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Uwagi i zastrzeżenia
Podłączanie  i  eksploatacja  urządzenia/systemu  dopuszczalne  jest  jedynie  po  przeczytaniu
i zrozumieniu  treści  niniejszego  dokumentu.  Należy  zachować  Podręcznik  Użytkownika  wraz
z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

Producent  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy,  uszkodzenia  i  awarie  spowodowane
nieprawidłowym doborem urządzeń, przewodów, wadliwym montażem i niezrozumieniem treści
niniejszego dokumentu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie samodzielnie jakichkolwiek napraw i przeróbek w urządzeniu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane takimi ingerencjami.

Zbyt  duże  narażenia  mechaniczne,  elektryczne  bądź  środowiskowe  mogą  spowodować
uszkodzenie urządzenia.

Niedopuszczalne jest używanie urządzeń uszkodzonych bądź niekompletnych.

Projekt Systemu Bezpieczeństwa Gazowego chronionego obiektu może narzucać inne wymagania
dotyczące wszystkich faz życia produktu.

Niedopuszczalne jest stosowanie części innych, niż te wymienione w tabeli 8. 

Jak używać tego podręcznika?
Wyróżnienia tekstu użyte w dokumencie:

Na informacje zawarte w takim akapicie należy zwrócić szczególną uwagę.

Podręcznik  Użytkownika  składa się z  tekstu głównego i  załączników. Załączniki  są niezależnymi
dokumentami które mogą występować bez Podręcznika Użytkownika. Załączniki posiadają własną
numerację stron nie związaną z numeracją stron podręcznika. Dokumenty te mogą także posiadać
własny spis treści. Każdy dokument podręcznika jest oznaczony w prawym dolnym rogu nazwą
(symbolem) i rewizją (numerem wydania).
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1 Informacje wstępne

RapidGas E jest wielokanałowym (1 – 10 kanałów) czujnikiem gazu służącym do pomiaru stężenia gazów
toksycznych  lub   wybuchowych  w  atmosferze  metodą  aspiracyjnego  poboru  próbki  z  kilku  miejsc
pomiarowych.  Dzięki  obudowie  ognioszczelnej  jego  konstrukcja  umożliwia  mu  pracę  w  przestrzeniach
zagrożonych wybuchem.

Z pomocą punktów poboru próbki, ścieżek gazowych i pompy znajdującej się w czujniku, próbki atmosfery
transportowane  są  do  znajdujących  się  w  urządzeniu  sensorów  gazu,  mierzone  jest  stężenie  czynnika,
a następnie próbki trafiają z powrotem do atmosfery.

Ilustracja 1: Przykładowy schemat blokowy urządzenia

1.1 Ochrona przeciwwybuchowa urządzenia

Ilustracja 2: Oznaczenia na tabliczce znamionowej  urządzenia
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Nr pola Znaczenie

1 Numer jednostki notyfikacyjnej nadzorującej proces produkcji

2 Numer certyfikatu ATEX urządzenia

3 Cecha przeciwwybuchowa urządzenia

4 Informacja o temperaturze otoczenia

Tabela 1: Znacznie poszczególnych pól na tabliczce znamionowej

1.2 Dodatkowe informacje związane z ochroną przeciwwybuchową urządzenia

Zalecaną pozycją pracy czujnika jest pozycja pokazana na ilustracji 3.

Urządzenie nie powinno być pokryte pyłem.

Każdorazowo  przykręcając  pokrywę  obudowy  czujnika  należy  zwrócić  uwagę  na  prawidłowe
dokręcenie wszystkich śrub. Nieprawidłowe przykręcenie może spowodować naruszenie ochrony
przeciwwybuchowej urządzenia.

Nie należy naprawiać ognioszczelnych złącz urządzenia.

1.3 Wpusty kablowe i korki zaślepiające

Zarówno wpust kablowy jak  i  korek są  elementami wymiennymi.  Dobierając  je,  należy zadbać o to,  by
spełniały wszystkie poniższe wymagania:

certyfikat ATEX,

stopień ochrony przeciwwybuchowej – nie gorszy niż czujnik (patrz tabela 7),

zakres temperatur pracy (patrz tabela 7),

posiadały odpowiedni gwint (patrz tabela 7).

posiadały  płaską  uszczelkę  pozwalającą  na zapewnienie  odpowiedniego IP  oraz zabezpieczenie
powłoki obudowy.

1.3.1 Wymiana wpustów kablowych i korków zaślepiających

Aby wymienić/wkręcić wpust kablowy lub korek zaślepiający należy:

wykręcić wpust/korek z urządzenia (jeżeli jest wkręcony),

nanieść niewielką ilość wazeliny technicznej na gwintu wpustu/korka,

wkręcić  nowy wpust/korek (należy pamiętać aby użyć odpowiedniego momentu siły  podanego
przez producenta).

1.4 Kable

Dobierając przewody należy zadbać o to, żeby:

średnica kabla była dobrana do rozmiaru wpustu kablowego (zapewnienie odpowiedniego stopnia
ochrony przeciwwybuchowej oraz IP),

zakres temperatur pracy był zgodny z informacją podaną w tabeli 7.

1.5 Wykrywane gazy

W zależności od tego dla jakiego gazu urządzenie jest przeznaczone, producent dobiera rodzaj sensora.
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Informacje  na  temat  stosowanych  sensorów  znaleźć  można  w  Podręczniku  Użytkownika  –  „Sensory
stosowane w czujnikach gazu produkcji Atest Gaz” (POD-062-PL).

1.6 Stany czujnika

Stan pracy Opis

Prawidłowa
praca

Czujnik pracuje poprawnie i dokonuje pomiarów. Wartość stężenia mierzonego gazu nie przekracza
wartości progowych i nie wykryto nieprawidłowości w pracy urządzenia.

Ostrzeżenie 1 Sygnalizowane po przekroczeniu stężenia gazu powyżej określonej wartości.

Ostrzeżenie 2 Sygnalizowane po przekroczeniu stężenia gazu powyżej określonej wartości.

Alarm Sygnalizowany po przekroczeniu stężenia gazu powyżej progu alarmowego.

Przeciążenie Stężenie  gazu  przekroczyło  wartość   progu  przeciążenia.  W  takim  przypadku  może  nastąpić
uszkodzenie sensora lub obniżenie jego czułości oraz skrócenie czasu życia.

Blokada1 Stężenie gazu jest powyżej wartości przeciążenia (wartość domyślnie ustawiona na 100% DGW).
Czujnik jest w stanie blokady (patrz załącznik [2]) – zatrzaśnięta została ostatnia wartość stężenia.
Czujnik  nie  dokonuje  pomiaru.  Odblokowanie  tego  stanu  jest  możliwe  poprzez  wysłanie
odpowiedniej komendy z jednostki sterującej lub systemu nadrzędnego.

Skasowanie  blokady  na  czujniku,  który  jest  w  stężeniu  powyżej  jego  zakresu
pomiarowego może doprowadzić do uszkodzenia sensora.

Wygrzewanie Po włączeniu zasilania czujnika przez pewien czas stabilizują się parametry pracy sensora. W tym
stanie czujnik nie dokonuje pomiarów. 

Kalibracja W stanie  tym czujnik  pozwala  na  zmianę swoich  nastaw.  W trybie  kalibracji  jest  też  możliwe
przeprowadzenie sprawdzenia  czujników bez  wzbudzania sygnalizacji  alarmowej  (tak naprawdę
o zachowaniu się systemu zadecyduje interpretacja danych przez centralkę systemu).
Czujnik można przełączyć w ten stan za pomocą odpowiedniego oprogramowania narzędziowego.

Awaria
niekrytyczna

Niesprawność  czujnika  zagrażająca  jego  dokładności  pomiarowej  (np.  przekroczenie  czasu  do
kalibracji okresowej).

Awaria krytyczna Czujnik uszkodzony bądź brak czujnika.

Tabela 2: Stany czujnika

1.7 Filtr zewnętrzny

Istnieje możliwość poboru próbki bezpośrednio z otoczenia (bez zastosowania Punkt Poboru Próbki Gazu).
W takim przypadku należy użyć filtra zewnętrznego (szczegóły podano w rozdziale 9).

2 Bezpieczeństwo

Wszystkie czynności związane z podłączaniem czujników, sygnalizatorów i innych elementów
systemu należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania jednostki sterującej.

1 Stan występuje tylko dla czujników z sensorem katalitycznym. Aktywny mechanizm blokady.
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W czasie  wykonywania  prac  remontowo-budowlanych  lub  konserwacyjnych odpowiednio
zabezpieczyć urządzenie. 

Przed malowaniem ścian zabezpieczyć urządzenie.

Przed malowaniem podłóg zabezpieczyć urządzenie.

Przed  zastosowaniem  silikonów  lub  materiałów  zawierających  silikony  (farby,  kleje,
uszczelniacze, itp.) zabezpieczyć urządzenie.

Nie  wolno  dopuścić  do  zablokowania  ścieżki  gazowej.  Długotrwałe  zablokowanie  ścieżki
gazowej podczas pracy czujnika może spowodować jego uszkodzenie. 

Użycie zewnętrznych filtrów na wejściu ścieżek gazowych jest obowiązkowe.

W niepodłączonym urządzeniu należy zaślepić króćce – np. korkami.
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3 Opis budowy

Ilustracja 3: Budowa urządzenia i jego wymiary
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Ilustracja 4: Elementy wewnętrzne urządzenia (dwa kanały)
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4 Interfejsy wejścia – wyjścia

4.1 Interfejs elektryczny 24 V

Ilustracja 5: Opis listwy zaciskowej

Nazwa Zacisk Opis

Zasilanie Port zasilania urządzenia. Parametry – patrz rozdział 7

- Ujemny biegun zasilania

+ Dodatni biegun zasilania

Port komunikacyjny

A Linia sygnałowa A

B Linia sygnałowa B

Tabela 3: Opis listwy zaciskowej 24 V

4.2 Interfejs elektryczny 230 V

Ilustracja 6: Opis listwy zaciskowej

Nazwa Zacisk Opis

Port komunikacyjny

A Linia sygnałowa A

B Linia sygnałowa B

- E Ekran

Zasilanie Port zasilania urządzenia. Parametry – patrz rozdział 7

L Przewód fazowy

N Przewód neutralny

PE Przewód ochronny

Tabela 4: Opis listwy zaciskowej 230 V

Sposób przygotowania przewodu opisano w załączniku [3].
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4.3 Interfejs pneumatyczny

Ilustracja 7: Interfejs pneumatyczny dla czujnika dwukanałowego

Nr Nazwa Opis

1 A Wlot gazu kanału A

2 B Wlot gazu kanału B

3 OUT Wylot gazu z kanałów A i B 

Tabela 5: Opis interfejsu pneumatycznego dla czujnika dwukanałowego

5 Architektura systemu

Ilustracja 8: Przykładowa architektura systemu z czujnikiem dwukanałowym

s. 12|20 Podręcznik Użytkownika: POD-056-PL R06

BA

OUT

A B

PK
Alarm 
Ostrzeżenie
Awaria   

230 V AC

Akumulatorowe 
podtrzymanie pracy



www.atestgaz.pl

6 Cykl życia

6.1 Transport

Urządzenie powinno być transportowane w sposób taki jak nowe urządzenia tego typu. Jeżeli oryginalne
pudełko, wytłoczka lub inne zabezpieczenia (np korki) nie są dostępne, należy samodzielnie zabezpieczyć
urządzenie przed wstrząsami, drganiami, wilgocią oraz innymi zabrudzeniami mogącymi zablokować ścieżkę
gazową innymi równoważnymi metodami.

Transport powinien odbywać się w warunkach środowiskowych opisanych w tabeli 7.

6.2 Przechowywanie

Czujnik  gazu  powinien  być  przechowywany  z  zaślepionymi  otworami  (wlotami  gazu  oraz  wpustem
kablowym w przypadku, gdy nie podłączony jest kabel). 

6.3 Montaż

Urządzenie powinno być zamontowane na płaskiej,  pionowej ścianie w orientacji  tak jak na ilustracji  3,
w miejscu dostępnym dla uprawnionej obsługi, jednak w miarę możliwości tak by utrudnić dostęp osobom
niepowołanym. 

Zaleca się zastosowanie takiej wysokości montażu, by umożliwić swobodny dostęp do urządzenia.

Jeżeli  do  podłączenia  użyto  przewodów  wielodrutowych  (potocznie  nazywanych  „linką”),  końce  tych
przewodów należy zakończyć tulejkami zaciskowymi.

Jeżeli istnieje potrzeba połączenia dwóch przewodów w jednym zacisku urządzenia dopuszczalne jest tylko
i wyłącznie połączenie we wspólnej tulejce zaciskowej (szczegóły podano w tabeli 7).

Niedopuszczalne  jest  łączenie  w  jednym  zacisku  urządzenia  dwóch  przewodów  nie
zaciśniętych w jednej tulejce.

Nie umieszczać zapasu kabla w urządzeniu. Odizolowane przewody lub ich nadmiar mogą
stanowić niebezpieczeństwo porażenia lub uszkodzenie urządzenia.

Nie zostawiać niepodłączonych kabli wewnątrz urządzenia.

Niepoprawne ułożenie  kabli  może  doprowadzić  do  zmniejszania  odporności  urządzeń  na
zakłócenia elektromagnetyczne.

s. 13|20 Podręcznik Użytkownika: POD-056-PL R06



www.atestgaz.pl

Montaż może być przeprowadzony jedynie w przypadku braku atmosfery wybuchowej.

Należy upewnić się, że pokrywa jest zamknięta i wszystkie jej śruby zakręcone.

6.3.1 Podłączenie elektryczne/pneumatyczne czujnika

Po zamontowaniu urządzenia w pozycji jak na ilustracji 3 należy:

odkręcić pokrywę obudowy,

przygotować kabel zasilający (patrz załącznik [3]), przeprowadzić przez wpust kablowy i podłączyć
do listwy zaciskowej),

przykręcić pokrywę obudowy (należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie śruby były odpowiednio
dokręcone),

uziemić czujnik, podłączając przewód (4 – 6 mm2) do zacisku uziemiającego (patrz ilustracja 3),

podłączyć węże poboru próbki gazu (rodzaj i typ przyłącza patrz tabela 7).

6.4 Uruchomienie

Po podłączeniu czujnika  do jednostki  sterującej  należy  sprawdzić  jej  wskazania –  powinna sygnalizować
poprawną pracę czujnika oraz prawidłowy przepływ (500 ± 50 ml/min).

6.5 Diagnostyka

Urządzenie posiada mechanizm kontroli przepływu. Informacja o poprawnym przepływie sygnalizowana jest
przez jednostkę sterującą (na kanałach A – J). 

W  przypadku  pojawienia  się  informacji  o  awarii  przepływu  należy  sprawdzić  elementy  urządzenia  (dla
konkretnego kanału) wymienione poniżej.

6.5.1 Filtry

W celu skontrolowania filtrów należy:

przeprowadzić  sprawdzenie  wizualne  –  jeżeli  filtr  jest  uszkodzony,  zabrudzony  lub  zatkany
wymienić na nowy,

jeżeli podejrzewamy zatkanie filtra należy sprawdzić przepływ gazu poprzez podłączenie rotametru
do ścieżki gazowej (porównanie przepływu z filtrem i bez). Gdy spadek przepływu jest zauważalny
należy filtr wymienić na nowy.

6.5.2 Szczelność ścieżki gazowej

W celu sprawdzenia szczelności należy:

zaślepić otwór wlotu gazu (do momentu reakcji jednostki sterującej – maksymalnie 20 sekund),

sprawdzić reakcję jednostki sterującej – powinna zasygnalizować awarię przepływu na zaślepionym
kanale.
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W przypadku, gdy jednostka sterująca nie zasygnalizuje awarii przepływu należy:

sprawdzić wizualnie poprawność połączeń ścieżki gazowej,

jeżeli połączenia wyglądają na poprawne – skontaktować się z producentem.

6.5.3 Pompki

W celu skontrolowania poprawnej pracy pompek należy sprawdzić czy urządzenie:

pracuje (słyszalny dźwięk),

sygnalizuje pracę (kontrolka na pompce świeci na zielono),

jest poprawnie podłączone (wizualna kontrola podłączonych przewodów),

wyświetlana jest wartość przepływu na jednostce sterującej.

6.6 Czynności okresowe

Nazwa czynności Częstotliwość

Kalibracja Nie rzadziej niż raz na rok2

Wymiana wkładu filtra wewnętrznego Nie rzadziej niż raz na 3 lata

Wymiana wkładu filtra zewnętrznego Nie rzadziej niż raz na 1 rok

Wymiana modułu pompki Nie rzadziej niż raz na 1,5 roku

Tabela 6: Częstotliwość czynności okresowych

6.6.1 Kalibracja

Może być przeprowadzana jedynie przez autoryzowany serwis producenta.

Przeprowadzana jest bez otwierania obudowy urządzenia.

Przeprowadzana jest w określonych odstępach czasu (podanych w Świadectwie Kalibracji) lub w przypadku
przeciążenia czujnika.

W celu przeprowadzenia kalibracji należy użyć:

butli z gazem zerowym (powietrze), 

butli z gazem wzorcowym,

osprzętu (trójnik, regulator przepływu 0,6 dm3/min, wężyk),

dedykowanego do urządzenia oprogramowania,

dedykowanego kabla serwisowego.

2 Dokładny czas między kalibracjami określa Świadectwo Kalibracji.
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Ilustracja 9: Schemat pomocniczy – kalibracja czujnika dwukanałowego

Kalibracja polega na:

podłączeniu się do jednostki sterującej (za pośrednictwem kabla serwisowego),

przełączeniu czujnika w tryb kalibracji (tryb kalibracji jest rozpoznawany przez jednostkę sterującą
– pozwala to na unikanie niepotrzebnego alarmowania otoczenia wskutek reakcji czujnika na gaz
testowy),

podaniu na kanał A gazu zerowego (patrz ilustracja 9) i porównaniu stężenia z wartością zapisaną
w czujniku, jeżeli jest to konieczne – zmienieniu nastawy w czujniku,

podaniu na kanał A gazu wzorcowego i porównaniu stężenia z wartością zapisaną w czujniku, jeżeli
jest to konieczne – zmienieniu nastawy w czujniku,

wyłączeniu trybu kalibracji,

powtórzenie czynności dla pozostałych kanałów.

s. 16|20 Podręcznik Użytkownika: POD-056-PL R06
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6.6.2 Regulacja przepływu gazu

Ilustracja 10: Moduł pompki

Przepływ gazu regulowany jest za pomocą potencjometru (patrz ilustracja 10) znajdującego się na
module pompki (w przypadku utrudnionego dostępu do potencjometru należy moduł wyciągnąć
z prowadnic).

Wartość ustawionego przepływu wyświetlana jest na jednostce sterującej (dla kanałów A – J).

Prawidłowy przepływ gazu na obydwu kanałach to 500 ± 50 ml/min.

Czujnik pracuje w strefie zagrożonej wybuchem, w związku z tym podczas przeprowadzanych
czynności  należy  zapewnić  bezpieczne  warunki  pracy  –  konieczne  jest  użycie  innego
urządzenia zapewniającego bezpieczeństwo gazowe.

6.6.3 Wymiana elementów eksploatacyjnych

Czas życia elementów eksploatacyjnych podano w tabeli 8.

6.6.3.1 Wymiana wkładu filtrów wewnętrznych

W celu wymiany wkładu filtra wewnętrznego należy:

wyjąć filtr z obejmy (patrz ilustracja 4),

odkręcić zakończenia,

wymienić wkład,

zakręcić filtr,

umieścić filtr w obejmach.

s. 17|20 Podręcznik Użytkownika: POD-056-PL R06
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6.6.3.2 Wymiana wkładu filtrów zewnętrznych ścieżki gazowej

W celu wymiany wkładu filtra zewnętrznego należy:

odkręcić śrubę blokującą filtra zewnętrznego,

wymienić wkład,

zakręcić śrubę.

6.6.3.3 Wymiana modułu sensora

Wymiana modułu sensora wykonywana jest jedynie przez autoryzowany serwis producenta.

6.6.3.4 Wymiana modułu pompki

W celu wymiany modułu pompki należy:

wyciągnąć moduł z prowadnic (patrz ilustracja 10),

wypiąć moduł ze złącza,

odłączyć wężyki,

wymienić moduł na nowy,

podłączyć wężyki,

wpiąć złącze zasilające,

włożyć moduł z powrotem w prowadnice,

skontrolować przepływ,

w razie potrzeby przepływ wyregulować (patrz punkt 6.6.2).

6.6.4 Konserwacja

Poza  czyszczeniem  zewnętrznej  części  obudowy  urządzenie  nie  wymaga  konserwacji.  Zewnętrzną
powierzchnię obudowy należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą i odrobiną delikatnego detergentu.

Elementy  czujnika,  przyłącza  oraz  ścieżka  gazowa powinny  być  utrzymywane w czystości  (nie  powinien
pojawiać się kurz czy  inne zanieczyszczenia).

6.7 Utylizacja

Ten  symbol  na  produkcie  lub  jego  opakowaniu  oznacza,  że  nie  wolno
wyrzucać go wraz z pozostałymi odpadami komunalnymi. W tym wypadku
użytkownik jest odpowiedzialny za właściwą utylizację przez dostarczenie
urządzenia  lub  jego  części  do  wyznaczonego  punktu,  który  zajmie  się
dalszą utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie
i przetwarzanie  wtórne  niepotrzebnych  urządzeń  ułatwia  ochronę
środowiska  naturalnego i  zapewnia,  że  utylizacja  odbywa się  w sposób
chroniący  zdrowie  człowieka  i  środowisko.  Więcej  informacji  na  temat
miejsc, do których można dostarczać niepotrzebne urządzenia i ich części
do utylizacji, można uzyskać od władz lokalnych, lokalnej firmy utylizacyjnej
oraz  w  miejscu  zakupu  produktu.  Urządzenia  oraz  ich  niedziałające
elementy można również odesłać do producenta.
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7 Dane techniczne

Znamionowe parametry zasilania
• Napięcie UZAS

• Moc PZAS

15 – 30 V     / 230 V ~
25 / 100 / 150 W3

Warunki środowiskowe Praca Przechowywanie

• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej

• Ciśnienie
• pH

0 – 50OC / -28 – 40OC – patrz pkt
10
10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
1013 ± 10% hPa
5,5 – 7

0 – 40OC
30 – 90% ciągle

ATEX   II 2G Ex db IIB+H2 T5

Sposób poboru próbki Aspiracyjny

Liczba kanałów pomiarowych 1 – 10 

Parametry czasowe T90 – zależny od typu sensora oraz długości i średnicy ścieżki gazowej –
patrz  Świadectwo Kalibracji

Stopień IP IP 53

Klasa ochronności elektrycznej III

Parametry interfejsu pneumatycznego
• Typ kompatybilnego złącza BSP 60O 1/4”

Parametry komunikacji cyfrowej
• Port 

• Standard elektryczny
• Protokół komunikacyjny

RS-485
Sigma BUS

Wymiary Patrz ilustracja 3

Wpusty kablowe
• Zakres dławionych średnic kabla

• Gwint zewnętrzny

Szczegóły patrz POD-066-PL „Wpusty kablowe stosowane w oferowanych
urządzeniach”
M20x1,5

Przekrój kabla złącz zaciskowych 0,5 – 2,5 mm2  (przewód lity)
0,5 – 1,5 mm2  (przewód wielodrutowy)

Materiał obudowy Aluminium, pokrycie farbą epoksydową

Masa 20 kg

Częstotliwość  obowiązkowych  przeglądów
serwisowych

Raz na rok (ważność Świadectwa Kalibracji)

Czas życia elementów eksploatacyjnych Patrz tabela 8

Sposób montażu Patrz ilustracja 3

Tabela 7: Dane techniczne

3 Wartość zależna od wersji wykonania urządzenia.
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8 Lista elementów eksploatacyjnych

Nr elementu Element eksploatacyjny Czas życia Producent Kod produktu

(1) Moduł sensora Zależny od typu sensora Atest  Gaz -

(2) Wkład filtra wewnętrznego 3 lata SMC I-62S-A

(3) Wkład filtra zewnętrznego 1 rok DK LOK FE73B-15

(4) Moduł pompki (POMPA A, POMPA B) 1,5 roku Atest Gaz PWS-031-D-HR

Tabela 8: Lista elementów eksploatacyjnych

9 Lista akcesoriów

Kod Produktu Opis

PW-094-A Punkt Poboru Próbki Gazu

V76A Filtr zewnętrzny

AF-HDSB-06AS Wąż HYPERLINE SB ¼", średnica wewnętrzna 6,7 mm, antystatyczny

Tabela 9: Lista akcesoriów

10 Sposób oznaczania produktu

Czujnik Gazu RapidGas E

 PW-076- - - -

   Ilość kanałów X Ilość kanałów poboru próbki (maksymalna liczba kanałów:10)

   Zasilanie
24 Zasilanie 15 – 30 V  
230 Zasilanie 230 V ~

   Układ ogrzewania 0 Brak (temperatura pracy 0 – 50°C)
P Urządzenie wyposażone w układ ogrzewania (temperatura pracy -28 – 40°C)

   Wpust kablowy
X

Szczegóły  patrz  POD-066-PL  „Wpusty  kablowe  stosowane  w  oferowanych
urządzeniach”

Ilustracja 11: Sposób oznaczenia produktu

11 Załączniki

[1] DEZG124-PL – Deklaracja Zgodności UE – RapidGas E

[2] PU-Z-093-PL – Instrukcja kasowania blokady czujnika z sensorem katalitycznym

[3] PU-Z-015-PL – Kable  ekranowane  stosowane  do  podłączania  czujników  –  przygotowanie
i instalacja

[4] PU-Z-115-PL – Mapa rejestrów Czujników Gazu RapidGas E, RapidGas S
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Deklaracja Zgodności UE
Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt: 

(Rodzaj) 
Czujnik Gazu

(Nazwa handlowa produktu) 
RapidGas E

(Typ lub Kod produktu) 
PW-076

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami:
w zakresie dyrektywy 2014/34/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się  do urządzeń i  systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej:

Oznaczenie urządzenia Nr certyfikatu Normy Jednostka certyfikująca

 II 2G Ex db IIB+H2 T5-T4 OBAC 13 ATEX 0087 X PN-EN IEC 60079-0:2018-09
PN-EN 60079-1:2014-12

1461  Ośrodek  Badań,  Atestacji
i Certyfikacji  OBAC  Sp.  z  o.  o.,  ul.
Toruńska 27, 44-122 Gliwice, Polska

 1026 FTZU 03 ATEX Q 004 PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09 1026  Fizyko-Techniczny  Instytut
Badawczy, Pikartska 7, 716 07 Ostrawa
– Radvanice, Republika Czeska

w zakresie dyrektywy 2014/30/UE – w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej:
• PN-EN 50270:2015-04
w  zakresie  dyrektywy  2011/65/UE  –  w  sprawie  ograniczenia  stosowania  niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
• PN-EN IEC 63000:2019-01

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Ta Deklaracja Zgodności UE traci swoją ważność, jeżeli produkt zostanie zmieniony lub przebudowany bez
naszej zgody.

Gliwice, 25.05.2022 

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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Aleksander Pachole

….........................................................
(Nazwisko i Podpis)
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Instrukcja kasowania blokady czujnika z sensorem 
katalitycznym
Czujniki  wykorzystujące  sensor  katalityczny  (więcej  szczegółów  na  temat  sensora  –  patrz  Podręcznik
Użytkownika POD-062-PL „Sensory stosowane w czujnikach gazu produkcji Atest Gaz”) zostały wyposażone
w układ zabezpieczający przed jego uszkodzeniem spowodowanym stężeniem gazu przekraczający zakres
pomiarowy sensora oraz przed wejściem w niemonotoniczną część charakterystyki sensora katalitycznego.
W  przypadku  wystąpienia  takiej  sytuacji  czujnik  przechodzi  w  stan  blokady.  W  takim  stanie  czujnik
zapamiętuje ostatnią wartość stężenia gazu a następnie w celu ochrony sensora oraz zapobieganiu błędnym
wskazaniom wyłącza go.

Stan blokady jest sygnalizowany na wyświetlaczu czujnika, oraz na wszystkich urządzeniach pokazujących
stan czujnika (np. jednostkach sterujących) W sytuacji wystąpienia stanu blokady czujnika, należy zbadać
przy pomocy innego urządzenia pomiarowego poziom stężenia gazu w miejscu pracy czujnika. W sytuacji
gdy poziom stężenia spadnie do wartości znajdującej się w zakresie pomiarowym sensora, operator może
przystąpić do kasowania blokady – patrz ilustracja  1. W przypadku wyłączenia blokady, gdy stężenie gazu
w miejscu pracy czujnika będzie poza zakresem pomiarowym sensora, może nastąpić trwałe uszkodzenie
sensora lub fałszywy odczyt stężenia wynikający z niemonotonicznej charakterystyki sensora.

Gdy  czujnik  znajduje  się  w stanie  inhibit  oraz wystąpi  sytuacja  przeciążenia  gazowego,  czujnik  również
wejdzie w stan blokady i będzie on widoczny po wyłączeniu trybu inhibit.

Sposóbu realizacji polecenia  „Kasowanie blokady” szukać należy w dokumentacji do jednostki sterującej
obsługującej czujnik. Wyłączenie zasilania czujnika powoduje automatyczne wyłączenie blokady.

Skasowanie blokady na czujniku, który znajduje się w warunkach stężenia powyżej zakresu
pomiarowego może doprowadzić do uszkodzenia sensora.

Skasowanie blokady na czujniku, który znajduje się w warunkach stężenia powyżej zakresu
pomiarowego  może  spowodować  jego  fałszywe  wskazanie  (ze  względu  na  nie
monotoniczność charakterystyki sensora).

Ilustracja 1: Prezentacja sposobu działania blokady

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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Kable ekranowane stosowane do podłączania 
czujników – przygotowanie i instalacja
Kabel należy przygotować wg następujących wytycznych (patrz też Ilustracja 1):

płaszcz zewnętrzny kabla powinien być usunięty na odpowiednią długość (patrz Ilustracja 1),
ekran kabla powinien być obcięty tuż przy końcu płaszcza zewnętrznego,
ekran kabla powinien być zabezpieczony izolacją,
na końcówkach przewodów powinny być założone izolowane końcówki tulejkowe,
przewodząca część końcówki tulejkowej powinna mieć odpowiednią długość (patrz Ilustracja 1).

Dla  systemów  z  interfejsem  RS-485  należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  to,  by  sygnały
transmisyjne A i B oraz zasilające + i – były prowadzone z użyciem przewodów z jednej pary.

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl

s. 1/2 Załącznik: PU-Z-015-PL R04

•

Ilustracja 1: Sposób przygotowania kabla
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Kabel  powinien  być  umieszczony  w  czujniku  tak  jak  na  ilustracji  2. Należy  zwrócić  uwagę  na  to,  by
zabezpieczanie  ekranu  nie  było  umieszczone  w  elemencie  gumowym  wpustu  kablowego  oraz,  by  jak
najmniejsza część zewnętrznego poszycia kabla była umieszczona wewnątrz czujnika.

Przy układaniu kabla wewnątrz obudowy czujnika, należy pamiętać że:
przewody powinny być uporządkowane,
przewody  przyłączeniowe  powinny  być  prowadzone  możliwie  daleko  od  elektroniki  czujnika
i możliwie jak najkrótszą drogą wyprowadzone do złącza zaciskowego,
należy  zminimalizować ilość  zbędnego przewodu nad elektroniką  czujnika.  Niedopuszczalne jest
zostawianie zapasu wewnątrz czujnika.

Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice
NIP: 969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl

s. 2/2 Załącznik: PU-Z-015-PL R04
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Ilustracja 2: Sposób umieszczenia kabla w czujniku
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Mapa rejestrów Czujników Gazu RapidGas E, 
RapidGas S
Wszystkie dane dostępne są w rejestrach „holding registers” (kod funkcji 3).

Adres Nazwa Opis Typ

40001 State_A Status czujnika – definicja bitów poniżej. Flagi

40002 - Dane nieistotne, mogą przybierać dowolne wartości. -

40003 N Stężenie gazu.
Wartość  0  odpowiada  stężeniu  0,  wartość  1000
odpowiada stężeniu równemu zakresowi czujnika.

Liczba całkowita 16 bit

40004 - Dane nieistotne, mogą przybierać dowolne wartości. -

40005 Sample_Cnt Licznik próbek. Wartość zwiększa się o 1 po wykonaniu
każdego pomiaru. Przybiera wartości od 0 do 65 353.

Liczba całkowita 16 bit

State_A - status czujnika. Znaczenie bitów opisuje tabela poniżej.

Bit Flaga Opis

0 Collective_W1 Przekroczenie pierwszego progu ostrzeżenia 

1 Collective_W2 Przekroczenie drugiego progu ostrzeżenia

2 Collective_AL Przekroczenie progu alarmu

3 Collective_CrFail Zbiorcza informacja o awarii krytycznej

4 Collective_NonCrFail Zbiorcza informacja o awarii niekrytycznej

5 Gas_Hi_Range Praca na zgrubnym kanale pomiarowym (dla typu 2 i 3)

6 Gas_HiHi_Range Przeciążenie gazowe

7 Sensor_Lock Blokada sensora (zatrzaśnięty został ostatni pomiar)

8 Calibration Tryb kalibracji

9 Test Tryb testu

10 Warm_Up Wygrzewanie sensora

11..15 - Dane nieistotne, mogą przybierać dowolne wartości

Atest Gaz A. M. Pachole sp. j. 
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice 
NIP:  969-143-32-31

tel.: +48 32 238 87 94 
fax: +48 32 234 92 71
e-mail: biuro@atestgaz.pl
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Atest Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

tel.: +48 32 238 87 94
fax: +48 32 234 92 71

e-mail: biuro@atestgaz.pl

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

www.atestgaz.pl


