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Adresowalny System Bezpieczeństwa Gazowego dla Hali - Przykładowa konfiguracja urządzeń

System Teta Gas
Hala

Dwużyłowa magistrala
Zasilanie i transmisja danych na jednym powszechnie dostęp-
nym przewodzie dwużyłowym np. YDY - Zero skrętek, ekranów 
etc! 

Zawór odcinający
Dla obiektów takich jak m.in. kotłownie, hale gdzie wymagane 
jest odcięcie dopływu gazu istnieje możliwość doposażenia 
systemu Teta Gas w odpowiedni zawór odcinający z cewką 12V 
lub 230V.

Identyfikacja punktu zagrożenia
W przypadku wycieku gazu na obiekcie Jednostka Sterująca 
umożliwia obsłudze sprawdzenie lokalizacji zagrożenia co 
znacząco wpływa na czas reakcji a tym samym na zwiększenie 
ochrony ludzi oraz mienia.

Elastyczna architektura

Magistrala Teta BUS w odróżnieniu od np. popularnej magistrali 
RS-485 pozwala na swobodne rozgałęzienia dzięki czemu moż-
liwe jest uzyskanie ekonomicznej, bezpiecznej i funkcjonalnej  
architektury systemu w hali.

Łatwa rozbudowa systemu
Dla rozległych obiektów istnieje możliwość kaskadowego 
łączenia Jednostek Sterujących. Pozwala to na praktycznie 
nieograniczoną rozbudowę systemów.

Zielone światło bezpieczeństwa
Teta EcoTerm wyposażony jest w diodę LED 
o dużej mocy, która  informuje o zagrożeniach gazowych lub ich 
braku (poprawna praca systemu prezentowana jest zielonym 
kolorem diody).Łatwa identyfikacja stanu czujnika z odległości 
kilkunastu metrów – jedyne takie rozwiązanie dostępne na 
rynku!

50 adresowalnych czujników
System Teta Gas umożliwia podłączenie aż do 50 adresowal-
nych czujników gazu Teta EcoTerm na jednej magistrali

Dowolna polaryzacja połączeń
System został zaprojektowany jako przyjazny instalatorowi – 
brak możliwości pomyłki przy podłączaniu.

T-konektor
Puszka połączeniowa dostarczana wraz z syste mem umożliwia 
sprawne i szybkie podłączenie kolejnych czujników na magi-
strali (dwużyłowy przewód).

BMS
Dużą zaletą systemu jest prosta integracja z systemem BMS za 
pomocą łącza RS-485 (MODBUS RTU) opcjonalnie ethernet, EIB 
i inne magistrale Inteligentnego Budynku.

Sensor katalityczny
Sensor katalityczny zastosowany do pomiaru CH4 gwarantuje 
niezawodne sterowanie zaworem oraz alarmami informującymi 
o zagrożeniu wycieku gazu.

Unikalne adresowanie czujników
Prosty i czytelny sposób nadawania oraz weryfikowania 
adresów czujników, dodatkowo możliwość sprawdzenia stanu 
danego czujnika na Jednostce Sterującej.

Charakterystyka Systemu - Hala
Teta Gas
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