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Wykonanie Ex dostępne jest dla wersji LTT2

STREFOWY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na najbardziej wymagających 
instalacjach przemysłowych oraz wiedzy pozyskanej w czasie licznych 
spotkań z naszymi Klientami stworzyliśmy nowy produkt wyróżniają-
cy się nowoczesnym designem i przemyślaną konstrukcją.

Sygnalizator LTT to urządzenie unikatowe i niezawodne, przeznaczo-
ne do pracy w najbardziej różnorodnych warunkach.

Staranność wykonania i zastosowanie wysokiej jakości materia-
łów, a także nowatorskiego systemu sygnalizacji optycznej oraz 
akustycznej pozwoliły nam na stworzenie sygnalizatora, który 
może znaleźć zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych. 
Urządzenie umożliwia dowolną konfigurację dostosowaną dla 
potrzeb wymagających klientów i specyfiki danego rynku lub 
obiektu.

Szerokie zastosowanie

Indywidualna konfiguracja

Niezawodność

Łatwość integracji
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Kim Jesteśmy?
Atest Gaz to wiodący polski producent innowacyjnych i niezawodnych Systemów Bezpieczeństwa Gazowego oraz uznany ośrodek 
referencyjny w powyższym zakresie, który poprzez świadczone usługi, szeroką wiedzę, długoletnie doświadczenie oraz zaawansowaną 
technologię działa na rzecz pełnego bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska.

W codziennej działalności koncentrujemy się na tematyce pomiaru składu gazów, monitoringu i detekcji stężeń niebezpiecznych.

Naszą specjalnością są innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego niezawodnie informujące o zagrożeniach ze strony gazów 
niebezpiecznych lub ich braku. Innymi słowy zapewniające poczucie pewności wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, jak i skutecznie 
ostrzegające w sytuacji zagrożenia.

Misją Atest Gaz jest zapewnienie Klientom i Użytkownikom pełnego komfortu, płynącego z poczucia bezpieczeństwa życia i zdrowia 
ludzi, ochrony mienia oraz środowiska przed zagrożeniami ze strony gazów niebezpiecznych.

Siła naszej marki wynika z codziennej pracy z naszymi Klientami, wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu specjalistów – pasjonatów,  
ale także wielokierunkowego doświadczenia, dostępu do międzynarodowego know-how oraz doskonale rozwiniętego zaplecza  
badawczego i projektowego. Dzięki temu Atest Gaz może zaoferować unikalne, zaawansowane technologicznie, innowacyjne 
i niezawodne produkty, rozwiązania oraz systemy kompleksowo i w pełni zaspokajające indywidualne potrzeby Klientów zarówno sektora  
przemysłowego jak i budownictwa ogólnego (HVAC).

Małgorzata i Aleksander Pachole
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Gotowy do pracy w każdych warunkach Łatwa integracja z innymi systemami

Korpus ze stali szlachetnej (AISI-304) oraz stopień ochrony  
IP 65 pozwalają na zastosowanie sygnalizatora LTT 
w najbardziej wymagających i agresywnych warunkach 
środowiskowych, w  obecności pyłów bądź cieczy. Dzięki 
temu rozwiązaniu urządzenie może pracować przez 
długi czas zachowując swoje parametry techniczne 
i estetyczne. Jednocześnie, tam gdzie jest to wymagane 
np. w przetwórstwie spożywczym - zastosowany materiał 
zapewnia wysoki poziom higieny.

Wykonanie sygnalizatora LTT2 pozwala na pracę w strefach 
zagrożonych wybuchem (II 3G Ex nA IIB T3 Gc)

Sygnalizator może być sterowany zarówno za pomocą 
sygnałów dwustanowych jak i cyfrowo: RS - 485 (Modbus 
ASCII, RTU, Profibus, etc). Interfejs cyfrowy umożliwia pracę 
sygnalizatorów w architekturze magistralnej. Urządzenie 
wyposażone jest w autonomiczny moduł sterowania 
„światło ciągłe / światło pulsacyjne”.

Sygnalizator optyczno - akustyczny dostępny jest w dwóch 
wersjach: LTT2 oraz LTT4. Cyfra znajdująca się w nazwie 
urządzenia identyfikuje ilość modułów świecących.

LTT gwarantuje niezawodność dzięki specjalnej konstrukcji 
elektroniki oraz zastosowaniu rozwiązań opartych o diody 
LED. Posiada także funkcję nadzorowania linii sterującej.

Sygnalizator optyczno - akustyczny LTT wyposażony jest  
w moduły LED, które umożliwiają dowolną konfigurację 
z zastosowaniem pięciu kolorów oraz w funkcję  
informowania o poprawnej pracy urządzeń, które 
odpowiadają ze jego załączanie. Szerokie możliwości 
konfiguracji urządzenia pozwalają na rozróżnienie aż 
czterech progów alarmowych (cztery dwukolorowe sekcje 
świecące LED + funkcja FLASH). Wbudowana dwuprogowa 
sygnalizacja akustyczna pozwala na szybkie i jednoznaczne 
identyfikowanie stanów zagrożenia na obiekcie.

Sygnalizator wyposażony jest w moduł FLASH zbudowany  
z diod High Power LED. Zastosowane rozwiązanie ułatwia 
identyfikację stanu zagrożenia dzięki generowanym 
błyskom, wywołującym refleksy świetlne na elementach 
instalacji technologicznej. Przyciąga to uwagę personelu 
i osób postronnych, znajdujących się w strefie oddziaływania 
urządzenia.

Dostępne wersje Niezawodność

Czytelne komunikaty Funkcja FLASH

40% DGW

20% DGW

NDSCh

Gas-OK / NDS /
Awaria
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Czytelna komunikacja

Dla poprawy bezpieczeństwa

Dodatkowy moduł FLASH
LTT gwarantuje doskonałą widoczność dzięki zastosowaniu rozwiązania opartego o diody LED oraz Modułu Flash który dodatkowo tworzy 
rozbłyski widoczne na elementach różnych instalacji.

Łatwy montaż
LTT został zaprojektowany jako przyjazny instalatorowi 
- odporny jest na błędy wynikające z niepoprawne-
go podłączenia linii sygnałowych - zamiana poszcze-
gólnych linii nie powoduje uszkodzenia sygnalizatora.  
Montaż odbywa się za pomocą wieszaka (widoczne na 
zdjęciach obok) oraz za pomocą 2-ch otworów na wkręt. 
Dzięki temu urządzenie jest łatwe, szybkie i bezpieczne 
w montażu. Sygnalizator Optyczno - Akustyczny LTT tworzy jasny i czytelny system komunikacji o zagrożeniach w miejscach, które mogą tego wymagać. 

Obudowa ze stali szlachetnej pozwala na zastosowanie sygnalizatora LTT w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych - IP 65.

Zastosowanie Sygnalizatora LTT pozwala ujednolicić system komunikacji na obiekcie, dzięki której wszyscy pracownicy mogą szybko i jedno-
znacznie określić aktualny poziom zagrożenia na terenie zakładu pracy.

Parametry LTT2 LTT4
Znamionowe parametry zasilania:
• Napięcie UZAS
           • PW-089-S, PW-089-M,                             
.             PW-091-S, PW-091-M
           • PW-089-C, PW-091-C
• Moc PZAS

12 – 30 V

18 – 30 V
8,5 W

12 – 30 V

18 – 30 V
14 W

Warunki środowiskowe:

• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej

Praca Przechowywanie Praca Przechowywanie

 -30 – 40OC
0 – 100% 
ciągle

-30 – 40OC 
0 – 100 % ciągle

-30 – 40OC
0 – 100% 
ciągle

-30 – 40OC 
0 – 100 % ciągle

ATEX II 3G Ex nA IIB T3 Gc
-30 ≤ Ta ≤ 40°C

Brak

Stopień IP IP 65

Parametry komunikacji cyfrowej
• Port SBUS
   • Standard elektryczny
   • Protokół komunikacyjny
• Port ExBUS
   • Standard elektryczny
   • Protokół komunikacyjny

RS-485
Sigma BUS

RS-485
Modbus ASCII, RTU, 4800 – 115200 bod

Sposób sygnalizacji optycznej Lampy typu LED

Wbudowana sygnalizacja aku-
styczna

90 dB w odległości 1 m

Parametry czasowe modulacji i 
błysku
• Okres
• Wypełnienie modulacji
• Czas błysku

Około 2 s
Około 50%
Około 50 ms

Klasa ochronności elektrycznej III

Wymiary
• Wysokość
• Szerokość
• Głębokość
• Przewód zasilający

185 mm 
84 mm
84 mm
Brak

Wpusty kablowe (zakres dławionych 
średnic kabla)

8 – 13 mm

Przekrój kabla złącz zaciskowych 0,08 – 1,5 mm² (dla przewodów podwójnych należy zastosować
tulejki 2 x 1 mm² lub 2 x 0,75 mm²)

Materiał obudowy Stal nierdzewna 1.4301, poliwęglan

Masa Około 1 kg Około 1,5 kg

Sposób montażu Wieszak, 2 otwory na wkręt/śrubę, średnica 5 mm

Specyfikacja techniczna 

STREFOWY SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

R-G-OFF
R-G-OFF to autorskie oznaczenie logiki działania sygnalizatora, 
zapewniającej bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi na 
chronionym obszarze. 
Prezentuje ono 3 główne stany sygnalizatora:

R - kolor czerwony - Niebezpieczeństwo
G - kolor zielony - Brak zagrożeń
OFF - brak światła - Wymaga weryfikacji przez personel

Światło zielone
- Brak zagrożeń
- Urządzenia pracują poprawnie

Brak światła
- Potencjalne zagrożenie
- Urządzenie, kabel uszkodzone
- Serwis urządzenia

Światło czerwone lub naprzemienne
- Zagrożenie
- Przekroczone progi alarmowe

OK! BRAK ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE! OPUŚĆ POMIESZCZENIE



Więcej szczegółów na temat urządzeń i innych elementów z naszej oferty znajdą
Państwo na naszej stronie:

www.atestgaz.pl

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.

Spokojna 3, 44-109 Gliwice

+48 32 238 87 94

+48 32 234 92 71
biuro@atestgaz.pl

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu 
Cywilnego. Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu oraz do wprowadzania w każdym czasie zmian 

dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia.
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