

EMC/RFI EN 50270 

Lågspänningsdirektivet IEC/EN 61010–1 (utgåva 3) 

Gasprestanda* ISA 12.13.01 och CSA C22.2 nr 152 
 
* Godkännandena ISA 12.13.01 och CSA C22.2 nr 152 är endast tillämpliga på mV-sensorer av modell 705 och MPD eller 
en lämpligt certifierad mA-sensor. 
 
OBS! Den utrustning som avses i denna handbok innehåller komponenter och monteringar som är certifierade för 
användning i en mängd olika miljöer. Det är anläggningsägarens ansvar att bekräfta lämpligheten i att använda 
utrustningen före all installation och användning. 
 
Kontrollera produktens märkplåt och leta efter följande märken för att säkerställa att utrustningen är lämplig för 
den placering och det ändamål som avses: 
 
Produkter med CE-märkning uppfyller alla tillämpliga EU-direktiv som anges på Honeywells produktspecifika EG-
försäkran om överensstämmelse. 
 
Produkter med UL-märke uppfyller krav för ordinarie platser. Bokstäverna C och US betyder att produkten dessutom är 
certifierad för användning i Kanada och USA. 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIGT! 
Läs hela handboken noggrant före all drift och allt underhållsarbete på utrustningen. 
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2.3.7 Användningsvillkor 
Touchpoint Plus får endast användas: 
• Av rätt utbildad personal. 
• Under förhållanden som godkänts av Honeywell. 
• Med lämplig behörighet. 
• Med tillämpning av godkända underhålls- och serviceprocedurer. 

2.3.8 Utbildning av personal 
Honeywell och/eller dess återförsäljare kan tillhandahålla utbildning för operatörer och underhållspersonal. Personal som 
har utbildats i drift och underhåll får endast utföra de procedurer och arbetsuppgifter som de lärt sig under utbildningen. 
Honeywells certifierade underhållstekniker ska utföra alla andra uppgifter. 
Honeywell kan också ge ytterligare utbildning eller vidareutbildning. Regelbunden repetition av utbildningen 
rekommenderas och vid ändring eller uppgradering av utrustningen/installationen. 

2.3.9 Förhållanden som uppfyller lokala, nationella och internationella säkerhetsföreskrifter 
Godkända förhållanden måste uppfylla alla krav enligt gällande nationella och internationella säkerhetsnormer och 
lagstadgade krav på el, EMC och hälsorisker. Dessutom måste krav från anläggningens säkerhetssamordnare och alla 
lokala säkerhetsföreskrifter uppfyllas. 

2.3.10 Vederbörligt tillstånd 
Innan produktion, underhåll eller service utförs måste ett skriftligt godkännande erhållas från någon av följande personer 
för att bekräfta att den föreslagna åtgärden uppfyller nödvändiga säkerhetskrav: 
• En behörig person med professionell kompetens i motsvarande tekniska ämne. 
• Den fabrikschef, tekniska chef eller konstruktionschef som är ansvarig för arbetsområdet. 
• Anläggningens säkerhetssamordnare eller en auktoriserad representant för Honeywell eller godkänd distributör. 

2.3.11 Godkända underhålls- och serviceåtgärder 
Godkända underhålls- och serviceåtgärder är de som anges i den här handboken eller har tillåtits separat av Honeywell. 
Det kan vara nödvändigt att upprätta ett tillfälligt LCA-område (Locally Controlled Area) för att begränsa tillträde vid 
underhåll, provning och underhåll av denna utrustning. 
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Kapitel 3. Allmän beskrivning av systemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Väggmonterad styrenhet Touchpoint Plus 

Touchpoint Plus är en digital styrenhet med pekskärm på ingångsnivå (eller uppgraderad) för installation av 
gasdetektering inom lättare industri och kommersiella anläggningar. Det har åtta ingångskanaler med ytterligare åtta 
kanaler tillgängliga via en valfri expansionsenhet (se OBS nedan). 
Den kan hantera en rad olika mA-, millivolt- och katalytiska sensorer och analoga ingångar och kan styra flera olika 
utgångar med ljud- och ljussignaler och solenoidventiler. 
Apparatlådorna är tillverkade i slagtålig plast och har helt förseglade öppningar med enkel åtkomst. De levereras med 
väggfäste eller kan monteras direkt på en fast vertikal yta eller ett rack. Kabelingång med förskruvning på undersidan. 
Touchpoint Plus är klassad IP65, vilket innebär att det är dammsäkert och kan utsättas för lågt vattentryck utan betydande 
intrång. Detta gör den särskilt lämpad för kontor, kontrollrum och ouppvärmda pannrum. 
OBS! För närvarande är Touchpoint Plus endast tillgängligt som ett sammansatt gasdetekteringssystem, men kontakta 
Honeywell Analytics för information om uppgraderingar i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Typiska installationer 

  

SD-kort Ljud-/ljuslarm 

mA-slingsensorer 

Reläer/manöverdon mA-slinga 

mV-överbryggningssensorer 
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Figur 8. Sprängskiss över TPPL-styrenhet 

 
Både Touchpoint Plus och dess valfria expansionsenhet har alternativ för växelström, likström och batterireservström. Den 
valfria expansionsenheten har inte moderkort eller bildskärm (LCD). 
 
Funktioner i styrenheten: 
• LCD-färgpekskärm med gränssnitt och menyer på flera språk 
• Lösenordsskydd 
• Flexibel huvudström: 50–60 Hz 110/220 V ~ (AC), 18–32 V  (DC), Max 105 W för en enstaka enhet eller 210W för 

kombinerade bas- och expansionsenheter 
• Upp till 8 kanaler med analog ingång (0–22 mA, mV med överbryggning för katalytisk sensor) 
• 2- eller 3-trådiga signalingångar 
• Upp till 24 kanaler för relädata som kan konfigureras av användaren 
• Upp till 8 kanaler för konfigurerbar mA-utgång 
• Larmuppdatering vid bekräftelse 
• Automatisk självdiagnos med felkoder 
• Händelseinspelning 
• SD-kort 
 
 
 
 

  

Höljets dörr med 
pekskärm 

Moderkort 

SMPS 

Moduler 

Bakplan 

Hölje 

LCD-skärmenhet 

Vanlig 
datakommunikationskabel 

Reservbatteri 
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3.1 Hur höljet öppnas och stängs 
1) Kontrollera att det är säkert att öppna höljet och slå av och isolera elektrisk ström om det behövs. 

2) Skruva ur de två x 3 mm insexsäkerhetsskruvarna (1) tills de lossnar (2). 

3) Dra i handtaget med bara en handskbeklädd hand tills det öppnas (3). Använd inte onödigt våld. 

4) Öppna dörren i höljet helt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Skruva ur de två säkerhetsskruvarna och öppna höljet 

 

5) Vid stängning utförs dessa steg i motsatt ordning. Använd inte onödigt våld och du får inte trycka på membranet eller 
pekskärmen. 

 
OBS! försänkningen i dörren har en miljötätning som kräver ett visst tryck för att stänga dörren ordentligt. Höljets handtag 
används främst för att tillämpa det här trycket, men du kan hjälpa till genom att trycka hårt på dörren direkt ovanför 
handtaget när du trycker ned handtaget. 
 
 
 
 
 
 

  

1 
2 

3 

VARNING 
TPPL-höljena måste vara helt stängda och låsta under normal drift. 
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3.2 Utrustningsspecifikation 

3.2.1 Strömspecifikationer (enbart styrenhet) 
Touchpoint Plus-systemet är utformat för att fungera med enkelfas, 50 till 60 Hz, 110/220 V~ (AC) med en normal 
energiförbrukning på mindre än 105 W. 

Alternativt kan det vara kopplad till 18–32 V (DC) strömförsörjning med typisk strömförbrukning på mindre än 105W. 
Systemet kan ha ett extra reservbatteri som skydd mot kortvariga strömavbrott. 
 

In 

Spänningsområde AC AC 110/220 V, manuellt omkopplingsbar 
300 V AC överspänningsskydd i 5 sek utan skador 

AC-frekvensområde 50–60 Hz ± 6 % 

AC-strömförbrukning (typ) 3 vid 115 VAC, 2A vid 230 VAC 

Kallstartström (typ) 40 A vid 230 VAC 

Läckström <2 mA vid 240 VAC 

Ut 

Likspänning 24 V 

Märkström 6,5 A 

Strömintervall 0–6,5 A 

Nominell effekt 156 W 

Skydd 
Överbelastning 110–150 % nominell uteffekt 

Överspänning 27,6–32,4 VDC hiccup-läge som återställs automatiskt när felet är 
avhjälpt. 

Table 1. Strömförsörjning (SMPS RS-150-24) elklasser 

 

nr Strömförbrukning Kvant Maxeffekt (W) Kommentarer 

1 Gränssnittsmodul 1 3,6 
 

2 Huvudmodul 1 1,7 
 

3 mA-ingångsmodul 1 0,9 Inkluderar inte ström till 
fältanordningsenheter 

4 Fältanordningsenheter med 
mA-ström 8 40,0 Ström till endast mA-inmatningsmodul 

5 mV-inmatningsmodul 1 8,5 
 

6 Modul med dubbelingång 1 9,4 
 

7 mA-utgångsmodul 2 8,6 
 

8 Reläutgångsmodul 2 2,0 
 

9 Laddningsström till 
reservbatteripaket 1 5,3 

 
10 Ljud-/ljuslarm 4 28,8 

 
11 SMPS-effektförlust – 14.0 

 
HÖGSTA TILLÅTNA FÖRBRUKNING 104.9 

 
Table 2. Beräkningar av högsta tillåtna förbrukning 
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3.2.2 Vikter 
OBS! Baserat på en inmatningsmodul, två mA-utgångsmoduler, två utgångsreläer, SMPS och reservbatterier till basenhet 
och expansionsenhet. 
 

 TPPL-basenhet TPPL-expansionsenhet 

Enbart systemet 8,5 kg 8 kg 

Systemet med förpackning 9 kg 8,5 kg 

Table 3. Systemvikter 

3.2.3 Dimensioner 

Yttre mått Millimeter Tum 

Djup 156 6,2 

Längd 426 16,9 

Bredd 300 11,8 

Table 4. Systemets dimensioner 

3.2.4 Temperatur i driftomgivningen 
-10 °C till +55 °C (14 °F till 131 °F) 

3.2.5 Total luftfuktighet i driftomgivningen 
5 % till 95 % rel. ickekondenserande luftfuktighet 

3.2.6 Förvaringsförhållanden (utan batterier) 
-25 °C till +60 °C-13 °F till 140 °F) vid 5 % till 95 % rel. icke-kondenserande fuktighet 

3.2.7 Förvaringsförhållanden (med batterier) 
1 år:  -20 °C till +25 °C (-4 °F till +077 °F) 
3 månader: -20 °C till +45 °C (-4 °F till +113 °F) 
1 månad: -20 °C till +60 °C (-4 °F till +140 °F) 

3.2.8 IP-klassning 
Höljena är tätade i klass IP65 vid användning av lämplig kabeltätning vid kabelingången. 

3.2.9 Konstruktion 
Systemets höljen är tillverkade i PC-ABS-plast med en säker dörrpanel på framsidan med snabbkoppling. 
Styrenhetens dörrpanel har en LCD-färgpekskärm med ett membran som täcker över ytterligare knappar, lysdioder och en 
varningssignal. 
Inuti styrenhetsskåpet finns en omkopplingsbar strömförsörjningsenhet (SMPS) med en nominell effekt på DC 24 V, ett 
extra litiumreservbatteri, en huvudmodul, en mA-/mV-inmatningsmodul, två mA-utgångsmoduler, två relämoduler, 
säkringar, samt elektronik till styrenheten och användargränssnittet. 
Den valfria expansionsenheten har samma moduler och extra reservbatteri, men inte styrenhet eller användargränssnitt. 
Båda skåpen har en gemensam jordad strömskena som måste vara ansluten till skyddsjord med en strömbrytare som inte 
kopplar ur jordledningen. 
  



Allmän beskrivning 

MAN0996_utg 1_02/16  Touchpoint Plus 
Pt. nr 3011M5044_SV 18 Användarhandbok 

3.2.10 Förpackning till Touchpoint Plus 
• Ytterförpackningen till Touchpoint Plus är tillverkad i kartong. De kan lämnas in på de flesta återvinningsstationer. 
• Innerförpackningen till Touchpoint Plus är tillverkad i Stratocell®, som är ett polyetenskum med låg densitet (LDPE). 

Skummet kan återvinnas till nytt Stratocell® där sådana återvinningsanläggningar finns. 

3.2.11 Förpackningskomponenter för retur till tillverkaren 
Honeywell kan inte ta emot någon försändelse som inte överensstämmer med den europeiska klassificeringen, 
märkningen och förpackningsreglerna i förordning (EG) 1272/2008. 
Kontakta din distributör, leverantör eller tillverkare om du behöver ytterligare råd. 

3.2.12 Avyttring (WEEE-direktivet) 
Systemet innehåller litiumbatterier och ett flertal homogena farliga ämnen. Dessa bör avyttras noggrant i enlighet med 
WEEE-direktivet och lokala lagar och riktlinjer. Dessa får under inga omständigheter slängas som hushållsavfall. 
 
 

3.3 TPPL-konstruktion 
TPPL-systemet består av en basstyrenhet och en valfri expansionsenhet som visas nedan. 

3.3.1 TPPL-basstyrenhet 
I denna figur visar byggstenarna i bassystemet till Touchpoint Plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Layout på styrenhetenföre installation 

1 Pekskärm PCB 9 Batterianslutning 

2 SD-kort 10 mA-utgångsmoduler 

3 Moderkort 11 Reläutgångsmoduler 

4 Modbusterminaler (tillval) 12 Huvudmodul 

5 Ethernet-kontakt 13 Ingångsmodulen (mA/mV/dubbel) 

6 Omkopplingsbar 
strömförsörjningsenhet (SMPS) 

14 Reservbatteri 

7 DIP-omkopplare (bakplan)* 15 Nätingång 

8 Strömbrytare till batteri 16 Jordad strömskena 
 

* DIP-omkopplaren (14) används för att aktivera/inaktivera expansionsboxen som tillval. Se Kap. 3.3.3 TPPL DIP-
omkopplare för ytterligare information. 
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3.3.2 TPPL-expansionsenhet 
I denna figur visar byggstenarna i expansionsenheten till Touchpoint Plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Layout på expansionsenheten före installation 

1 Ingen pekskärm 9 Batterianslutning 

2 Inget SD-kort 10 mA-utgångsmoduler 

3 Inget moderkort 11 Reläutgångsmoduler 

4 Inga Modbusterminaler 12 Huvudmodulen (endast ström och CAN) 

5 Ingen Ethernet-kontakt 13 Ingångsmodulen (dubbel) 

6 Omkopplingsbar 
strömförsörjningsenhet (SMPS) 

14 Reservbatteri 

7 DIP-omkopplare (bakplan)* 15 Nätingång 

8 Strömbrytare till batteri 16 Jordad strömskena 
 

3.3.3 TPPL DIP-omkopplare 
TPPL-bakplanen har en DIP-omkopplare (14 i figurerna ovan) som styr interaktionen mellan basenhetens (master) och 
den valfria expansionsenhetens bakplan. När dessa DIP-omkopplare är inställda behöver de inte ändras igen. 
 

   

Basenhet 
Båda på 

Basenhet med slave 
1 på, 2 av 

Expansionsenhet 
1 av, 2 på 

Figur 12. Inställningar av DIP-omkopplare för bakplan 
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Den här sidan är tom med avsikt. 
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Kapitel 4. Användarhandbok till Touchpoint Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPPL-pekskärmen är den primära kontrollen och visningsmetoden, men det finns också ett valfritt webbgränssnitt som för 
närvarande endast kan användas som fjärrvisning (se Kap 4.17 TPPL-övervakning via webbgränssnitt för mer 
information). 

4.1 Allmänt användargränssnitt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Användargränssnitt i styrenheten Touchpoint Plus 

Gränssnittspanelen (bilden ovan) har: 
• En pekskärm i färg för systemets normala funktion, underhåll och konfiguration 
• Lysdioder som indikerar ström, larm/fel och undertryckt läge 
• Statusindikatorerna för aktiv kanal (01 till 08) (kap. 07 är inte driftsatt i det här exemplet) 
• Statusindikatorerna för expansionskanal (09 till 16) (inte driftsatta ovan) 
• Membranknapp för godkännande*/återställning (visas med pil ovan) 
• Inbyggd larmsummer (vänster sida) 
 
*Med membranknappen bekräftas och tystas aktiva larm och utlösta larm kan återställas, beroende på situationen och hur 
längen knappen är nedtryckt. Se Kap 4.8 Reagera på larm för ytterligare information. 
 
Ytterligare systemgränssnitt som finns: 
• Terminaler för fjärrundertryckning och fjärråterställning i huvudmodulen 
• Ett fast relä och två konfigurerbara reläer i huvudmodulen för systemfel, larm och undertryckning 
• Tre specifika larmutgångar för ljus- och ljudlarm 
• En SD-kortplats för dataloggning och uppdateringar av firmware/programvara 
• En valfri expansionsenhet med valfri dubbel inmatningsmodul (mV och mA) 
• Valfritt fjärrwebbgränssnitt i nätverk via RS485-port 
• Valfritt fjärrstyrt Modbus TCP/IP via trådbunden terminal 
 
  

VARNING 
Om höljet öppnas kan det exponera strömförande elektriska kretsar. Allt vidrörande av oskyddade anslutningar 

och kablar kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. Stäng alltid av och isolera systemet innan du öppnar 
dörren. Slå inte på strömmen igen förrän dörren är stängd och låst. Kör inte TPPL med olåst dörr. 

Vidta alternativa säkerhetsåtgärder när strömmen är avstängd. 

Lokal knapp för 
godkännande/återställning 
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4.2 Pekskärm 
Pekskärmen är enbart tryckbar och det går inte att svepa eller nypa på skärmen. 
Pekskärmen har fyra behörighetsnivåer: Visningsläget är tillgängligt för alla användare men för konfiguration, underhåll 
och systemtest krävs det lösenord. (Se Kap. 4.4 Menyalternativ och åtkomstnivåer för ytterligare information.) 
Det finns endast tre konton med lösenord: Administratör, Service och Operatör. Deras lösenord måste bevakas noga. 
Borttappade lösenord kan endast ersättas av någon med högre behörighet, så för administratören kommer detta att vara 
en representant från Honeywell. 
Lösenordsinnehavare bör endast tilldelas en behörighetsnivå. 

4.3 Slå på och av systemet 
Innan du slår på strömmen så kontrollera att systemet har driftsatts eller att en kvalificerad person har kontrollerat att 
kablarna är säkra och uppfyller lokala regler. Kontrollera även att batteriets strömbrytare är ”På” och att SD-kortet är 
monterat. Kontrollera att den valfria expansionsenhetens batteriströmbrytare är på. 
Slå på strömmen med strömbrytaren och vänta på att systemet ska startas. (Systemets startsekvens kan pågå i upp till  
5 minuter beroende på antalet kanaler som används). 
Först visas inmatningsskärmen med automatisk rullning i TPPL och anger aktuell status på systemet. Vyn med kanallistan 
visas nedan. I skärmbilden visas installerade sensorer, men den kan också vara tom beroende på systemstatusen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan ändra vy på skärmen eller få ytterligare information genom att trycka på ikonerna som visas nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 5. Menyikoner på startskärmen  

 Växla för att välja skärmlayout  Admin inloggad 

 SD-kortets status: Bra  Service inloggad 

 SD-kortets status: Fel  Operatör inloggad 

 Extern ström är ansluten. Tryck för 
status 

 Ingen är inloggad 

 Extern ström är inte ansluten. Tryck för 
status 

 Växla på/av automatisk rullning 

 Händelsehistorik (ändrar färg för att 
visa fel, undertryckning eller larm) 

 Bläddra uppåt när automatisk rullning 
är inaktiverad 

 Ytterligare alternativ   Bläddra nedåt när automatisk rullning 
är inaktiverad 
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4.4 Menyalternativ och åtkomstnivåer 
Tabellen nedan beskriver menyalternativen och åtkomstnivåer i användargränssnittet. Lösenordshierarkin är 
administratör, sedan service och sedan operatör. Administratören kan i stort sett göra allt. Serviceteknikern kan ändra 
kanalkonfigurationer och utföra underhåll och kalibrering. Operatören kan visa, bekräfta och återställa händelser. (För 
visning av grundläggande systeminformation och status krävs det inte något lösenord.) 
En användare kan logga in genom att trycka på inloggningsikonen, välja en behörighetsnivå och ange ett giltigt lösenord. 
OBS! Standardtimeouten för autentisering är efter 15 minuters inaktivitet. Lämna aldrig pekskärmen obevakad när du är 
inloggad, av säkerhetsskäl. 
 

Det finns två slags timeouter i menyläge. Det ena är en menytimeout och den andra är ej autentiseringstimeout. 
Vid menytimeouten ändras visningen till en högre meny och sedan tillbaka till kanalstatusskärmen om ingen trycker på 
något tryck under en förinställd tid. Standardmenytimeouten är 90 sekunder men detta kan ändras med menyalternativet 
Konfiguration>Allmänt>Timeout. 

Av säkerhetsskäl loggas du ut automatiskt efter en autentiseringstimeout om ingen rör pekskärmen under den inställda 
tiden. Ändringar kan gå förlorade och användaren måste logga in igen. 
Alternativ som har en klocksymbol får timeout efter 15 minuters inaktivitet. 

 
Nyckel:  = Tillåts,  = Nekas,  = Fast timeout. 
  = undermeny,  = meny under undermeny 

Menyalternativ Admin. Service Operatör Andra 

Inloggning     

Menystartsida     

Information     

 Systeminfo     

 Sammanfattningsinfo     

 Programkvaruinfo     

 Parameterinfo     

 Händ.historik     

 Filtervy     

 Exportera historik     

 Trend/plotta     

 Kanalinfo     

 Panelinfo     

 Relästatus     

 Ytterligare status     

 Servicekontrakt     

Händ.historik     

Kanalvystartsida     

 Listvy     

 Panelvy     

 Sammanfattningsvy     

 Resultatvy     

Konfiguration     

 Kanalinställningar     
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Menyalternativ Admin. Service Operatör Andra 

 mA-ingångskanal     

 mV-ingångskanal     

 mA-utgångskanal     

 Reläkanal     

 Modulkontrollpanel     

 Allmänt     

 Datum/tid     

 Språk     

 Servicekontrakt     

 Inställningar av startsida     

 Timeoutinställning     

 Loggintervall och tröskel     

 Skärm     

 Utgångar     

 Dedikerade larmkontakter     

 Summeralternativ     

 Säkerhet     

 Lösenord     

 Fjärrstyrd åtkomst (knappar)     

 Konfig.hanterare     

 Importera     

 Exportera     

 Nätverk     

 Ethernet     

 Modbus RTU     

Underhåll     

 Återställ larm/fel     

 Återställ alla högsta     

 Kalibreringsgas      

 Justera mV-baslinje      

 Serviceläge      

 Elektronisk justering      

 Säkerhetsfunktion      

 Återställ till standardvärden      

 Uppdatera system      

 Programvara      

 Språk      

 Sensorkatalog      

 Moduldata      
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Menyalternativ Admin. Service Operatör Andra 

 SD-kort     

 Mata ut     

 Format     

 Slå av      

Systemtest     

 Forcerat relä      

 Isolerat 4–20 mA      

 Matris över relä C och E      

 Dedikerade larmkontakter      

Table 6. Användar- och komponentmatris 

4.4.1 Navigering – ikoner för aktiv åtkomstnivå 
Du måste ange ett giltigt lösenord för att få åtkomst till menyalternativen ovan. 
Silhuettikonen nedan visar vem som är inloggad. Tryck på ikonen för att logga in/ut eller byta till en högre behörighetsnivå: 
 

 Ingen är inloggad 

 Operatören är inloggad 

 Serviceteknikern är inloggad 

 Administratören är inloggad 

 
OBS! Systemet loggar ut dig efter en viss tids inaktivitet. (Standardautentiseringstimeouten är 15 minuter men detta kan 
ändras i systeminställningarna.) 

4.5 SD-kortanvändning 
SD-kort används för att lagra systemets händelsehistorik. I Touchpoint Plus loggas alla händelser och alla ändringar av 
avläsningarna. När SD-kortet har mindre än 50 MB utrymme kvar får användarna en avisering. Om kortet inte byts till ett 
tomt kort eller om utrymme inte frigörs får användarna ytterligare en avisering när det är fullt och data börjar skrivas över. 
SD-kortikonen ändras till gul färg som indikerar att det är problem med datalagringen. 
I Touchpoint Plus används SD-kort med standardstorlek på 2 upp till 32 GB (FAT32). SD-kort måste formateras vid den 
första isättningen. 

4.5.1 Kontrollera SD-kortets kapacitet 
Det finns tre sätt att kontrollera SD-kortets storlek och återstående utrymme: 
• Tryck på Meny>Information>Ytterligare status. 
• Tryck på SD-kortikonen i menyverktygsfältet (ingen ikon = inget SD-kort, gul symbol = behöver kontrolleras). 
• Tryck på strömförsörjningsikonen i menyverktygsfältet. 
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4.5.2 Isättning eller byte av SD-kort 
SD-kort måste vara olåsta för vara läsbara/skrivbara. De får endast ha formaterats med TPPL och bör endast användas för 
TPPL-data. Lagrade data kan överföras eller kopieras till en dator via en kortläsare och kortet kan återanvändas. Var försiktig så 
att du inte råkar skriva över tidigare överförda datafiler som lagras på datorn. Ett tillförlitligt säkerhetskopieringssystem bör 
användas om det är viktigt med dataarkivering. 
Överförda data kan importeras till kalkylblad eller databaser för enkel hantering/utskrift. Kontrollera alltid antalet 
tillgängliga rader i kalkylblad eftersom vissa program har begränsningar på 65000 poster per blad. 
OBS! Om ett SD-kort tas bort eller sätts tillbaka på fel sätt kan det medföra att data förloras eller skadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Så här kan du sätta in eller byta ett SD-kort: 

1) Logga in som Admin eller Service. 

2) Tryck på Meny>Underhåll>SD-kort>Mata ut>. 
3) Tryck på Stäng>Meny>Underhåll>Slå av>Ja. 
4) Slå av och isolera strömmen. 

5) Öppna dörren och leta upp SD-kortplatsen (se fig.9 ). 

6) Sätt i eller byt kortet på SD-kortplatsen. 

7) Stäng dörren, starta om systemet och vänta på att det stabiliseras. 

8) Kontrollera SD-kortets status genom att trycka på SD-kortikonen eller strömförsörjningsikonen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Om SD-kortet är nytt, fullt eller felaktivt loggar du in som Admin eller Service. 

10) Tryck på Meny>Underhåll>SD-kort>Format>Ja. 

11) Stäng fönstret och logga ut när du är klar. 

12) Kontrollera SD-kortets status igen genom att trycka på SD-kortikonen eller strömförsörjningsikonen: 

 
 
 
 
 
OBS! SD-kortet måste alltid sitta i under normal användning av systemet eftersom det inbyggda flashminnet är 
begränsat till några minuters händelser. När kortet är fullt bör det bytas så måste utrymme frigöras för att undvika 
dataförlust.  

VARNING 
Om höljet öppnas kan det exponera strömförande elektriska kretsar. Allt vidrörande av oskyddade anslutningar 

och kablar kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador. Stäng alltid av och isolera systemet innan du öppnar 
dörren. Slå inte på strömmen igen förrän dörren är stängd och låst. Kör inte TPPL med olåst dörr. 

Vidta alternativa säkerhetsåtgärder när strömmen är avstängd. 

VARNING 
Vid formateringen av SD-kortet raderas alla befintliga data och TPPL har ingen funktion för selektiv borttagning 

eller filåterställning. 
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4.6 Normal drift (säkerhetsfunktioner) 
Under normal drift: 
• Touchpoint Plus-systemet samlar in sensordata var 250 ms från sina in-/utgångsmoduler. 
• Matrisen över orsak och verkan utvärderas efter 250 ms och kommandon skickas därefter till lämpliga 

utgångskanaler. Systemets svarstid är ≤1 s. 
• Alla ändringar av status på en I/O-kanal rapporteras i användargränssnittet och loggas i händelsehistoriken. 
• Händelser (larm, fel, undertryckningar osv.) rapporteras i användargränssnittet och loggas i händelsehistoriken. 
• Om det uppstår fel i systemet aktiveras systemets felrelä. 
• Om det uppstår fel i säkerhetsfunktionen, t.ex. på grund av allvarligt fel eller strömavbrott, aktiveras systemets 

driftfelrelä. 
 

4.7 Driftöversikt 
Se (eller skriv ut) Kap. 12 Symbolordlista som snabbreferens. 

4.7.1 Pekskärm 
Färgpekskärmen aktiveras med ett finger eller en mjuk skärmpenna (endast). Använd inte lösningsmedel eller slipmedel 
eftersom detta ger irreparabla skador. 
Alla interaktioner sker med ett tryck (inga gester eller svepningar). Med vissa åtgärder öppnas ett nytt fönster och 
beroende på typ av fönster kan de stängas genom att trycka på X eller [Avbryt], eller på [Start/Vy]. 

4.7.2 Användargränssnittets skärm 
Ikonerna i navigeringsverktygsfältet används för att bläddra mellan alternativ så som visas i tabellerna nedan. 
 

Larmhändelse Felhändelse Varningshändelse Undertryckningshändelse 

 
 

 
Kanallistvy 

 
Manuell bläddring på/av (listan och alla 
händelser kan bläddras manuellt) 

 
Kanalpanelvy 

 

Automatisk bläddring på/av (aktiva händelser är 
låsta högst upp i listan och andra händelser 
bläddra fram) 

 
Kanalsammanfattningsvy 

 
Bläddra uppåt i listan 

 
Utgångskanallistvy 

 
Bläddra nedåt i listan 

Table 7. Ikoner på startskärmen 

Anm: 
• Blinkande i färg – nya händelser. 
• Lyser i färg – bekräftade händelser. 
• Kanallistvy – visar upp till sex inmatningar och händelser med automatisk eller manuell rullning. 
• Kanalpanelvy – visar upp till åtta inmatningar och händelser. 
• Kanalsammanfattningsvy – visar totalsumma av larm 1, larm 2, larm 3, fel, varningar och undertryckningar. 
• Utgångskanallistvy – visar upp till åtta utmatningar och händelser. 
 
Händelserna blinkar tills de bekräftas och har samma färg tills orsaken till händelsen åtgärdas/återställs. 
Tryck på en färg, kanal eller händelse om du vill se mer information. Du kan också trycka på en filterikon (se nedan) om 
du endast vill visa objekt i det färgbandet. Det kan vara praktiskt om det finns flera händelser som kräver uppmärksamhet. 
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Larmfilter 

 
Historikinformation 

 
Felfilter 

 
Larmhistorik 

 
Undertryckningsfilter 

 
Felhistorik 

 
Varningsfilter 

 
Undertryckningshistorik 

 
Filterinformation 

 
Varningshistorik 

 
Filteruppdatering 

 
Växla vy 

Table 8. Vykontrollikoner 

 
Filter visas endast under aktiva händelser men du kan använda dem för att direkt filtrera flera händelser för tydlighetens 
skull. 
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4.7.3 Navigera till kanaldetaljskärmarna. 
Tryck på en kanal eller ett objekt för att visa mer information: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se Kap. 12 Symbolordlista för mer information. 
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4.7.4 Navigering – aktiva händelser och filtrering 
Du kan ändra listtypen genom att trycka på ett filter från en av panelvyerna och du kan exportera händelser till SD-kortet 
genom att trycka på Historik>Exportera händelse. 

OBS! Historikinformationsikonen färgar riskhändelsen med den högsta (oåtgärdade) avläsningen. 
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4.7.5 Navigering – meny 
Användare måste ha rätt lösenord till en behörighetsnivå för att kunna använda alternativ för underhåll, konfiguration och 
systemtester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Systemet loggar ut dig efter en viss tids inaktivitet. 
(Standardautentiseringstimeouten för lösenord är 15 (15 – 100) minuter och menytimeouten är 90 (5 – 100) sekunder, 
men dessa kan ändras i Konfiguration>Allmänt>Timeout.) 
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4.8 Reagera på larm 

4.8.1 Visa aktiva larm 
Aktiva larm kan visas: 

1) Gå till inmatningsskärmen och tryck på den röda filterikonen för att visa en lista över aktiva larm, med start från den 
allra senaste händelsen. 

2) Obekräftade larm blinkar och bekräftade lyser. 

3) Tryck på ett larm om du vill visa mer information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om mer än ett larm har utlösts på samma kanal visas kanalens ID-platstagg och ett larm med hög prioritetsnivå på 
skärmen. 

4.8.2 Godkänn eller bekräfta ett aktivt larm 
Kontrollera alltid att nödevakuering och namnupprop har utförts innan du tystar larm. 
 
När du ska bekräfta ett larm loggar du in och trycker på knappen        i >1 sekund, så sker detta: 

• Larmet tystas 
• Kanaler, lysdioder och ikoner slutar blinka 
• Alla aktiva händelser utom fel bekräftas 
 
OBS! Kontrollera om det har gått nya larm om ljudlarmet startas om när du har bekräftat det. 
OBS! Om en reläutgångskanal har en aktiverad larmuppdateringsfunktion kommer larmet att ignoreras i orsaks- och 
verkanmatrisen när det har bekräftats. 
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4.8.3 Återställ ett utlöst larm 
Ett utlöst larm kan inte återställas automatiskt när den utlösande händelsen har åtgärdats. 
OBS! Operatör eller högre behörighetsnivå krävs 
Ett utlöst larm kan återställas på tre sätt: 

1) Genom att logga in och trycka ned knappen        >3 sekunder. Då återställs alla utlösta larm, fel och varningar, 
förutsatt att den utlösande händelsen har åtgärdats. Utlösta reläutgångar återställs också. 

2) Genom att logga in och välja Meny>Underhåll>Återställ larm/fel. Då återställs alla utlösta händelser 
för kanalen, förutsatt att insignalen har återgått till normal status. 

3) Genom att hålla in fjärrkontrollen för återställning i >3 sekunder. Det finns ett alternativ att lägga till en fjärrstyrd 
bekräftelse-/återställningsknapp i TPPL, upp till 500 m bort från styrenheten. Fjärråterställningsknappen kräver inte 
inloggning så en låsbar strömbrytare (med nyckellås) ska användas för att förhindra obehörig åtkomst. 

  
 
 
 
 
 
 

4.9 Händelseinformation 

4.9.1 Visa informat ion om händelser 
Detaljerad information om pågående händelser kan visas på flera olika sätt: 
• Genom att trycka på den faktiska händelsen visas detaljerad information om kanalen. 
• Genom att trycka på en av de tillgängliga filterikonerna i det nedersta verktygsfältet. Då visas en lista med endast den 

valda typen av aktiva händelser på skärmen. Varje händelse kan aktiveras med en tryckning för att visa detaljerad 
information om kanalen. 

• Genom att trycka på ikonen         så ändras visningslayouten (alla skärmar har inte filterikoner). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.2 Godkänn/bekräfta aktiva händelser 
OBS! Godkännande och bekräftelse har samma innebörd i detta sammanhang men kommer inte att återställa utlösta 
händelser. 
Aktiva händelser kan bekräftas genom att logga in och trycka på knappen        i >1 sekund. Detta bekräftar ALLA aktiva 
händelser och de slutar blinka. 
  

VARNING 
En gasdetektor kan indikera att gaskoncentrationen i dess närhet har sjunkit till en säker nivå, men det innebär 

inte att en farlig atmosfär inte finns kvar någon annanstans i området. Återställ inte larm förrän området har 
bekräftats vara säkert eller har tillräcklig ventilation. 
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4.9.3 Återställa utlösta händelser 
OBS! Lösenord krävs. 
Bekräftade utlösta händelser kan återställas på tre sätt: 

1) Genom att logga in och trycka på knappen        i >3 sekunder. Då återställs alla utlösta larm, fel och varningar, 
förutsatt att händelsen har åtgärdats. Utlösta reläutgångar återställs också. 

2) Genom att logga in och välja Meny>Underhåll>Återställ larm/fel. Då återställs alla utlösta händelser, 
förutsatt att insignalen har återgått till normal status/inom tolerans. 

3) Genom att hålla in fjärrkontrollen för återställning i >3 sekunder. Det finns ett alternativ att lägga till en fjärrstyrd 
bekräftelse-/återställningsknapp i TPPL, upp till 500 m bort från styrenheten. Fjärråterställningsknappen kräver inte 
inloggning så en låsbar strömbrytare (med nyckellås) ska användas för att förhindra obehörig åtkomst. 

4.10 Undertryckning av kanaler  
OBS! Service eller högre behörighetsnivå krävs. 

4.10.1 Så här undertrycks ingångskanaler: 
1) Logga in som Administratör eller Service 

2) Tryck på en kanal och tryck sedan på undertryckningsikonen:        och tryck sedan på [Ja] 

3) Eller använd en fjärrstyrd undertryckningsåtgärd (med nyckellås) 

 

4.10.2 Så här åtgärdas undertryckningar:  
1) Logga in som Administratör eller Service 

2) Tryck på en undertryckt kanal och tryck sedan på undertryckningsikonen:        och tryck sedan på [Ja] 

 
OBS! En automatisk undertryckning kan inte åtgärdas manuellt. Automatiska undertryckningar kan inträffa under 
kalibrering eller uppvärmning, när en sändare ger signal om en undertryckning eller om en inställd fördröjning för 
undertryckningar körs i bakgrunden. 
 

4.10.3 Så här ändrar du undertryckningstimeouter 
1) Logga in som Administratör eller Service 

2) Tryck på en kanal och tryck sedan på ikonen Inställningar: 

3) Tryck på [Nästa] upprepade gånger tills du kommer till sidan 7/7, så som visas nedan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Tryck på värdet, ange ett nytt värde och tryck på [Slutför]>[Slutför]>[Använd] 

Se Kap. 12 Symbolordlista för mer information. 
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4.11 Visa ingångskanaler och ingångsdetaljer 
Använd inmatningsskärmen och växla ikonen         mellan Kanalpanel>Kanalsammanfattning>Kanalutgång. 

1) Använd inmatningsskärmen och välj Kanallista eller Kanalpanel. 

2) En lista över alla ingångskanaler visas i ordning efter kanal-ID. Kanal-ID, gasnamn, status, avläsningar av 
lägsta/högsta gaskoncentration och den senaste avläsningen visas. 

3) Listan kan filtreras efter status – Larm, Fel, Undertryck, Varning eller Alla. 

4) Tryck på en kanal så visas kanalinformationen (nedan till vänster). Beroende på behörighetsnivå visas ett antal 
alternativ (se Kap. 12 Symbolordlista för symbolnamn): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktion Symbol Behörighetsnivå Kommentar 

Kanalinformation – Visningsprogram 
Visar detaljerad information om kanalen, inklusive anpassat ID, 
sensor- och gasnamn, gasavläsning, konfigurerade larm och 
larmnivåer. 

Kalibrering 
 

Service Alternativ att kalibrera kanalen. 

Kanalinställningar 
 

Service Ändra inställningar för ingångskanalen. 

Återställ högsta 
avläsning  

Service Återställ högsta avläsning för kanalen. 

Trend/plotta 
 

Visningsprogram Visar trend/plottning. 

Undertryck 
 

Service 
Undertrycker kanalen. På en undertryckt kanal heter det här 
alternativet Åtgärda undertryckning. Se Normal drift, Undertryck för 
mer information. 

Kanalplacering 
 

Visningsprogram Visar den fysiska placeringen av I/O-modulen och kanalen (se 
bilderna ovan). 

Trenddiagram 
 

Visningsprogram Visar trendgrafen för kanalen. Se Normal drift, Visa trendgraf för mer 
information. 

 Visningsprogram Bläddra åt vänster, höger, upp, ner. 
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4.12 Visa utgångskanaler 

Använd inmatningsskärmen och växla ikonen Start mellan   Kanalpanel>Kanalsammanfattning> 
Kanalutgång.  

 

1) Använd inmatningsskärmen och välj Kanallista eller Kanalpanel. 

2) En lista över alla utgångskanaler visas i ordning efter kanal-ID. Kanal-ID, platstagg och status visas. 

3) Listan kan filtreras efter status – Fel, Undertryck, Varning eller Alla. 

4) Tryck på en kanal så visas skärmen med kanalinformation. Beroende på behörighetsnivå visas ett antal alternativ: 

Funktion Symbol Behörighetsnivå Kommentar 

Kanalkonfiguration 
 

Service Ändra konfigurationer för utgångskanal: Undertryckning, Fel, 
Varning och Överskridning 

Länkad ingångskanal nr 
 

Visningsprogram Visa ett utgångskanalnummer som är mappat till terminalnumret 
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4.13 Visa trendgrafen  
Trendgrafen ritas med i genomsnitt en minuts avläsningar så den lämpar sig inte för visning av kortsiktiga fluktuationer i 
signalen. 
Så här visas grafen: 

1) Tryck på Menyikon>Information>Trend/plotta. 

2) Tryck på en kanal och tryck sedan på [Välj]. 

3) Välj ett dataintervall (1/2/4/8 timmar) och tryck sedan på Plotta. (Larmtröskeln visas som standard.) 

4) Trendgrafen visas. Använd pilarna för att gå bakåt eller framåt i tiden. Använd X eller [Avbryt] för att avsluta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Trenden/plottningen i Touchpoint Plus lagras i upp till 8 timmar utan att raderas efter omstart. 
OBS! Touchpoint Plus justeras inte automatiskt för sommartid, men en säkerhetskopia av tidigare data lagras alltid om 
systemklockan skulle ändras bakåt i tiden retroaktivt (t.ex. när sommartiden ändras tillbaka till normaltid). 
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4.14 Visa och exportera händelsehistorik  
Händelsehistorik för hela systemet kan visas i datumordning (senaste först). Historiken kan filtreras eftert Larm, Fel, 
Undertryck eller Varning. 
 

4.14.1 Så här visar du händelsehistorik 
Tryck på Meny>Information>Händelsehistorik och tryck sedan på en ikon för Filter eller bläddra genom 
listan. 
 
OBS! Touchpoint Plus justeras inte automatiskt för sommartid, men en säkerhetskopia av tidigare data lagras alltid om 
systemklockan skulle ändras bakåt i tiden retroaktivt (t.ex. när sommartiden ändras tillbaka till normaltid). 
 
Händelsedata sparas automatiskt på ett installerat SD-kort. Händelsehistorikdata kan också exporteras till SD-kortet på 
begäran. 
 

4.14.2 Så här exporterar du händelsehistoriken 
Först trycker du på SD-kortet för att säkerställa att du har tillräcklig mycket tomt utrymme på SD-kortet. 
Tryck på Meny>Information>Händelsehistorik. Välj händelse (använd filter om det finns för många som 
visas) och tryck på Exportera händelse. 

 
OBS! Microsoft Excel 2003 har en begränsning på maximalt 65 526 poster. Om rapporten är större än så kan du få ett 
meddelande om att filinläsningen inte slutfördes. Microsoft Excel 2010 har mycket större kapacitet som bör räcka för alla 
genererade Touchpoint Plus-rapporter. 
 
OBS! Touchpoint Plus justeras inte automatiskt för sommartid, men en säkerhetskopia av tidigare data lagras alltid i TPPL 
om systemklockan skulle ändras bakåt i tiden retroaktivt (t.ex. när sommartiden ändras tillbaka till normaltid). 
 

4.15 Åtkomst till systeminformation och servicekontaktuppgifter 
Tryck på Meny>Information>Systeminformation så visas information om den inbyggda firmware, 
programvara och serienummer. 
Tryck på Meny>Information>Servicekontakt eller se baksidan för mer information om hur du får tillgång till 
teknisk support. 
 

4.16 Systemstatus och systemfelreläer 
Den viktigaste modulen har tre reläer (30 VDC eller 250 VAC, båda 1,7 A): 
• Den ena eller båda systemlägetsreläerna kan aktiveras om det finns några aktiva larm, fel, varning eller 

undertryckningar i systemet (om detta har konfigurerats). 
• Systemfelreläet kan aktiveras om säkerhetsfunktion i systemet inte fungerar, till exempel på grund av ett allvarligt fel 

eller strömavbrott. 
 

  



Daglig användning 

MAN0996_utg 1_02/16  Touchpoint Plus 
Pt. nr 3011M5044_SV 39 Användarhandbok 

4.17 Övervaka TPPL via webbgränssnitt (valfritt) 
Du kan visa status för TPPL via en valfri webbgränssnitt, men för närvarande går det inte att fjärrkontrollera detta (förrän 
sent 2016). 
 
 
 
 
 
Följande webbläsare stöds för närvarande: 
• Chrome 
• IE10, IE11 
• IE8, IE9 (trend/plottning är inte tillgängligt) 
• Safari 
• Andra webbläsare kan fungera, men deras prestanda kan variera 
 
OBS! Kontakta Honeywell (se baksidan) om en säkerhetsuppdatering av webbläsaren medför prestandaproblem. 

4.17.1 Konfiguration av webbgränssnittet 
Webbgränssnittet är ett valfritt externt datorgränssnitt som levererar TPPL-data till fjärr webbklienter i realtid. Från slutet 
av 2016 kommer du också att kunna bekräfta, undertrycka och återställa I/O-kanaler och fjärrstyra kalibreringar och 
konfigurationer. 
Webbgränssnittet har stöd för två webbklienter samtidigt men det hindrar inte att ytterligare användare får åtkomst till den. 
Emellertid kan fler användare försämra prestanda för alla anslutna klienter. 
IP-adress till TPPL är som standard 192.168.0.100, men detta kan ändras om du upplever nätverkskonflikter eller om du 
behöver övervaka flera TPPL-system. Kontakta servicepersonalen om du behöver hjälp med att göra detta. 
Webbgränssnittet visar den aktuella TPPL-statusen enligt följande: 
• Kanallistvy – visar upp till sex inmatningar och händelser med automatisk rullning 
• Kanalsammanfattningsvy -– visar totalsumma av larm 1, larm 2, larm 3, fel, varningar och undertryckningar 
• Kanalutgångsvy – visar upp till åtta utmatningar och händelser 
 
Nyckel till exemplen nedan:  
• Kanalmarkering i rött – en eller flera ingångskanaler är i larmläge 
• Kanalmarkering i gult – en eller flera kanaler är i felläge 
• Kanalmarkering i orange – en eller flera kanaler är i undertryckningsläge 
• Kanalmarkering i blått – en eller flera kanaler är i varningsläge 
 
  

VARNING 
Windows XP har kända säkerhetsproblem och får därför inte användas med TPPL. 
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Du kan välja hur du ska övervaka TPPL med menyerna i webbgränssnittet (endast skrivskyddad visning för närvarande) 
där du gör menyval: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Kanallistvy i webbgränssnittet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15. Kanalsammanfattningsvy i webbgränssnittet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 16. Dialogruta om misslyckad anslutning i webbgränssnittet  
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4.17.2 Navigering i webbgränssnittet 
På menyn i webbgränssnittet kan du se och övervaka följande information: 
• Systeminformation 
• Händelsehistorik 
• Trend/plottning (inte IE8 eller IE9) 
• Kanalinformation 
• Modulinformation 
• Servicekontakt 
• Relästatus 
• Ytterligare status 
• Systemkonfiguration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. På informationsmenyn i webbgränssnittet visar händelsehistorik 
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Den här sidan är tom med avsikt. 
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Kapitel 5. Dagliga/arbetsskiftskontroller 
I de flesta länder är det ett juridiskt krav att föra detaljerade, tidsstämpade åtgärdsloggar som måste göras tillgängliga för 
myndigheterna i händelse av en allvarlig olycka eller ett tillbud. Enbart digitala händelseregistreringer från TPPL kanske 
inte räcker för att uppfylla dessa krav. 
Varje skift rekommenderas därför göra en formell TPPL-överlämning till nästa skift. Som ett minimum bör du kontrollera 
och dokumentera att: 
• Höljets dörr är stängd och låst för att förhindra manipulering, elektriska stötar och explosioner. 
• Pekskärmen är ren, oblockerad och oskadad. 
 
• Ström och batterier är ok. Kontrollera visuellt och med beröring så att: 
 
• Kanalernas lysdioder är gröna om de ska vara det. 
• Det inte finns några larm, undertryckningar, fel eller varningar och nya händelser har informerats och förståtts. 
 
• Det finns tillräckligt med SD-kortlagringsutrymme för hela skiftet (se OBS nedan). Kontrollera med beröring så att: 
 

• Trenden/plottningen har startats om för det nya skiftet. Bekräfta genom att trycka på 
(Meny>Information>Trend/plotta>Kanal>Välj>Plotta) för varje relevant kanal. 

• Det inte finns underhåll som måste utföras samma dag, t.ex. veckokontroller eller provningar, kalibreringar eller 
sensorbyten. 

• Båda skiftansvariga har undertecknat checklistan för överlämnandet/övertagandet. 
 
Eventuella problem ska åtgärdas i enlighet med denna handbok eller alternativa åtgärder innan något riskfyllt arbete får 
fortsätta. 
OBS! Du måste slå av och isolera strömmen innan du byter SD-kort eller batterier, så det är oftast bättre att göra detta 
före skiftets början eftersom du kan behöva ha alternativa säkerhetsarrangemang medan TPPL är offline. (Det finns 
förslag på en ändring för att skärma strömförande terminaler och eliminera behovet av att stänga av strömmen i 
framtiden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VARNING 
Vid öppning av höljet exponeras strömförande terminaler som kan vara dödliga. Kontrollera alltid att all TPPL-

ström är avstängd och isolerad och att all lagrad el har försvunnit innan du öppnar höljet. Detta innefattar extern 
nätspänning som leds genom TPPL-reläerna. 

Som rekommendation bör höljet endast öppnas av en kvalificerad servicetekniker och hållas stängd och låst 
under normal drift. 

VARNING 
Touchpoint Plus-systemet fungerar inte när strömmen är avstängd. 

Se till att alternativa säkerhetsarrangemang finns på plats, och se till att normal drift 
återställs så snart som möjligt. 
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Den här sidan är tom med avsikt. 
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Kapitel 6. Rutinmässigt underhåll och regelbunden testning 
Detta kapitel beskriver hur du utför vanliga underhållsåtgärder och systemprovning. Frekvensen av inspektion och 
underhåll beror på lokala förhållanden och måste fastställas efter erfarenhet. Se IEC/EN 60079-29-2 eller andra lokala 
eller nationella föreskrifter för vägledning inför fastställande av en lämplig underhållsrutin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Rutinunderhåll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 Veckokontroller 
• Inspektera alla kablar och rörledningar visuellt efter lösa anslutningar, fästen och tecken på skada. 
• Torka av Touchpoint Plus-styrenheteb med en mjuk fuktig trasa eller använd rengöringsmedel för datorskärmar. 
• Kontrollera att enheten är fri från damm. 
• Kontrollera utgångarna regelbundet (se följande kapitel) för att bekräfta deras funktioner (se Varning ovan). 
 
 
 
 
 
 
 
  

VARNING 
Om reläerna har kopplingsspänning kan det förekomma farliga strömförande terminaler i 

reläutgångsmodul även om Touchpoint Plus-systemet är isolerat. 
Se till att all ström är isolerad och avledd innan du vidrör några strömförande terminaler. 

VARNING 
Läs Kapitel 2 Säkerhet och andra relaterade varningar och försiktighetsåtgärder innan du vidtar någon åtgärd 

med systemet. 

VARNING 
Testresultat genereras och reläerna aktiveras under testning av orsak och verkan (C&E-testning). 

Kontrollera att reläets aktiverade utmatningssystem (dvs. nödduschar/sirener osv.) isoleras innan reläet och  
mA-utgångarna testas. 

VARNING 
En operatör kan forcera en kanal men det krävs ett lösenord med behörigheten Service för att isolera tjänster, 

utföra tester, avbryta en forcering och återställa systemet till full drift. 
Av dessa skäl bör operatörer endast utföra visuella inspektioner och rengöring om det inte finns en 

servicetekniker som övervakar åtgärderna. 

VARNING 
Använd inte lösningsmedel eller slipande material för att rengöra någon del av Touchpoint Plus-systemet. 

Använd endast en mjuk, lätt fuktad trasa eller skärmrengöringsmedel. 



Underhåll 

MAN0996_utg 1_02/16  Touchpoint Plus 
Pt. nr 3011M5044_SV 46 Användarhandbok 

6.2 Rutinmässig testning 
Det är normal praxis att testa ljudlarmen på arbetsplatsen varje vecka, både för att kontrollera att de fungerar och för att 
vänja personalen vid ljudet. 
Under testning ingår det att isolera/undertrycka nödsystemen så det kan vara klokt att bara testa TPPL-reläer och  
mA-utgångar på månadsbasis. 
Ha alltid alternativa säkerhetsarrangemang och meddela din personal före och under testet. 

6.2.1 Testa ljud-/ljuslarm 
Ljud/ljuslarm kan testas genom att slå på de dedikerade larmen. Gör så här: 

1) Kontrollera att reläets aktiverade utmatningssystem (dvs. nödduschar/sirener osv.) isoleras före testning. 

2) Logga in som Administratör eller Service. 

3) Tryck på Meny>Systemtest>Dedikerade larmkontakter. 

4) Tryck på ett larm så att det aktiveras för varje utgång (se nedan). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Kontrollera att larmen syns/hörs och stäng av dem när du är nöjd. 

6) Tryck på [Slutför] när testerna är klara så stängs allt av automatiskt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

VARNING 
Se till att systemet återgår till normal drift när testet är slutfört. 
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6.2.2 Testa reläer 
 
 
 
 
 
 
Reläutgångskanaler kan testas genom att forcera reläerna till ett aktivt läge: 

1) Kontrollera att reläets aktiverade utmatningssystem (dvs. nödduschar/sirener osv.) isoleras före testning. 

2) Logga in som Administratör eller Service. 

3) Tryck på Meny>Systemtest>Forcerat relä. 

4) Tryck på de aktiva (gula) reläutgångskanaler som ska testas och slå på dem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Kontrollera den valda reläutgångens kontakt med ett lämpligt testverktyg eller en voltmeter. 

6) Tryck på [Slutför]>[Avbryt] så stängs allt av automatiskt. 

7) Gå vidare till nästa steg. 

6.2.3 Kontrollera mA-utgångar 
Milliamp (mA)-utgångskanaler kan testas genom forcering av mA-utgången: 

1) Kontrollera att reläets aktiverade utmatningssystem (dvs. nödduschar/sirener osv.) isoleras före testning. 

2) Logga in som Administratör eller Service. 

3) Tryck på Meny>Systemtest>Forcera 4-20 mA. 

4) Tryck på alternativknappen Alla och kontrollera mA-utgångsvärdet. Tryck på rutan mA för att ändra det. För enstaka 
kanaler trycker du på nummerrutan Enkelkanalig och bläddrar sedan i listan till rätt kanal, tryck på kanalen och sedan 
på [Välj]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VARNING 
Om reläerna har kopplingsspänning kan det förekomma farliga strömförande terminaler. 
Se till att all ström är isolerad och avledd innan du vidrör några strömförande terminaler. 
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5) Tryck på [Använd]. 

6) Kontrollera mA-utgångsnivåerna med en lämplig amperemätare. 

7) Upprepa steg 4 till 6 för alla mA-utgångskanaler. 

8) Tryck på [Slutför] när testerna är klara. 

 
 
 
 
 
 

6.2.4 Kalibrering av mV-ingångskanaler 
Katalytiska sensorer ska kalibreras regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. Detta bör utföras av två personer 
för att hinna före styrenhetens timeout så att inte inställningarna förloras. 
OBS! Om du ska aktivera ett kalibreringsintervall för en kanal ändrar du intervallinställningen innan du påbörjar 
kalibreringen (se den tekniska handboken till TPPL eller kontakta servicekontakten). 
Första spann bör endast väljas vid kalibrering av en ny eller utbytt sensor för första gången. Sedan justerar du mV-
baslinjen och då bör du använda Spann för alla kalibreringar därefter (se OBS nedan). 
OBS! Justering av baslinjen krävs bara när en mV-kanal konfigureras för första gången eller när en katalytisk sensor byts 
ut. När baslinjen är etablerad bör den inte justeras för andra eller efterföljande gaskalibreringar förrän vid nästa byte av 
den katalytiska sensorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så här kalibrerar du en mV-ingångskanal: 
1) Installera eller byt delar i den katalytiska sensorn i enlighet med den tillhörande tekniska handboken. 

2) Logga in som Administratör eller Service. 

3) Tryck på Meny>Underhåll>Justera mV-baslinjen och välj en mV-ingångskanal. 

4) Tryck på Meny>Underhåll>Gaskalibrering. Tryck på den kanal som ska kalibreras, följt av [Välj]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

VARNING 
Se till att systemet återgår till normal drift när testet är slutfört. 

VARNING 
För större noggrannhet ska katalytiska gasdetektorer kalibreras med en certifierad gas- ochluftblandning 

som är lika med 50 % LEL av målgasen som övervakas. Läs alltid den tekniska handboken till sensorn för 
detaljerad information. 

Om du inte kan få en exakt eller certifierad spanngasblandning kan du göra en "korskalibrering" med en liknande 
blandning av kolväte och luft. Följ alltid tillverkarens informationsblad vid korskalibrering av sensorer. 
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5) Välj Nollställningskalibrering, markera eller avmarkera Första kalibrering, tryck på [Start] och applicera ren luft på 
sensorn: 

 
 
 

6) Kontrollera att avläsningen är stabil och tryck sedan på [Använd]. 

7) Bekräfta att gasavläsningen är stabil och tryck på [Nästa]. 

8) Ange koncentrationen av spanngas och tryck på [Start]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) När du är klar trycker du på [Start] och utsätter sensorn för gas. 

10) Kontrollera att avläsningen är stabil och tryck sedan på [Använd]. Det kan ta 3–5 minuter, beroende på typ av gas. 

11) Bekräfta att gasavläsningen är rätt. 

12) Ta bort spanngasen från sensorn och kontrollera att gasavläsningen har återställts till noll. 

6.3 Regelbundna provningar 
Regelbundna provningar bör utföras endast av en tekniker som auktoriserats av Honeywell eller en kvalificerad person 
som är utbildad i enlighet med den tekniska handboken till TPPL. Förutom säkerhetsaspekterna kan Honeywells 
servicetekniker minimera driftstopp om det skulle inträffa fel under testningrn. 
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Den här sidan är tom med avsikt. 
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Kapitel 7. Reparationer, reservdelar och uppgraderingar 
Med undantag för batteribyte bör alla reparationer, reservdelsbyten och uppgraderingar endast utföras av tekniker 
som auktoriserats av Honeywell eller av kvalificerade personer som utbildats i enlighet med den tekniska handboken 
till TPPL. Underlåtenhet att följa detta råd kommer att ogiltigförklara garantin och kan leda till dödsfall, personskador 
eller irreparabla skador. 

7.1 Underhåll av reservbatteriet 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! DC 24 V-batteripaketet har en integrerad 15 A skyddssäkring mot överström och klarar en nominell ineffekt på  
24–32 V DC. (<24 VDC kommer inte att ladda batteriet till den nivå som krävs som reservström). 

7.1.1 Rekommenderat underhåll av reservbatteriet 
En gång i månaden ska en kvalificerad elansvarig utföra följande: 
• Slå av och isolera TPPL-strömkällorna. 
• En visuell inspektion av batteriet i Touchpoint Plus och alla interna kablar (under det öppnade höljet). 
• Kontrollera tecken på skador, slitage, läckage eller lösa anslutningar. 
• Kontrollera att ventilationsöppningarna inte har blivit tilltäppta. 

7.1.2 Hur du byter reservbatteriet 
 
 
 
 
 
 
Batteriet går in i viloläge när det är frånkopplat eller avstängt. Vid anslutning av batteriet till en strömkälla övergår det till 
aktivt läge. Det fungerar som normalt efter en snabbladdning. 
Så här byts batteripaketet: 

1) Se till att miljön är säker och atmosfären inte når brandfarliga nivåer. 

FARA 
Batteripaketet får endast bytas till Honeywell Analytics artikelnr TPPLSIBB och PCB-CMOS-batterier av typ 

CR2032. 
Användning av andra batterier kan medföra risk för brand eller explosion. 

Batterier får endast monteras, tas bort eller bytas i icke-farliga (säkra) områden. 

FARA 
Litiumbatterier kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall om de vidrör munnen eller förtärs. 

Håll dem borta från barn och kassera dem som farligt avfall. 

VARNING 
Det installerade batteriet i din produkt får inte slängas i hushållsavfallet utan ska kasseras i enlighet med lokala 
lagar och förordningar. När batteriet når slutet av sin livslängd ska det lämnas in för återvinning på en plats som 

anvisats av lokala myndigheter. 

FARA 
Touchpoint Plus får inte drivas med olåst dörr i normalt läge. 

Underlåtenhet att låsa ordentligt medför risk för brand, explosion eller elstöt och ogiltigförklarar 
myndighetsgodkännandet. 
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2) Slå av och isolera TPPL-strömkällorna. 

3) Skruva loss de två säkerhetsskruvarna till låshandtaget och öppna höljet. 

4) Slå (av strömmen till reservbatteriet med strömbrytaren (fig. 50) för att skydda kretskortet mot ljusbågar och gnistor 
när du kopplar ifrån eller på enheten igen. 

5) Ta loss batterikontakten från kretskortet. 

6) Batteripaketet ska bytas till Honeywell Analytics artikelnr TPPLSIBB. 

7) Anslut batterikontakten till kretskortet. 

8) Slå på strömmen till reservbatteriet med strömbrytaren igen. 

9) Stäng dörren och säkra låshandtaget med de två säkerhetsskruvarna. 

10) Slå på strömmen och återställ normal drift i TPPL igen. 

11) Tryck på strömikonen för att kontrollera batteriets laddningsnivå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Strömbrytare till batteriet och batterikontakt 

OBS! Kontrollera att huvudströmbrytaren till batteriet är på innan du stänger dörren. Annars kommer rservbatteriet inte att 
fungera när det behövs som mest. 
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Kapitel 8. Felsökning 
 
 
 
 
 
 
 
Problem signaleras genom en felkod visas i teckenfönstret på kontrollpanelen. Felet registreras i händelseloggen och 
skärmen kan avbrytas när felet är åtgärdat. 
Felmeddelanden förklaras i Kap. 9. Felkoder. Notera felnummer/meddelanden och kontrollera dem i Kap. 9 innan du slår 
på och av strömmen i TPPL eftersom signalerna kan vara falska eller omöjliga att reproducera efter omstart av systemet. 
Kontakta Honeywell Analytics tekniska support om ett fel visas upprepade gånger, om det inte kan raderas eller om det 
inte anges i Kap. 9. Felkoder. 
 

8.1 Ringa till teknisk support. 
Kontakta Honeywell Analytics teknisks support om problemet inte kan lösas eller om du behöver ytterligare hjälp. Du hittar 
våra kontaktuppgifter på baksidan av den här handboken. 
Ha följande information till hands för att bistå Honeywell Helpdesk under den tekniska supporten: 
• Företagets kontaktuppgifter och namn på kontaktperson och avdelning. 
• Systemmodell, dvs. Touchpoint Plus med serienummer och artikelnummer. Dessa finns på 

systemidentifieringsetiketten eller visas med menyalternativet Systeminformation. 
• Programvaruversionen visas med menyalternativet Systeminformation. 
• Felmeddelanden och kodnummer som visades på skärmen. 
• Detaljer om problemet som du upplever. 
• Status på systemet (driftstopp, fungerar bara delvis, fungerar fortfarande osv.). 
 
Du kan bli ombedd att skicka en kopia av din händelselogg med e-post för att hjälpa till med felsökningen. 
 
 
 
 
 
 

  

VARNING 
Läs Kapitel 2 Säkerhet och andra relaterade varningar och försiktighetsåtgärder 

innan något arbete utförs med gasdetektionssystemen. 
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Kapitel 9. Felkod 
Kod Visa i händelsehistoriken Beskrivning 

1 Kommunikationsfel [B/D-typ], Pos: xx, Kod: xxx Internt kommunikationsfel 

2 Minnesfel [B/D-typ], Pos: xx, Kod: xxx internminnesfel 

3 Katalogminnesfel Katalogminnet skadat 

4 Internt maskinvarufel [B/D-typ], Pos: xx, Kod: xxx Internt maskinvarufel 

5 Sensorkretsfel CH: xx, [B/D-typ], Pos: xx, Kod: xxx Sensorkretsfel 

6 Spänningsmatningsfel [B/D-typ], Pos: xx, Kod: xxx Matningsspänningen fel 

7 Internt programvarufel [B/D-typ], Pos: xx, Kod: xxx Internt programvarufel 

8 – Reserverad 

9 Sensorfel CH: xx, [B/D-typ], Pos: xx, Kod: xx Sensorfel (inklusive signalområdesfel) 

10 mA-utgångsfel CH: xx, [B/D-typ], Pos: xx Felmatchad analog utgång 

11 Reläutgångsfel CH: xx, [B/D-typ], Pos: xx Relä styrs inte 

12 Detektor med fel CH: xx, [B/D-typ], Pos: xx Fjärrfel anmält av en detektor 
(beroende på felsignalområde) 

13 Fel pos på batteri: xx Fel på rservbatteri 

14 IO B/D matchar inte [B/D-typ], Pos: xx, 
Föreg: xxx, Nuvarande: xxx I/O-kort matchar inte eller saknas 

15 Negativ avläsning av CH: xx, [B/D-typ], Pos: xx, Konc: xxxx Cell producerar ett negativt värde 
(beroende på gasunderskridningsgräns) 

16 Felet åtgärdat CH: xx, [B/D-typ], Pos: xx, Kod: xx Fel självåtgärdat 

17 Återställ alla fel Återställ alla fel manuellt 
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Kapitel 10. Tekniska specifikationer 
10.1 Miljö 

Täta höljen med klassning IP65 NEMA 4x kan endast installeras inomhus i miljö med föroreningsgrad 2, icke-
kondenserande miljö med 10 till 95 % RH som ger totalt skydd mot regn, snö och direkt solljus. 

Drifttemperatur -10 °C till 55 °C 

Förvaringstemperatur -25 °C till 60 °C 

Luftfuktighet vid drift (stängt) 10 till 90 % RH (icke-kondenserande) 
 

10.2 Användargränssnitt och huvudmodulen 

Typ av LCD-pekskärm 
7-tums TFT LCD-skärm med bakgrundsbelysning (resistiv pekskärm) 
800 x 480 bildpunkter (WVGA-upplösning) 
Aktivt område 155,08 mm (H) x 86,92 mm (V) 

Främre skärm 

Grön strömlampa 

Röd larmlampa 

Gul fel-/undertryckningslampa 

Larmtystnings-/återställningsknapp 

Larmsummer (ljudnivå: 70 dB på 1 m avstånd) 

Kommunikationsutgångar 
1) 10/100 Mbit/s Ethernet-gränssnitt med RJ-45-standardkontakt 
2) RS-485 Modbus-anslutningar med stöd för 115,2 kbit/s max. 

Utgångsreläer Två konfigurerbara och ett fast systemstatusrelä:  
1,7 A vid 250 VAC, 1,7 A vid 30 VDC (icke-induktiv last) 

Dedikerad ljud- och ljuslarm 

Fyra utgångar till externa enheter 
Matningsspänning Vs (18–32 VDC) -1,8* VDC (max), max 300 mA 
per kanal 
*Spänningsfall i omgivningstemperatur 

Fjärrstyrda terminaler Bekräfta, återställ och undertryck fjärrstyrt 
 

10.3 Externa strömkällor 
Endast SMPS-ström 156 W 

AC-inspänningsområde (~) AC 110/220 V ±10 % av nominellt (manuell omkoppling) 

DC-inspänningsområde (– ) DC 18–32 V SELV 

Inspänningsområde (~) AC 50–60 Hz ± 6 % 

Uteffekt (– ) DC 24 V 

Dimensioner 199 x 98 x 38 mm (L x B x H) 
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10.4 Reservbatteri 
Beskrivning 22,2 V litiumbatteri, 2600 mAh 

Elanslutning 6 x 3,7 V likström i serie 

Mått/vikt 124,8 x 78,9 x 29,2 mm, 425 g 

Drifttemperatur 0–50°C 

Driftfuktighet 10 till 90% RH (icke-kondenserande) 

Begränsad förvaringstid 
1 år  -20 °C till +25 °C (-4 °F till +077 °F) 
3 månader: -20 °C till +45 °C (-4 °F till +113 °F) 
1 månad: -20 °C till +60 °C (-4 °F till +140 °F) 

Förvaringstid utan omladdning 1 år 

Inström (laddning) (– ) DC 24 – 32 V vid 0,38 mA max 

Uteffekt (vid strömförsörjning) (– ) 17,4–25,2 VDC 

Max inström 250 mA 

Max uteffekt 5 A 

Strömgränsskydd Säkring 15 A (kan ej bytas) 
 

10.5 Väggmonteringshölje 
Material PC-ABS 

Kabeltätningsplugg PG16 

Miljöskydd IP65 (när den är helt stängd och låst), NEMA 4x inomhus 

Driftfuktighet 10 till 90 % RH (icke-kondenserande) 

Monteringsfäste B 423 x D 325 x H 16,5 mm – 1,5 kg (ca) 

Höljets vikt 8,5 kg (ca) 

Dimensioner 426 mm x 300 mm x 156 mm (16,9 x 11,8 x 6,2 tum) 
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Kapitel 11. Certifieringar 
11.1 EG-försäkran om överensstämmelse 

En fullständig EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig i originaltryck på papper eller som elektronisk fil 
(Honeywell Analytics hemsida). I detta dokument anges de europeiska standarder som uppfylls av komponterna i 
Touchpoint Plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VARNING 
I det här instrumentet har endast funktionen för detektering av brännbara gaser utvärderats för 

uppfyllande av ATEX-direktivet. 

VARNING 
CSA-prestanda gäller endast när TPPL är anslutet till Honeywells modell MPD eller 705 (katalytiska 

gasdetektorer) eller lämpligt godkända 4–20 mA gasdetektorer. 
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11.2 Nationella och internationella certifikat på kravuppfyllande  
Processkontrollutrustningen Touchpoint Plus innehar följande nationella och internationella certifikat och certifieringar: 

Titel Standarder Certifikat 

Farlig plats 
(brandsäker) 

Klass 1, avd 2, grupp A,B,C,D, temp. kod T4 
ISA 12.12.01-2013 
CSA C22.2 nr 213–M1987 

UL-fil E477917 

Vanliga 
platser/elsäkerhet 

UL/IEC/EN 61010-1, UL 508 
CSA C22.2 nr 61010-1/nr 142 

UL-fil E466771 
UL-fil E470577 

Kapslingsklass IP65 och NEMA 4X – 

EMC/RFI EMC-direktivet (EN 50270:2015) – 

Batteripaket 
UN 38.3 (IEC 62133), UL 2054, UL 60950-1 
CSA C22.2 nr 60950-1-07 

UL-fil MH60522 

Prestanda ISA 12.13.01 och CSA C22.2 nr 152 UL-fil E466771 
 
Kopior av certifikaten finns tillgängliga på begäran. 
Anmärkning 1: OEM-tillverkare är ansvariga för att säkerställa att deras system är certifierade i enlighet med dessa 
tabeller och eventuella krav från 3:epart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARNING 
Omgivningstemperatur: Beroende på komponenterna montering, kontrollera respektive märkskyltar. 
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Kapitel 12. Symbolordlista 
# Symbol Beskrivning # Symbol Beskrivning 

1 
 

Sammanfattningsvy Larm 28 
 

Trenddiagram 

2 
 

Sammanfattningsvy Normal 29 
 

Bearbetning Ok 

3 
 

Sammanfattningsvy 30 
 

Bearbetningen misslyckades 

4 
 

Listvy 31  Avbryt 

5 
 

Panelvy 32 
 

Bläddringsstart 

6 
 

Resultatvy 33 
 

Bläddringsslut 

7 
 

Informationsmeny 34  Lista upp 

8 
 

Händelsehistorik Information 35  Lista ned 

9 
 

Händelsehistorik Larm 36 
 

Flytta upp  

10 
 

Händelsehistorik Fel 37 
 

Flytta ned 

11 
 

Händelsehistorik Undertryck 38 
 

Flytta åt vänster 

12 
 

Händelsehistorik Varning 39 
 

Flytta åt höger 

13 
 

Ingen är inloggad 40 
 

Underhållsmeny 

14 
 

Operatör inloggad 41 
 

Menynsysteminställning  

15 
 

Service inloggad 42 
 

Konfigurationsmeny 

16 
 

Administratör inloggad 43 
 

Konfiguration 

17 
 

Menyval 44 
 

Kalibrering 

18 
 

Huvudström på 45 
 

Undertryck 

19 
 

Huvudström av, batterier på 46 
 

Kanalplacering 

20 
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