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Czujnik Gazu 

ProGas 4 
Kod produktu: PW-017-PG4-X

Niezawodność

Innowacyjność

Szeroki wybór sensorów

Informacje o produkcie

Czujnik Gazu ProGas 4 jest urządzeniem którego podstawową funkcją jest pomiar, monitoring  i detekcja  gazów niebezpiecznych w 
otaczającej atmosferze w obiektach przemysłowych. Urządzenie może pracować zarówno jako część Systemu Bezpieczeństwa Ga-
zowego Sigma Gas jak też jako urządzenie samodzielne, integrowane niezależnie z nadrzędnym systemem automatyki (np. poprzez 
sygnał 4..20mA, RS-485).
ProGas 4  może być wyposażony w nowoczesną, będącą efektem trzyletnich prac rozwojowych głowicę pomiarową („FL, FH”) o 
znacznie polepszonych właściwościach pomiarowych.  Dzięki temu czujnik współpracujący z sensorem pelistorowym uzyskuje ponad 
dwukrotnie lepsze czasy reakcji (T90)*  stając się tym samym jednym z najszybszych urządzeń. Aby zapobiec wykraplaniu się wilgoci 
i jej szkodliwemu wpływowi na czujnik, wnętrze głowicy pomiarowej gazu „FH”, w tym sensora, jest utrzymywane w kontrolowanej 
temperaturze 10°C powyżej temperatury otoczenia. 
Przewidziano także mechanizm dodatkowego zabezpieczenia elementów pomiarowych przed wpływami środowiska (woda, pył) za 
pomocą membrany teflonowej. Pozwoliło to na osiągnięcie poziomu IP o wartości IP67.  Dodatkowe cechy to: rozwinięty interfejs 
podłączeniowy, zwiększone napięcie zasilania (do 50 V) oraz wprowadzone mechanizmy redukujące dryfty długoterminowe senso-
rów katalitycznych. Czujnik może być wyposażony także w interfejs radiowy – Bluetooth.

       * w stosunku do pracy czujnika z głowicą HL wyposażoną w sensor pelistorowy
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Interfejs elektryczny

Wymiary urządzenia

Oznaczenie Nazwa Zacisk Opis

X1

RS-485 A,B Linie sygnałowe portu 
RS-485

POWER -, + Zasilanie

4-20 S Wyjście prądowe 4- 20 mA

X2 R1.1 - 
R3.2 Zaciski przekaźników

1. Wersja z portem cyfrowym RS-485

2. Wersja z portem cyfrowym Teta Bus

Oznaczenie Nazwa Zacisk Opis

X1
TETA BUS -, + Linia sygnałowa A

4-20 S Wyjście prądowe 4- 20 mA

X2 R1.1 - 
R3.2 Wyjścia przekaźnikowe

Umiejscowienie i rola urządzenia w Systemie Bezpieczeństwa Gazowego www.atestgaz.pl
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RS-485

4-20 mA

PK

Wymiary urządzenia Wymiary urządzenia z głowicą HW
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Dane techniczne

Znamionowe parametry 
zasilania

• Napięcie UZAS
• Moc PZAS

15 – 50 V  
0,1 - 4 W

Warunki środowiskowe: Praca Przechowy-
wanie

• Zakres temperatur otocze-
nia Ta

• Zakres wilgotności względ-
nej

• Ciśnienie

Określony w zależności 
od konfiguracji urzą-
dzenia, w tym również 
zastosowanego 
sensora
10 – 90% ciągle, 
0 – 99% chwilowo
Bez kondensacji
1013 ± 10% hPa

0 – 40OC

30 – 90% ciągle

Parametry czasowe (przykła-
dowe)

Dla sensora katalitycznego:

• Wodór
• Metan
• Propan
• Etanol

T90 ≤  9  s
T90 ≤ 13 s
T90 ≤ 17 s
T90 ≤ 18 s

TAlarm(T20) ≤  3  s
TAlarm(T20) ≤  4  s
TAlarm(T20) ≤  4  s
TAlarm(T20) ≤  5  s

Stopień IP • IP66/IP67 (głowica z membraną 
FL.M, FH.M)

• IP63 (pozostałe głowice)

Parametry wyjść analogowych 
4 – 20 mA

• Rodzaj wyjścia
• ROBC_MAX (w trybie „source”)
• US_MAX (w trybie „sink”)

Sink / source
300 Ω 
30 V (maksymalne napięcie między 
zaciskami „S” i „-”)

Parametry wyjść cyfrowych
• Przekaźnik 3 sztuki, styki zwierne: 24 V  / 0,3 A, 

niezabezpieczone

Parametry komunikacji cyfrowej
• RS-485

• Teta

• RS-485, Modbus ASCII, Sigma Bus, 
od 19200 Bd 7E1

• Teta Bus

Parametry komunikacji radiowej Bluetooth 4.2

Klasa ochronności elektrycznej III

Wpusty kablowe
• Zakres dławionych średnic 

kabla
• Gwint zewnętrzny

Patrz Sposób oznaczania produktu

M20 x 1,5

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

Parametry przyłącza do głowicy 
FL.C

6 / 4 mm

Materiał obudowy Aluminium pokryte farbą

Materiał głowicy Stal kwasoodporna / Stal kwasoodporna 
+ PTFE

Masa 1,3 kg

Częstotliwość obowiązkowych 
przeglądów serwisowych

Raz na rok (ważność Świadectwa 
Kalibracji) – czas może ulec skróceniu ze 
względu na trudne warunki pracy

Sposób montażu • Do konstrukcji nośnej, 2 otwory na 
wkręt M6, rozstaw 118 mm z zacho-
waniem minimalnego odstępu od 
ściany

• Zalecane użycie Wspornika Montażo-
wego WM8
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Uwarunkowania prawne:
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.

Sposób oznaczenia produktu

www.atestgaz.pl

9 Sposób oznaczania produktu

Czujnik Gazu ProGas 4

 PW-017-PG4- - - - - - - - - -

   Moduł przetwornika X

Dobierany przez producenta w zależności od wybranego  – wartość pola nie ma

znaczenia podczas zamawiania produktu (przy zamawianiu należy podać X, dostępne

możliwości EC, PEL, IR, PID oznaczają rodzaj użytego sensora – patrz DOK-6073-PL)

   Wyświetlacz

0 Brak

LCD Wyświetlacz LCD i kontrolki LED (Ta: -20 – 50°C) – trwają prace projektowe

FLED
Jasny,  wielokolorowy wyświetlacz  statusu czujnika (Ta:  -40 – 60°C)  – trwają prace

projektowe

FLED.A
Jasny,  wielokolorowy  wyświetlacz  statusu  czujnika  doposażony  w  sygnalizator

akustyczny (Ta: -40 – 60°C) – trwają prace projektowe

   Głowica

Typ  zastosowanej  głowicy  związany  jest  z  polem   –  mierzony  gaz  oraz  jego  parametry

determinują rodzaj zastosowanej głowicy

FL Ze spiekiem (tzw. szybka – zredukowany T90), wykonanie ze stali kwasoodpornej

FL.C
Ze  spiekiem (tzw.  szybka  –  zredukowany  T90),  wykonanie  ze  stali  kwasoodpornej,

z możliwością zdalnego doprowadzenia gazu testowego i kalibracji

FL.M
Ze  spiekiem  (tzw.  szybka  –  zredukowany  T90)  i  membraną,  wykonanie  ze  stali

kwasoodpornej

FH
Ze  spiekiem (tzw.  szybka  –  zredukowany  T90),  wykonanie  ze  stali  kwasoodpornej,

podgrzewana

FH.M
Ze  spiekiem  (tzw.  szybka  –  zredukowany  T90)  i  membraną,  wykonanie  ze  stali

kwasoodpornej, podgrzewana

HL Ze spiekiem, wykonanie ze stali kwasoodpornej

HH Ze spiekiem, wykonanie ze stali kwasoodpornej, podgrzewana

HR
Bez spieku, wykonanie ze stali kwasoodpornej i tworzywa sztucznego PTFE (głowica

do gazów reaktywnych, np. Cl2, HCl, NOx)

HW Bez spieku, wykonanie ze stali kwasoodpornej (głowica do gazów SF6/RX)

   Obudowa AL Aluminium pokryte farbą

   Zakres temperaturowy
0 Standard (Ta: -30 – 50°C)

T Rozszerzony zakres temperatur pracy czujnika  (Ta: -40 – 85°C)

   Interfejs cyfrowy
485 RS-485

Teta Teta Bus – trwają prace projektowe

   Interfejs prądowy

           / przekaźnikowy

0-0 Brak

420-PK 4 – 20 mA (sink/source) + 3 x przekaźnik

   Interfejs radiowy
0 Brak

BT Interfejs radiowy pozwalający na zdalną kalibrację czujnika

   Konfiguracja parametrów

           pomiarowych
- Szczegóły i Ta patrz DOK-6073-PL „Konfiguracja parametrów pomiarowych”

   Wpust kablowy -
Szczegóły  patrz  POD-066-PL  „Wpusty  kablowe  stosowane  w  oferowanych

urządzeniach”

Tabela 14: Konfiguracja urządzenia

W  tabeli  14 podano  konfigurację  dla  standardowego  wykonania  czujnika.  Niektóre

konfiguracje mogą być inne w przypadku wykonania specjalnego. Szczegóły można znaleźć

w załączniku [2].
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