
Sygnalizatory



1 | Sygnalizatory 2 | Sygnalizatory

Komfort i poczucie  
bezpieczeństwa

Sygnalizatory obiektowe 
produkcji Atest Gaz

Historia

Naszą podstawową, najbardziej fundamentalną potrzebą ludzką jest 
potrzeba komfortu czyli stanu zaspokojenia potrzeb fizycznych, 
psychicznych oraz braku kłopotów. Jako ludzie nieustannie dążymy 
do jego zwiększania. 

Tak się jednak składa iż istotą natury ludzkiej jest nie tyle zapewnienie sobie 
komfortu, ile nieustanne  dążenie do jego zwiększania. Jest nią także 
wieczna ciekawość świata, poznawania i eksplorowania Go. Ulegając tej 
pokusie, rozwinęliśmy jako Ludzie Cywilizację - naukę, przemysł, technologię, 
kulturę…

Dziś żyjemy i pracujemy w uprzemysłowionym, intensywnie zmieniającym 
się świecie. W świecie którego rozwój najczęściej tożsamy jest z budową 
złożonych i skomplikowanych systemów oraz instalacji technologicznych, 
nierzadko przetwarzających duże ilości energii czy też niebezpiecznych, 
palnych bądź toksycznych substancji.

Wskutek najróżniejszych przyczyn, na przykład awarii  instalacji 
technologicznych, czyjejś świadomej decyzji,  nieświadomego działania 
bądź po prostu ignorancji, substancje te mogą zostać uwolnione do 
otoczenia, stwarzając tym samym zagrożenie dla ludzi mienia bądź 
środowiska naturalnego. 
Chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa, poza działaniami prewencyjnymi 
niezbędne jest podejmowanie działań powstrzymujących zagrożenie 
natychmiast po jego wystąpieniu. 
Konieczny jest więc monitoring obecności niebezpiecznych substancji 
gazowych w otoczeniu, a w przypadku ich wykrycia  – podjęcie 
odpowiednich działań, mających zapobiec powstaniu czy też powiększeniu 
strat.

Firma Atest Gaz została założona przez Zygmunta Pachole w 1973 r. 
w Borzęcinie, jako przedsiębiorstwo specjalizujące się w technice 
gazowniczej.
 
W 1992 r. w Gliwicach powstała Pracownia Pomiarów i Automatyki, 
będąca oddziałem Atest Gaz, której zarządzanie objął syn Zygmunta 
Pachole, Aleksander wraz z małżonką Małgorzatą – obecni właściciele 
firmy.  Pracownia zajmowała się początkowo elektronicznymi układami  
regulująco-zabezpieczającymi do urządzeń grzewczych, a po 
przekształceniu w 1996 r. w niezależny podmiot jako Zakład Automatyki 
i Elektroniki Atest-Gaz, zaczął specjalizować się w systemach detekcji gazów 
palnych i toksycznych. Od 2008  r. firma funkcjonuje jako spółka jawna 
Atest Gaz A. M. Pachole. 
 
Od początku działalności właściciele Atest Gaz stawiali na wiedzę, 
kompetencje, wysoką jakość, innowację i inwestycje w najnowsze 
technologie.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na najbardziej wymagających instalacjach 
przemysłowych oraz wiedzy pozyskanej w czasie licznych spotkań 
z naszymi Klientami stworzyliśmy wyróżniające się nowoczesnym designem 
i przemyślaną konstrukcją sygnalizatory obiektowe:
• LTT2 oraz LTT4
• HTT - Nowość!
• SOLED3

Staranność wykonania i zastosowanie wysokiej jakości materiałów, a także 
nowatorskiego systemu sygnalizacji optycznej oraz akustycznej pozwoliły 
nam na stworzenie sygnalizatorów, które znajdują zastosowanie w wielu 
aplikacjach przemysłowych. Urządzenia umożliwiają dowolną konfigurację 
dostosowaną dla potrzeb wymagających klientów i specyfiki danego rynku 
lub obiektu. Sygnalizatory obiektowe produkcji Atest Gaz w Systemach 
Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas pełnią rolę m.in. Systemowego 
Sygnalizatora Optycznego (dla stanów: monitoring, alarm oraz awaria).

Zaprojektowane w całości przez dział rozwoju Atest Gaz wyróżniają się m.in:
• szerokim zakresem konfiguracji, 
• funkcją FLASH,
• autorskim sposobem sygnalizacji R-G-OFF
• sygnałem GASOK.

Indywidualna konfiguracja

Niezawodność - GASOK 

Łatwość integracji

Autorski i innowacyjny Komunikat GASOK pozwala 
na natychmiastową ocenę sprawności systemu oraz 
poziomu bezpieczeństwa, spójnie na wszystkich 
urządzeniach.  Jakikolwiek inny komunikat świetlny, 
poza zielonym światłem zobowiązuję personel do 
odpowiedniej reakcji.
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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 naprzemienne lub czerwone
- Zagrożenie
- Przekroczone progi alarmowe

OK! BRAK ZAGROŻEŃ

ZAGROŻENIE! OPUŚĆ POMIESZCZENIE

Znamionowe parametry zasilania:
• Napięcie U ZAS

• Moc PZAS

PW-091-S-X      12 – 30 V 
PW-089-S-X      12 – 30 V 
PW-091-M-X     12 – 30 V 
PW-089-M-X     12 – 30 V

PW-091-C-X      18 – 30 V 
PW-089-C-X      18 – 30 V

PW-091-X - 8,5 W
PW-089-X - 14 W

Warunki środowiskowe:
• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej

-40 ÷ 40 ºC
0 ÷ 100% 

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

Stopień IP IP 65

Parametry komunikacji cyfrowej
Port S 
• Standard elektryczny
• Protokół komunikacyjny
Port E 
• Standard elektryczny
• Protokół komunikacyjny

RS-485
Sigma BUS

RS-485
Modbus ASCII/RTU, 4800 – 115200 b/s

Wbudowana sygnalizacja akustyczna Poziom 1: 70 dB w odległości 1 m 
Poziom 2: 90 dB w odległości 1 m

Klasa ochronności elektrycznej III

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 (LTT2), około 1,5 kg (LTT4)

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

Specyfikacja techniczna 

Sygnalizator Optyczno - Akustyczny LTT to urządzenie unikatowe 
i niezawodne, przeznaczone do pracy w najbardziej różnorodnych 
warunkach. Urządzenie występuje w dwóch wersjach LTT4 oraz LTT2. 
W LTT zastosowano  niezależnie konfigurowane i sterowane moduły 
świetlne z bardzo jasnymi diodami LED dzięki którym można uzyskać 
wiarygodne, czytelne oraz odpowiednio szczegółowe źródło informacji 
o zagrożeniach występujących na danym obszarze.
Cechą unikalną sygnalizatora jest możliwość informowania o poprawnej 
pracy urządzeń, które odpowiadają za jego załączanie, a także monitoring 
linii do której jest podłączony.

Wykonanie
Korpus ze stali szlachetnej (AISI-304) oraz stopień ochrony IP 65 pozwalają 
na zastosowanie sygnalizatora LTT w najbardziej wymagających 
i agresywnych warunkach środowiskowych. Urządzenie to doskonale 
sprawdza się w zakładach spożywczych gdzie dodatkowo spełnia wysokie 
standardy higieniczno - sanitarne. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie 
może pracować przez długi czas zachowując swoje parametry techniczne 
i estetyczne. 

Sygnalizator może być stosowany w strefie drugiej zagrożenia wybuchem. 

Najważniejsze funkcje
• GASOK Funkcja sygnalizowania poprawnej pracy systemu kolorem 

zielonym 
• Monitoring linii podłączeniowej 
• Informacja o poprawnej pracy urządzeń nadrzędnych
• Sygnalizowanie dwóch lub czterech progów alarmowych 
• Moduł FLASH zwiększający poziom bezpieczeństwa

Sygnalizacja obiektowa
LTT

1.0

Strefowy sygnalizator optyczno-akustycznyModuł FLASH

Czytelne komunikaty

Łatwa integracja z innymi systemami

LTT 2

40% DGW

20% DGW

NDSCh

Gas-OK / NDS /
Awaria

LTT 4

Moduł FLASH to nowatorskie rozwiązanie powstałe na bazie diod High 
Power LED. Sygnalizatory z funkcją FLASH zapewniają dużo większy poziom 
informacji o potencjalnym zagrożeniu dzięki generowanym błyskom, 
wywołującym refleksy świetlne na elementach instalacji technologicznej. 
Przyciąga to uwagę personelu i osób postronnych, znajdujących się 
w strefie oddziaływania urządzenia. 

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

Sygnalizatory optyczno - akustyczne wyposażone są w moduły LED, które 
umożliwiają dowolną konfigurację z zastosowaniem pięciu kolorów oraz 
w funkcję informowania o poprawnej pracy urządzeń, które odpowiadają 
ze jego załączanie. 
Moduły LED pozwalają na szerokie możliwości konfiguracji:

Funkcjonalności Sygnalizatorów

Cztery 2-kolorowe
sekcje świecące

Dwuprogowa sygnalizacja 
akustyczna

Informacja o przerwanym 
przewodzie

funkcja FLASH 4 progi alarmowe



5 | Sygnalizatory 6 | Sygnalizatory

Sygnalizator Optyczny SOLED3 jest urządzeniem służącym do optycznej 
sygnalizacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, za pomocą sygnałów 
świetlnych o różnych kolorach. W sygnalizatorze SOLED3 zastosowano trzy 
niezależnie konfigurowane i sterowane sekcje świetlne z bardzo jasnymi 
diodami LED. Dzięki takiej konstrukcji SOLED3 jest sygnalizatorem bardzo 
uniwersalnym, który nadaje się do zastosowań w bardzo wielu aplikacjach 
przemysłowych.

Charakterystyka urządzenia
• Urządzenie przeznaczone jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem gazu (strefa 2) i pyłu (strefa 22).
• Moduły świecące zbudowane z wykorzystaniem diod LED – moduły te 

dostępne są w różnych, sterowanych niezależnie kolorach.
• Aluminiowa, odporna na warunki atmosferyczne obudowa oraz 

szklany klosz zapewniają szeroki zakres zastosowań.  

Dzięki rozbudowanej listwie zaciskowej oraz możliwości zastosowania 3 
wpustów kablowych możliwe jest podłączenie kolejnego sygnalizatora 
optycznego i/lub akustycznego.

Sygnalizacja obiektowa
SOLED 3

Sygnalizacja obiektowa
HTT

1.21.1

HTT

SOLED 3

Sygnalizator optycznySygnalizator optyczno - akustyczny

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na najbardziej wymagających instalacjach 
przemysłowych oraz wiedzy pozyskanej w czasie licznych spotkań z naszymi 
Klientami stworzyliśmy nowy produkt wyróżniający się nowoczesnym 
designem i przemyślaną konstrukcją.
Sygnalizator HTT to urządzenie unikatowe i niezawodne, przeznaczone do 
pracy w najbardziej różnorodnych warunkach. 

Urządzenie umożliwia dowolną konfigurację dostosowaną dla potrzeb 
wymagających klientów i specyfiki danego obiektu.

• Dzięki dwuprogowej sygnalizacji akustycznej można 
z łatwością identyfikować stan zagrożenia na obiekcie.

• Sygnalizator HTT dzięki swojej konstrukcji może pracować w obiektach 
z najbardziej wymagającymi warunkami środowiskowymi.

• HTT gwarantuje niezawodność dzięki zastosowaniu rozwiązania 
opartego o diody LED oraz Moduł Flash.

Zastosowanie przedstawionego rozwiązania pozwala ujednolicić system 
komunikacji na obiekcie, dzięki której wszyscy pracownicy mogą szybko 
i jednoznacznie określić aktualny poziom zagrożenia na terenie zakładu 
pracy.

Znamionowe parametry zasilania:
• Napięcie U ZAS 15 – 30 V      

Warunki środowiskowe:
• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej

-30 – 40°C
10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo

ATEX II 2G Ex d IIC T6 pending

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

Parametry wejść sterujących
• Nieaktywne
• Aktywne

0 – 1 V
10 – 30 V

Sposób sygnalizacji optycznej
• Natężenie oświetlenia

Lampy typu LED
max. 60 Cd (w zależności od ilości 
i rodzaju  zastosowanych segmentów)

Wbudowana sygnalizacja akustyczna >100dB

Klasa ochronności elektrycznej III

Wpusty kablowe
• Zakres dławionych średnic kabla

• Gwint zewnętrzny

10 – 16 mm (istnieje możliwość wykonania z 
wpustem o regulowanej średnicy dławienia 
4 – 12 mm)
M20 x 1,5

Przekrój kabla złącz zaciskowych 0,5 – 2,5 mm2

Materiał obudowy Korpus w zależności od wersji:
- aluminium, pokrycie farbą epoksydową,
- stal nierdzewna
Klosz: szkło

Specyfikacja techniczna
Ze względu na trwające prace projektowe poniższa tabela ma charakter 
orientacyjny.

Znamionowe parametry zasilania:
• Napięcie U ZAS
• Moc PZAS

• Moc cząstkowa (poszczególnych 
elementów)

10 – 30 V
max 34 W (w zależności od ilości i rodzaju zasto-
sowanych segmentów LED
oraz sygnalizatora akustycznego)

Segment czerwony oraz żółty: 2 W
Segment zielony, niebieski oraz biały: 1,25 W
Segment światła błyskowego: 3 W
Sygnalizator akustyczny: max 24 W
Moc jałowa (wszystkie elementy optyczne i 
akustyczne wyłączone): 0,5 W

Warunki środowiskowe:
• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej

PW-081-A-X-G Pozostałe wersje

-30 – 55OC -30 – 40OC

10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo

ATEX II 3G Ex d IIC T6 Gc  
II 3D Ex t IIIC T85°C Dc

Stopień IP IP 65

Parametry czasowe modulacji i błysku Okres:  około 1,5 s 
Wypełnienie modulacji:  50 %
Czas błysku:  50 ms

Parametry wejść sterująco-zasilających
• Nieaktywne
• Aktywne

0 - 1 V
10 - 30 V

Sposób sygnalizacji optycznej
Natężenie oświetlenia

Lampy typu LED, 
max. 60 Cd (w zależności od ilości i rodzaju 
zastosowanych segmentów)

Klasa ochronności elektrycznej III

Wpusty kablowe
• Zakres dławionych średnic kabla

• Gwint zewnętrzny

10 – 16 mm (istnieje możliwość wykonania z 
wpustem o regulowanej
średnicy dławienia 4 – 12 mm)
M20 x 1,5

Przekrój kabla złącz zaciskowych 0,5 - 2,5 mm2

Materiał obudowy Aluminium, pokrycie farbą epoksydową, szklany 
klosz

Masa 1,6 kg

Specyfikacja techniczna 



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
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