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GASDETECTIE  
 

We zijn verheugd dat u een toestel van OLDHAM koos en danken u hiervoor dan ook hartelijk. 

 

We hebben alle noodzakelijke maatregelen getroffen opdat uw materiaal u volledig tevreden zal stellen. 

 

Het is nu belangrijk om het volgende document aandachtig te lezen. 

 

BB EE PP EE RR KK II NN GG EE NN   VV AA NN   DD EE   

VV EE RR AA NN TT WW OO OO RR DD EE LL II JJ KK HH EE II DD // AA AA NN SS PP RR AA KK EE LL II JJ KK HH EE II DD   

 

* OLDHAM wijst elke verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid af voor de beschadiging van materiaal, lichamelijke 

kwetsuren of sterfgevallen die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een ongepast gebruik, een onjuiste installatie 

of opslag van haar materiaal wanneer dit niet in overeenstemming is met de richtlijnen en waarschuwingen en/of 

niet in overeenstemming is met de geldende normen en reglementen. 

 

* OLDHAM geeft geen ondersteuning of toelating aan een andere onderneming of persoon of morele persoon om de 

verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van OLDHAM over te nemen, zelfs niet wanneer deze bij de verkoop van 

OLDHAM -producten betrokken is. 

 

* OLDHAM zal niet verantwoordelijk/aansprakelijk zijn voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade en ook niet 

voor directe of indirecte schadevergoedingen - interesten die voortvloeien uit de verkoop en het gebruik van al haar 

producten WANNEER DEZE PRODUCTEN NIET DOOR OLDHAMVOOR HET DESBETREFFENDE 

GEBRUIK ONTWORPEN OF GEKOZEN WERDEN. 

 

CC LL AA UU SS UU LL EE SS   BB EE TT RR EE FF FF EE NN DD EE   DD EE   EE II GG EE NN DD OO MM   

 

* De ingesloten tekeningen, plannen, specificaties en informatie bevatten vertrouwelijke informatie die eigendom is 

van OLDHAM. 

 

* Deze informatie mag noch geheel, noch gedeeltelijk fysiek, elektronisch of in eender welke andere vorm 

vermenigvuldigd, gekopieerd, geopenbaard, vertaald of gebruikt worden als basis voor de fabricage of verkoop van 

OLDHAM -uitrustingen, noch voor eender welke andere doeleinden, zonder het voorafgaande akkoord van 

OLDHAM. 
 

WW AA AA RR SS CC HH UU WW II NN GG EE NN   

 

* Dit is geen contractueel document. OLDHAM behoudt zich in het belang van haar klanten het recht voor om de 

technische kenmerken van haar uitrustingen, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen om er zo de prestaties 

van te verbeteren. 

 

* DE HANDLEIDING ZEER AANDACHTIG LEZEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK: deze handleiding 

moet gelezen worden door iedere persoon die voor het gebruik, het onderhoud of de herstelling van dit materiaal 

verantwoordelijk is, of het zal kunnen zijn. 

 

* Dit materiaal levert enkel de vermelde prestaties wanneer het gebruikt, hersteld en onderhouden wordt in 

overeenstemming met de richtlijnen van OLDHAM, door personeel van OLDHAM of door personeel dat 

door OLDHAM gemachtigd werd. 

 

GG AA RR AA NN TT II EE   

 

* Een garantie van 2 jaar in normale gebruiksomstandigheden op onderdelen en handenarbeid, terugzending naar onze 

werkplaatsen, met uitsluiting van de verbruiksgoederen (cellen, filters, enz.). 
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II ..   VV OO OO RR SS TT EE LL LL II NN GG   VV AA NN   DD EE   VV EE RR SS CC HH II LL LL EE NN DD EE   VV EE RR SS II EE SS   

De detectors-zenders voor brandbare gassen van de serie OLC 10 en OLCT 10 EXPLO zijn sensors met een 

katalytische cel die speciaal ontwikkeld werden voor toepassingen in stookruimten en parkings. 

 

De detectors-zenders voor giftige gassen van de serie OLCT 10 TOX zijn 4-20mA-zenders, voorzien van een 

elektrochemische cel en speciaal bestudeerd voor de detectie van giftige gassen in tertiaire omgevingen (parking, 

stookruimte, enz.). 

 

De verschillende beschikbare versies  
 

- OLC 10: brandbare gassen 

- OLC 10 TWIN: brandbare gassen 

- OLCT 10 EXPLO: ontploffingsgassen (zenderversie, 4-20 mA-uitgang) 

- OLCT 10 TOX: giftige gassen (zenderversie, 4-20 mA-uitgang) 

 

 

 

II II ..   MM EE CC HH AA NN II SS CC HH EE   II NN SS TT AA LL LL AA TT II EE   VV AA NN   DD EE   VV EE RR SS CC HH II LL LL EE NN DD EE   

VV EE RR SS II EE SS ,,   PP LL AA AA TT SS II NN NN AA MM EE   EE NN   BB EE VV EE SS TT II GG II NN GG   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gasdetectors / zenders van het type OLC / OLCT 10 worden verticaal bevestigd, waardoor de kabelingangen naar 

beneden gericht zijn.  

 

Voor de bevestiging moet u in de ondergrond twee gaten met een tussenafstand van 104 mm boren. 

104 mm 
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II II II ..   EE LL EE KK TT RR II SS CC HH EE   II NN SS TT AA LL LL AA TT II EE   VV AA NN   DD EE   VV EE RR SS CC HH II LL LL EE NN DD EE   

VV EE RR SS II EE SS   

 

11..   Aansluitschema op een centrale van een OLC 10 of OLCT 10 
EXPLO of OLCT 10 SC (Semi-Conductor), voor de detectie van 
brandbare gassen 

 
 

Opmerkingen:  - De configuratie van de centrale zal verschillen naargelang van het feit of 

een OLC 10 of een OLCT 10 gebruikt wordt. 

 

 - Te gebruiken kabel: 3 geleiders van het type LiYCY 3x1 mm² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
2 

 
3 

 

1          2         3 

  MX 15-CENTRALE bijvoorbeeld 

De 3 draden aansluiten door de 

nummering op de sensor te volgen. 

De 3 draden aansluiten door de 

nummering op de centrale te 

volgen. 

1= signaal* 

 

2= - (0 V) 

 

3= + Vdc 

1 

 

2 

 

3 

OLC 10 

OLCT 10 

EXPLO 

 

  

*analoog signaal 4-20 mA (I out) op de OLCT 10 
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22..   Aansluitschema tussen twee OLC 10 TWIN (explo) en een 
centrale 

 

 

Te gebruiken kabel: 3 geleiders van het type LiYCY 3x1 mm² en 4 geleiders van het type 

LiYCY 4x1 mm² 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 draden aansluiten door de 

nummering op de centrale te 

volgen. 
 

De 3 draden aansluiten door de 

nummering op de eerste sensor te 

volgen 
 

De 4 draden aansluiten door de 

nummering op de volgende sensor 

te volgen. 

 

1 

2 

3 

1= signal 

2= - 

3= + 

IN 

4 3 2 1 

MX 15-CENTRALE 

bijvoorbeeld 
 

OUT 

4 3 2 1 

IN 

OUT 

4 3 2 1 

4 3 2 1 
1          2         

3 

2 

 

1 

 3 
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33..   Aansluitschema van twee OLCT 10 TOX (maximaal 5), voor de 
detectie van eenzelfde giftig gas, naar een centrale  

 

 

Te gebruiken kabel: 1 paar (0,75 mm²) gewapend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

  
Nota: de vrije klemmen        laten de aansluiting toe van een ander netwerk van OLCT 10 TOX. 

 

OPMERKINGEN: 

- het aantal sensors/zenders OLCT 10 toxisch (giftig) moet op de centrale geprogrammeerd worden. 

 

- het door de centrale afgeleverde en opgewekte signaal zal het gemiddelde van de « n » sensors zijn. In een 

dergelijk geval kan het zijn dat een afwijking van één van de sensors niet onmiddellijk gedetecteerd wordt. 

 

Wanneer de 2 netwerken gebruikt worden, is het economisch rendabeler om één enkele en dezelfde kabel te 

gebruiken (2 paar) op voorwaarde dat u de bekabeling respecteert zoals deze hieronder aangegeven is: 

IN  

1          2         3 

IN                OUT   

  MX 15-CENTRALE bijvoorbeeld 

1                    3 3 1 3 1    3 1 3 1 

De 2 draden aansluiten door de 

nummering op de eerste sensor te 

volgen. 

De 2 draden aansluiten door de 

nummering van de aansluitingen op de 

volgende sensor te volgen. 

De 2 draden aansluiten door de 

nummering op de centrale te 

volgen. 

1 

3 

1 

3 
1 

3 

1= Iout 

3= +Vdc 

OLCT 10 TOX 

3 1 3 1     
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44..   Aansluitschema van twee OLCT 10 TOX-netwerken (maximaal 5 
sensors), voor de detectie van twee verschillende giftige 
gassen of de bewaking van twee naast elkaar liggende zones, 
naar een tweewegscentrale  

 

Te gebruiken kabel: 2 paar (0,75 mm²) gewapend. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Minimaal een 2-wegscentrale 

  

  

Informatie over dit voorbeeld: 

 

- weg 1 is een weg die aangesloten is op twee sensors voor de detectie van CO 

- weg 2 is een weg die aangesloten is op twee sensors voor de detectie van NO 

- sensor 1 (CO) dient ook als aftakdoos voor sensor 2 (NO) 

- sensor 2 (NO) dient ook als aftakdoos voor sensor 3 (CO) 

- sensor 3 (CO) dient ook als aftakdoos voor sensor 4 (NO) 

 

 

Weg 1 

Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4 

Weg 2 

Kabel 2 

draden 

Aansluitvoorbeeld: 1 zone, 2 gassen 
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II VV ..   OO NN DD EE RR HH OO UU DD   

Opgepast: De regelingen beschreven in deze paragraaf zijn voorbehouden voor bevoegde en opgeleide personen 

aangezien deze de veiligheid van de detectie in gevaar kunnen brengen. 

 

Gasdetectie instrumenten zijn toestellen die het leven van een mens kunnen redden. Dit feit, adviseert het Oldham 

Bedrijf dat een functionele "bump" test op elke vaste gas-controlerende instrumenten als deel van een regelmatig 

onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd. Een functionele test wordt gedefinieerd als korte blootstelling van de detector 

aan een concentratie van gas(sen) meer dan het laagste alarm niveau voor elke sensor voor het verifiëren van sensor en 

alarmverrichting en is niet bedoeld een maatregel van de nauwkeurigheid van het instrument te zijn. 

 

De frequentie van kaliberbepaling wordt het best bepaald door bedrijfbeleid of lokale regelgevende agentschappen. 

Voor nieuwe installaties kan het voorzichtig zijn om vaak uit te voeren builtests aanvankelijk, verhogend de 

tijdintervallen aangezien het vertrouwen met ervaring in de betrokken installatie groeit, op basis van het 

onderhoudsverslag. 

 

Als een instrument om behoorlijk tijdens om het even welke functionele "bump" test er niet in slaagt te werken, zou een 

volledige kalibratie van het instrument met succes voorafgaand aan gebruik moeten worden uitgevoerd. Kalibratie 

wordt gebaseerd op bump testresultaten. Maar het kan niet meer dan 12 maanden zijn. 

 

Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op veilige het werkprocedures, de industrie beste praktijken, en regelgevende 

normen om arbeidersveiligheid te verzekeren. Oldham is niet de oorzaak van het plaatsen van veiligheidspraktijken en 

beleid.  

 

 

11..   Periodiek met een OLC 10-detector (ontploffingsgas)  

 

- De stand « maintenance » (« onderhoud ») werd op de centrale gekozen om de relais te blokkeren (zie de 

handleiding van het betrokken product) 

 

Herinnering: zeker zijn dat u zich in zuivere lucht bevindt, anders moet u (met de ijkingkit) met een debiet 

van 60 l/u lucht of stikstof ter hoogte van de sensor inspuiten en wachten tot de meting stabiel 

wordt. 

 

- De nul op de centrale regelen (zie de handleiding van het betrokken product) 

- Nu het ijkgas aan de OLC 10-cel inspuiten (60l/u) en wachten tot het signaal op de weergave van de centrale 

stabiel wordt 

- Indien nodig de gevoeligheid regelen d.m.v. de potentiometer « S » van de centrale (zie de handleiding van het 

betrokken product) 

- Wanneer de kalibrering afgelopen is, wachten tot de weergave van de centrale « weer op nul » staat 

--  Op de centrale weerkeren naar de « normale » modus (zie de handleiding van het betrokken product)  

 

 

22..   Periodiek met een OLC 10 TWIN-zender (ontploffingsgas)  

- De procedure is nagenoeg identiek aan punt 1 (OLC 10 standaard), met uitzondering van 

gevoeligheidsinstelling welke op het OLC 10 TWIN detector minder gevoelig. 

 

- Om de minst gevoelige detector bepalen injecteren gas op de twee detektoren, na elkaar (wacht het signaal in 

op nul). De detector die de laagste meting geeft is het minder gevoelig. 

  
33..   Periodiek met een OLCT 10-zender (ontploffingsgas of giftig 

gas) 

- U moet hier uitdrukkelijk de door OLDHAM geleverde kit gebruiken (onderdeelnummer) 

- De dop verwijderen voor de toegang tot de regelingen die zich rechts van de cel bevinden 

- Deze kit op de mannelijke connector van het circuit aansluiten zoals hieronder aangegeven: 
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- De omzetter (onder de connector) naar de stand « CAL » (rechts) kantelen 

 

Opgepast: na 9 minuten keert de zender automatisch naar de normale werking terug! (enkel bij de versie 

OLCT 10 explo) 

 

Herinnering: zeker zijn dat u zich in zuivere lucht bevindt, anders moet u (met de ijkingkit) met een debiet 

van 60 l/u lucht of stikstof ter hoogte van de sensor inspuiten en wachten tot de meting stabiel 

wordt. 

 

- De NUL regelen d.m.v. de nulpotentiometer om 0 mV op de voltmeter af te lezen 

- Nu het ijkgas aan de cel inspuiten (60l/u) en wachten tot het signaal op de voltmeter stabiel wordt 
 

- Indien nodig de gevoeligheid regelen d.m.v. de potentiometer « S » zodat u 1600mV afleest voor de volle 

schaal (dit komt overeen met 20mA) 
 

- Opmerking: wanneer u een concentratie ijkgas gebruikt die lager ligt dan 100% van de schaal: rekenen (met de 

regel van drie) en regelen om de overeenkomstige waarde te bekomen (tussen 0 en 1600 mV) 

 

- De inspuiting van het ijkgas stoppen (het buisje van de cel loskoppelen) 
 

- Wachten tot de voltmeter naar « nul teruggekeerd is » 
 

- De omzetter opnieuw in de normale stand (naar links) kantelen 

DRADEN VAN DE ONDERHOUDSCONNECTOR: 

- +VDC/rood = + voeding 

- - 4-20mA/blauw = - van de spanning, beeld van de 4-20mA 

- + 4-20mA/groen = + van de spanning, beeld van de 4-20mA 

- Signaal S/geel = signaal van 0mV tot 1600mV voor de regeling van de nul en de 

gevoeligheid 

- Ref 2,5V/grijs = nulreferentie voor het aflezen van het signaal van 0mV tot 1600mV 

- GND/zwart = massa van het elektronische circuit. 

voltmeter 

Vers centrale 

Potentiometer voor de NUL (4mA)  potentiometer voor  

     de GEVOELIGHEID (20mA) 

Signaal S 

+VDC 

+ 4-20mA 

- 4-20mA 

Ref 2.5V 

GND 

V 

 

OMZETTER 

Voltmeter 

op de voltmeter lezen : 400mV voor 4mA en 2000mV voor 20mA 
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Opmerkingen voor de OLCT 10-versie voor ontploffingsgassen: 

 

- De zender beheert ook een functie « Twijfel wegwerken »: wanneer de sensor een gasconcentratie detecteert 

die hoger ligt dan 100% LEL (20 mA), zal deze geblokkeerd worden op een signaal van 23,2 mA. Dit signaal 

is op te heffen door de voeding te onderbreken of de onderhoudsschakelaar te kantelen. Het wegwerken van de 

twijfel kan ook automatisch bevestigd worden door het kortsluiten van de PPS3-punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bij het onder spanning brengen wordt het uitgangssignaal tijdens de stabiliseringtijd van 60 seconden op 2mA 

vastgelegd. 

 

 

44..   Periodiek met verschillende OLCT 10-zenders voor giftige gassen 

De in de voorgaande paragraaf beschreven procedure gebruiken, maar: 

- Beginnen met de laatste zender in de lus gezien vanaf de centrale 

- Elke zender in de lus kalibreren en eindigen met de eerste. 

 

55..   Vervanging van een cel  

Het vervangen van een cel gebeurt ten gevolge van een onmogelijke kalibrering of ter preventie. 

Na het vervangen van een cel bent u verplicht een nieuwe kalibrering uit te voeren. 

 

66..   Het recyclen van de OLCT 10 

In verband met de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, evenals de 

bescherming van de gezondheid van personen en het voorzichtige en rationele gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, moet de OOLLCCTT  1100, gerecycled worden en kan dus niet bij het normale 

huishoudelijk afval worden geplaatst. 

De gebruiker heeft dus de verplichting om OOLLCCTT  1100, van de andere afvalstoffen te scheiden om 

te garanderen dat zij op eenduidige wijze op milieuniveau wordt gerecycled. Voor meer details 

over de bestaande plaatsen van afvalverzameling, kunt u contact opnemen met het plaatselijke 

bestuur of de leverancier van dit product. 

 

 

PPS3 
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VV ..   TT EE CC HH NN II SS CC HH EE   KK EE NN MM EE RR KK EE NN   

11..   TTEECCHHNNIISSCCHHEE  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEESS  --   SSeennssoorr   OOLLCC  1100   //   OOLLCC  1100   TTww iinn  

 

Detector voor ontploffingsgas 0-100% LEL 

 

Detectieprincipe:  Katalytisch  

 

Gamma: 0-100% LEL Methaan, Propaan of Butaan. 

 

Signaaluitgang:  Wheastone-brug 

 

Voeding:  Stroomvoeding door de MX-centrale Oldham 

 

Aansluiting: Versie OLC 10:  

- Klemmenkast 3 draden, maximale afstand 300 m in 1,5 mm² met 

MX 15-centrale  

- 1 pakkingbus M16: kabeldiameter 4 tot 8 mm 

 

 Versie OLC 10 Twin (twee sensors op de ingang van de weg van de MX 

15) 

- 1 klemmenkast 3 draden naar de centrale 

- 1 klemmenkast 4 draden naar de tweede sensor 

- totale maximale afstand 300 m in 1,5 mm² met MX 15-centrale 

- 2 pakkingbussen M16: kabeldiameter 4 tot 8 mm 

 

Afmetingen: breedte 118 mm, hoogte 157 mm, diepte 60 mm 

Materiaal: plastic 

Bescherming: IP65 

Opslag: 6 maand afgeschermd van lucht      0°C<T<20°C      +10%<RV<60% 

 

Geschatte levensduur:  > 36 maand 

Temperatuurbereik:  -10 °C tot + 45 °C 

Vochtigheidsbereik: 0 % RV tot 95 % RV 

Drukbereik: 1 bar ± 20 % 

Afwijking van de lineariteit: van 0 tot 70 % LEL:  1 % LEL CH4 

 van 70 tot 100 % LEL:  7 % LEL CH4 

 

Afwijking op lange termijn Nulpunt < 10 % LEL / jaar 

in normale gebruiks-  Gevoeligheid < 20 % van de gemeten waarde / jaar 

omstandigheden:  

 

Gevolg van de vochtigheid: ± 5 % van de relatieve gevoeligheid 

(10 tot 90 % RV) bij 40 °C 

 

Responstijd: T50 <10 sec., T90<20 sec. 

 

Certificering: Elektromagnetische Compatibiliteit EN 50270 

 Explosieve omgevingen:   II 3 G   /   Ex nA IIC T6 

 

  

 



 18 

22..   TTEECCHHNNIISSCCHHEE  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEESS  --   ZZeennddeerr   OOLLCCTT  1100   EExxpplloo  

Zender voor ontploffingsgassen  0-100% LEL 

 

Detectieprincipe:  katalytisch 

Gamma: 0-100% LEL Methaan, Propaan of Butaan. 

 

Signaaluitgang:  4 – 20 mA, defect  0,5 mA of  23,2 mA 

 

Twijfel wegwerken: Blokkeren op 23,2 mA indien de meting  100 % LEL 

 Wissen door AAN-/UITschakelen van de zender 

 Mogelijkheid om Twijfel wegwerken uit te schakelen door  

 programmeringpunt 

 

Regelingen: Lokaal door potentiometers voor de NUL en de Gevoeligheid 

 Onderhoudsstand 2 mA 

 6-pinconnector voor de meting van het gas en beeld van de Stroom 

(shunt van 100 Ohm) 

 

Voeding:  15 tot 30 VDC 

Verbruik: 100 mA max. 

Kabellengte: naar geland centrale 

Aansluiting:  Klemmenkast 3 draden, 2 draden voeding, 1 draad signaal 

1 pakkingbus M16: kabeldiameter 4 tot 8 mm 

 

Afmetingen: breedte 118 mm, hoogte 157 mm, diepte 60 mm 

Materiaal: plastic 

Bescherming: IP65 

Opslag: Idem als OLC 10 Explo 

 

Geschatte levensduur:  > 36 maand 

Temperatuurbereik:  -10 °C tot + 45 °C 

Vochtigheidsbereik: 0 % RV tot 95 % RV 

Drukbereik: 1 bar ± 20 % 

Afwijking van de lineariteit: van 0 tot 70 % LEL:  1 % LEL CH4 

 van 70 tot 100 % LEL:  7 % LEL CH4 

 

Temperatuurafwijking: <  5 % LEL Methaan of < 20 % van de aanduiding 

(-10 °C + 40 °C)   

 

Afwijking op lange termijn  Nulpunt < 10 % LEL methaan 

in normale gebruiks-  Gevoeligheid < 20 % van de gemeten waarde / jaar 

omstandigheden:  

  

Gevolg van de vochtigheid: ± 5 % van de relatieve gevoeligheid 

(10 tot 90 % RV) bij 40 °C 

 

Responstijd: T50 <10 sec., T90<20 sec. 

 

Certificering: Elektromagnetische Compatibiliteit EN 50270 

 Explosieve omgevingen:   II 3 G   /   Ex nA IIC T4 
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33..   TTEECCHHNNIISSCCHHEE  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEESS  --   ZZeennddeerr   OOLLCCTT  1100   CCOO  

Detectieprincipe:  Elektrochemische cel 

 

Gamma: 0-300 ppm CO 

 

Signaaluitgang:  4 – 20 mA 

Regelingen: Lokaal door potentiometers voor de NUL en de Gevoeligheid 

 Onderhoudsstand 2 mA 

 6-pinconnector voor de meting van het gas en beeld van de Stroom 

(shunt van 100 Ohm) 

 

Voeding:  15 tot 30 VDC 

Verbruik: 30 mA max. 

Kabellengte: naar geland centrale 

 

Aansluiting:  1 klemmenkast 2 draden ingang, 1 klemmenkast 2 draden uitgang  

 Geval van een kabel met een signaalpaar voor een ander gas: 

 1 klemmenkast 2 draden ingang met kopie op 1 klemmenkast 2 draden 

 2 pakkingbussen M16: kabeldiameter 4 tot 8 mm 

 

, 

Afmetingen: breedte 118 mm, hoogte 157 mm, diepte 60 mm 

Materiaal: plastic 

Bescherming: IP65 

Opslag: 6 maand afgeschermd van lucht      -10°C<T<35°C      +10%<RV<60% 

Geschatte levensduur:  > 36 maand 

Temperatuurbereik:  -10 °C tot + 45 °C 

Vochtigheidsbereik: 15 % RV tot 90 % RV 

Drukbereik: 1 bar ± 20 % 

Afwijking van de lineariteit: 0 - 100 ppm ± 3 ppm 

100 - 1000 ppm ± 4 % relatief 

 

Temperatuurafwijking: <  5 ppm of < 5 % van de aanduiding 

( -10 °C + 40 °C)   

 

Afwijking op lange termijn in  

normale gebruiksomstandigheden:  Gevoeligheid: < 10 % van de gemeten waarde / jaar 

 

Responstijd: T50 <15 sec., T90<30 sec. 

 

Certificering: Elektromagnetische Compatibiliteit EN 50270 

    Explosieve omgevingen:  II 3 G / Ex nA IIC T4 
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44..   TTEECCHHNNIISSCCHHEE  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEESS  --   ZZeennddeerr   OOLLCCTT  1100   NNOO  

Detectieprincipe:  Elektrochemische cel 

 

Gamma: 0-100 ppm NO 

 

Signaaluitgang:  4 – 20 mA 

Regelingen: Lokaal door potentiometers voor de NUL en de Gevoeligheid 

 Onderhoudsstand 2 mA 

 4-pinconnector voor de meting van het gas en beeld van de Stroom 

(shunt van 100 Ohm) 

 

Voeding:  15 tot 30 VDC 

Verbruik: 30 mA max. 

Kabellengte: naar geland centrale 

 

Aansluiting:  1 klemmenkast 2 draden ingang, 1 klemmenkast 2 draden uitgang  

 Geval van een kabel met een signaalpaar voor een ander gas: 

 1 klemmenkast 2 draden ingang met kopie op 1 klemmenkast 2 draden 

 2 pakkingbussen M16: kabeldiameter 4 tot 8 mm 

 

Afmetingen: breedte 118 mm, hoogte 157 mm, diepte 60 mm 

Materiaal: plastic 

Bescherming: IP65 

Opslag: 6 maand afgeschermd van lucht      -10°C<T<35°C      +10%<RV<60% 

 

Geschatte levensduur:  > 36 maand 

Temperatuurbereik:  -10 °C tot + 45 °C 

Vochtigheidsbereik: 15 % RV tot 90 % RV 

Drukbereik: 1 bar ± 20 % 

 

Afwijking van de lineariteit: 0 - 10 ppm ± 3 ppm 

10 - 100 ppm ± 5 % relatief 
 

Temperatuurafwijking: <  10 ppm of < 10 % van de aanduiding  

(-10 °C + 40 °C)  
 

Afwijking op lange termijn in  

normale gebruiksomstandigheden:  Gevoeligheid: < 20 % van de gemeten waarde / jaar 

 

Responstijd: T90 < 120 sec. 

 

Certificering: Elektromagnetische Compatibiliteit EN 50270 

    Explosieve omgevingen:   II 3 G   /   Ex nA IIC T4  
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55..   TTEECCHHNNIISSCCHHEE  SSPPEECCIIFFIICCAATTIIEESS  --   ZZeennddeerr   OOLLCCTT  1100   NNOO22   

Detectieprincipe:  Elektrochemische cel 

 

Gamma: 0-30 ppm NO2 

 

Signaaluitgang:  4 – 20 mA 

Regelingen: Lokaal door potentiometers voor de NUL en de Gevoeligheid 

 Onderhoudsstand 2 mA 

 4-pinconnector voor de meting van het gas en beeld van de Stroom 

(shunt van 100 Ohm) 

 

Voeding:  15 tot 30 VDC 

Verbruik: 30 mA max. 

Kabellengte: naar geland centrale 

 

Aansluiting:  1 klemmenkast 2 draden ingang, 1 klemmenkast 2 draden uitgang  

 Geval van een kabel met een signaalpaar voor een ander gas: 

 1 klemmenkast 2 draden ingang met kopie op 1 klemmenkast 2 draden 

 2 pakkingbussen M16: kabeldiameter 4 tot 8 mm 

 

Afmetingen: breedte 118 mm, hoogte 157 mm, diepte 60 mm 

Materiaal: plastic 

Bescherming: IP65 

Opslag: 6 maand afgeschermd van lucht      -10°C<T<35°C      +10%<RV<60% 

 

Geschatte levensduur:  > 24 maand 

Temperatuurbereik:  -10 tot + 50 °C 

Vochtigheidsbereik: 15 % RV tot 90 % RV 

Drukbereik: 1 bar ± 20 % 

 

Afwijking van de lineariteit: 0 - 10 ppm ± 0,3 ppm 

10 - 30 ppm ± 5 % relatief 

 

Temperatuurafwijking: <  0,4 ppm of < 20 % van de aanduiding  

(-10 °C + 40 °C)  
 

Afwijking op lange termijn in  

normale gebruiksomstandigheden:  Gevoeligheid: < 20 % van de gemeten waarde / jaar 

 

Responstijd: T90 < 60 sec. 

 

Certificering: Elektromagnetische Compatibiliteit EN 50270 

 Explosieve omgevingen:   II 3 G   /   Ex nA IIC T4 
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66..   TECHNICAL SPECIFICATIONS - OLCT 10 SC Transmitter 

Detection principle:  semi-conductor sensor 

Range: 0-2000 ppm R134A, R22 

Signal output:  4 – 20 mA 

Settings: Local through Zero and Sensitivity potentiometers 

 Position Maintenance 2 mA 

 4-pin connector for gas measuring and current image  

(100-ohm shunt) 

Power supply:  15 to 30 VDC 

Consumption: maximum 100 mA  

Cable length: according to the controller 

Connection:  3-wire terminal block, 2 wires for power supply, 1 wire for signal 

1 cable gland M16: cable diameter 4 to 8 mm 

 

Dimensions: Width 118 mm, Height 157 mm, Depth 60 mm 

Material: Plastic 

Protection: IP65 

Storage: 6 months safe from air      0°C<T<30°C      

Estimated lifetime:  > 24 months 

Temperature range:  -10 to + 60°C 

Humidity range: 20% RH to 90% RH 

Pressure range: 1 bar ± 10% 

Linearity deviation: 0 - 10 ppm ± 0.3 ppm 

10 – 30 ppm ± 5% relative 

Temperature drift: <  0.4 ppm or < 20 % of the indication 

(-10°C + 40°C)   
 

Long-term drift under  

normal operating conditions:  Sensitivity: < 20% of measured value/year 
 

Response time: T50< 51s (R22) 

 T50 <30 sec, (R134a) 
 

Minimum sensitivity threshold 10 ppm 

Maximum sensitivity threshold  5000 ppm during 90s without sensitivity loss 

Recommended Alarm Threshold 200 ppm 

Minimum time to detect the lowest concentration less than 25s after injection of 500 ppm R134A 

Recovery time less than 160s after injection of 8 min of 1000 ppm R134A 
 

Certification: Electromagnetic Compatibility EN 50270 

 In accordance with EN 14624 certification 
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VV II ..   BB II JJ ZZ OO NN DD EE RR EE   II NN SS TT RR UU CC TT II EE SS   VV OO OO RR   HH EE TT   GG EE BB RR UU II KK   II NN   

EE XX PP LL OO SS II EE VV EE   OO MM GG EE VV II NN GG EE NN   II NN   OO VV EE RR EE EE NN SS TT EE MM MM II NN GG   

MM EE TT   DD EE   EE UU RR OO PP EE SS EE   RR II CC HH TT LL II JJ NN   AA TT EE XX   99 44 // 99 // EE GG   

 De OLC 10-sensor is in overeenstemming met de vereisten en bepalingen van de Europese Richtlijn ATEX 

94/9/EG betreffende de explosieve omgevingen. 

 

 De verantwoordelijke van de site waar het materiaal geplaatst wordt, moet met de informatie in de volgende 

paragrafen rekening houden en deze ook strikt naleven. We verwijzen hiervoor naar de voorschriften van de 

Europese Richtlijn ATEX 1999/92/EG betreffende de verbetering van de bescherming inzake de veiligheid 

en gezondheid van de werknemers die aan explosieve omgevingen blootgesteld zijn. 

 

11..   IInnsstt rruucctt iieess   vvoooorr   ddee  mmeecchhaanniisscchhee  eenn  ee lleekk tt rr iisscchhee   iinnss ttaa ll llaa tt iieess   iinn   

eeeenn  GGeekkllaasssseeeerrddee  ZZoonnee  AATTEEXX  ZZoonnee  22   

De installatie moet gebeuren volgens de van kracht zijnde normen, en dan meer bepaald de normen EN 60079-14 

en EN 60079-17. 

 

De detectors zijn voorzien voor bovengrondse industriële activiteiten van Groep II, Categorie (3) G zone 2 

voor minimale en maximale omgevingstemperaturen van respectievelijk –25 °C tot + 60 °C. Ze mogen niet aan 

mechanische trillingen blootgesteld worden. 

 

De detectors zullen verticaal geplaatst worden (bevestiging van het wandtype), waardoor de kabelingangen 

naar beneden gericht zijn. Een helling van meer dan 45° in verhouding tot de verticale lijn of een horizontale positie 

(bevestiging van het plafondtype) kan meetfouten veroorzaken en aanleiding geven tot een herkalibrering van de OLC 

10-detector. 

 

22..   MMeettrroollooggiisscchhee   rr iicchhtt ll ii jjnneenn  vvoooorr   ddee  ddeetteecc ttoorrss   vvaann  

oonnttppllooff ff iinnggssggaasssseenn  OOLLCC  1100   

De detector voor ontploffingsgassen OLC 10 is in overeenstemming met de Europese normen EN 61779-1 en - 

4 voor de gassen Methaan (ijkgas), Butaan, Propaan en Waterstof (gas volgens de antwoordcurven) wanneer deze met 

de OLDHAM -detectiecentrales van het type SV4B, MX 15, MX 32, MX42A, MX 43, MX48, MX52 gebruikt wordt. 

 

Nota: de trillingtests volgens EN61779-4 paragraaf 4.13 werden niet uitgevoerd omdat ze niet toepassing zijn op de 

gebruiksomstandigheden voor dit detectortype. 

 

2.1. Bijzondere voorzorgsmaatregelen  
 

 De cellen zijn gevoelig voor sommige giffen die een vermindering van hun gevoeligheid kunnen 

veroorzaken: verspreiding van siliconendampen in concentraties > 10 ppm, chloor- of zwavelhoudende 

producten in concentraties > 100 ppm 

 

 Een zuurstofgebrek (< 15 % O2) of een teveel aan zuurstof (> 23 % O2) kan respectievelijk aanleiding geven 

tot een onderschatting of overschatting van de meting. 

 

2.2. Antwoorden voor andere ontploffingsgassen 
 

We raden aan de detector met het te meten gas te kalibreren. Wanneer de gebruiker deze wenst te kalibreren met 

een ander gas dan datgene dat in de fabriek gedetecteerd en geprogrammeerd werd, verwijzen we naar de onderstaande 

tabel en raden we u aan het aanbevolen gas en de overeenkomstige coëfficiënt te gebruiken. 
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Tabel 1: COËFFICIËNTEN VOOR DE KALIBRERING  
 

Gassen Brutofor

mule 

LEL 
1
 UEL 

1
 Dampdichthe

id 

Coëfficiënt
3
 

CH4 

Coëfficiënt
3
 

H2 

Coëfficiënt
3
 

Butaan 

Butaan C4H10 1,5 % 8,5 % 2 1,75 1,25 1,0 

Waterstof H2 4,0 % 75,6% 0,069 1,25 1,0 0,8 

Methaan CH4 5,0 % 15,0 % 0,55 1,0 0,75 0,55 

Propaan C3H8 2,0 % 9,5 1,6 1,5 1,1 0,85 

 Gas aanbevolen voor de kalibrering van de sensor 

 

Voorbeeld (eerste lijn van de tabel): kalibreren van een « Aceton »-detector met een ijkgas van 1 % butaanvolume 

 

Weer te geven waarde:  1 % (ingespoten butaan)  x 100 x 0.95 (coëfficiënt butaan/aceton) = 63 % LEL 

   1,5 % (LEL butaan) 

 

 

Nota:  

- De LEL variëren naargelang van de bronnen. De hier weergegeven bronnen zijn afkomstig van de 

Europese norm EN 50054 

- De coëfficiënten zijn op  15 % na nauwkeurig. 

 

33..     MMAARRKKEERRIINNGGEENN  

3.1. Versie OLC 10 / OLC 10 Twin  
 

OLDHAM Arras 

  
OLC 10 / OLC 10 TWIN 

  II 3G 

Ex nA IIC T6 

OSA 05ATEX0116 

 

Opgepast, elektrostatische ladingen. Slechts over wrijven of schoonmaken met een vochtige doek 

Serienummer, bouwjaar 

 

3.2. Versie OLCT 10 
 

OLDHAM Arras 

  
OLCT 10 

  II 3G 

Ex nA IIC T4 

OSA 05ATEX0116 

 

Opgepast, elektrostatische ladingen. Slechts over wrijven of schoonmaken met een vochtige doek 

Serienummer, bouwjaar 
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VV II II ..   VV EE RR KK LL AA RR II NN GG EE NN   VV AA NN   CC OO NN FF OO RR MM II TT EE II TT   
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