
Het ExSis gasdetectie systeem van 
Operational is een katalytisch en/of infrarood 
oplosmiddelenmonitoringssysteem dat op unieke 
wijze een volledig antwoord biedt op de eisen van 
veiligheidsnormen in een industriële omgeving. 
 

• Operational ontwerp, levert, installeert en onderhoud deze veiligheidssystemen  

 welke voldoen aan de eisen van PL d zoals beschreven in de EN 1539:2015, EN  

 60079-21-1 en EN13849-1

• Het ontwerp van onze systemen zijn volledig gecertificeerd door TÜVRheinland  

 (een toonaangevende internationale instantie voor testen en certificeren)

• Onze systemen zijn modulair, compact en kunnen in elk type kanaal, oven of  

 droger geplaatst worden

ExSis Productinformatie

Onze Producten

ExSis - De originele ExSis-unit is een sampling- en monitoringsysteem dat 
LEL waarden meet. Het is een complete unit die in een kast kan worden 
gemonteerd of als op een aantrekkelijk vormgegeven montageplaat in het 
veld gemonteerd wordt. Compleet met ingebouwde alarmen en display, het 
ontwerp is compact en gemakkelijk te onderhouden.

ExSis Multi - Dit ExSis-systeem is de perfecte manier om het traditioneel rek 
gemonteerd systeem te vervangen en maakt het mogelijk LEL-gasbewaking 
te integreren in bestaande productieprocessen, terwijl de efficiëntie en 
veiligheid worden gewaarborgd.

Sensor opties

IR infrarood - De infraroodsensor werkt op basis van lasertechnologie welke 
de responstijd van het gas bewaakt. Het heeft een snelle reactietijd en heeft 
weinig onderhoud (kalibratie) nodig. Koolstofatomen in het gas veranderen de 
reactietijd die met een vast referentiepunt vergeleken worden om de inhoud 
van het gas te identificeren.

CAT Katalytisch  - De CAT of katalytische sensor detecteert het gas door 
de weerstand te vergelijken tussen twee platina draadspoelen “pellistor” 
die intrinsiek zijn gemonteerd. Dit type sensor werkt volgens het principe 
dat wanneer een brandbaar gas of luchtmengsel over een heet katalytisch 
oppervlak gaat, verbranding ontstaat. Vervolgens zorgt de ontstane warmte 
ervoor dat de temperatuur van de ‘Pellistor’ stijgt. Hierdoor wijzigt de weerstand. 
De weerstandsverandering wordt omgerekend naar een gasconcentratie.

Voordelen van ExSis:

• Toepasbaar met de EN 1539: 2015 PL d  
 veiligheidssysteem met geschikte alarm - en stopsignalen

• ExSis is een door een onafhankelijk gecertificeerde  
 instantie gevalideerd en geschikt bevonden voor een  
 PL-d circuit

• Snelle reactie tijd van de IR-sensor

• IR-fabriekskalibratie mogelijk

• Beschermde monstername voor een storingsvrije werking

• Sabotagebestendige assemblage met gesloten  
 behuizing en gereedschapsvereiste  toegang voor de  
 gevoelige onderdelen (uitvoering in kast)

• Toepasbaar voor het creëren van energiebesparingen  
 van drogers

• Toepasbaar voor het reduceren van afvoerluchtstromen  
 naar nabehandeling installaties en daardoor het verlagen  
 van de investeringskosten

• Lagere energiekosten nabehandeling installatie  
 door lagere te behandelen luchtvolumes en hogere  
 oplosmiddelenconcentraties
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IR Sensor Specificatie

 
Gebruik: Onze IR-sensor is een geavanceerde, infrarood 
gasdetector gecertificeerd voor gebruik in potentieel 
explosieve atmosferen.

Meetbereik: 0-100% LEL, brede selectie van 
koolwaterstofgas- en dampkalibratie. Verschillende 
meetbereiken en kalibraties van oplosmiddelen 
beschikbaar voor specialistische toepassingen.

Nauwkeurigheid: Koolwaterstof - basislijn <+ 1% FSD, 50% 
FSD <+ 2% FSD. 

Herhaalbaarheid: <+ 2% FSD bij 50% FSD.

Lineariteit: <5% FSD.

Reactietijd: T50 <3 seconden, T90 <4 seconds (metaan)

Bedrijfstemperatuurbereik: -40 ° C tot + 65 ° C 
temperatuurbereik.

CAT Sensor Specificatie

 
Gebruik: Onze CAT-sensor is een geavanceerde, 
katalytische, ontvlambare gasdetector gecertificeerd voor 
gebruik in mogelijk explosieve omgevingen.

Meetbereik: 0-100% LEL Kalibratie van koolwaterstofgas en 
damp.

Nauwkeurigheid / herhaalbaarheid: beter dan ± 2% LEL.

Lineariteit: beter dan ± 5% FSD.

Reactietijd: T50 <4 seconden, T60 <5.5 seconden, T90 <8.5 
seconden.

Bedrijfstemperatuurbereik: -55 ° C tot + 150 ° C Temp ging

Technische specificaties

Wat zeggen de normen?

EN 1539 Drogers en ovens waarin 
ontvlambare stoffen vrijkomen – 
Veiligheidseisen

EN 1539 definieert de maatregelen die 
nodig zijn om gevaarlijke explosieve 
mengsels te voorkomen, door de 
concentratiegrenzen in acht te nemen 
door middel van geforceerde ventilatie 
en / of door het vermijden van 
ontstekingsbronnen.

EN 60079-29-1 Explosieve atmosferen 
- Gasdetectoren - Prestatie-eisen van 
detectoren voor ontvlambare gassen

EN 1539 bepaalt concentratiebewaking 
normaal vereist voor drogers die 
ontvlambare gassen / dampen bevatten. 
Voor het bewaken van de concentratie 
van vrijgekomen ontvlambare stoffen 
moeten drogers zijn uitgerust met 
gasbewakingssystemen volgens EN 
60079-29-1. De ExSis voldoet aan de 
prestatie-eisen van EN 60079-29-1.

EN 13849-1 Veiligheid van machines - 
Veiligheid gerelateerde onderdelen van 
besturingssystemen

Als onderdeel van EN 1539 die de stroom 
van de uitlaatgassen regelt, moeten 
de gebruikte gasbewakingssystemen 
voldoen aan PL d van EN 13849-1 als een 
afzonderlijke entiteit. De ExSis voldoet 
aan de vereisten van PL d (prestatieniveau 
d) en is bewezen door TÜVRheinland-
certificering.
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