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HET GEVAAR VERSPREIDT 
ZICH IN DE OMGEVING.
Veldonderzoeken hebben aangetoond 
dat ongeveer 30% van lekken van 
ontvlambare gassen niet wordt 
gedetecteerd omdat het gas wordt 
weggeblazen door de wind. Maar als 
de weersomstandigheden veranderen 
en de wind gaat liggen, is de kans groot 
dat er een wolk van ontvlambaar gas 
ontstaat die incidenten en gevaren kan 
veroorzaken.

Omdat standaard punt- en open pad-
apparaten lekken niet kunnen opsporen 
tenzij het gas de sensor bereikt, is er 

behoefte aan een revolutionaire en 
aanvullende gasdetectietechnologie. 
In plaats van te wachten tot het gas 
het detectie-apparaat bereikt, reageert 
Searchzone Sonik™ op geluid dat bij 
de bron wordt geproduceerd door 
gaslekken met hoge druk.

HOE KUN JE OPSPOREN 
WAT JE NIET KUNT HOREN?
Omdat gas niet in contact hoeft te 
komen met de sensoren, reageren 
ultrasone (of akoestische) detectoren 
meteen als ze het onmiskenbare 
geluidspatroon van een lek 'horen'. De 

detectoren werken op een frequentie 
die buiten het bereik van het menselijke 
gehoor ligt. 

De ultrasone detectoren worden 
niet beïnvloed door luchtstroom en 
slechte weersomstandigheden. Ze 
zijn vooral geschikt voor open en goed 
geventileerde ruimten, zoals platformen 
voor Floating Production Storage and 
Offloading, elektriciteitscentrales 
met gasturbines, compressorstations, 
locaties voor gasopslag, chemische 
verwerkingsinstallaties, raffinaderijen 
of offshore en onshore olie- en 
gasinstallaties. 

ZOEKEN. DETECTEREN. 
BESCHERMEN. 
ULTRASOON
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SEARCHZONE SONIK™ – VEILIG EN ULTRASOON.
De Searchzone Sonik™ van Honeywell is een robuuste en betrouwbare gaslekdetector die het verlies van gas onder hoge druk 
binnen de luisterzone op een efficiënte manier 'hoort'. De Searchzone Sonik™ is een geavanceerde ultrasone gaslekdetector 
voor gevaarlijke gebieden met SIL 2-certificering die reageert op het ultrasone geluidsdrukniveau dat wordt geproduceerd door 
gaslekken onder druk en wordt daarom niet beïnvloed door omgevingsomstandigheden. 

Searchzone Sonik™ is in de fabriek gekalibreerd. Het robuuste, afgedichte ontwerp zonder bewegende onderdelen en de solid-
state sensor maken bevestiging in elke richting mogelijk, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. De gaslekdetector 
reageert snel op een gaslek binnen een radius van standaard 20 m (66 ft), afhankelijk van het achtergrondgeluid. Met het 
intelligente systeem voor detectie van achtergrondgeluid kan de detector ingesteld worden op maximale gevoeligheid of 
gebruik maken van de focusmodus om het detectiegebied te beperken tot alleen de zone die gecontroleerd moet worden. 
Zo kunt u erop vertrouwen dat u altijd veilig bent.

U HEBT HET VOORDEEL
Stel dat u onderhoud uitvoert aan 
een ultrasoon apparaat dat de 
punt- en open pad-gasdetectoren 
van een offshore platform aanvult. 
Het regent, het waait hard en u 
staat op een gladde vloer ver onder 
het apparaat dat u moet bereiken. 

Maakt u zich zorgen over werken 
op hoogte, in moeilijke posities die 
een bedreiging kunnen vormen 
voor uw veiligheid? Dankzij een 
eenvoudig te gebruiken mobiele 
app en speciale testtool kunt u op 
afstand vanaf de grond verbinding 
maken met de Searchzone Sonik™ 
en deze testen, zonder uzelf bloot 
te stellen aan gevaren. Maak 
verbinding met uw smartphone 
en gebruik de tool om de respons 
van de detector te controleren – 
zo gemakkelijk is het.

FOCUS OP WAT BELANGRIJK IS
Industriële installaties bevatten 
vaak tal van potentiële bronnen van 
ultrasoon geluid. In de meeste gevallen 
zullen deze geen probleem vormen 
voor de effectiviteit van een ultrasone 
gaslekdetector.
Echter is de zone van een potentiële bron 
van een lek vaak bekend dus waarom zou 
u al het geluid om u heen willen horen?

Searchzone Sonik™ beschikt over 
een innovatieve, gepatenteerde 
focusmodus. Gebruik deze modus 
en schakel speciale algoritmes in die 
ultrasoon geluid registreren buiten de 
specifieke zone die voor u van belang 
is. Zo wordt het risico op hinderlijke 
alarmen van ongewenste bronnen 
drastisch verlaagd.
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ZWARE WEERSOM-
STANDIGHEDEN?  
SEARCHZONE SONIK™  
HELPT.

Verlaagt het risico op hinderlijke 
alarmen
Dankzij zijn geavanceerde algoritmes 
en focusmodus heeft de detector 
maximale gevoeligheid en is deze 
uiterst goed bestand tegen valse 
alarmen door gebruikelijke proces- 
of onderhoudsactiviteiten.

Verhoogt het gebruiksgemak
U kunt uw Searchzone Sonik™ testen en 
betrouwbaarheidscontroles uitvoeren op 

uw smartphone op een afstand van 20 m. 

Minimaliseert de eigendomskosten 
en bespaart tijd
De Searchzone Sonik™ is eenvoudig te 
installeren, gebruiken en onderhouden 
en met de speciale mobiele app heeft u 
in een mum van tijd toegang.

Verzekert betrouwbare reactie in 
noodgevallen
Met een Safety Integrity Level van 2 is 
de Searchzone Sonik™ geschikt voor 

toepassingen die een noodstop vereisen 
en andere automatische bedieningen.

Helpt brand, explosies en blootstelling 
aan giftige stoffen te voorkomen
Door gaslekken met hoge druk te 
identificeren kan de Searchzone 
Sonik™ proactief actie ondernemen 
om fatale gevaren te voorkomen die 
het leven van werkers en de integriteit 
van uw infrastructuur in gevaar kunnen 
brengen.

Biedt betrouwbare gaslekdetectie 
in een brede reeks toepassingen en 
werkomgevingen. Door een solid-state 
sensor te gebruiken die volledig is 
geïsoleerd van vocht en verontreinigingen, 
identificeert de Searchzone Sonik™ 
gaslekken zelfs in de zwaarste 
omgevingen en weersomstandigheden.
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VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID EN COMFORT. 
TER PLAATSE. 

Instrumentstatus in één 
oogopslag

De Searchzone Sonik is ™ 
uitgerust met een uiterst 

zichtbaar indicatorlicht 
(groen, geel, rood of 

blauw) dat een duidelijke 
indicatie geeft van de 
instrumentstatus.

Ingebouwde diagnostiek en volledig 
operationele logboeken

Maken analyses na de gebeurtenis mogelijk 
om de prestaties te evalueren en maken 
beveiligingscontroles mogelijk.

Geen bewegende onderdelen 
De solid-state sensor werkt 
probleemloos, zelfs in de zwaarste 
omgevingen en behoeft geen extra 
kalibratie. 

Robuuste materialen
Kast in roestvrij staal.

Eenvoudige installatie  
en positionering 
De veelzijdige, verstelbare bevestiging 
met drie assen is standaard uitrusting 
en zorgt voor eenvoudige mechanische 
installatie met een groot aantal 
bevestigingsopties.

Brede zonedekking (standaardmodus) 

Detectieradius van 20 m, afhankelijk van 
ultrasoon achtergrondlawaai.

Focusmodus

In feite een ultrasone controle. Negeer 
verkeerde geluidsbronnen naast en achter 
de detector zodat deze alleen de directe zone 
detecteert.

Gemakkelijke en intuïtieve functietests 
De handheld testtool met dubbele modus voert 
gemakkelijk functietests uit en is klasse 1-, divisie 1- en 
zone 1-gecertificeerd. Richt de tool op de Searchzone 
Sonik™-detector en druk op de toets. De detector 
herkent de tool, blokkeert de output en slaat het 
testresultaat automatisch op.

Bluetooth®-connectiviteit
Instelling en uitlezing vanaf de grond via 
Bluetooth® met een speciale app op mobiele 
telefoon of tablet. 
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COMPRESSOR

COMPRESSOR

COMPRESSOR

GROOT INDUSTRIEEL 

(BIJV. ELEKTRICITEITSCENTRALE)

HUISHOUDELIJK

METEN

AARDGAS-

PRODUCTIE

LNG-TRANSPORT OVER 

ZEE, SPOOR OF WEG

AARDGAS-

PRODUCTIE

LNG-TERMINAL

HUISHOUDELIJK

COMMERCIEEL

OPBERGEN
ONTVANGSTSTATION

INSTALLATIE VOOR 

GASVERWERKING

PRODUCTIE
Onderzoeksschepen • Boorputten • Compressoren • Doseerinstallaties • Kleppen.

BEWARING
Pompen • Kleppen • Afdichtingen.

VERZAMELING EN VERWERKING
Compressoren • Verwerkingsinstallatie • Turbines • Gasveiligheidskleppen.

TRANSMISSIE EN DISTRIBUTIE
Compressoren • Pijpleidingen • Meetstations • Kleppen. 

GAS-
REIS

Toepassingen van Searchzone Sonik ™

TOEPASSINGEN EN BEDRIJFSOMGEVING
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BENT U BANG GASLEKKEN TE MISSEN?  
ZORG VOOR GEMOEDSRUST.

EENVOUDIGE BEDIENING
• Robuust, solid-state sensorontwerp, geschikt voor 

veeleisende omgevingen zoals spoelomgevingen onder 
hoge druk.

• In de fabriek gekalibreerd, veldkalibratie is niet nodig.

• Ingebouwde test en diagnostiek om werking te behouden.

• Een groot aantal outputs waaronder 4 tot 20 mA, 
HART®, Modbus en Relays.

• Uiterst zichtbare indicatoren voor veiligheidsmeldingen; 
een detector die onderhoud vereist kan makkelijker 
worden opgespoord.

• Realtime detectiemetingen en volledige logboeken 
vereenvoudigen het beheer.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
• Veelzijdige bevestiging met aanpassing van drie 

assen maakt bevestiging op palen, muren of 
stutten mogelijk. Ook zorgt dit voor eenvoudige 
uitlijning met de zone die gedekt moet worden.

• Bedradingscompartiment met schuine kabelinvoer  
en uitneembare connectoren die afgescheiden 
zijn van de sensorelektronica.

• App voor smartphones en tablets met installatiegids 
en logboeken helpt bij instelling en beheer. Vrij 
van  . 

EENVOUDIGE INBEDRIJFSTELLING
• De uiterst zichtbare felle indicator geeft een duidelijke 

indicatie van de apparaatstatus.

• Dankzij de mogelijkheid voor instelling op afstand met 
de Bluetooth®-app op uw mobiele telefoon of tablet, 
hoeft er niet op hoogte te worden gewerkt.

• Snelle functietests zijn mogelijk door de eenvoudig te 
gebruiken testtool. 

• Ingebruiknamelogboek automatisch gegenereerd.

EENVOUDIG ONDERHOUD
• De betrouwbare interne zelftests en diagnose zorgen 

voor proactief onderhoud.

• Niet-ingrijpende interactie via Bluetooth® en de app 
om onderhoudstijd te besparen en risico's te beperken.

• Eenvoudige modulevervanging indien nodig;  
plug-and-play. 

• Ingebruiknamelogboeken automatisch gegenereerd.



AL MEER DAN 50 JAAR 
TOEGEWIJD AAN UW VEILIGHEID
Honeywell is al meer dan 50 jaar 
de marktleider en de partner voor 
betrouwbare gasdetectie waarop 
mensen over de hele wereld vertrouwen. 
Honeywell staat achter alle vaste of 
draagbare gasdetectieproducten 
die zijn ontworpen om aan de meest 
veeleisende normen te kunnen voldoen.

Zelfs de beste producten moeten 
regelmatig onderhouden worden. 
Elk Honeywell-servicecontract is 
ontworpen om de productieve tijd van 
uw apparatuur te verbeteren terwijl 

Voor meer informatie
www.sps.honeywell.com

Honeywell Business Group 
VERENIGD KONINKRIJK
Honeywell Safety Products UK LTD

Edison Rd - Basingstoke RG21 6QD

Telefoonnummer: +44 (0) 1256 274938

E-mail: info-uk.hsp@honeywell.com

BENELUX
Honeywell Safety Products Benelux BV

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem

Telefoonnummer: +32 (0)2 728 2117

Fax: +32 (0)2 728 2396

E-mail: info-benelux.hsp@honeywell.com

SCANDINAVIË
Honeywell Safety Products Nordic AB

Strandbadsvägen 15

SE-252 29 Helsingborg – Sverige

Telefoonnummer: +46 (0) 424480433

E-mail: info-nordic.hsp@honeywell.com

www.sps.honeywell.com

Er is alles aan gedaan om de betrouwbaarheid van 
deze publicatie te waarborgen. Toch wordt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen 
aanvaard. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen 
veranderen. Zorg er dus voor dat u altijd de nieuwste versies 
van regels, normen en richtlijnen bij de hand hebt. Deze 
publicatie is niet bedoeld als basis voor een overeenkomst. 
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kosten en risico's voor de productie en 
de gezondheid van uw medewerkers 
worden verlaagd.

Neem voor een op maat gemaakte 
gasdetectieoplossing die voldoet aan 
de vereisten van uw toepassingen 
en industrie, contact op met uw 
verkoopvertegenwoordiger of ga naar  
https://sps.honeywell.com/us/en/
products/safety/gas-and-flame-
detection/industrial-fixed/ 
searchzone-sonik

GRIEKENLAND-MALTA-ISRAËL
Honeywell Safety Products Iberica SA

Calle Josefa Valcárcel 24 - 5a 

Planta CP. 28027

Madrid, Spanje

Telefoonnummer: +34 91 676 45 21

E-mail: info-spain.hsp@honeywell.com

Voor technische vragen 
INDUSTRIAL SAFETY PPE 
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Telefoonnummer (gratis): 00 800 

3344 2803 (gratis in Europa)

Telefoonnummer: +44 (0) 1698 647 087  

(betaald)

E-mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.

EUROPE@honeywell.com

DE  
TOEKOMST  

IS WAT  
WIJ  

ERVAN  
MAKEN


