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WAARSCHUWINGEN 
 

Deze gebruikershandleiding moet aandachtig worden gelezen door alle personen die 

verantwoordelijk zijn of zullen zijn voor het gebruik, het onderhoud of de reparatie 

van dit product. Het product zal alleen de prestaties leveren waarvoor het is 

ontworpen als het wordt gebruikt, onderhouden en gerepareerd in overeenstemming 

met de instructies van de fabrikant. De gebruiker dient inzicht te hebben in het 

instellen van de juiste parameters en het interpreteren van de verkregen resultaten. 

 

LET OP! 
 

 Gebruik alleen RAE Systems-batterijpack, onderdeelnr. G02-3004-000  

(Li-ion, oplaadbaar)  

 Laad de Li-ion-batterij van het instrument op met de juiste RAE Systems-

oplader en doe dat buiten gevaarlijke zones 

 Het gebruik van niet-RAE Systems-onderdelen maakt de garantie ongeldig en 

kan de veilige werking van dit product in gevaar brengen 

 Waarschuwing: gebruik van afwijkende onderdelen kan de intrinsieke 

veiligheid in gevaar brengen 

 

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK  

 De PGM25xx/D-detector voor meerdere gassen moet worden gekalibreerd als 

deze niet slaagt voor een bumptest, als een nieuwe sensor is geïnstalleerd of 

ten minste om de 180 dagen, afhankelijk van het gebruik en de blootstelling 

van de sensor aan giffen en vervuilende stoffen 

 Er zijn geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading vereist voor 

draagbare apparatuur met een behuizing van plastic, metaal of een combinatie 

van beide, tenzij er sprake is van een situatie waarin veel statische energie 

wordt gegenereerd. Activiteiten zoals hangen aan een riem, bedienen van een 

toetsenblok of schoonmaken met een vochtige doek, brengen geen groot 

elektrostatisch risico met zich mee. Wanneer er echter sprake is van een 

situatie waarin veel statische energie wordt gegenereerd, zoals herhaaldelijk 

wrijven tegen kleding, moeten gepaste maatregelen worden genomen, 

bijvoorbeeld het gebruik van antistatisch schoeisel. 

Opmerking: gebruikers wordt aangeraden ISA -RP12.13, deel II-1987 te raadplegen 

voor algemene informatie over de installatie, de bediening en het onderhoud van 

detectie-instrumenten voor brandbaar gas. 
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WAARSCHUWINGEN 
 

ONLY THE COMBUSTIBLE GAS DETECTION PORTION OF THIS 

INSTRUMENT HAS BEEN ASSESSED FOR PERFORMANCE. 

 

ALLEEN DE PRESTATIES VAN HET DEEL VAN DIT INSTRUMENT DAT 

BRANDBAAR GAS DETECTEERT, ZIJN BEOORDEELD. 

 

CAUTION: BEFORE EACH DAY’S USAGE, SENSITIVITY OF THE 

COMBUSTIBLE GAS SENSOR MUST BE TESTED ON A KNOWN 

CONCENTRATION OF METHANE GAS EQUIVALENT TO 20 TO 50% OF 

FULL-SCALE CONCENTRATION. ACCURACY MUST BE WITHIN 0 AND 

+20% OF ACTUAL. ACCURACY MAY BE CORRECTED BY CALIBRATION 

PROCEDURE. 

 

LET OP: ELKE DAG, VOORDAT HET INSTRUMENT WORDT GEBRUIKT, 

MOET DE GEVOELIGHEID WORDEN GETEST OP EEN BEKENDE 

CONCENTRATIE METHAANGAS DIE GELIJK IS AAN 20 TOT 50% VAN DE 

VOLLEDIGE SCHAALCONCENTRATIE. DE NAUWKEURIGHEID MOET 

TUSSEN 0 EN +20% VAN DE EFFECTIEVE WAARDE LIGGEN. DE 

NAUWKEURIGHEID KAN WORDEN VERBETERD MET BEHULP VAN EEN 

KALIBRATIEPROCEDURE. 
 
 

CAUTION: HIGH OFF-SCALE READINGS MAY INDICATE AN EXPLOSIVE 

CONCENTRATION. 

       
LET OP: HOGE METINGEN BUITEN DE SCHAAL KUNNEN WIJZEN OP EEN 

EXPLOSIEVE CONCENTRATIE. 
 

 

FCC artikel 15-verklaring 
Dit apparaat voldoet aan artikel 15 van het FCC-reglement. Het gebruik is onderworpen aan 

de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, 

en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storingen aanvaarden, met inbegrip van storingen die 

een ongewenste werking kunnen veroorzaken. 
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Productmarkering 
 

De QRAE3 (PGM25xx/D) is door IECEx, ATEX en CSA voor de VS en Canada 

gecertificeerd als intrinsiek veilig.  

 

De PGM25xx/D is door IECEx, ATEX en CSA voor de VS en Canada gecertificeerd 

als intrinsiek veilig.  

 

De PGM25xx/D bevat de volgende markering: 

RAE SYSTEMS  

3775 N. 1
st
. St., San Jose 

CA 95134, USA 

PGM25xx/D 

Type PGM-25xx/PGM-25xxD 

Serienummer/streepjescode: XXXX-XXXX-XX 

 

 

IECEx XX 

13.00xxX 

Ex ia IIC T4 Ga 

(in behandeling) 

 

 0575  II 1G  

SIRA 13 ATEX 

xxxxX 

Ex ia IIC T4 Ga 

(in behandeling) 

 

  
12.2583152 

Kl.I, div 1, groepen A, B, C, D T4. 

Klasse I, zone 0 AEX/Ex ia IIC T4 

C22.2 No.152-M1984 

ANSI/ISA-12.13.01-2000 

Intrinsically safe/Intrinsiek veilig/Exia 

 
Omgevingstemperatuur: -20 ºC ≤ Tomg ≤ +50 ºC 

Um: 20 V 

Batterijpacks: G02-3004-000 (Li-ion, oplaadbaar)  

 

Waarschuwing:  

 Lees de gebruikershandleiding voor voorzorgsmaatregelen betreffende de 

intrinsieke veiligheid  

 Zorg dat u de handleiding leest en begrijpt voordat u het apparaat bedient  
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Juiste verwerking van product bij einde levensduur 
 

De richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) 

(2002/96/EC) is bedoeld om het hergebruik te bevorderen van elektrische 

en elektronische apparatuur en onderdelen daarvan aan het einde van hun 

nuttige levensduur. Dit symbool (doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes) 

geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

afzonderlijk wordt ingezameld in de EU-landen. Dit product kan één of 

meer nikkel-metaal hydride (NiMH), lithium-ion of alkalinebatterijen 

bevatten. Deze gebruikershandleiding bevat specifieke batterijinformatie. 

De batterijen moeten correct gerecycled of verwijderd worden. 

 

Aan het einde van de levensduur moet dit product gescheiden van huishoudelijk afval 

worden opgehaald en gerecycled. Gebruik het retour- en inzamelsysteem in uw land 

voor de verwijdering van dit product. 

 

Sensorspecificaties, kruisgevoeligheden en kalibratiegegevens 
Zie RAE Systems Technische notitie TN-114: Sensorspecificaties en kruisgevoeligheden 

(als kosteloze download beschikbaar op www.raesystems.nl) voor informatie over 

sensorspecificaties, kruisgevoeligheden en kalibratiegegevens. Alle specificaties die in deze 

Technische notitie worden vermeld, hebben betrekking op de prestaties van zelfstandige 

sensoren. Wanneer de sensor in andere instrumenten is ingebouwd, kunnen de werkelijke 

sensoreigenschappen afwijken. Prestaties van sensoren kunnen in de loop van de tijd 

veranderen. De gegeven specificaties zijn daarom bedoeld voor nieuwe sensoren. 

 

Zorg dat de firmware up-to-date is. 
De monitor werkt het beste met de nieuwste firmware. Zie www.raesystems.nl voor 

updates. 
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1. Standaardinhoud 
De QRAE3 is beschikbaar in verschillende door de gebruiker opgegeven 

configuraties, die alle worden geleverd met de hieronder weergegeven accessoires. 

 

Naast het instrument zelf wordt het volgende geleverd: 

 
Artikel Artikelnummer 

Reisoplader M02-3005-000 

Reisoplader voor tussenoplader (voor ATEX/IECEx-versie) M02-3026-000 

Tussenoplader (voor ATEX/IECEx-versie) M02-3011-000 

Wisselstroomadapter 500-0036-102 

Extern filter, 3 in pakket (pompmodellen) 008-3022-003 

PC-kabel 410-0203-000 

QRAE3-cd M02-4008-000 

Software-cd (ProRAE Studio II) 000-5007-001 

Snelstartgids M02-4002-000 

T-vormige kalibratieleiding voor pompmodellen  M02-3008-000 

Kalibratieadapter voor diffusiemodellen M02-3009-000 

Kalibratieleiding voor diffusiemodellen M02-3010-000 

Garantiekaart 000-4008-001 

Kalibratie- en testcertificaatkaart 700-0167-000 
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2. Algemene informatie 
De QRAE3 is een familie van gasdetectoren voor meerdere gevaren die doorlopende controle 

van toxische en brandbare gassen in een uiterst draagbaar instrument combineert met een 

Man-down alarmfunctie. QRAE3-monitoren zijn beschikbaar in pompmodellen en 

diffusiemodellen en zijn uitgerust met een keur aan in het veld vervangbare elektrochemische 

sensoren en sensoren voor brandbare gassen voor allerlei uiteenlopende toepassingen. Dankzij 

de draadloze mogelijkheden van de QRAE3 verhoogt u de bescherming van uw werknemers 

door real-time beschikbaarheid van alle instrumentmetingen en de alarmstatus, voor personen 

die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, vanaf elke locatie, voor een betere zichtbaarheid 

en een snellere reactie bij incidenten. 

 

2.1. Belangrijkste functies 
 

 Alles-in-één doorlopende controlemogelijkheden voor zuurstof, toxische gassen 

en brandbare gassen, voor tot vier gevaren tegelijkertijd 

 Draadloze toegang tot real-time instrumentmetingen en alarmstatus vanaf elke 

locatie 

 Zeer duidelijke vijfvoudige lokale alarmering en draadloze alarmering op 

afstand, inclusief een Man-down alarm 

 Groot grafisch display met een gebruiksvriendelijke, op pictogrammen 

gebaseerde gebruikersinterface 

 Onderhoudsvriendelijk met goed toegankelijke sensoren en pomp 

 

 

 

 

 

 

 
  

Extern filter 

QRAE3 met diffusie QRAE3 met pomp 

Gasinlaten 

Gasinlaat 

Display 

MODE-

toets 

MODE-

toets Y/+-

toets 

Y/+-

toets 

Draagclip 

(aan achterzijde) 

Alarmzoemer 
Alarmzoemer 

LED's 
LED's 

LED's 

LED LED 
LED LED 

Draagclip 

(aan achterzijde) 

Laad- en 

communicatiecontacten 
Laad- en 

communicatiecontacten 



 

8 
 

 

3. Gebruikersinterface 
De gebruikersinterface van de QRAE3 bestaat uit het display, LED's een alarmzoemer en 

twee toetsen. 

 

3.1. Overzicht van het display 
Het LCD-display biedt visuele feedback die bestaat uit de sensortypen, metingen, de 

toestand van de batterij en andere functies. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.1.1. Statuspictogrammen 
Aan de bovenkant van de meeste schermen staan statusindicatoren die aangeven of een 

functie actief is en/of wat de sterkte of het niveau ervan is. 

 

Pictogram Functie 

 Draadloze status: de radio is aan (vervangen door “R” als Roaming aan is) 

 Draadloze status: de radio is uit (vervangen door “R” als Roaming aan is) 

 Roamingstatus: “R” knippert wanneer wordt geprobeerd een netwerk te 

vinden (vervangen door een antenne wanneer Roaming uit is) 

 Roamingstatus: “R” wordt continu weergegeven wanneer er 

netwerkcommunicatie tot stand is gebracht (vervangen door een 

antenne wanneer Roaming uit staat) 

 Het instrument is niet uitgerust met een radio (geen pictogram) 

 Sterkte draadloos signaal (0 tot 5 balkjes) 

1 balk = verbinding met netwerk, signaal erg zwak RSSI (minder dan 

20%) 

2 balken = verbinding met netwerk, signaal zwak RSSI (21% tot 40%) 

3 balken = verbinding met netwerk, signaal gemiddeld RSSI (41% tot 

60%) 

4 balken = verbinding met netwerk, signaal goed RSSI (61% tot 80%) 

5 balken = verbinding met netwerk, signaal erg goed RSSI (81% tot 

100%) 

 
Pompstatus (alleen op modellen met pomp) 

 Meeteenheid 

 Metingwaarde 
Sensortype 

Softwaretoetsen 
(de functies verschillen 

per activiteit) 

Indicatoren voor pomp, 

datalog en batterijstatus 

Status en signaalsterkte 

draadloze radio 

Man-down alarm aan 

Kalibratie en bumptests 

up-to-date 
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 Status van datalogging (zichtbaar wanneer datalogging is ingeschakeld, 

niet zichtbaar wanneer datalogging is uitgeschakeld) 

 
Batterijstatus (drie segmenten tonen het batterijlaadniveau) 

 
Man-down alarm ingeschakeld 

 Vinkje dat aangeeft dat alle sensoren zijn getest en gekalibreerd (alle 

sensoren hebben een bumptest ondergaan en zijn gekalibreerd; er is geen 

sensor met een achterstallige bumptest of kalibratie, volgens de intervallen 

die in het instrument zijn geconfigureerd) 

 

3.1.2.  LCD-rotatie 
De QRAE3 detecteert zijn verticale/horizontale richting en kan het display automatisch 

180 graden roteren, waardoor het gemakkelijk kan worden gelezen wanneer de QRAE3 zich 

ondersteboven bevindt. (U kunt deze functie in de programmeermodus in- of uitschakelen 

onder “Monitor”). Wanneer de QRAE3 wordt gekanteld, detecteert de sensor de positie en 

draait deze het scherm om wanneer het zijn horizontale positie verliest. 
 

 
 

3.1.3. Toetsen en interface 
De QRAE3 heeft twee toetsen: 
 

 

  MODE   Y/+ 
 

Naast hun gelabelde functies werken de toetsen met de labels [MODE] en [Y/+] als 

“softwaretoetsen” waarmee u verschillende parameters kunt instellen en verschillende 

selecties kunt maken in de menu's van het instrument. Afhankelijk van het menu kiest u met 

elke toets een andere parameter en of een andere selectie. 
 

Twee vensters onderaan het display zijn aan de toetsen “toegewezen”. Deze vensters 

veranderen wanneer menu's veranderen, maar het linkervenster komt altijd overeen met de 

[MODE]-toets en het rechtervenster met de [Y/+]-toets. Hieronder vindt u voorbeelden die de 

relatie tussen de toetsen en de functies weergeven: 
 

Naast de functies die hierboven zijn beschreven, kunnen beide toetsen worden gebruikt om de 

achtergrondverlichting handmatig te activeren. Druk, terwijl de achtergrondverlichting is 

uitgeschakeld, op een toets om de achtergrondverlichting in te schakelen. 
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3.2. Schermweergave voor verschillende aantallen actieve 
sensoren 
De QRAE3-instrumentfamilie kan één tot vier sensoren bevatten. Om de leesbaarheid en de 

hoeveelheid weergegeven informatie te maximaliseren, wordt de weergave automatisch 

opnieuw geconfigureerd op basis van het aantal en de typen sensoren in de QRAE3. 

 

    
Eén sensor. Twee sensoren. Drie sensoren. Vier sensoren. 

 

3.3. Menu's 
Met de [MODE]- en de [Y/+]-toets kunt u gemakkelijk door de metingmenu's bladeren. 

 

 

4. Draadloze bediening en submenu's 
Wanneer u het hoofdmenu doorloopt, zoals weergegeven in het vorige diagram, ziet u 

vier schermen voor draadloze communicatie, die informatie bevatten over draadloze 

instellingen en de status van de draadloze verbinding. 

 

Opmerking: deze schermen zijn alleen aanwezig als de QRAE3 is uitgerust met een 

draadloze module. 
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5. Batterij 
Laad de batterij altijd volledig op alvorens de QRAE3 te gebruiken. U laadt de Li-ion-batterij 

op door de QRAE3 in de reisoplader te plaatsen. De contacten op de onderkant van het 

instrument maken contact met de contactpennen van de reisoplader, waardoor deze wordt 

opgeladen.  
 

Batterijpack (onderdeelnr. G02-3004-000) wordt gebruikt voor de QRAE3. 
 

Opmerking: controleer de contacten visueel en zorg ervoor dat ze schoon zijn alvorens de 

QRAE3 op de reisoplader aan te sluiten. Als ze niet schoon zijn, reinigt u ze met een zachte 

droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.  
 

WAARSCHUWING 

Om het risico op ontbranding in een gevaarlijke atmosfeer te verlagen, mag u de batterij 

alleen opladen, verwijderen of vervangen in een ongevaarlijke zone! Combineer geen 

oude en nieuwe batterijen of batterijen van andere fabrikanten. 

 

 
 

 
 
 

Steek vervolgens de stekker van de voeding in de aansluiting aan de zijkant van de 

reisoplader.  
 

Opmerking: voor ATEX/IECEx-toepassingen steekt u de kabel van de tussenoplader 

(onderdeelnr M02-3011-000) in de reisoplader, en steekt u de stekker van de voedingsadapter in 

de tussenoplader. 

 
 

 
 

NIET-ATEX/IECEx: voeding direct 
aangesloten op reisoplader. 

ATEX/IECEx: tussenoplader tussen voeding 
en reisoplader. 

 

Steek het andere uiteinde van de oplader in een stroombron (stopcontact of 12 VDC mobiele 

voedingspoort, afhankelijk van het model). Als de voeding is ingeschakeld en de batterij van 

de QRAE3 wordt opgeladen, wordt de LED rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, 

wordt de LED groen. 

Bevestig het lipje van de 
reisoplader aan de 

voorzijde van de QRAE 3 

Kantel de 
reisoplader 

omhoog 

Klik de grendel 

op zijn plaats 

Van voeding 

Tussenoplader 
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5.1. De batterij vervangen 
De batterij van de QRAE3 vervangen: 

 

1. Verwijder de twee schroeven die de klep van het batterijcompartiment op zijn plaats 

houden. 

Opmerking: u hoeft de riemklem niet te verwijderen. 

 

 

2. Verwijder de dekplaat door het uiteinde dat zich het dichtst bij de riemklem bevindt, 

omhoog te kantelen en weg te nemen. 

3. Schuif de batterij van de QRAE3 uit het compartiment en in uw hand. 

4. Druk een volledig opgeladen batterij in het batterijcompartiment en plaats het in het 

instrument. Let goed op de richting van de batterij en zorg dat de contacten zich aan 

de onderzijde bevinden. 

5. Plaats de klep terug en draai de twee schroeven aan om de batterij op zijn plaats te 

houden. 

 

5.2. Batterijstatussen 
Het batterijpictogram op het display toont de lading van de batterij en meldt eventuele 

oplaadproblemen. 

 

     
Volledige lading 2/3 lading 1/3 lading Bijna leeg Batterijwaarschuwing 

 

Wanneer de lading van de batterij onder een vooraf ingestelde spanning daalt, waarschuwt het 

instrument u door elke minuut eenmaal te piepen en eenmaal te knipperen. Het pictogram 

“empty battery” (lege batterij) knippert dan eenmaal per seconde. Het instrument wordt 

binnen tien minuten automatisch uitgezet. Daarna moet u de batterij opladen of vervangen 

door een volledig opgeladen batterij.  
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6. De QRAE3 aan- en uitzetten 
 

6.1. De QRAE3 aanzetten 
Houd, terwijl het instrument is uitgeschakeld, de [MODE]-toets ingedrukt totdat het hoorbare 

alarm stopt en laat de toets dan los. 

 

Tijdens het opstarten van de QRAE3 wordt de achtergrondverlichting aan- en uitgezet, klinkt 

één pieptoon en trilt het apparaat één keer. Eerst moet het logo van RAE Systems worden 

weergegeven. Tijdens een normale opstartprocedure wordt dit gevolgd door een reeks 

schermen waarop de huidige instellingen van de QRAE3 worden weergegeven: 
 

 Productnaam, modelnummer, luchtstroomtype en serienummer 

 Firmwareversie, productiedatum en productietijd 

 Geïnstalleerde sensoren (inclusief productie-/verval-/kalibratiedatum en instellingen van 

de alarmgrens) 

 Huidige datum, huidige tijd en temperatuur 

 Gebruikersmodus en werkingsmodus 

 Batterijtype, spanning, uitschakelspanning 

 Alarmmodus en alarminstellingen 

 Datalogperiode (indien geactiveerd) en -interval 

 Instellingen voor beleidafdwinging 
 

Vervolgens wordt het metingscherm van de QRAE3 weergegeven. Het duurt één tot twee 

minuten voordat de sensoren een meting weergeven. Als het apparaat nog niet is opgewarmd 

op het moment dat het hoofdscherm wordt weergegeven, ziet u dus “- -” in plaats van een 

numerieke waarde totdat de sensor gegevens levert (meestal binnen twee minuten). De 

QRAE3 geeft vervolgens actuele metingen weer, zoals in het volgende scherm (afhankelijk 

van de geïnstalleerde sensoren) en is gereed voor gebruik. 

 

Opmerking: als de batterij volledig leeg is, wordt kort het bericht “Battery Fully Discharged” 

(Batterij volledig leeg) weergegeven. Vervolgens wordt de QRAE3 uitgeschakeld. U moet de 

batterij opladen of deze door een volledig opgeladen batterij vervangen alvorens het 

instrument weer in te schakelen. 

 

BELANGRIJK! 
Als er tijdens het opstarten een groot probleem wordt gedetecteerd waardoor de QRAE3 niet 

kan werken, wordt het bericht “Please Contact Service Department” (Neem contact op met de 

serviceafdeling) op het display weergegeven. Het instrument moet worden afgesloten en 

gerepareerd. 

 

6.2. De QRAE3 uitzetten 

Houd [MODE] ingedrukt. Er wordt 5 seconden afgeteld voordat het instrument wordt 

uitgeschakeld. U moet uw vinger tijdens het hele afsluitproces op de toets houden tot de 

QRAE3 is uitgeschakeld. 

Let op: het alarm is erg luid. Tijdens het opstarten kunt u het geluid dempen door een vinger 

over de alarmpoort te houden. Breng geen tape over de alarmpoort aan om deze permanent te 

dempen. 
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6.3. Alarmindicatoren testen 

In de normale werkingsmodus en in omstandigheden zonder alarm, kunt u de zoemer, het 

trilalarm, de LED en de achtergrondverlichting op elk moment testen door eenmaal op [Y/+] te 

drukken. 

 

BELANGRIJK! 
Als één van de alarmen niet op deze test reageert, controleert u de in programmeermodus 

onder “Alarms” (Alarmen) de alarminstellingen. Het is mogelijk dat één of alle alarmen zijn 

uitgeschakeld. Als alle alarmen zijn ingeschakeld, maar één of meer ervan (zoemer, LED's of 

trilalarm) niet op deze test reageren, moet u het instrument niet gebruiken. Neem contact op 

met uw distributeur van RAE Systems voor technische ondersteuning. 

 

6.4. Pompstatus 
BELANGRIJK! 

Zorg er tijdens de werking voor dat de sonde-inlaat en de gasuitlaat vrij van obstructies zijn. 

Obstructies kunnen vroegtijdige slijtage, incorrecte metingen of pompvertraging veroorzaken. 

Tijdens de normale werking geeft het pomppictogram afwisselend instroom en uitstroom 

weer, zoals hier getoond: 

 

          
 

Als er een defect of obstructie optreedt die de pomp verstoort, gaat het alarm af en ziet u dit 

pictogram aan en uit knipperen: 
 

 
 

Nadat de obstructie is verwijderd, kunt u de pomp opnieuw starten door op de [Y/+]-toets te 

drukken. Als de pomp niet opnieuw start en het pompvertragingsalarm blijft afgaan, 

raadpleegt u de sectie Probleemoplossing van deze gids of neemt u contact met uw RAE 

Systems-dealer op voor technische ondersteuning. 

 

Opmerking: de pompstatus wordt niet aangegeven op QRAE3's met diffusie. 

 

6.5. Kalibratiestatus 
Als voor één of meer sensoren kalibratie vereist is, wordt boven in het scherm het woord 

“Alarm” weergegeven en wordt afwisselend de sensormeting en het woord “Cal” (Kalibratie) 

getoond met een gemarkeerde achtergrond: 
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Kalibratie is vereist als: 

 

 De sensormodule is vervangen door een module met achterstallige kalibratie. 

 De vastgelegde periode tussen kalibraties is overschreden. (Zie sectie 9 voor 

informatie over beleidafdwinging.) 

 U het type kalibratiegas hebt gewijzigd zonder het instrument opnieuw te kalibreren. 

 Een eerdere kalibratie van de sensor is mislukt. 

 

6.6. Bumpstatus 
Als voor een of meer sensoren een bumptest vereist is, wordt boven in het scherm het woord 

“Alarm” weergegeven en wordt afwisselend de sensormeting en het woord “Bump” getoond 

met een gemarkeerde achtergrond: 

 

                
 

 
 

Een bumptest is vereist als de vastgelegde periode tussen bumptests is overschreden. Dit 

interval wordt door een administrator ingesteld met ProRAE Studio II. 

7. Werkingsmodi 
De QRAE3 heeft twee gebruikersmodi. 

 

7.1. Basisgebruikersmodus 
In de basisgebruikersmodus gelden bepaalde beperkingen, zoals wachtwoordbescherming die 

ervoor zorgt dat onbevoegd personeel geen toegang heeft tot de programmeermodus. 

 

7.2. Geavanceerde gebruikersmodus 
In de geavanceerde gebruikersmodus zijn er geen toegangsbeperkingen (u hebt geen 

wachtwoord nodig) en biedt de QRAE3 de indicaties en gegevens die u het meest nodig hebt 

voor normale controletoepassingen. 
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8. Programmering 
Het menu in de programmeermodus dient om instellingen aan te passen, sensoren te 

kalibreren en communicatie met een computer te starten. Het heeft de volgende submenu's: 

 

 Calibration (Kalibratie) 

 Measurement (Meting) 

 Alarms (Alarmen) 

 Datalog 

 Monitor 

 Wireless (Draadloos) 

 

8.1. Programmering activeren in de basismodus 
1. Als u de programmeermodus wilt activeren, houdt u [MODE] en [Y/+] ingedrukt totdat u 

het wachtwoordscherm ziet. 

 

 
 

2. Voer het wachtwoord van vier cijfers in: 

 

 Verhoog het cijfer van 0 tot en met 9 door op [Y/+] te drukken. 

 Ga van cijfer tot cijfer met [MODE]. 

 Nadat u de vier cijfers van het wachtwoord hebt ingevoerd, gaat u verder naar “OK”. 

 Druk op [Y/+] om het wachtwoord te registreren en de programmeermodus te activeren. 

Ga anders verder naar “Cancel” (Annuleren) en druk op [Y/+]. 

 

Als u een fout maakt, kunt u de cijfers doorlopen door te drukken op [MODE] en vervolgens 

[Y/+] gebruiken om het cijfer op elke positie te wijzigen. 

 

Opmerking: het standaardwachtwoord is 0000. 

 

Opmerking: het wachtwoordscherm verschijnt alleen wanneer u voor de eerste keer naar de 

programmeermodus gaat nadat u het instrument in de basismodus hebt ingeschakeld. Als u 

het correcte wachtwoord hebt ingevoerd, hoeft u het niet opnieuw in te voeren om naar de 

programmeermodus te gaan, tenzij u het instrument uitschakelt- en weer inschakelt.  
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Zodra u in programmeermodus bent, wordt het kalibratiescherm weergegeven. Druk op 

[MODE] om door de programmeringsschermen te bladeren. 

 

 
 

Druk op [Y/+] om naar een menu te gaan en parameters in de submenu's ervan weer te geven 

of te bewerken. 
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8.2. Programmering activeren in de geavanceerde modus 
1. Als u de programmeermodus wilt activeren, houdt u [MODE] en [Y/+] ingedrukt totdat u 

het kalibratiescherm ziet. In de geavanceerde modus is geen wachtwoord vereist. 

2. Druk op [MODE] om door de programmeringsschermen te bladeren. 

 

 
 

Druk op [Y/+] om naar een menu te gaan en parameters in de submenu's ervan weer te geven 

of te bewerken. 
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8.3. Menu's en submenu's 
In de programmeermodus worden menu's en submenu's geordend zoals hier is weergegeven: 
 

      

Calibration 
(Kalibratie) 

Measurement 
(Meting) 

Alarms 
(Alarmen) 

Datalog Monitor Wireless 
(Draadloos)* 

Multi Bump 
(Multibump) 

Sensor On/ 
Off (Sensor 
aan/uit) 

Alarm Limits 
(Alarm-
limieten) 

Clear Datalog 
(Datalog 
wissen) 

Date And Time 
(Datum en tijd) 

Radio On/ Off 
(Radio aan/uit) 

Multi Zero 
(Meervoudige nul) 

Meas. Unit 
(Meeteenheid) 

Alarm Mode 
(Alarmmodus) 

Interval Display Roaming 

Multi Span 
(Meervoudig 
meetbereik) 

LEL Meas. 
Gas (LEL-
meetgas) 

Alarm 
Settings 
(Alarm-
instellingen) 

Sensor 
Selection 
(Sensorselectie) 

Pump Speed** 
(Pompsnelheid) 

PAN ID (PAN-id) 

Single Bump 
(Enkele bump) 

Exit 
(Afsluiten) 

Comfort Beep 
(Comfort-
pieptoon) 

Data Selection 
(Gegevens-
selectie) 

Site ID (Site-id) Channel (Kanaal) 

Single Zero 
(Enkelvoudige nul) 

 Man Down 
Alarm (Man-
down alarm) 

Datalog Type 
(Type datalog) 

User ID 
(Gebruikers-id) 

Join Network 
(Verbinden met 
netwerk) 

Single Span 
(Enkelvoudig 
meetbereik) 

 Exit 
(Afsluiten) 

Action When 
Full (Actie 
indien vol) 

User Mode 
(Gebruikers-
modus) 

Interval 

Set LEL Cal. Gas 
(LEL-kalibratiegas 
instellen) 

  Exit (Afsluiten) Zero At Start 
(Nul bij 
opstarten) 

Off Network 
Alarm (Alarm bij 
geen netwerk) 

Set Span Value 
(Meetbereik-
waarde instellen) 

   Exit (Afsluiten) Factory Reset 
(Fabrieks-
instellingen 
resetten) 

Exit (Afsluiten)     Exit (Afsluiten) 
 

*   Alleen modellen met draadloze functionaliteit. 

** Alleen pompmodellen. 

 

 

8.3.1. Parameters en sensoren bewerken en selecteren 
Er zijn enkele basismethoden om parameters te bewerken, sensoren te selecteren en 

andere activiteiten uit te voeren in de QRAE3. De acties die worden uitgevoerd als u 

op toetsen drukt, komen altijd overeen met de vakjes aan de onderkant van het display 

en de twee toetsen. Sommige parameters bewerkt u door te bladeren en afzonderlijke 

items te selecteren (zwarte balken achter witte tekst worden als markering gebruikt). 

Andere parameters hebben “keuzerondjes”, waaruit u slechts één keuze kunt 

selecteren. Weer andere menu's gebruiken vakjes die u kunt “aanvinken” met een 

“X”, waarbij meerdere items in een lijst kunnen worden geselecteerd. Tijdens het 

bewerken kunt u uw keuze altijd opslaan of ongedaan maken. 
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8.3.2. Calibration (Kalibratie) 
Gebruik dit menu om nul- of meetbereikkalibratie uit te voeren voor een of meer sensoren en 
om de gasconcentratiewaarde te wijzigen die wordt gebruikt bij meetbereikkalibratie, 
nulkalibratie en kalibratiereferentiegas. 

8.3.2.1. Multi Bump (Multibump) 

Afhankelijk van de configuratie van uw QRAE3 en het meetbereikgas dat u hebt, kunt u op 
meerdere sensoren tegelijk een bumptest uitvoeren. 
 

Op het scherm worden de beschikbare sensoren en de waarden ervan weergegeven. Start, 
terwijl er kalibratiegas op het instrument is aangesloten, een bumptest op meerdere sensoren 
door te drukken op [Y/+]. Als u geen bumptest op meerdere sensoren wilt uitvoeren, drukt u 
op [MODE]. 
 

Opmerking: u kunt een bumptest op meerdere sensoren afbreken door op [MODE] te 

drukken nadat de test is gestart. 
 

Wanneer de multibumptest is uitgevoerd, wordt een scherm weergegeven met de 

sensornamen en daarnaast het woord “Pass” (Gelukt) of “Fail” (Mislukt). 
 

8.3.2.2. Multi Zero (Meervoudige nul) 

U kunt op meerdere sensoren tegelijk een nulkalibratie uitvoeren. Tijdens deze procedure 
wordt het nulpunt van de sensorkalibratiecurve bepaald voor alle sensoren die een 
nulkalibratie vereisen. Een nulkalibratie van het instrument moet worden uitgevoerd in schone 
lucht met 20,9% zuurstof. Een nulkalibratie moet voorafgaan aan een meetbereikkalibratie.  

De geselecteerde sensoren worden op het scherm weergegeven. Begin een nultest op 
meerdere sensoren door te drukken op [Y/+]. Als u geen test wilt uitvoeren, drukt u op 
[MODE]. 
 

Opmerking: u kunt een nultest van meerdere sensoren afbreken door op [MODE] te drukken 
nadat de test is gestart. 
 

Wanneer de nultest op meerdere sensoren is uitgevoerd, wordt het scherm Calibration Results 
(Kalibratieresultaat) weergegeven met de sensornamen en daarnaast het woord “Pass” 
(Gelukt) of “Fail” (Mislukt). 
 

8.3.2.3. Multi Span (Meervoudig meetbereik) 

Afhankelijk van de configuratie van uw QRAE3 en het meetbereikgas dat u hebt, kunt u op 

meerdere servers tegelijk een meetbereikkalibratie uitvoeren. 
 

Op het scherm worden de beschikbare sensoren en de waarden ervan weergegeven. Start, 
terwijl er kalibratiegas op het instrument is aangesloten en het instrument is ingeschakeld, een 
meetbereikkalibratie van meerdere sensoren door te drukken op [Y/+]. Als u geen 
meetbereikkalibratie van meerdere sensoren wilt uitvoeren, drukt u op [MODE]. 
 

Opmerking: u kunt een meetbereikkalibratie van meerdere sensoren afbreken door op 
[MODE] te drukken nadat de test is gestart. 
 

Wanneer de meetbereikkalibratie van meerdere sensoren is uitgevoerd, wordt het scherm 
Calibration Results (Kalibratieresultaat) weergegeven met de sensornamen en daarnaast het 
woord “Pass” (Gelukt) of “Fail” (Mislukt). 
 

8.3.2.4. Single Bump (Enkele bump) 

U kunt een aparte bumptest uitvoeren op elke afzonderlijke sensor. 
 

De namen van de actieve sensoren worden weergegeven in een lijst. Druk op [MODE] om de 

sensor te markeren waarop u een bumptest wilt uitvoeren, en druk vervolgens op [Y/+] om deze te 

selecteren. 

Als het scherm Apply Gas (Gas aanbieden) wordt weergegeven, sluit u het kalibratiegas op 

het instrument aan en start u de bumptest door te drukken op [Y/+]. Als u geen afzonderlijke 

bumptest wilt uitvoeren, drukt u op [MODE] om af te sluiten. 
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Opmerking: u kunt een bumptest afbreken door op [MODE] te drukken nadat de test is 

gestart. 
 

Wanneer de multibumptest is uitgevoerd, wordt een scherm weergegeven met de 

sensornamen en daarnaast het woord “Pass” (Gelukt) of “Fail” (Mislukt). 
 

8.3.2.5. Single Zero (Enkelvoudige nul) 

Hiermee kunt u een nulkalibratie (zuivere lucht) uitvoeren op afzonderlijke sensoren. Een 

nulkalibratie van het instrument moet worden uitgevoerd in schone lucht met 20,9% zuurstof. 

Een nulkalibratie moet voorafgaan aan een meetbereikkalibratie.  

De namen van de actieve sensoren worden weergegeven in een lijst. Druk op [MODE] om de 

sensor te markeren waarop u een bumptest wilt uitvoeren, en druk vervolgens op [Y/+] om deze te 

selecteren. 
 

Als het scherm Zero Calibration (Nulkalibratie) wordt weergegeven met de sensornaam en de 

meeteenheid, start u de nulkalibratie door te drukken op [Y/+]. Als u geen kalibratie wilt 

uitvoeren, drukt u op [MODE] om af te sluiten. 
 

Opmerking: u kunt een nulkalibratie afbreken door op [MODE] te drukken nadat de 

kalibratie is gestart. 
 

Als de nulkalibratie is uitgevoerd, wordt het scherm Calibration Results (Kalibratieresultaat) 

weergegeven met “Pass” (Gelukt) of “Fail” (Mislukt). 

 
8.3.2.6. Single Span (Enkelvoudig meetbereik) 

In plaats van een meetbereikkalibratie op meerdere sensoren tegelijk uit te voeren, kunt u ook één 

sensor selecteren en daar een meetbereikkalibratie op uitvoeren.  
 

De namen van de actieve sensoren worden weergegeven in een lijst. Druk op [MODE] om de 

sensor te markeren waarop u een meetbereikkalibratie wilt uitvoeren, en druk vervolgens op 

[Y/+] om deze te selecteren. 
 

Wanneer het scherm Apply Gas (Gas aanbieden) wordt weergegeven met de sensornaam en 

de meeteenheid, sluit u een meetbereikgascilinder aan en start u de nulkalibratie door te 

drukken op [Y/+]. Als u geen meetbereikkalibratie wilt uitvoeren, drukt u op [MODE] om af 

te sluiten. 
 

Opmerking: u kunt een meetbereikkalibratie afbreken door op [MODE] te drukken nadat de 

kalibratie is gestart. 
 

Als de meetbereikkalibratie is uitgevoerd, wordt het scherm Calibration Results 

(Kalibratieresultaat) weergegeven met “Pass” (Gelukt) of “Fail” (Mislukt). 
 

8.3.2.7. Set LEL Cal. Gas (LEL-kalibratiegas instellen) 

U krijgt de beste respons als u een LEL-sensor kalibreert met het gas waarop u controleert 

(doelgas). Als u het gas wilt wijzigen, selecteert u het juiste kalibratiereferentiegas in de 

QRAE3. Kies de sensor en maak vervolgens een selectie in de lijst met referentiegassen. 

Maak een keuze in een lijst met aangepaste gassen die u hebt gemaakt, of in de ingebouwde 

gasbibliotheek voor uw sensor (overgenomen uit RAE Systems Technische notitie TN-156 of 

de tabel aan het einde van deze gebruikershandleiding). 
 

Kies Custom Gases (Aangepaste gassen) of Gas Library (Gasbibliotheek) door te drukken op 

[MODE] en vervolgens op [Y/+] te drukken om uw keuze te maken. 

De bibliotheek bevat maximaal acht aangepaste gassen. Schuif door de keuzemogelijkheden door op 

[Y/+] te drukken en selecteer vervolgens de aangepaste gasconfiguratie door op [MODE] te drukken 

om de configuratie te markeren. Druk, terwijl “Save” (Opslaan) is gemarkeerd, op [Y/+] om uw keuze 

op te slaan. 
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Als u een keuze wilt maken in de Gas Library (gasbibliotheek), drukt u op [Y/+] om door de 

lijst te schuiven en drukt u vervolgens op [MODE] om uw keuze te maken. Druk, terwijl “Save” 

(Opslaan) is gemarkeerd, op [Y/+] om uw keuze op te slaan. Het gas wordt opgeslagen en op 

het scherm wordt even de correctiefactor weergegeven die door de QRAE3 op dat gas wordt 

toegepast. 

 

Opmerking: de gasbibliotheek bevat veel gassen. Als u snel door de lijst wilt schuiven, houdt 

u [Y/+] ingedrukt. 

 

 
8.3.2.8. Set Span Value (Meetbereikwaarde instellen) 

U kunt de waarde van het bereik voor elke sensor afzonderlijk instellen. De meeteenheden 

(ppm, %LEL, enzovoort) worden op het display weergegeven. 

 

Druk op [MODE] om door de lijst met namen van actieve sensoren te schuiven. Druk op 

[Y/+] om er één te selecteren. 

 

Stel de meetbereikwaarde in door op [Y/+] te drukken om een waarde te verhogen en op 

[MODE] te drukken om de cijfers te doorlopen. 

 

Nadat u uw meetbereikwaarde hebt ingevoerd, drukt u op [MODE] om verder te gaan en “OK” te 

markeren. Druk op [Y/+] om de wijziging te registreren en naar de volgende sensor in de lijst te 

gaan. 

 

Als u het einde van de lijst bereikt, drukt u op [MODE] om “Exit” (Afsluiten) te markeren en 

drukt u vervolgens op [Y/+] om deze optie te selecteren.  

 
 

8.3.3. Measurement (Meting) 
De submenu's voor Measurement (Meting) zijn Sensor On/Off (Sensor aan/uit), Change 

Measurement Gas (Meetgas wijzigen) en LEL Measurement Units (LEL-meeteenheden). 

 
8.3.3.1. Sensor On/Off (Sensor aan/uit) 

U kunt sensoren in- of uitschakelen via deze reeks submenu's. Een “X” in een vakje links van 

de naam van een sensor geeft aan dat deze is ingeschakeld. 
 

1. Druk op [MODE] om verder te gaan door de lijst met sensoren.  

2. Druk op [Y/+] om een sensor te selecteren of te deselecteren. 

3. Druk op [MODE] totdat “Exit” (Afsluiten) wordt geselecteerd. 

4. Druk op [Y/+] om uw selectie op te slaan en het menu Measurement (Meting) af te 

sluiten. 
 

8.3.3.2. Meas. Unit (Meeteenheid) 

U kunt de meeteenheid voor de gegevensweergave van sensoren wijzigen. U kunt kiezen uit 

ppm (deeltjes per miljoen) en mg/m3 (milligram per kubieke meter). 
 

1. Druk op [MODE] om te schakelen tussen meeteenheden. 

2. Druk op [Y/+] om een meeteenheid te selecteren. 

3. Druk op [MODE] totdat “Exit” (Afsluiten) wordt geselecteerd. 

4. Druk op [Y/+] om uw selectie op te slaan en het menu Measurement (Meting) af te 

sluiten.   



 

23 
 

8.3.3.3. LEL Meas. Gas (LEL-meetgas) 

Opmerking: de optie LEL Measurement Gas (LEL-meetgas) is alleen beschikbaar als er een 

LEL-sensor is geïnstalleerd. 
 

De QRAE3 bevat uitgebreide ingebouwde gasbibliotheken voor brandbare gassen die u kunt 

gebruiken om uw instrument te configureren om de gepaste correctiefactoren automatisch toe 

te passen en metingen te produceren in de eenheden van het gewenste brandbare gas. 
 

LEL-meetgassen zijn in twee lijsten geordend: 
 

 Custom Gases (Aangepaste gassen) zijn gassen met parameters die door de gebruiker 

kunnen worden gewijzigd. Als u ProRAE Studio II gebruikt, kunnen alle parameters die 

een gas definiëren worden gewijzigd, inclusief de naam, de bereikwaarde(n), de 

correctiefactor en de standaardalarmlimieten. 

 Gas Library (Gasbibliotheek) is een bibliotheek die bestaat uit het merendeel van de 

gassen in Technische kennisgeving TN-156 van RAE Systems (online beschikbaar op 

www.raesystems.nl). Methaan is het standaardgas. 
 

Kies Custom Gases (Aangepaste gassen) of Gas Library (Gasbibliotheek) door te drukken op 

[MODE] en vervolgens op [Y/+] te drukken om uw keuze te maken. 
 

De bibliotheek bevat maximaal acht aangepaste gassen. Schuif door de keuzemogelijkheden door op 

[Y/+] te drukken en selecteer vervolgens de aangepaste gasconfiguratie door op [MODE] te drukken 

om de configuratie te markeren. Druk, terwijl “Save” (Opslaan) is gemarkeerd, op [Y/+] om uw keuze 

op te slaan. 
 

Als u een keuze wilt maken in de Gas Library (gasbibliotheek), drukt u op [Y/+] om door de 

lijst te schuiven en drukt u vervolgens op [MODE] om uw keuze te maken. Druk, terwijl 

“Save” (Opslaan) is gemarkeerd, op [Y/+] om uw keuze op te slaan. 
 

Opmerking: Gas Library (gasbibliotheek) bevat veel gassen. Als u snel door de lijst wilt 

schuiven, houdt u [Y/+] ingedrukt. 
 

8.3.3.4. Alarms (Alarmen) 

Gebruik dit menu om hoge, lage, STEL- en TWA-alarmlimieten te wijzigen. Dit zijn de punten 

waarop de alarmen worden geactiveerd. Met dit menu kunt u ook de alarmmodus (vergrendeld of 

automatisch resetten) en de alarmuitvoermethoden (combinaties van licht, zoemer en trilalarm) 

wijzigen.  
 

8.3.3.5. Alarm Limits (Alarmlimieten) 

Voor elke afzonderlijke sensor zijn er vier groepen alarminstellingen die u kunt aanpassen en 

waarvoor een specifiek alarmtype beschikbaar is. 
 

Instellingen: 
 

 High Alarm (Hoog alarm) 

 Low Alarm (Laag alarm) 

 STEL Alarm (STEL-alarm) 

 TWA Alarm (TWA-alarm) 

 

Opmerking: sommige alarminstellingen zijn niet op alle sensoren van toepassing. Als een 

instelling niet relevant is voor een sensor (in sommige gevallen is STEL of TWA niet relevant 

voor een sensor), wordt die sensor niet weergegeven in de lijst met alarmlimieten. 
 

 

 

 

 

http://www.raesystems.nl/
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8.3.3.6. Alarm Mode (Alarmmodus) 

U kunt de QRAE3 zo programmeren dat er twee manieren zijn om een alarm uit te schakelen: 

 

Auto Reset 

(Automatisch 

resetten) 

Wanneer de alarmconditie niet meer aanwezig is, stopt het alarm en reset het 

zichzelf. 

Latched 

(Vergrendeld) 

De instelling Latched (Vergrendeld) regelt alleen alarmen voor High Alarm 

(Hoog alarm), Low Alarm (Laag alarm), STEL Alarm (STEL-alarm) en 

TWA Alarm (TWA-alarm). Als voor een alarm de “latched” (vergrendelde) 

modus is geactiveerd, blijft het alarmsignaal actief, ook als de alarmconditie 

niet meer bestaat. Druk op [Y/+] om alarmsignalen te bevestigen en te 

resetten. 

 
8.3.3.7. Alarm Settings (Alarminstellingen) 

U kunt elke combinatie van licht (LED's), zoemer en trilalarmen inschakelen/uitschakelen. 
 
Instellingen: 
 

 All Enabled (Alles ingeschakeld) 

 Light (Licht) 

 Vibration (Trilling) 

 Buzzer (Zoemer) 

 Buzzer & Light (Zoemer & licht) 

 Buzzer & Vibration (Zoemer & trilling) 

 Vibration & Light (Trilling & licht) 

 All Disabled (Alles uitgeschakeld) 

 
8.3.3.8. Comfort Beep (Comfortpieptoon) 

Een Comfort Beep (comfortpieptoon) is één pieptoon van het hoorbare alarm met intervallen 

van 60 seconden, die de persoon die de QRAE3 gebruikt eraan herinnert dat het apparaat in 

bedrijf is. Dit kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld. 

  
8.3.3.9. Man Down Alarm (Man-down alarm) 

Het Man-down alarm is een kritieke en mogelijk levensreddende veiligheidsfunctie van elke 

QRAE3. Het Man-down alarm is gebaseerd op het volgende principe: als het instrument 

bewegingloos is wanneer het niet wordt verondersteld dit te zijn, is er mogelijk iets mis met 

de gebruiker. Als dat het geval is, activeert de QRAE3 het alarm niet alleen lokaal op het 

instrument, maar ook op afstand, via het speciale draadloze netwerk van RAE Systems, om 

personen in de buurt en personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, op afstand in 

het commandocentrum, op de hoogte te brengen van het feit dat iemand niet reageert, zodat er 

snel hulp kan worden geboden. 

 

Opmerking: voor meldingen op afstand is een draadloze verbinding met een netwerk nodig. 

 

Als de Man-down functie is ingeschakeld, wordt boven in het hoofdscherm een Man-down 

pictogram weergegeven om aan te geven dat de functie actief is: 
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Wanneer de Man-down functie is ingeschakeld en er geen gasalarm actief is, detecteert de 
QRAE3 dat het apparaat bewegingloos is gedurende de periode die in de parameter 
“Motionless Time” (Bewegingloze tijd) is ingesteld. Als het instrument gedurende die periode 
niet wordt verplaatst, wordt een vooralarm geactiveerd om de gebruiker te waarschuwen en 
wordt het scherm “Are You OK?” (Alles OK?) weergegeven. Als u op [Y/+] drukt, wordt het 
alarm gewist en schakelt de QRAE3 weer over op de normale werking. Als u op [MODE] 
drukt, wordt het Man-down alarm aangezet (en als de draadloze verbindingsmogelijkheden 
zijn ingeschakeld, wordt in real-time een Man-down melding naar externe waarnemers 
verzonden). Als op geen van de toetsen wordt gedrukt, gaat het Man-down alarm af (en wordt 
ook weer een bericht naar externe waarnemers verzonden als draadloze mogelijkheden zijn 
ingeschakeld). 
 

 

      
 

Er zijn instellingen beschikbaar voor: 
 

 Off/On (Uit/aan) 
 Motionless Time (Bewegingloze tijd) (de tijd dat het instrument bewegingloos moet 

zijn voordat een vooralarm wordt geactiveerd) 
 Sensitivity (Gevoeligheid) (ingesteld op laag, gemiddeld of hoog om te compenseren 

voor trillingen of beweging in de omgeving) 
 Warning Time (Waarschuwingstijd) (afteltijd in seconden van vooralarm naar Man-down 

alarm) 
 

Wanneer het Man-down alarm is geactiveerd, klinkt de zoemer, knipperen de LED's 

voortdurend en wordt er afgeteld.  
 

 Als de gebruiker van de QRAE3, voordat tot nul is afgeteld, op [Y/+] drukt om “Yes” 

(Ja) te antwoorden op de schermvraag “Are You OK? (Alles OK?), stopt het Man-

down alarm en wordt het hoofdmetingscherm weergegeven. 

 Als de gebruiker niet, voordat tot nul is afgeteld, op [Y/+] drukt om “Yes” (Ja) te 

antwoorden op de schermvraag “Are You OK?” (Alles OK?), klinkt het Man-down 

alarm en gaan de LED's continu knipperen.  

 Als de gebruiker tijdens het aftellen op [N/-] drukt om “No” (Nee) te antwoorden op 

de vraag “Are You OK?” (Alles OK?), gaat het Man-down alarm af.  
 

Als de draadloze verbindingsmogelijkheden zijn ingeschakeld en de QRAE3 is verbonden 

met een netwerk, wordt het Man-down bericht ook naar externe waarnemers verzonden.  
 

8.3.4. Datalog 
Het instrument geeft een diskettepictogram weer om aan te geven dat er een datalog wordt 

vastgelegd. Het instrument slaat de gemeten gasconcentratie voor elke sensor, de datum en 

tijd, de meting, de site-id, de gebruikers-id en andere parameters op. Het QRAE3-geheugen is 

groot genoeg om de gegevens van drie maanden voor vier sensoren vast te leggen met 

intervallen van één minuut. Alle gegevens worden (ook nadat het apparaat is uitgeschakeld) 

bewaard in het permanente geheugen, zodat deze later op een pc kunnen worden gedownload.  

 

8.3.4.1. Clear Datalog (Datalog wissen) 

Met deze bewerking worden alle gegevens gewist die in het datalog zijn opgeslagen. 
 

Opmerking: nadat het datalog is gewist, kunnen de gegevens niet meer worden hersteld.  
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8.3.4.2. Interval 

Intervallen worden in seconden weergegeven. De standaardwaarde is 60 seconden. Het 
maximuminterval is 3600 seconden en het minimuminterval is 1 seconde. 

8.3.4.3. Sensor Selection (Sensorselectie) 

U kunt kiezen van welke sensoren de gegevens in het datalog worden opgenomen. De 
volledige lijst met geïnstalleerde sensoren wordt weergegeven en u kunt voor elke sensor 
afzonderlijk selecteren of de gegevens worden opgenomen. 
 

Opmerking: als u een sensor in de lijst uitschakelt, worden de instellingen ervan niet 

gewijzigd of verwijderd. 

 
8.3.4.4. Data Selection (Gegevensselectie) 

Met Data Selection (Gegevensselectie) kunt u selecteren welke gegevenstypen worden 

opgeslagen en beschikbaar gemaakt wanneer u uw datalog op een computer downloadt met 

ProRAE Studio II (versie 1.7.0 of hoger). U kunt één van de vier gegevenstypen of alle 

gegevenstypen kiezen (u moet er ten minste één kiezen): 
 

 Minimum 

 Average (Gemiddeld) 

 Maximum 

 Real Time (Real-time) 
 

8.3.4.5. Datalog Type (Type datalog) 

Het instrument biedt twee mogelijkheden voor het starten van datalogging: 
 

Auto Hiermee wordt telkens automatisch dataloginformatie verzameld als 

het instrument monsters neemt, totdat het dataloggeheugen vol is. 

Manual (Handmatig) Datalogging vindt alleen plaats wanneer u dit handmatig start 

(zie hieronder voor details). 
 

Opmerking: u kunt slechts één actief datalogtype tegelijk selecteren. 
 

Over Manual Datalog (handmatige datalogging) 
Wanneer het instrument op Manual Datalog (handmatige datalogging) is ingesteld, kunt u 

datalogging in- en uitschakelen door herhaaldelijk op [MODE] te drukken en vanuit de 

hoofdweergave door de schermen te bladeren totdat u het scherm met de tekst “Start 

Datalog?” (Datalog starten?) bereikt. 
 

 Wanneer u het scherm met “Start Datalog?” (Datalog starten?) bereikt, drukt u op 

[Y/+] om datalogging te starten. U ziet de melding “Datalog Started” (Datalog 

gestart) ter bevestiging van het feit dat datalogging nu is ingeschakeld. 

 Als datalogging actief is, luidt de tekst “Stop Datalog?” (Datalog stoppen?). Druk op 

[Y/+] om datalogging te stoppen. Druk anders op [MODE] om naar het volgende scherm 

te gaan. 
 

8.3.4.6. Action When Full (Actie indien vol) 

Als het interne dataloggeheugen vol is, kan de QRAE3 stoppen met gegevens verzamelen 

(Stop when full (Stoppen indien vol)) of teruggaan naar het begin en de gegevens van de 

eerste vermelding, de tweede vermelding, enzovoort overschrijven (Wraparound (Terug 

naar begin)). 
 

8.3.5. Monitor 
Met de submenu's onder “Monitor” regelt u het LCD-contrast, de werkingsmodus, de 

pompsnelheid en andere parameters.   



 

27 
 

8.3.5.1. Date And Time (Datum en tijd) 

 

Date (Datum)  
De maand (MM) en de dag (DD) bestaan beide uit twee cijfers, terwijl het jaar (YYYY) vier 

cijfers bevat.  

 

Time (Tijd) 
De tijd van de QRAE3 moet op de 24-uursnotatie worden ingesteld, met achtereenvolgens 

uren, minuten en seconden (HH:MM:SS). 

 
8.3.5.2. Display 

 

LCD Contrast (LCD-contrast) 
Het contrast van het display kan worden verhoogd of verlaagd ten opzichte van de 

standaardinstelling. U hoeft de standaardinstelling mogelijk nooit te wijzigen, maar soms kunt u 

de weergave optimaliseren voor extreme temperaturen en de lichtomstandigheden in de 

omgeving. 

 

Gebruik de [Y/+]-toets om het LCD-contrast te wijzigen. Als u klaar bent, drukt u op 

[MODE] om “OK” te markeren en drukt u op [Y/+] om de wijziging op te slaan. Anders 

markeert u “Cancel” (Annuleren) en drukt u op [Y/+] om de wijzigingen af te breken en terug 

te keren naar de oorspronkelijke instelling. 

 

LCD Flip (LCD-flip) 
Het display kan worden geconfigureerd om automatisch 180° te roteren wanneer de QRAE3 

ondersteboven wordt gedraaid. De LCD-rotatiefunctie kan op On (Aan) of Off (Uit) worden 

ingesteld. 

 

Backlight (Achtergrondverlichting) 
De achtergrondverlichting van het display kan worden ingesteld op automatisch, op basis van 

het omgevingslicht, of op handmatig. De achtergrondverlichting kan ook worden 

uitgeschakeld. 

  
8.3.5.3. Pump Speed (Pompsnelheid) 

Als de QRAE3 met een pomp is uitgerust, dan kan deze met twee snelheden werken: hoog en 

laag. Wanneer de pomp op lage snelheid werkt, is hij stiller, heeft hij een langere levensduur en 

wordt er een beetje energie bespaard. Er is vrijwel geen verschil in de nauwkeurigheid van de 

monsters.  

 

Opmerking: de hoge snelheid moet worden gebruikt voor exotische sensoren en voor het 

nemen van monsters door een slang, op grote afstand. 

 
8.3.5.4. Site ID (Site-id) 

Kies en bevestig een site-id van acht tekens als unieke identificatie voor de locatie waar het 

instrument wordt gebruikt. De eerste vier tekens kunnen een letter uit het alfabet of een cijfer zijn. 

De laatste vier tekens mogen alleen cijfers zijn. Deze site-id wordt opgenomen in het 

datalograpport. 

 

Opmerking: blader met de [Y/+]-toets letter voor letter door het alfabet en de cijfers 

(0 tot en met 9). Als u snel wilt bladeren, houdt u de [Y/+]-toets zolang u wilt ingedrukt. Sla 

uw wijzigingen op door “OK” te markeren en op [Y/+] te drukken. 

 
8.3.5.5. User ID (Gebruikers-id) 

Geef een alfanumerieke gebruikers-id van acht tekens op als unieke identificatie van een 

gebruiker. Deze gebruikers-id wordt opgenomen in het datalograpport. 
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Opmerking: blader met de [Y/+]-toets letter voor letter door het alfabet en de cijfers 

(0 tot en met 9). Als u snel wilt bladeren, houdt u de [Y/+]-toets zolang u wilt ingedrukt. Sla 

uw wijzigingen op door “OK” te markeren en op [Y/+] te drukken. 

 
8.3.5.6. User Mode (Gebruikersmodus) 

Er zijn twee gebruikersmodi beschikbaar: Advanced (Geavanceerd) en Basic (Basis). In de 

geavanceerde gebruikersmodus kunnen meer parameters worden gewijzigd dan in de 

basisgebruikersmodus. Er is geen wachtwoord vereist om naar het programmeringsmenu te 

gaan in de geavanceerde gebruikersmodus. 

 
8.3.5.7. Zero At Start (Nul bij opstarten) 

Als uw QRAE3 is geconfigureerd voor het uitvoeren van een nulkalibratie (zuivere lucht) bij 

het opstarten (dit wordt Zero At Start (Nul bij opstarten) genoemd), wordt de opstartroutine 

onderbroken zodat u een kalibratie met zuivere lucht kunt uitvoeren. 

 

Druk op [Y/+] om de nulkalibratie te starten wanneer daarom wordt gevraagd. Als u geen 

nulkalibratie wilt uitvoeren, drukt u op [MODE] om de kalibratie over te slaan. Als u een 

nulkalibratie start en deze wilt afbreken, drukt u op [MODE]. De kalibratie stopt dan en de 

hoofdweergave wordt weergegeven. 

 

8.3.6. Wireless (Draadloos) 
Als een QRAE3 is uitgerust met een draadloze modem, worden de instellingen ervan bediend 

via de items in het menu “Wireless” (Draadloos). 

 
8.3.6.1. Radio On/Off (Radio aan/uit) 

U kunt de radio in- of uitschakelen via dit menu. 
 

1. Kies tussen “On” (Aan) en “Off” (Uit) door te drukken op [MODE]. 

2. Selecteer de gemarkeerde status door op [Y/+] te drukken. 

3. Druk op [MODE] totdat Exit (Afsluiten) wordt geselecteerd om de wijziging vast te 

leggen.  

 Druk op [Y/+] om de wijziging op te slaan. U ziet het bericht “Turning On 

Radio. Please Wait.” (Radio wordt aangezet. Even geduld.) of u gaat (als u de 

radio uitschakelt) gewoon naar het scherm met het menu Wireless (Draadloos). 

 
8.3.6.2. Roaming 

De functie Roaming zorgt voor continue draadloze connectiviteit tussen zones, zodat 

gebruikers van een draadloze monitor zich van de ene zone (werkgebied) naar de andere 

kunnen verplaatsen zonder de communicatie tussen hun monitor en ProRAE Guardian te 

verliezen. U kunt Roaming in- en uitschakelen in uw monitor of instellen via ProRAE Studio 

II. 

 

1. Druk in het menu Wireless (Draadloos) op [MODE] om naar Roaming te gaan.  

2. Druk op [Y/+] om Roaming te selecteren.  

3. Druk op [MODE] om naar On (Aan) of Off (Uit) te schuiven.  

4. Druk op [MODE] om naar Exit (Afsluiten) te gaan.  

5. Druk op [Y/+] om af te sluiten. 

 

Opmerking: wanneer Roaming is ingeschakeld, kunt u de PAN-ID van het instrument 

niet wijzigen. En wanneer Roaming is ingeschakeld, wordt PAN ID (PAN-

ID) niet weergegeven in het menu Wireless (Draadloos). Zo schakelt u PAN 

ID weer in: 
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1. Druk in het menu Wireless (Draadloos) op [N/-] om omlaag te schuiven naar 

Roaming.  

2. Druk op [Y/+] om Roaming te selecteren.  

3. Druk op [MODE] om van On (Aan) naar Off (Uit) te schuiven.  

4. Druk op [Y/+] om Off (Uit) te selecteren.  

5. Druk op [MODE] om Exit (Afsluiten) te selecteren.  

6. Druk vervolgens op [Y/+]. 

 
Op het scherm wordt Apply Settings (Instellingen toepassen) weergegeven en het menu 

Wireless (Draadloos) wordt geselecteerd. Roaming is nu uit en het menu-item PAN ID 

(PAN-ID) is nu zichtbaar en geselecteerd. 

 
8.3.6.3. PAN ID (PAN-ID) 

De QRAE3 en andere apparaten die u draadloos met elkaar wilt verbinden, moeten dezelfde 

PAN-id hebben. Wanneer Roaming is ingeschakeld, wordt PAN ID (PAN-ID) niet 

weergegeven in het menu Wireless (Draadloos). U moet Roaming uitschakelen en het menu-

item PAN ID (PAN-ID) zichtbaar en toegankelijk maken.  
 

1. Druk terwijl PAN ID (PAN-ID) is geselecteerd in het menu Wireless (Draadloos) op 

[Y/+] om dit te selecteren. 

2. Druk op [Y/+] om het getal te verhogen en op [MODE] om naar het volgende cijfer 

te gaan.  

3. Nadat u naar het laatste cijfer bent gegaan en het hebt gewijzigd, drukt u op [MODE]. 

 Druk op [Y/+] om de wijziging op te slaan. 

 Druk op [MODE] om de wijziging ongedaan te maken. 

 
8.3.6.4. Channel (Kanaal) 

De QRAE3 en andere apparaten die u draadloos met elkaar wilt laten verbinden, moeten op 

hetzelfde kanaal werken. 
 

1. Druk op [Y/+] om het getal te verhogen en op [MODE] om naar het volgende cijfer te 

gaan. 

2. Nadat u naar het laatste cijfer bent gegaan en het hebt gewijzigd, gaat u verder naar 

“OK” en drukt u op [MODE] om de wijziging op te slaan of gaat u naar “Cancel” 

(Annuleren) en sluit u af om naar “Join Network” (Verbinden met netwerk) te gaan 

zonder de wijziging op te slaan.    
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8.3.6.5. Join Network (Verbinding met netwerk maken) 

U kunt de QRAE3 automatisch verbinding laten maken met een netwerk. De PAN-ID en het 

kanaal worden ter informatie weergegeven (indien dit onjuist is, kunt u dit wijzigen zoals 

hierboven beschreven). Druk op [Y/+] om verbinding te maken of op [MODE] om verder te 

gaan naar “Interval” zonder een wijziging aan te brengen. Opmerking: als Roaming is 

ingeschakeld, ziet u in plaats van een PAN-ID-nummer het volgende: “- - -”. 

 

Terwijl het instrument naar een netwerk zoekt, wordt op het display het volgende bericht 

weergegeven:  

 

Joining Network... (Verbinding met netwerk maken…) 

 

Als dit niet lukt, wordt het volgende bericht weergegeven: 

 

Failed To 

Join Network (Verbinden met netwerk mislukt) 

 

Controleer uw overige instellingen en die van het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. 

 

U kunt op [Y/+] drukken om het opnieuw te proberen of op [MODE] drukken om af te sluiten 

zonder verbinding te maken met een netwerk. 

 
8.3.6.6. Interval 

In dit menu kunt u het interval tussen draadloze transmissies wijzigen. Het interval kan 

worden ingesteld op 10, 30, 60, 120 of 240 seconden. 

 

Opmerking: het standaardinterval is 30 seconden. 
  
8.3.6.7. Off Network Alarm (Alarm bij geen netwerk) 

Schakel deze optie in als u wilt dat de QRAE3 een melding geeft als de verbinding met een 

netwerk wordt verbroken. 

 

1. Kies tussen “On” (Aan) en “Off” (Uit) door te drukken op [MODE]. 

2. Selecteer de gemarkeerde status door op [Y/+] te drukken. 

3. Druk op [MODE] totdat Exit (Afsluiten) wordt geselecteerd om de wijziging vast te 

leggen.  

 

Opmerking: als de draadloze netwerkverbinding wordt verbroken, gaat het QRAE3-alarm 

eenmaal per seconde af. 

 
8.3.6.8. Factory Reset (Fabrieksinstellingen resetten) 

Hiermee zet u alle draadloze instellingen terug op de standaardwaarden van de fabriek. 

 

Let op! Als u de draadloze instellingen reset, is het niet meer mogelijk om de eerdere 

instellingen terug te halen. 

 

    Reset Wireless 

         Settings? (Draadloze instellingen resetten?) 

 

 Druk op [Y/+] om de draadloze instellingen te resetten. 

 Druk op [MODE] om dit menu af te sluiten zonder de draadloze instellingen te 

resetten. 
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9. Policy Enforcement (Beleidafdwinging) 
 

De QRAE3 kan worden geconfigureerd om de vereisten van een faciliteit/bedrijf af te 

dwingen met betrekking tot het op gezette tijden uitvoeren van bumptests of 

kalibraties, en om de gebruiker te melden dat een kalibratie/bumptest vereist is. 

Bovendien kan kalibratie of bumptesten worden geëist, waarbij een normale werking 

pas wordt toegestaan als de kalibratie of bumptest is uitgevoerd. 

 

Als Policy Enforcement (Beleidafdwinging) is ingeschakeld en de bumptest en 

kalibratie op het apparaat zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 

beleidsinstellingen, wordt boven in het QRAE-scherm een vinkje geplaatst: 
 

      
 

Als Policy Enforcement (Beleidafdwinging) is ingeschakeld, wordt er na het opstarten 

van de QRAE3 een scherm weergegeven waarin de gebruiker wordt geïnformeerd dat 

voor het instrument een bumptest of kalibratie is vereist. Als beiden zijn vereist, wordt 

dat achter elkaar aangegeven. 

 

9.1. Policy Enforcement (Beleidafdwinging) instellen 
U moet ProRAE Studio II gebruiken om wijzigingen aan te brengen in de instellingen 

van Policy Enforcement (Beleidafdwinging). 

 

Zorg dat de wisselstroomadapter is aangesloten en dat er een USB-kabel is 

aangesloten op de reisoplader en op een computer waarop ProRAE Studio II wordt 

uitgevoerd. 

 

1. Zet de QRAE3 aan. Laat het systeem de opstartroutine uitvoeren. 

2. Druk op [MODE] tot “Enter Communications Mode?” (Communicatiemodus 

activeren?) wordt weergegeven. 

3. Druk op [Y/+]. Op het scherm wordt nu het volgende weergegeven: “Ready To 

Communicate With Computer” (Gereed voor communicatie met computer). 

4. Start ProRAE Studio II. 

5. Selecteer “Administrator”. 

6. Voer het wachtwoord in (het standaardwachtwoord is “rae”). 

7. Klik op “OK”. 

8. Klik op “A” (instrumenten automatisch detecteren). 

9. Klik op het pictogram van het instrument wanneer dat wordt weergegeven om het 

te markeren. 

10. Klik op “Select” (Selecteren). 

11. Klik op “Setup” (Instellen). 

12. Klik op “Policy Enforcement” (Beleidafdwinging). 
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Het deelvenster Policy Enforcement (Beleidafdwinging) wordt weergegeven: 

 

       
 

U kunt “Must Calibrate” (Moet kalibreren) en/of “Must Bump” (Moet bumptest 

uitvoeren) selecteren en vervolgens opgeven of de gebruiker de geselecteerde 

handeling moet uitvoeren om het instrument te kunnen gebruiken. 

 

13. Nadat u uw selecties in ProRAE Studio II hebt gemaakt, moet u de wijzigingen 

uploaden naar het instrument. Klik op het pictogram met de naam “Upload all 

settings to the instrument” (Alle instellingen uploaden naar het instrument). 

 

       
 

14. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Klik op “Yes” (Ja) om de upload 

uit te voeren of op “No” (Nee) om dit niet te doen. 

 

       
 

Uploaden duurt enkele seconden en er wordt een voortgangsbalk weergegeven. U 

kunt de upload afbreken door op “Cancel” (Annuleren) te klikken. 

 

       
15. Sluit ProRAE Studio II af. 

16. Druk op de QRAE3 op [MODE] om de communicatiemodus af te sluiten. 
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9.2. Policy Enforcement (Beleidafdwinging) deactiveren 
 

Als op het QRAE3-scherm het bericht wordt weergegeven dat er een bumptest of 

kalibratie moet worden uitgevoerd en de optie om de bumptest of kalibratie over te 

slaan niet beschikbaar is, moet u het instrument uitschakelen en de procedure volgen 

die hier staat beschreven als u de instellingen voor beleidafdwinging wilt wijzigen: 

1. Gebruik een USB-kabel om de QRAE3 in de reisoplader aan te sluiten op een 

computer waarop ProRAE Studio II wordt uitgevoerd. 

2. Ga naar de diagnostische modus op de QRAE3 (houd, terwijl het instrument uit 

staat, [Y/+] en [MODE] ingedrukt totdat het instrument wordt opgestart). 

3. Geef, nadat het instrument is opgestart, het wachtwoord op wanneer daarom wordt 

gevraagd (het standaardwachtwoord is “0000”) en druk op [MODE]. 

4. Druk herhaaldelijk op [MODE] totdat u het scherm “Enter Communications 

Mode?” (Communicatiemodus activeren?) ziet. 

5. Druk op [Y/+] om naar de communicatiemodus te gaan. 

6. Start ProRAE Studio II. 

7. Selecteer “Administrator”. 

8. Voer het wachtwoord in (het standaardwachtwoord is “rae”). 

9. Klik op “OK”. 

10. Klik op “A” (instrumenten automatisch detecteren). 

11. Klik op het pictogram van het instrument wanneer dat wordt weergegeven. 

12. Klik op “Select” (Selecteren). 

13. Klik op “Setup” (Instellen). 

14. Klik op “Policy Enforcement” (Beleidafdwinging). Het deelvenster Policy 

Enforcement (Beleidafdwinging) wordt weergegeven. 

15. Deselecteer de functies voor beleidafdwinging die u niet wilt gebruiken. 

16. Klik op “Upload all settings to the instrument” (Alle instellingen naar het 

instrument uploaden). 
 

       
 

17. De volgende bevestiging wordt weergegeven. Klik op “Yes” (Ja). 
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      Uploaden duurt enkele seconden en er wordt een voortgangsbalk weergegeven: 
 

       
 

18. Sluit ProRAE Studio II af als het uploaden is voltooid. 

19. Druk op de QRAE3 op [MODE] om de communicatiemodus af te sluiten. 
 

 

10. Kalibratie en tests 
 

10.1. Alarmen handmatig testen 
 

Tijdens de normale werking en zonder dat er sprake is van een alarmsituatie kunt u de 

zoemer (hoorbaar alarm), het trilalarm, de visuele alarmen en de 

achtergrondverlichting op elk moment testen door op [Y/+] te drukken. Als een alarm 

niet reageert, controleert u de alarminstellingen in het programmeringsmenu en zorgt 

u ervoor dat alle alarmen zijn ingeschakeld (instellingen onder Programming 

(Programmering)/Alarms (Alarmen)/Alarm Settings (Alarminstellingen) moeten op 

“All Enabled” (Alles ingeschakeld) staan). Als er alarmen zijn ingeschakeld die niet 

werken, moet u het instrument niet gebruiken. 
 

10.2. Bumptests en kalibratie 
 

RAE Systems raadt aan om periodiek een bumptest uit te voeren op de QRAE3. Het doel van 

een bumptest is te controleren dat de sensoren van het instrument reageren op gas en dat alle 

alarmen zijn ingeschakeld en werken.  

 

 De QRAE3-detector voor meerdere gassen moet worden gekalibreerd als deze niet 

slaagt voor een bumptest of ten minste om de 180 dagen, afhankelijk van het gebruik 

en de blootstelling van de sensor aan giffen en vervuilende stoffen. 

 De kalibratie-intervallen en bumptestprocedures kunnen variëren op basis van de 

nationale wetgeving.  

 

Een bumptest kan handmatig worden uitgevoerd of met behulp van het AutoRAE 2 

Automatic Test & Calibration System (automatisch test- en kalibratiesysteem AutoRAE 2). 

Als een bumptest handmatig wordt uitgevoerd, neemt het instrument een beslissing over 

geslaagd/mislukt op basis van de prestaties van de sensor, maar de verantwoordelijkheid om 

ervoor te zorgen dat de alarmen zijn ingeschakeld en werken blijft bij de gebruiker.  

 

Opmerking: bumptests en kalibraties kunnen worden uitgevoerd met het AutoRAE 2 

Automatic Test & Calibration System (automatisch test- en kalibratiesysteem AutoRAE 2). 

Een AutoRAE 2-bumptest of -kalibratie omvat zowel het testen van de sensoren als de 

alarmen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de AutoRAE 2 voor meer informatie. 
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10.2.1. Bumptests (functioneel) 
 

Voor een bumptest en een kalibratie wordt hetzelfde gas gebruikt. Er moet een 
vastdebietregelaar worden gebruikt die 0,5 tot 1 liter per minuut produceert en bij 
diffusiemodellen moet de kalibratieadapter zijn geplaatst. Het instrument moet met de 
bijgeleverde slang zijn aangesloten op een cilinder met kalibratiegas.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Opmerking: voor pompmodellen is een T-vormige kalibratieleiding vereist, zoals 
hieronder weergegeven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Schakel de QRAE3 in door de [MODE]-toets ingedrukt te houden en laat het 

instrument volledig opstarten tot het hoofdmeetscherm met sensornamen en 

metingen wordt weergegeven. 
 

Belangrijk! Zorg ervoor dat alle sensoren van het instrument zijn opgewarmd 

voordat u de bumptest uitvoert. Het instrument heeft tijd nodig om de sensoren op 

te warmen alvorens de menu's voor de bumptest toegankelijk zijn. U ziet dat een 

sensor is opgewarmd wanneer er een meting naast de naam op het display wordt 

weergegeven. Als een sensor nog niet is opgewarmd, worden er drie streepjes (“--

”) naast de naam weergegeven. 
 

2. Plaats de kalibratieadapter op de QRAE3 als het een diffusiemodel is. 

3. Zet het gas aan om dit te laten stromen.  

4. Sluit het instrument aan op de T-vormige kalibratieleiding en sluit deze aan op 

het kalibratiegas. 

5. Druk op Start ([Y/+]-toets) om de bumptest te starten of druk op [MODE] om 

af te sluiten. Terwijl de bumptest wordt uitgevoerd, worden de metingen van 

elke sensor weergegeven. Zodra de bumptest is voltooid, worden voor elke 

sensor het resultaat pass (gelukt) of fail (mislukt) en de metingen 

weergegeven.  
 

Belangrijk! Als een of meer sensoren niet slagen voor een bumptest, moet u de 

desbetreffende sensoren kalibreren. 

6. De bumptest is nu voltooid. Druk op [Y/+] om af te sluiten en terug te keren 

naar het menu Calibration (Kalibratie).  

Als alle alarmen en sensoren zijn geslaagd voor de tests en er geen sensor meer hoeft 
te worden gekalibreerd, is het instrument gereed voor gebruik. 

Opmerking: Zorg dat de druk 
in de kalibratiegascilinder 
hoger dan 100 psi is 
wanneer u een T-vormige 
kalibratieleiding gebruikt 

(alleen pompmodellen). 

Voor diffusiemodellen is een 
kalibratieadapter vereist, 
maar geen T-vormige 

kalibratieleiding. 
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10.3. Zero Calibration (Nulkalibratie) 
Deze bewerking stelt het nulpunt van de sensorkalibratiecurve voor schone lucht in. Deze 
kalibratie moet worden uitgevoerd vóór andere kalibraties. 
 

Opmerking: als u een nulluchtcilinder gebruikt, moet u de kalibratieadapter van de QRAE3 
gebruiken (en een T-vormige kalibratieleiding als het instrument een pomp heeft). U hoeft 
geen kalibratieadapter te gebruiken voor kalibratie in zuivere lucht. 
 

10.3.1. Zero Calibration (Nulkalibratie)  
Deze procedure bepaalt de nulpunten van de meeste sensoren. Op de QRAE3 moet de 
nulkalibratie worden uitgevoerd in schone lucht met 20,9% zuurstof of met een cilinder met 
schoon nulgas.  

Selecteer “Fresh Air” (zuivere lucht) in het menu Calibration (Kalibratie) door eenmaal op 
[Y/+] te drukken om naar kalibratie in zuivere lucht te gaan.  
 

Nadat een timer is afgeteld, is de nulkalibratie voltooid. Op het LCD-scherm staan de 
sensornamen en wordt aangegeven of elke kalibratie is geslaagd of mislukt, gevolgd door de 
sensormetingen. 
 

Opmerking: u kunt de kalibratie op elk moment tijdens het aftellen afbreken door op 
[MODE] te drukken. 
 

 

10.3.2. Single-Sensor Zero Calibration (Nulkalibratie één sensor)  
Selecteer de sensor en start vervolgens de kalibratie door op [Y/+] te drukken. U kunt de 
procedure op elk moment afbreken door op [MODE] te drukken. 
 

 

10.4. Span Calibration (Meetbereikkalibratie) 
Deze procedure bepaalt het tweede punt van de sensorkalibratiecurve voor de sensor.  
 

Opmerking: als er een handmatige kalibratie wordt uitgevoerd, worden de metingen 
weergegeven in de eenheid van het kalibratiegas en niet van het meetgas. 

 

10.4.1. QRAE3-model met pomp 
De QRAE3-pomp zuigt aan met een debietsnelheid van tussen 200 cc/min en 450 
cc/min. Het instrument moet op een kalibratiegascilinder zijn aangesloten met een 
bijgeleverde T-vormige kalibratieleiding (onderdeelnr. M02-3008-000), zoals hieronder 
weergegeven. 
 

Opmerking: er moet een vastdebietregelaar met debietsnelheden van 500 cc/min tot 1000 
cc/min worden gebruikt. 

 

 
  

Opmerking: zorg dat de druk 
in de kalibratiegascilinder 
hoger dan 100 psi is 
wanneer u een T-vormige 
kalibratieleiding gebruikt. 
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10.4.2. QRAE3-diffusiemodel 
Aangezien het diffusiemodel (zonder pomp) van de QRAE3 niet is uitgerust met één enkele 

inlaat, wordt een kalibratieadapter (kalibratieadapter voor diffusiemodellen: onderdeelnr. M02-

3009-000; kalibratieleiding voor diffusiemodellen: onderdeelnr. M03-3010-000) gebruikt om 

aan alle sensoren tegelijk kalibratiegas te leveren. Ga als volgt te werk om de kalibratieadapter 

aan te sluiten: 

 

 

 
 

1. Lijn het hoofddeel van de kalibratieadapter uit met het ingekeepte gebied rond de 

gasinlaten van de QRAE3. 

2. Draai de knop in de richting van de klok om de kalibratieadapter op het instrument te 

bevestigen. 

3. Sluit de slang aan op de kalibratieadapter en op de gasbron. 

4. Zorg ervoor dat de kalibratieadapter stevig op zijn plaats zit voordat u het kalibratiegas 

laat stromen. (De kalibratieadapter heeft kleine groeven aan de onderzijde om gas te 

laten ontsnappen nadat het over de sensoren is gestroomd.) 

 

 
 

 

 

  

Kalibratieadapter 

Slang naar 
bron van 

kalibratiegas 
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10.4.3 Multi-Sensor Span Calibration (Meetbereikkalibratie meerdere 
sensoren) 
Hiermee kunt u een meetbereikkalibratie op meerdere sensoren tegelijkertijd uitvoeren. Dit 

vereist het correcte spangas en de concentratie die op het label van de gascilinder is vermeld, 

moet overeenkomen met de concentratie die in de QRAE3 is geprogrammeerd. 

 

1. Start de stroom van het kalibratiegas. 

2. Sluit de kalibratieadapter en het gas op de QRAE3 aan. 

3. Druk op [Y/+] om de kalibratie te starten. Er wordt een aftelscherm weergegeven. 

U kunt de kalibratie op elk moment tijdens het aftellen afbreken door op [MODE] te 

drukken. 

 

Als de kalibratie is voltooid, worden de sensornamen weergegeven en wordt voor elke sensor 

aangegeven of de kalibratie is gelukt of mislukt. Daarachter staan de sensormetingen.  

 

10.4.4. Single-Sensor Span Calibration (Meetbereikkalibratie één sensor) 
Als u een meetbereikkalibratie wilt uitvoeren van één sensor, gaat u als volgt te werk: 

1. Selecteer “Single Sensor Span” (Meetbereik één sensor) in het menu Calibration 

(Kalibratie). 

2. Selecteer een sensor in de lijst. 

3. Start de stroom van het kalibratiegas. 

4. Sluit de kalibratieadapter aan op een bron van kalibratiegas. 

5. Controleer of de weergegeven kalibratiewaarde overeenkomt met het concentratielabel 

op de gascilinder. 

6. Druk op [Y/+] om de kalibratie te starten. U kunt de kalibratie op elk moment tijdens 

het aftellen afbreken door op [MODE] te drukken. 

 

 

Nadat een timer is afgeteld, is de meetbereikkalibratie voltooid. Het LCD-scherm geeft aan of 

de kalibratie is gelukt en vermeldt de meting voor dat kalibratiegas. 

 

Opmerking: als de sensorkalibratie mislukt, probeert u het opnieuw. Als de kalibratie 

herhaaldelijk mislukt, schakelt u het instrument uit en vervangt u de sensor. 

 
 

WAARSCHUWING: vervang sensoren niet in een gevaarlijke omgeving. 
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11. Overdracht van het datalog, configuratie van de 
monitor en firmware-upgrades via de computer 
U kunt datalogs van de QRAE3 op een computer downloaden. Firmware-updates kunnen naar 

de QRAE3 worden geüpload via de USB-poort van de reisoplader. Gebruik de bijgeleverde 

5-pens mini B USB-naar-USB-kabel om de reisoplader op een computer met ProRAE Studio 

II (versie 1.7.0 of hoger) aan te sluiten. 

 

 
 

 

11.1. Met een pc datalogs downloaden, het instrument 
configureren en de firmware upgraden 
 
De QRAE3 communiceert met een pc waarop ProRAE Studio II-software voor 

instrumentconfiguratie en gegevensbeheer wordt uitgevoerd om datalogs te downloaden, het 

instrument te configureren of nieuwe firmware te uploaden.  

 

De QRAE3 moet op een pc zijn aangesloten met de bijgeleverde reisoplader en moet zich in 

de pc-communicatiemodus bevinden. 

 

1. Gebruik de bijgeleverde pc-communicatiekabel (USB-naar-mini-USB-kabel) om de 

reisoplader op een pc aan te sluiten. 

2. Zet de QRAE3 aan. Zorg ervoor dat deze actief is (en dat het hoofdmeetscherm wordt 

weergegeven). 

3. Activeer de pc-communicatiemodus op de QRAE3 door vanuit het hoofdmeetscherm 

herhaaldelijk op [Mode] te drukken totdat het scherm “Enter Communications 

Mode?” (Communicatiemodus activeren?) wordt weergegeven. 

4. Druk op [Y/+]. De metingen en de datalogging stoppen en het instrument is nu gereed 

voor communicatie met de pc. Op het scherm wordt nu “Ready To Communicate 

With PC Or AutoRAE2” (Gereed voor communicatie met pc of AutoRAE2) 

weergegeven. 

5. Start de ProRAE Studio II-software, geef een wachtwoord op en detecteer het 

instrument aan de hand van de richtlijnen in de gebruikershandleiding van ProRAE 

Studio II. 

6. Volg de instructies in de gebruikershandleiding van ProRAE Studio II om het datalog 

te downloaden, de instellingen van het instrument te configureren of de firmware van 

de QRAE3 te updaten. 

7. Wanneer u klaar bent, drukt u op [MODE] om de pc-communicatiemodus op de 

QRAE3 te verlaten. Nadat u een upgrade hebt uitgevoerd op de firmware van de 

QRAE3, worden de instrumenten automatisch uitgezet. 

5-pens mini B 
USB-naar-

USB-kabel 

Reisoplader 

5-pens mini 

B USB-poort 

LED-voedingsindicator 



 

40 
 

12.  Onderhoud 
De QRAE3 vereist weinig onderhoud, behalve het vervangen van sensoren, het filter en de 

batterij. Als het instrument met een pomp is uitgerust, moet deze mogelijk ook worden 

vervangen.  

 

12.1. De filters vervangen  
 

Pompmodel 
Als het externe filter vuil of verstopt is, verwijdert u het door het uit de inlaat te schroeven. 

Verwijder het en vervang het door een nieuw filter. 

 

BELANGRIJK! Een QRAE3 met pomp mag niet zonder filter worden gekalibreerd of 

gebruikt. Gebruik zonder filter kan het instrument beschadigen. 
 

 
 

 

 

12.2. Sensormodules verwijderen/reinigen/vervangen  
 

 

WAARSCHUWING! Vervang sensoren niet in een gevaarlijke omgeving. 
 

 

Alle sensoren bevinden zich in het sensorcompartiment in de bovenste helft van de QRAE3. 

De sensoren zijn bereikbaar door de vier schroeven in het bovenste deel te verwijderen en 

vervolgens het instrument om te draaien en de sensorklep weg te nemen. 

 

         
 

1. Schakel het instrument uit. 

2. Verwijder de vier schroeven waarmee het sensorcompartiment is bevestigd. 

3. Draai het instrument om en verwijder de klep. De sensoren zijn in de sleuven 

bevestigd. 

4. Til de gewenste sensormodule er zachtjes met uw vingers uit. 

5. Plaats de vervangende sensor. Zorg dat de elektrische contactpennen zijn uitgelijnd 

met de openingen in de pc-kaart en dat de sensor goed vastzit. 

6. Plaats de klep terug en draai de vier schroeven vast. 

 

BELANGRIJK! Voer altijd een volledige kalibratie uit nadat u sensoren hebt vervangen. 
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12.3. Sensorlocaties  
 

BELANGRIJK!  
Er zijn acht QRAE3-modellen (“D” duidt op diffusie). Sensoren moeten in de aangegeven 

aansluitingen worden geplaatst. Van een diffusiemodel (“D”) kan geen pompmodel worden 

gemaakt en van een pompmodel kan geen diffusiemodel worden gemaakt. 

 

 PGM-2500 

PGM-2500D 

PGM-2510 

PGM-2510D 

PGM-2520  

PGM-2520D 

PGM-2530 

PGM-2530D 

Sleuf 1 LEL LEL LEL LEL 

Sleuf 2 H2S SO2 H2S -- 

Sleuf 3 O2 O2 O2 HCN 

Sleuf 4 CO CO SO2 CO 

 

 

 
 

BELANGRIJK! Kalibreer het instrument altijd nadat u sensoren hebt vervangen of 

verwijderd. 
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12.4. De pomp vervangen  
Als uw QRAE3 over een pomp beschikt en deze moet worden vervangen, gaat u als volgt te 

werk. Zorg ervoor dat de batterij is verwijderd alvorens verder te gaan. 
 

1. Verwijder het achterpaneel. 

2. De pomp is bevestigd met een metalen beugel en twee kruiskopschroeven. Verwijder de 

twee schroeven. 

3. Til de metalen beugel eraf. 

4. De pomp heeft een inlaat en een uitlaat die exact over twee dunne pijpen binnen in de 

pomp passen. Druk met één hand het instrument omlaag en trek met de andere hand de 

pomp er recht uit.  

 

             
 

5. Druk een nieuwe pomp op zijn plaats (licht heen en weer bewegen helpt) en zorg dat de 

inlaat en de uitlaat van de pomp goed over de twee pijpen passen. 

6. Plaats de metalen beugel over de pomp. 

7. Breng de twee schroeven aan en draai ze vast om de beugel op de behuizing te 

bevestigen. 

8. Breng het paneel opnieuw aan. 

9. Zet het instrument aan en controleer of de pomp goed werkt. 

 

13. Overzicht van de alarmen 
De QRAE3 beschikt over een zeer duidelijk vijfvoudig alarmmeldingssysteem dat lokale 

alarmen op het apparaat combineert met real-time draadloze alarmering op afstand en zo de 

veiligheid van uw werknemers naar een hoger niveau tilt. Lokale alarmen omvatten een 

hoorbaar zoemeralarm, een zichtbaar alarm met heldere LED's, een trilalarm en een 

alarmmelding op het display. Deze alarmen kunnen worden geprogrammeerd of selectief 

worden in- of uitgeschakeld. 
 

 
13.1. Alarmsignalen  
Tijdens elke meetperiode wordt de gasconcentratie vergeleken met de geprogrammeerde 

alarmlimieten voor Low (laag), High (hoog), TWA-alarm en STEL-alarm. Als de concentratie 

één van de vooraf ingestelde limieten overschrijdt, worden de alarmen onmiddellijk 

geactiveerd om de gebruiker van de QRAE3 en de persoon die verantwoordelijk is voor de 

veiligheid, op afstand (indien draadloos is ingeschakeld) te waarschuwen voor een 

alarmsituatie.  
 

Het alarm van de QRAE3 gaat bovendien af als één van de volgende condities optreedt: 

batterijspanning laag, pomp geblokkeerd, enzovoort.  
 

Wanneer het alarm voor een lage batterijspanning optreedt, kan het apparaat mogelijk nog 

10 minuten worden gebruikt. In dat geval wordt het aanbevolen om de batterij onmiddellijk te 

vervangen of op te laden op een ongevaarlijke locatie. 
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13.2. De Alarm Mode (alarmmodus) wijzigen  
Uw opties zijn Auto Reset (Automatisch resetten) en Latched (Vergrendeld). Een vergrendeld 

alarm blijft actief totdat u het alarm bevestigt door op een toets te drukken. Een automatisch 

gereset alarm wordt uitgeschakeld wanneer de conditie die het alarm heeft veroorzaakt, zich 

niet meer voordoet is (bijvoorbeeld een hoge H2S-meting die de vooraf ingestelde drempel 

overschrijdt en een alarm activeert, maar vervolgens onder de drempel daalt, waardoor het 

alarm wordt uitgeschakeld). 
 

1. Ga naar het submenu Alarm Mode (Alarmmodus) van de sectie Alarms (Alarmen) in 

het programmeringsmenu.  

2. Selecteer Auto Reset (Automatisch resetten) of Latched (Vergrendeld) door op 

[MODE] te drukken om een keuze te maken en op [Y/+] om de keuze te bevestigen.  

3. Druk op [Y/+] om uw selectie op te slaan. 
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13.3. Overzicht van alarmsignalen 
 

Overzicht van alarmen 
 

Alarmtype 
Zoemer en 

LED 
Display Trilling Meting 

Achtergrond-

verlichting 
Prioriteit 

Super Alarm 
(Superalarm) 

4 pieptonen/sec 
Scherm 

“Man-down alarm” 
400 ms - Aan Hoogste 

Man Down Alarm 
(Man-down alarm) 

3 pieptonen/sec 
Scherm 

“Man-down alarm” 
400 ms - Aan  

Man Down Warning 
(Man-down 

waarschuwing) 
2 pieptonen/sec 

Scherm “Are You 
OK?” (Alles OK?) 

400 ms - Aan  

Pump (Pomp) 3 pieptonen/sec 
Knipperend 

pompsymbool 
400 ms Meting Aan  

Max (Max) 3 pieptonen/sec 
“Max” op 

sensorlocatie 
400 ms 

Knipperende 
meting 

Aan  

Over Range (Bereik 
overschreden) 

3 pieptonen/sec 
“Over” 

(overschreden) op 
sensorlocatie  

400 ms 
Knipperende 

maximale 
meting 

Aan  

High (Hoog) 3 pieptonen/sec 
“High” (hoog) op 

sensorlocatie 
400 ms 

Knipperende 
meting 

  

Low (Laag) 3 pieptonen/sec 
“Low” (laag) op 

sensorlocatie 
400 ms 

Knipperende 
meting 

  

Negative (Negatief) 1 pieptoon/sec 
“Neg” op 

sensorlocatie 
400 ms 

Knipperende 
“0” 

Aan  

STEL (STEL) 1 pieptoon/sec 
“STEL” op 

sensorlocatie 
400 ms 

Knipperende 
meting 

Aan  

TWA (TWA)  1 pieptoon/sec 
“TWA” op 

sensorlocatie 
400 ms 

Knipperende 
meting 

Aan  

Calibration Failure 
(Kalibratie- fout) 

1 pieptoon/sec 
“Cal” (Kal) op 
sensorlocatie 

400 ms 
Knipperende 

meting 
Aan  

Bump Failure 
(Bumpfout) 

1 pieptoon/sec 
“Bump” op 

sensorlocatie 
400 ms 

Knipperende 
meting 

Aan  

Datalog Full 
(Datalog vol) 

1 pieptoon/sec 
Knipperend 

datalogsymbool 
400 ms Meting Aan  

Calibration Due 
(Kalibratie nodig) 

- 
“CAL” (KAL) op 

sensorlocatie  
- 

Knipperende 
meting 

-  

Bump Test Due 
(Bumptest nodig) 

- 
“Bump” op 

sensorlocatie  
- 

Knipperende 
meting 

-  

(Batterij) Battery 1 pieptoon/min 
Knipperend 

batterijsymbool 
400 ms Meting Verandert niet  

Network Lost 
(Geen netwerk meer) 

1 pieptoon/sec 
Knipperend 

radiosymbool 
400 ms Meting Aan  

Network Joined 
(Verbonden met network) 

1 pieptoon Radiosymbool 400 ms Meting Aan  

Comfort Beep 
(Comfort-pieptoon) 

1 pieptoon/min 
Geen LED-
knippering 

- - Meting - Laagste 

 

Opmerkingen 
“Negative” (Negatief) betekent dat de meting lager dan nul is. 
“Network Lost” (Geen netwerk meer) betekent dat de draadloze verbinding van de QRAE3 
met het netwerk verloren is gegaan. 
“Network Joined” (Verbonden met netwerk) betekent dat de QRAE3 een verbinding met een 
draadloos netwerk heeft gemaakt.  
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Algemene alarmen 

 
 
Alarms testen  

In de normale werkingsmodus en in situaties zonder alarm kunt u de hoorbare alarmen, de 

zichtbare alarmen en de trilalarmen op elk moment testen door op [Y/+] te drukken. 

  

Bericht  Conditie  Alarmindicaties  

HIGH (HOOG) Gas overschrijdt de “High Alarm” 

(hoog alarm) -limiet 

3 pieptonen/knipperingen per 

seconde  

OVR  Gas overschrijdt het meetbereik van de 

sensor  

3 pieptonen/knipperingen per 

seconde  

MAX  Gas overschrijdt het maximumbereik 

van het elektronisch circuit  

3 pieptonen/knipperingen per 

seconde  

LOW (LAAG) Gas overschrijdt de “Low Alarm” 

(lag alarm) -limiet  

2 pieptonen/knipperingen per 

seconde  

TWA  Gas overschrijdt de “TWA”-limiet  1 pieptoon/knippering per 

seconde  

STEL  Gas overschrijdt de “STEL”-limiet  1 pieptoon/knippering per 

seconde  

Doorgestreept 

pomppictogram 

knippert  

Inlaat geblokkeerd of pomp defect  3 pieptonen/knipperingen per 

seconde  

Pictogram voor 

lege batterij 

knippert  

Batterij bijna leeg  1 knippering, 1 pieptoon per 

minuut  

CAL (KAL)  Kalibratie mislukt of vereist  1 pieptoon/knippering per 

seconde  

NEG  Nulgasmetingen lager dan het aantal dat 

in de kalibratie is opgeslagen  

1 pieptoon/knippering per 

seconde 

* Bij zuurstof betekent “lage alarmlimiet” een concentratie die lager is dan de lage alarmlimiet. 
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14. Probleemoplossing 
 

Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen  
Kan niet inschakelen na 
opladen van de batterij 

Oorzaken: Defect oplaadcircuit. Defecte batterij. 
 
Oplossingen: Vervang de batterij of de oplader. Probeer 

nogmaals de batterij op te laden. 

Wachtwoord vergeten Oplossingen: Bel technische ondersteuning op  
+31 (0)10-4426149 

Zoemer, LED's en 
trillingsmotor 
werken niet 

Oorzaken: Zoemer en/of andere alarmen zijn uitgeschakeld.  
Defecte zoemer. 

 
Oplossingen: Controleer onder “Alarm Settings” 

(Alarminstellingen) in de programmeermodus 
of de zoemer en/of andere alarmen niet zijn 
uitgeschakeld. 
Bel een bevoegd onderhoudscentrum. 

Bericht pomp defect. 
Pompalarm. 
 

Oorzaken:  Inlaatsonde geblokkeerd. Directe aansluiting op 
een gasuitlaat terwijl de gaswaarde is 
uitgeschakeld. Extern filter zuigt water aan. 
Extern filter is te vuil. Gecondenseerd water bij de 
inlaatsonde. Defecte pomp of defect pompcircuit. 

Oplossingen:  Verwijder de blokkerende voorwerpen en druk 
op de [Y/+]-toets om het pompalarm te 
resetten. Vervang het vervuilde externe filter. 
Voorkom watercondensatie in de eenheid. 
Vervang de pomp. 

 

Als u reserveonderdelen nodig hebt, neemt u contact op met een bevoegde RAE Systems-

distributeur. 
 

 

 

15. Diagnostic Mode (Diagnostische modus) 
In de diagnostische modus geeft de QRAE3 globale aantallen voor de sensormetingen, 
batterijmetingen en andere metingen, en een lijst met geïnstalleerde sensoren en informatie 
over de sensoren (vervaldatum, serienummer, enzovoort). De meeste van deze schermen zijn 
alleen nuttig voor onderhoudstechnici. In enkele schermen kunt u echter instellingen wijzigen. 
 

U kunt de diagnostische modus van de QRAE3 alleen bij het opstarten bereiken. In de 
diagnostische modus geeft de QRAE3 metingen weer in globale aantallen in plaats van in 
eenheden, zoals deeltjes per miljoen (ppm).  
 

15.1. Diagnostic Mode (Diagnostische Modus) activeren 
1. Houd, terwijl de QRAE3 is uitgeschakeld, [MODE] en [Y/+] ingedrukt. 
2. Wanneer het display wordt ingeschakeld en het wachtwoordscherm verschijnt, laat u 

de toetsen los. 
3. Geef het wachtwoord van vier cijfers op (het wachtwoord is hetzelfde als voor de 

programmeermodus; het standaardwachtwoord is 0000).  
 

 Wissel tussen de posities in de tekenreeks van vier tekens door op [MODE] te 

drukken.  

 Druk herhaaldelijk op [Y/+] om het gewenste cijfer te selecteren. De cijfers gaan 

van 0 t/m 9. 

 Als u 9 hebt bereikt en opnieuw op [Y/+] drukt, begint de reeks opnieuw bij 0. 
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4. Druk op [MODE], gevolgd door [Y/+] wanneer u klaar bent. Als u het correcte 

wachtwoord invoert, wordt het scherm “Product Model” (Productmodel) 

weergegeven. 

 

15.2. Diagnostische modus afsluiten 
1. Schakel de QRAE3 uit door [MODE] ingedrukt te houden. Er wordt een 

standaardtimer weergegeven waarna wordt afgesloten. 

2. Wanneer het instrument wordt uitgeschakeld, krijgt u hiervan een melding. Haal uw 

vinger van de toets. 

 

Opmerking: houd, wanneer u de QRAE3 de volgende keer start, alleen [MODE] ingedrukt 

om het instrument automatisch in de Normal Mode (normale modus) op te starten.  
 

15.3. Navigeren in de Diagnostic Mode (diagnostische modus) 
Blader door de diagnostische modus door op [MODE] te drukken. Het eerste scherm dat u 

ziet, bevat informatie over het product, waaronder het serienummer, de firmwareversie, 

enzovoort. 

 

 

 

Druk op [MODE] om door de schermen te bladeren: 

 

 Instrument model name, serial number, and ID (Naam, serienummer en id van 

instrument) 

 Instrument Firmware (Firmware van instrument) 

 Sensors Installed (Geïnstalleerde sensoren) 

 Socket 1 (Aansluiting 1) 

 Socket 2 (Aansluiting 2) 

 Socket 3 (Aansluiting 3) 

 Socket 4 (Aansluiting 4) 

 Socket Raw Count (Globale aantallen aansluitingen) 

 Zero/Span Count (Nul/aantal meetbereik) 

 Location 1 ID and Name (Id en naam locatie 1) 

 Location 2 ID and Name (Id en naam locatie 2) 

 Location 3 ID and Name (Id en naam locatie 3) 

 Location 4 ID and Name (Id en naam locatie 4) 

 Buzzer Mode (Zoemermodus) 

 Buzzer Frequency (Zoemerfrequentie) 

 Pump (High) (Pomp (hoog)) 

 Pump (Low) (Pomp (laag)) 

 Battery (Batterij) 

 RTC (real-time clock) (RTC (real-time klok)) 

 Lights/Vibrator (Lampen/trillen) 

 Temperature (Temperatuur) 

 LCD Contrast (LCD-contrast) 

 LCD Test (LCD-test) 

 Position Sensor (Positiesensor) 

 Run Time (Bedrijfsduur) 

 Communication (communicatie) – communicatiemodus met computer activeren 

(datalogging en metingen worden gepauzeerd) 



 

48 
 

16.  Specificaties 
 

Specificaties van het instrument 

Afmetingen Diffusie: 140 mm x 82 mm x 42 mm 
Met pomp: 145 mm x 82 mm x 42 mm 

Gewicht Diffusie: 365 g (met Li-ion-batterij en klem) 
Met pomp: 410 g (met Li-ion-batterij, klem en extern filter) 

Sensoren 

 

Vier in het veld vervangbare sensoren, inclusief elektrochemicaliën voor toxische 
stoffen en zuurstof, brandbare LEL 

Batterij-opties 

 

•  Oplaadbare Li-ion-batterij: 14 uur continu zonder draadloze functionaliteit en 
zonder alarmen, in diffusiemodus;  
11 uur continu zonder draadloze functionaliteit en zonder alarmen, in pompmodus;  
10 uur continu met draadloze functionaliteit en zonder alarmen, in diffusiemodus;  
8 uur continu met draadloze functionaliteit en zonder alarmen, in pompmodel;  
Opmerking: alle batterijspecificaties bij 20 °C; lagere temperaturen zijn van 
invloed op de bedrijfsduur. 

Display 

 

• Monochrome grafische display (128 x 80) 
• Displaygrootte: 40 mm x 27 mm met achtergrondverlichting (automatisch 

geactiveerd bij weinig omgevingslicht, als de monitor een alarm genereert of als op 
een toets wordt gedrukt) 

• Automatische schermrotatie. 

Schermaflezing 

 

• Real-time aflezen van gasconcentraties, batterijstatus, pompstatus (indien uitgerust 
met pomp); datalogging aan/uit; draadloos aan/uit en kwaliteit draadloze ontvangst. 

• STEL-, TWA-, piek- en minimumwaarden 
• Indicatoren voor Man-down en policy enforcement (beleidafdwinging) 

Toetsenblok 2 bedienings- en programmeertoetsen (MODE en Y/+) 

Monstername Ingebouwde pomp (200 cc/min tot 450 cc/min) of diffusie. Kan monsters nemen door 
leidingen tot 30 meter lang. Gebruik van leidingen verlengt reactietijd 

Kalibratie Handmatig 

Alarmen 

 

• Draadloze alarmering op afstand, hoorbaar alarm met meerdere tonen (95 dB op 
30 cm), trilalarm, zichtbaar alarm (knipperende felrode LED's) en indicatie op het 
scherm van alarmcondities 

• Man-down alarm met vooralarm en real-time draadloze melding op afstand 

Datalogging 

 

• Doorlopende datalogging (3 maanden voor 4 sensoren met intervallen van 1 minuut, 24/7)  
• Door de gebruiker te configureren interval voor datalogging (van 1 tot 3600 seconden) 

Communicatie 

en het  

downloaden 

van gegevens 

• Gegevens downloaden, instrumenten instellen en upgrades op de pc door middel 
van  opladen en reisoplader 

• Transmissie van draadloze gegevens en statusinformatie via ingebouwde  
RF-modem (optioneel) 

Draadloos 

netwerk 

Speciaal draadloos RAE Systems-netwerk en gesloten-lus systeem (met EchoView-host) 

Draadloze 

frequentie 

Licentievrije ISM-banden, 868 MHz of 900 MHz 

Draadloos 

bereik (normaal 

gesproken) 

EchoView-host en QRAE3: gezichtsveld > 200 m, ontvangst gegevens > 80% 
ProRAE Guardian en Mesh Reader en QRAE3: gezichtsveld > 200 m, ontvangst 
gegevens > 80% 
ProRAE Guardian en RAELink3 en QRAE3: gezichtsveld > 10 m, ontvangst 
gegevens > 80% 
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Specificaties van het instrument 
vervolg 

EM-immuniteit EMI- en EDS-test: 100 MHz tot 1 GHz 

30 V/m, zonder alarm 

Contact: ±4 kV, lucht: ±8 kV, zonder alarm 

Bedrijfs-
temperatuur 

-20 tot 50 °C  

Vochtigheid 0% tot 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend) 

IP-beoordeling Met pomp: IP-65 

Diffusie: IP-67 

Goedkeuringen 
gevaarlijke  
locaties 

VS en Canada: ingedeeld voor gebruik in klasse I, divisie 1, 

Groepen A, B, C en D 

Europa: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4) 

CE-conformiteit  
(overeenstem-
ming met 
Europese 
regelgeving) 

2004/108/EC (EMC) 

1999/5/EC (radio) 

94/9/EC (ATEX) 

FCC-
conformiteit 

FCC artikel 15 

Talen Arabisch, Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Indonesisch, 

Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Zweeds 

(taal moet worden gewijzigd met behulp van ProRAE Studio II) 

Garantie • Drie jaar op LEL-, CO-, H2S- en O2-sensoren 

• Twee jaar op SO2-sensor 

• Eén jaar op HCN-sensor 

Specificaties kunnen veranderen. 

 

Sensorspecificaties 

Sensor voor brandbare stoffen Bereik Resolutie 

Katalytische kraal-LEL 0 tot 100% LEL 1% LEL 

Elektrochemische sensoren Bereik Resolutie 

Koolmonoxide (CO) 0 tot 500 ppm 1 ppm 

Waterstofcyanide (HCN) 0 tot 50 ppm 0,5 ppm 

Waterstofsulfide (H2S) 0 tot 100 ppm 0,1 ppm 

Zwaveldioxide (SO2) 0 tot 20 ppm 0,1 ppm 

Zuurstof (O2)* 0 tot 30% vol. 0,1% vol. 
 

* Gebruik alleen de vloeistof-elektrolyt O2-sensor in de QRAE 3. Gebruik van andere typen 

kan een negatief effect hebben op de prestaties. 

 

Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
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LEL-bereik, resolutie en reactietijd 
LEL 0-100%  1% 15 sec 

  

LEL-correctiefactoren 
     

Nr. Gasindex Naam Formule QRAE3 CF 

1 0 Acetaldehyde C2H4O 1,95 

2 1 Azijnzuur C2H4O2 3,58 

3 2 Azijnzuuranhydride C4H6O3 3,45 

4 3 Aceton C3H6O 2,09 

5 5 Acetyleen C2H2 1,47 

6 9 Allylalcohol C3H6O 3,07 

7 10 Ammonia NH3 1,30 

8 12 Aniline C7H7N 4,92 

9 15 Benzeen C6H6 2,69 

10 23 Butadieen C4H6 1,91 

11 26 Butaan, n‐ C4H210 1,78 

12 28 Butanol, t‐ C4H10O 2,69 

13 36 Koolmonoxide CO 1,32 

14 39 Chloorbenzeen C6H5Cl 4,14 

15 50 Cyclohexaan C6H12 2,49 

16 62 Dichloorethaan, 1, 2‐ C2H4Cl2 2,63 

17 66 Dichloormethaan CH2Cl2 2,42 

18 91 Ethaan C2H6 1,37 

19 92 Ethanol C2H6O 2,89 

20 94 Etheen C2H4 1,32 

21 95 Ethylacetaat C4H8O2 2,67 

22 97 Ethylbenzeen C8H10 3,49 

23 101 Ethyleenoxide C2H4O 1,87 

24 102 Ethylether C4H10O 2,30 

25 107 Ethylmercaptaan C2H6S 2,19 

26 114 Benzine 1,3* 3,2* 

27 116 Heptaan,n‐ C7H16 2,92 

28 118 Hexaan,n‐ C6H14 2,60 

29 122 Waterstof H2 3,06 

30 130 Isobutyleen C4H8 2,19 

31 138 Isopropanol C3H8O 3,22 

32 145 Methaan CH4 1 

33 146 Methanol CH4O 3,05 

34 149 Methylacetaat C3H6O2 2,43 

35 151 Methylbromide CH3Br 2,46 

36 153 Chloormethaan CH3Cl 1,81 

37 154 Methylcyclohexaan C7H14 2,93 

38 156 Methylether C2H6O 1,74 

39 157 Methylethylketon C4H8O 2,67 

40 162 Methylmercaptaan CH4S 1,88 

41 169 Naftaleen C10H8 4,86 

42 176 Octaan,n‐ C8H18 3,22 

43 178 Pentaan C5H12 2,25 

44 185 Fosfine PH3 1,46 
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45 189 Propaan C3H8 1,56 

46 190 Propeen C3H6 1,64 

47 191 Propylamine,n‐ C3H9N 2,29 

48 194 Propyleenoxide C3H6O 2,15 

49 206 Tolueen C7H8 2,68 

50 213 Tri-ethylamine C6H15N 2,00 

51 219 Terpentijn C10H16 3,54 

52 221 Vinylchloride C2H3Cl 2,02 

53 224 Xyleen,m‐ C8H10 3,58 

54 225 Xyleen,o‐ C8H10 3,50 

55 226 Xyleen,p‐ C8H10 3,38 
 

* Varieert afhankelijk van samenstelling en moleculair gewicht. Neem contact met 

RAE Systems op voor aangepaste correctiefactoren. 
  

Let op: 

Zie technische kennisgeving TN-144 van RAE Systems voor vergiftiging van LEL-sensoren. 

 

Productiejaar 
Zie het serienummer van het instrument voor het productiejaar. 
 

Het voorlaatste teken van het serienummer geeft het productiejaar aan. “M” staat bijvoorbeeld 

voor productiejaar 2010. 
 

Eerste teken  Jaar 

J 2008 

K 2009 

M 2010 

N 2011 

P 2012 

Q 2013 

R 2014 

S 2015 

T 2016 

U 2017 

V 2018 

W 2019 

 

Standaardmeetbereikwaarden voor sensoren 
Sensor Standaardmeetbereikwaarden 

CO 50 ppm 

H2S 10 ppm 

O2 18,0% 

LEL 50% LEL-methaan 

SO2 5 ppm 

HCN 10 ppm 
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17.  Gereguleerd deel van de handleiding voor de  
PGM-25xx/D 
 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 

Lezen vóór gebruik 
 

Deze gebruikershandleiding moet aandachtig worden gelezen door alle personen die 
verantwoordelijk zijn of zullen zijn voor het gebruik, het onderhoud of de reparatie 
van dit product. Het product zal alleen de prestaties leveren waarvoor het is 
ontworpen als het wordt gebruikt, onderhouden en gerepareerd in overeenstemming 
met de instructies van de fabrikant. De gebruiker dient inzicht te hebben in het 
instellen van de juiste parameters en het interpreteren van de verkregen resultaten. 
 

LET OP! 
 

 Gebruik alleen RAE Systems-batterijpack, onderdeelnr. G02-3004-000  
(Li-ion, oplaadbaar)  

 Laad de Li-ion-batterij van het instrument op met de juiste RAE Systems-
oplader en doe dat buiten gevaarlijke zones 

 Het gebruik van niet-RAE Systems-onderdelen maakt de garantie ongeldig en 
kan de veilige werking van dit product in gevaar brengen 

 Waarschuwing: gebruik van afwijkende onderdelen kan de intrinsieke 
veiligheid in gevaar brengen 

 

 

 

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK  

 De PGM25xx/D-detector voor meerdere gassen moet worden gekalibreerd als 

deze niet slaagt voor een bumptest, als een nieuwe sensor is geïnstalleerd of 

ten minste om de 180 dagen, afhankelijk van het gebruik en de blootstelling 

van de sensor aan giffen en vervuilende stoffen 

 Er zijn geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading vereist voor draagbare 

apparatuur met een behuizing van plastic, metaal of een combinatie van beide, 

tenzij er sprake is van een situatie waarin veel statische energie wordt 

gegenereerd. Activiteiten zoals hangen aan een riem, bedienen van een 

toetsenblok of schoonmaken met een vochtige doek, brengen geen groot 

elektrostatisch risico met zich mee. Wanneer er echter sprake is van een situatie 

waarin veel statische energie wordt gegenereerd, zoals herhaaldelijk wrijven 

tegen kleding, moeten gepaste maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld het 

gebruik van antistatisch schoeisel. 

 

Opmerking: gebruikers wordt aangeraden om ISA-RP12.13, deel II-1987 te 

raadplegen voor algemene informatie over de installatie en het onderhoud van 

detectie-instrumenten voor brandbaar gas. 
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WAARSCHUWINGEN: 
 
 

ONLY THE COMBUSTIBLE GAS DETECTION PORTION OF THIS 

INSTRUMENT HAS BEEN ASSESSED FOR PERFORMANCE. 

 

ALLEEN DE PRESTATIES VAN HET DEEL VAN DIT INSTRUMENT DAT 

BRANDBAAR GAS DETECTEERT, ZIJN BEOORDEELD. 

 

CAUTION: BEFORE EACH DAY’S USAGE, SENSITIVITY OF THE 

COMBUSTIBLE GAS SENSOR MUST BE TESTED ON A KNOWN 

CONCENTRATION OF METHANE GAS EQUIVALENT TO 20 TO 50% OF 

FULL-SCALE CONCENTRATION. ACCURACY MUST BE WITHIN 0 AND 

+20% OF ACTUAL. ACCURACY MAY BE CORRECTED BY CALIBRATION 

PROCEDURE. 

 

LET OP: ELKE DAG VOORDAT HET INSTRUMENT WORDT GEBRUIKT, 

MOET DE GEVOELIGHEID WORDEN GETEST OP EEN BEKENDE 

CONCENTRATIE METHAANGAS DIE GELIJK IS AAN 20 TOT 50% VAN DE 

VOLLEDIGE SCHAALCONCENTRATIE. DE NAUWKEURIGHEID MOET 

TUSSEN 0 EN +20% VAN DE EFFECTIEVE WAARDE LIGGEN. DE 

NAUWKEURIGHEID KAN WORDEN VERBETERD MET BEHULP VAN EEN 

KALIBRATIEPROCEDURE. 

 

 
 

CAUTION: HIGH OFF-SCALE READINGS MAY INDICATE AN EXPLOSIVE 
CONCENTRATION. 

       
LET OP: HOGE METINGEN BUITEN DE SCHAAL KUNNEN WIJZEN OP EEN 
EXPLOSIEVE CONCENTRATIE. 
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PGM25xx/D-markering 
 

De QRAE3 (PGM25xx/D) is door IECEx, ATEX en CSA voor de VS en Canada 

gecertificeerd als intrinsiek veilig.  

 

De PGM25xx/D is door IECEx, ATEX en CSA voor de VS en Canada gecertificeerd 

als intrinsiek veilig.  

 

De PGM25xx/D bevat de volgende markering: 

RAE SYSTEMS  

3775 N. 1
st
. St., San Jose 

CA 95134, USA 

PGM25xx/D 

Type PGM-25xx/PGM-25xxD 

Serienummer/streepjescode: XXXX-XXXX-XX 

 
 

IECEx XX 

13.00xxX 

Ex ia IIC T4 Ga 

(In behandeling) 

 

 0575  II 1G  

SIRA 13 ATEX 

xxxxX 

Ex ia IIC T4 Ga 

(In behandeling) 

 

  
12.2583152 

Kl.I, div 1, groepen A, B, C, D T4. 

Klasse I, zone 0 AEX/Ex ia IIC T4 

C22.2 No.152-M1984 

ANSI/ISA-12.13.01-2000 

Intrinsically safe/ 

Intrinsiek veilig/Exia 

 
Omgevingstemperatuur: -20 ºC ≤ Tomg ≤ +50 ºC 

Um: 20 V 

Batterijpacks: G02-3004-000 (Li-ion, oplaadbaar)  

 

Waarschuwing:  

 Lees de gebruikershandleiding voor voorzorgsmaatregelen betreffende de 

intrinsieke veiligheid  

 Zorg dat u de handleiding leest en begrijpt voordat u het apparaat bedient  
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Bedrijfsgebied en -condities 
 
Gevaarlijke gebieden ingedeeld in zones 
De PGM-25xx/D is bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die ingedeeld 

zijn als zone 0, zone 1 of zone 2, binnen het bereik van temperatuurcode T4, waar 

gassen uit explosiegroepen IIA, IIB of IIC aanwezig kunnen zijn.  

Voor Noord-Amerika en Canada kan de apparatuur tevens worden gebruikt in klasse 

I, zone 0, in hetzelfde temperatuurbereik T4. 

 

Gevaarlijk gebied ingedeeld in divisies 
De PGM-25xx/D is bedoeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die zijn 

ingedeeld als klasse I, div. 1 of 2, binnen het temperatuurbereik van -20 ºC tot +50 ºC, 

waar gassen van explosiegroepen A, B, C of D aanwezig kunnen zijn, en binnen het 

bereik van temperatuurcode T4.  

 

De PGM-25xx/D gebruiken in gevaarlijke omgevingen klasse I, divisie 1, 
groep A, B, C, D 
Apparatuur die is bedoeld voor gebruik in een explosieve atmosfeer en die is 

beoordeeld en gecertificeerd volgens internationale voorschriften mag alleen in 

gespecificeerde omstandigheden worden gebruikt.  

 

De onderdelen mogen op geen enkele manier worden aangepast. Gedurende 

dergelijke activiteiten moeten de aangewezen voorschriften voor onderhoud en 

reparatie op de juiste manier worden opgevolgd. 

 

De PGM25xx/D is intrinsiek veilig en mag worden gebruikt in gevaarlijke 

omgevingen 

 
GEBRUIK VAN AFWIJKENDE ONDERDELEN KAN DE INTRINSIEKE 
VEILIGHEID IN GEVAAR BRENGEN. 
 

 

WAARSCHUWING 

OM HET RISICO OP ONTBRANDING IN EEN GEVAARLIJKE 
ATMOSFEER TE VERLAGEN, MAG U DE BATTERIJ ALLEEN OPLADEN, 
VERWIJDEREN OF VERVANGEN IN EEN ONGEVAARLIJKE ZONE! 
COMBINEER GEEN OUDE EN NIEUWE BATTERIJEN OF BATTERIJEN 
VAN ANDERE FABRIKANTEN. 
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Productiejaar 
Zie het serienummer van het instrument voor het productiejaar. De letter in het 

serienummer geeft het productiejaar aan. “P” staat bijvoorbeeld voor het productiejaar 

2012. Na 2019 kunnen andere letters worden gebruikt. 

 

Letter Jaar 

N 2011 

P 2012 

Q 2013 

R 2014 

S 2015 

T 2016 

U 2017 

V 2018 

W 2019 

 

 
Prestatiespecificaties sensor voor brandbare stoffen (LEL) 
 
Bereik 

0 tot 100% LEL 

Resolutie 

1% 

Reactietijd: 

T90 < 30 sec. 

 

Let op: 

 Zie technische kennisgeving TN-114 van RAE Systems voor kruisgevoeligheden 

van LEL-sensoren. 

 Zie technische kennisgeving TN-144 van RAE Systems voor vergiftiging van 

LEL-sensoren.
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De PGM-25xx/D aanzetten 
 

Houd, terwijl het instrument is uitgeschakeld, de [MODE]-toets gedurende drie 

seconden ingedrukt en laat de toets dan los. Het opstartproces begint. Het instrument 

voert een aantal zelftests uit, waarbij informatie wordt weergegeven over de 

instellingen van het instrument, de configuratie, de vervaldatums voor kalibratie en 

bumptests, enzovoort.  

 

Als het opstarten is voltooid, wordt het normale metingscherm van de PGM-25xx/D 

weergegeven met actuele metingen en andere informatie, zoals in de onderstaande 

afbeelding (afhankelijk van de geïnstalleerde sensoren). 

 

 
 

De PGM-25xx/D uitzetten 

Houd [MODE] ingedrukt. Er wordt 5 seconden afgeteld voordat het instrument wordt 

uitgeschakeld. U moet tijdens het hele uitschakelingproces op de toets blijven 

drukken. 

 

Alarmsignalen 
Het instrument is uitgerust met hoorbare alarmen, zichtbare alarmen en trilalarmen. 

Tijdens de normale werking vergelijkt de PGM-25xx/D gasconcentraties met de 

geprogrammeerde alarmlimieten voor Low (laag), High (hoog), TWA-alarm en 

STEL-alarm. Als de concentratie een van de vooraf ingestelde grenswaarden 

overschrijdt, worden direct de luide zoemer, de rood knipperende LED en het 

trilalarm geactiveerd om te waarschuwen voor de alarmconditie. Bovendien genereert 

de PGM-25xx/D alarmen als het batterijspanning laag is, de pomp geblokkeerd is, 

enzovoort.  

 

Wanneer het alarm voor een lage batterijspanning optreedt, kan het apparaat mogelijk 

nog 20 tot 30 minuten worden gebruikt. In dat geval wordt het aanbevolen de batterij 

onmiddellijk te vervangen of op te laden op een ongevaarlijke locatie. 
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Overzicht van alarmen 
 

* Bij zuurstof betekent “lage alarmlimiet” een concentratie die lager is dan de lage 

alarmlimiet. 

 

Alarms testen  

In de normale werkingsmodus en in situaties zonder alarm kunt u de hoorbare 

alarmen, de zichtbare alarmen en de trilalarmen op elk moment testen door op [Y/+] 

te drukken. 

Bericht  Conditie  Alarmindicaties  

HIGH (HOOG) Gas overschrijdt de “High Alarm” 

(hoog alarm) -limiet 

3 pieptonen/knipperingen 

per seconde  

OVR  Gas overschrijdt het meetbereik 

van de sensor  

3 pieptonen/knipperingen 

per seconde  

MAX  Gas overschrijdt het 

maximumbereik van het 

elektronisch circuit  

3 pieptonen/knipperingen 

per seconde  

LOW (LAAG) Gas overschrijdt de “Low Alarm” 

(laag alarm) -limiet  

2 pieptonen/knipperingen 

per seconde  

TWA  Gas overschrijdt de “TWA”-

limiet  

1 pieptoon/knippering per 

seconde  

STEL  Gas overschrijdt de “STEL”-

limiet  

1 pieptoon/knippering per 

seconde  

Doorgestreept 

pomppictogram knippert  

Inlaat geblokkeerd of pomp 

defect  

3 pieptonen/knipperingen 

per seconde  

Pictogram voor lege 

batterij knippert  

Batterij bijna leeg  1 knippering, 

1 pieptoon per minuut  

CAL (KAL)  Kalibratie mislukt of vereist  1 pieptoon/knippering 

per seconde  

NEG  Nulgasmetingen lager dan het 

aantal dat in de kalibratie is 

opgeslagen  

1 pieptoon/knippering 

per seconde 
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Programming Menu (Programmeringsmenu) 
Het programmeringsmenu wordt gebruikt om instellingen van de 

instrumentconfiguratie te wijzigen. U opent dit menu door [MODE] en [Y/+] samen 

gedurende meer dan drie seconden ingedrukt te houden en een wachtwoord op te 

geven wanneer daarom wordt gevraagd.  
 

Alarmmenu's  
Gebruik dit menu om High (hoog), Low (laag), STEL- en TWA-alarmlimieten te 

wijzigen. Dit zijn de punten waarop de alarmen worden geactiveerd. Met dit menu 

kunt u ook de alarmmodus (vergrendeld of automatisch resetten) en de 

alarmuitvoermethoden (combinaties van licht, zoemer en trilalarm) wijzigen.  
 

Alarm Mode (Alarmmodus) wijzigen 
De alarmmodi Auto Reset (Automatisch resetten) en Latched (Vergrendeld) worden 

ondersteund. Een vergrendeld alarm blijft afgaan totdat de gebruiker het alarm 

bevestigt door op een toets te drukken. Een alarm dat automatisch wordt gereset, 

wordt uitgezet wanneer de conditie die het alarm veroorzaakte, zich niet meer 

voordoet. Een gebruiker kan de gewenste alarmmodus configureren door een 

wachtwoord op te geven en naar Programming Menu (Programmeringsmenu)/Alarms 

(Alarmen)/Alarm Mode (Alarmmodus) te gaan. 

 

Bumptests en kalibratie  
RAE Systems beveelt aan altijd een bumptest uit te voeren voordat de PGM-25xx/D 

wordt gebruikt. Een bumptest wordt gedefinieerd als een korte blootstelling van de 

monitor aan het kalibratiegas om te controleren of de sensors op gas reageren en of de 

alarmen functioneel zijn en ingeschakeld zijn. 
 

De PGM25xx/D-detector voor meerdere gassen moet worden gekalibreerd als deze 

niet slaagt voor een bumptest, als een nieuwe sensor is geïnstalleerd of ten minste om 

de 180 dagen, afhankelijk van het gebruik en de blootstelling van de sensor aan giffen 

en vervuilende stoffen.  
 

De intervallen voor kalibratie en bumptests kunnen door de gebruiker worden 

geconfigureerd en afgestemd op nationale, regionale en lokale voorschriften.  
 

Alle opties voor kalibratie en bumptests bevinden zich onder Programming Menu 

(Programmeringsmenu)/Calibration (Kalibratie). 

 

 

Bij elke bumptest- of kalibratieoptie wordt een aftelling weergegeven, gevolgd door 

een sensormeting en het resultaat (gelukt/mislukt). 
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Modellen met pomp (PGM-25xx) 
De interne pomp van de PGM-25xx heeft twee snelheidsinstellingen: laag en hoog. 

De pomp zuigt aan met een debietsnelheid van tussen 200 cc/min en 450 cc/min. Het 

instrument moet op een kalibratiegascilinder zijn aangesloten met een bijgeleverde  

T-vormige kalibratieleiding, zoals hieronder weergegeven. 

 

Opmerking: er moet een vastdebietregelaar met debietsnelheden van 500 cc/min tot 

1000 cc/min worden gebruikt. 

 
 

Diffusiemodellen (PGM-25xxD) 
De door RAE Systems bijgeleverde kalibratieadapter moet op de diffusiemodellen 

van het instrument worden geplaatst wanneer er een bumptest of een kalibratie op 

wordt uitgevoerd. Er moet een vastdebietregelaar met debietsnelheden van 500 cc/min 

tot 1000 cc/min worden gebruikt. 
 
WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de kalibratieadapter vastklikt en tijdens de 

kalibratie op de juiste positie blijft, zoals hieronder is weergegeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Verkeerd                   Verkeerd                   Verkeerd                      Goed 
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Nulkalibratie  
Een nulkalibratie van het instrument moet worden uitgevoerd in schone lucht met 

20,9% zuurstof. Een nulkalibratie moet voorafgaan aan een meetbereikkalibratie.  

 

Meetbereikwaarde wijzigen  
Gebruik deze waarde om de gasconcentratie te wijzigen die wordt gebruikt voor 

bumptesten of meetbereikkalibratie. 

 

Opmerking: als de sensorkalibratie mislukt, probeert u het opnieuw. Als de kalibratie 

elke keer mislukt, moeten de sensor of de sensoren worden vervangen. Vervang de 

sensor. 

 

WAARSCHUWING: Vervang sensoren niet in gevaarlijke omgevingen.  

 

 
Vervanging van de batterij 
 

Er wordt een Li-ion-batterijpack (onderdeelnr.: G02-3004-000) geleverd bij elke  

PGM-25xx/D.  

 

Als u het batterijpack van een PGM-25xx/D wilt vervangen, draait u de twee 

schroeven in de batterijklep los en verwijdert u de batterijklep. Nadat u een nieuw 

batterijpack hebt geplaatst, plaatst u de batterijklep en de twee schroeven terug. 
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Probleemoplossing 
 

Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen 

Kan het 

instrument niet 

inschakelen na 

opladen van de 

batterij 

Oorzaak: Defect oplaadcircuit. Defecte batterij. 

Oplossing: Vervang het batterijpack of de oplader. Probeer een 

andere oplader of batterij. 

Wachtwoord 

vergeten 

Oplossing: Bel technische ondersteuning op 

+31 (0)10-4426149 

Zoemer 

werkt niet 

Reden: Zoemer uitgeschakeld.  

Defecte zoemer. 

Oplossing: Controleer of de zoemer is uitgeschakeld in het 

programmeringsmenu. 

Bel een bevoegd onderhoudscentrum. 

Bericht pomp 

defect. 

Pompalarm. 

 

Oorzaken:  Inlaatsonde geblokkeerd. Instrument direct 

aangesloten op een gasuitlaat, met de gasklep 

dichtgedraaid. Extern filter zoog water aan. Extern 

filter is te vuil. Gecondenseerd water bij de 

inlaatsonde. Defecte pomp of defect pompcircuit. 

Oplossingen:  Verwijder de blokkerende voorwerpen en druk op 

de [Y/+]-toets om het pompalarm te resetten. 

Vervang het vervuilde externe filter. Voorkom 

watercondensatie in de eenheid. Vervang de pomp. 

 
De lijst met vervangende onderdelen is online beschikbaar op www.raesystems.nl.  
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18.  Technische ondersteuning 
 

U kunt contact opnemen met de Technische ondersteuning van RAE Systems:  

  

Maandag tot en met vrijdag, 7:00 tot 17:00 uur Pacific (VS) tijd  

Telefoon (gratis): +1 877-723-2878  

Telefoon: +1 408-952-8200 

Fax: +1 408-952-8480 

E-mail: RAE-tech@honeywell.com 

  

Buiten Amerika: 

E-mail: HAexpert@honeywell.com  

 

Honeywell Analytics Ltd.  

4 Stinsford Road  

Nuffield Industrial Estate  

Poole, Dorset, BH17 0RZ,  

Verenigd Koninkrijk  

Tel: +44 (0) 1202 645 544  

Fax: +44 (0) 1202 645 555 

Honeywell Analytics  

ZAC Athélia 4 – 375 avenue du Mistral  

Bât B, Expace Mistral  

13600 La Ciotat  

Frankrijk  

Tel: +33 (0) 4 42 98 17 75  

Fax: +33 (0) 4 42 71 97 05 

Honeywell Analytics  

Elsenheimerstrasse 43  

80687 München  

Duitsland  

Tel: +49 89 791 92 20  

Fax: +49 89 791 92 43 

Honeywell Analytics  

P.O. Box-45595  

6th Street  

Musaffah Industrial Area  

Abu Dhabi  

UAE  

Tel: +971 2 554 6672  

Fax: +971 2 554 6672 
 

 

 

19.  Contactgegevens van RAE Systems 
 

RAE Systems by Honeywell Wereldwijd hoofdkantoor  
 

3775 N. First St.  

San Jose, CA 95134-1708 VS  

Telefoon: +1 888-723-4800  

E-mail: RAE-tech@honeywell.com  

Website: www.raesystems.com  

  

Training  

Telefoon: +1 408-952-8260 

E-mail: training@raesystems.com 
  

mailto:HAexpert@honeywell.com


 

 
www.raesystems.n
l 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:customerserv@raesystems.com

