Sigma Gas

Komfort i poczucie
bezpieczeństwa

N

aszą 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.

Kim Jesteśmy?
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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

Detekcja gazów w przemyśle

Sektor przemysłowy to obszar w którym Atest Gaz konsekwentnie,
od wielu lat stawia na jakość i bezkompromisowe rozwiązania
w dziedzinie bezpieczeństwa. Wysokie wymagania względem naszych
produktów dyktuje stopień skomplikowania instalacji procesowych,
a także ilość i różnorodność występujących zagrożeń - zarówno ze
strony gazów wybuchowych jak i toksycznych. Dzięki ścisłej współpracy
z przedstawicielami polskiego przemysłu oraz międzynarodowymi
ekspertami, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że
jesteśmy świadomi wymagań, jakie są stawiane urządzeniom, których
jesteśmy producentem.
Nasze działania ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów
postawionych przez użytkowników instalacji przemysłowych i dostarczanie
rozwiązań, które stanowią odpowiedź na te problemy.

1.2

Produkty firmy Atest Gaz zyskały pozytywną opinię największych zakładów
przemysłowych w Polsce. Jesteśmy obecni w przedsiębiorstwach
przemysłu spożywczego, chemicznego, energetycznego, gazowniczego,
petrochemicznego i innych. Czuwamy nad bezpieczeństwem osób
pracujących przy produkcji farb, lakierów, paliw, samochodów, środków
chemicznych, konstrukcji stalowych, czy też np. monitorów LCD.
Kontynuując współpracę z polskim przemysłem, mamy nadzieję na ciągły
rozwój polskich produktów i polskiej myśli technologicznej.

Detekcja gazów w przemyśle
Wykrywane Gazy

Dzięki posiadanej technologii i zdobytemu doświadczeniu a także dzięki szerokim możliwościom konfiguracji, System Sigma Gas posiada
możliwość wykrywania wielu gazów - poniżej zostały przedstawione przykładowe.
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Taki model współpracy dostarcza nam wiedzę i dodatkowe szanse na
rozwój oferowanych przez nas produktów. Dzięki temu, rozwiązania które
u nas powstają są innowacyjne i posiadają zaimplementowane dodatkowe
funkcjonalności, niespotykane w rozwiązaniach konkurencyjnych.
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Detekcja gazów w przemyśle
System Sigma Gas

Transparentność i Niezawodność Komunikacji Zagrożeń Gazowych
System Sigma Gas to unikalna kombinacja funkcjonalności urządzeń
takich jak czujniki gazu, jednostki sterujące, sygnalizatory obiektowe,
akcesoria. Tworzą one razem kompleksowy i zintegrowany „System
Bezpieczeństwa Gazowego” dla wszelkich instalacji przemysłowych
w których mogą wystąpić niebezpieczne substancje lotne.

1.4

Detekcja gazów w przemyśle
Komunikat GASOK

2.0

Schemat systemu bezpieczeństwa
gazowego

Zwieńczeniem funkcjonalności Systemu Sigma Gas jest „Filozofia
Zielonego Światła” - komunikat GASOK - konsekwentnie wspierana
przez każdy z komponentów systemu. W praktyce jest ona realizowana
poprzez implementację opracowanego przez nas zbioru Funkcjonalnych
Aspektów Konstrukcyjno – Technicznych.

n
SigmaBus (RS-485)

Jednostka
Sterująca

WWW/Ethernet lub np.
Modbus, Profibus (RS-485)

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.

Sygnalizatory

Wyjścia dwustanowe

Pomiary
Alarmy
Diagonostyka

FLED - czterokolorowy, wbudowany w Czujnik Gazu
sygnalizator optyczny umożliwia natychmiastową
lokalizację potencjalnego zagrożenia. Dodatkowo
zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa personelu
poprzez możliwość oceny stanu zagrożenia w każdym
momencie.

Alarmy
Awarie
Serwis
RS-485

Nastawy
Kalibracja

Diagnostyka

Inne sygnalizatory

Czujniki
Gazu

Inne czujniki
SCADA / DCS

Komfort użytkowania
i bezpieczeństwa

Alarmy, Ppoż etc
SERWIS

Dodatkowe, unikalne
wsparcie użytkownika

Klasyczne

Propozycja Atest-Gaz

Systemy Detekcji Gazów

Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
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OK!

N x (1...32)

Sigma
Gas
Standard jako
podstawa

ALARM!

TWÓJ

KOMFORT
TO WYNIK WIELU NASZYCH

FUNKCJONALNOŚCI
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AWARIA

3.0

Urządzenia

4.0

Budowa Czujnika Gazu

WYŚWIETLACZ

WPUST KABLOWY

Czujniki Gazu Ex

Czujniki Gazu

Czujniki SmArtGas 4 oraz ReAct 4 służą do pomiaru stężeń gazów
niebezpiecznych, w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, gdzie mogą
występować łatwopalne gazy, opary oraz pyły. Czujniki te mogą być
wykonane w kilku opcjach m.in. bez wyświetlacza, z wyświetlaczem LCD
bądź FLED.

Czujnik ProGas 4 wykorzystywany jest do pomiaru stężeń gazów
niebezpiecznych, w przestrzeniach nie zagrożonych wybuchem
w warunkach trudnych, przemysłowych. ProGas 4 występuje także
w odmianach przeznaczonych do detekcji SF6 oraz gazów chłodniczych f-gazów / Rx.

OBUDOWA

GŁOWICA POMIAROWA

OSŁONA ZE SPIEKIEM

MEMBRANA

Sygnalizatory

Jednostki Sterujące

System Sigma zapewnia transparentność i niezawodność komunikacji zagrożeń gazowych m.in. dzięki autorskim, unikalnym sygnalizatorom LTT, HTT
czy SOLED3. Sygnalizatory te są w pełni zintegrowane z systemem komunikacji pozostałych elementów.

W skład systemu Sigma wchodzą Jednostki Sterujące dostępne w dwóch
wersjach: kompaktowe jednostrefowe (Sigma Control L) bądź dedykowane, konfigurowane indywidualnie do potrzeb użytkownika bądź obiektu
(Sigma MOD LED, Sigma MOD DRV, Sigma MOD LCD).
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PIERŚCIEŃ

OSŁONA OCHRONNA
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5.0

Nowe Czujniki Gazu - Linia 4.0

5.0

Zalety

Cechy i właściwości głowic pomiarowych

SF6 / Rx

FL

FL.M

FH

FH.M

HL

HH

Konstrukcja ognioszczelna Ex d IIC
Ultraszybka głowica pomiarowa

Odporność na zachlapania i pył

Czujnik SmArtGas 4 oraz ProGas 4 może być
wyposażony w nowoczesną - będącą efektem
trzyletnich prac rozwojowych - głowicę pomiarową o znacznie polepszonych właściwościach
pomiarowych. Dzięki temu czujniki współpracujące z sensorem pelistorowym uzyskują czasy
reakcji (T90) dla metanu na poziomie ok. 13s
a dla wodoru ok. 9s.

Zaimplementowany mechanizm dodatkowego zabezpieczenia elementów pomiarowych
przed wpływami środowiska (woda, pył) za
pomocą membrany teflonowej pozwala na
osiągnięcie poziomu IP o wartości IP67.

Bezpieczeństwo Personelu
Czujniki Linii 4.0 mogą zostać wyposażone
w czterokolorowy optyczny sygnalizator typu
FLED - rozwiązanie te pozwala na jednoznaczną i szybką ocenę stanu atmosfery gazowej
w otoczeniu czujnika, nawet z bardzo dużej
odległości. Istnieje także możliwość wyposażenia czujników w wyświetlacz LCD.

Wykonanie ze stali kwasoodpornej
(SS-316)
Stopień
ochrony

Bezprzewodowa komunikacja

Zasilanie

Odporność na wilgoć i rosę

Nowość w czujnikach Linii 4.0 to bezprzewodowa komunikacja pozwalająca na niezwykle
łatwe serwisowanie oraz kalibrowanie urządzeń
na obiekcie.

Szeroki zakres napięć zasilania (15..50V) pozwala na wygodną instalację niezależnie od
warunków obiektowych.

Mechanizmy podgrzewania sensora pozwalają
na uniknięcie negatywnych zjawisk związanych
z wykraplaniem się na nim pary wodnej.

Integralność
Czujniki Linii 4.0 mogą pracować zarówno jako
część Systemu Bezpieczeństwa Gazowego
Sigma Gas jak też jako urządzenie samodzielne,
integrowane niezależnie z nadrzędnym systemem automatyki (np. poprzez sygnał 4..20mA,
RS-485, przekaźniki).

IP 67 *1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Głowica wyposażona w membranę hydrofobową. Membrana osłania sensor przed wnikaniem wody w stanie ciekłym oraz pyłów, natomiast bez problemu przepuszcza gaz znajdujący się w otoczeniu.
Głowica wyposażona w
moduł podgrzewania sensora który zapobiega kondensacji wilgoci na głowicy oraz
elementach sensora. Rozwiązanie to rekomendowane jest zwłaszcza dla czujników gazu z sensorem PID i/lub NDIR.
Głowica przeznaczona do pracy w środowisku gazów reaktywnych.

SF6 / Rx Głowica przeznaczona do detekcji sześciofluorku siarki (SF6) oraz gazów chłodniczych typu Rx.

Nowa platforma sprzętowa
Czujniki Linii 4.0 posiadają całkowicie nową
platformę sprzętową, opartą o nowoczesny
i wydajny 32- bitowy mikrokontroler. Pozwoliło to na zaimplementowanie szeregu nowych,
korzystnych dla użytkownika funkcjonalności
m.in. inteligentny system korekty długoterminowych dryftów sensorów "IDCs".

FL / FH
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-

Krótkie czasy reakcji

*2)

HW

IP 63

Ogrzewanie głowicy *2)

*1)

HR
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HL

HR

HW

6.0

Urządzenia

6.1

Czujnik Gazu SmArtGas 4

Urządzenia
Czujnik Gazu ReAct 4

Czujnik Gazu SmArtGas 4 jest urządzeniem którego podstawową
funkcją jest pomiar, monitoring i detekcja gazów niebezpiecznych
w
otaczającej
atmosferze.
Przeznaczony
jest
do
pracy
w strefach zagrożonych wybuchem oraz w trudnych warunkach
przemysłowych, gdzie zmiana warunków środowiskowych może wystąpić
w szerokim zakresie:
•

wysokie temperatury,

•

korozyjne gazy lub pary,

•

wilgoć i pył.

Czujnik Gazu ReAct 4 jest urządzeniem którego podstawową
funkcją jest pomiar, monitoring i detekcja gazów reaktywnych
w otaczającej atmosferze, ze szczególnym uwzględnieniem atmosfer
agresywnych lub korozyjnych mogących wystąpić w obiektach i instalacjach
przemysłowych. Urządzenie może pracować zarówno jako część Systemu
Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas jak też jako urządzenie samodzielne,
integrowane niezależnie z nadrzędnym systemem automatyki (np. poprzez
sygnał 4...20mA, RS-485).
Czujnik wyposażony jest w nowoczesną głowicę pomiarową HR o znacznie
polepszonych właściwościach pomiarowych oraz jest urządzeniem samo
diagnozującym się – i w przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu
informuje o tym fakcie użytkownika.

Urządzenie może pracować zarówno jako część Systemu Bezpieczeństwa
Gazowego Sigma Gas jak też jako urządzenie samodzielne, integrowane
niezależnie z nadrzędnym systemem automatyki (np. poprzez sygnał
4..20mA, RS-485).

Charakterystyka urządzenia
•
Różnorodność wykrywanych gazów i par.
•
Szeroki zakres temperatur pracy.
•
Możliwość wykonania z lokalnym wyświetlaczem FLED.
•
Opcjonalne wersje obudowy: PES lub SS.

Czujnik 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 uzyskał ponad dwukrotnie lepsze czasy reakcji
(T90) stając się jednym z najszybszych urządzeń - najniższe czasy reakcji.

Wyświetlacz
Czujnik dostępny jest w jednej z trzech konfiguracji: bez wyświetlacza,
z lokalnym wyświetlaczem LCD lub FLED.

Nowa innowacyjna głowica pomiarowa
Nowa głowica posiada znacznie polepszone właściwości pomiarowe.
Dzięki temu czujnik współpracujący z sensorem pelistorowym uzyskał
ponad dwukrotnie lepsze czasy reakcji (T90) stając się jednym
z najszybszych urządzeń.

Sensor
Sensor dobierany jest indywidualnie do Państwa potrzeb - możliwość
detekcji % DGW oraz pojedynczych ppm.
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W czujniku 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),
•
wprowadzone mechanizmy redukujące dryfty długoterminowe
sensorów katalitycznych.

Wykonanie
Czujnik dostępny jest w dwóch wariantach - w obudowie PES bez
wyświetlacza lub w obudowie ze stali kwasoodpornej z unikatowym
czterokolorowym wyświetlaczem FLED.

Szeroki zakres zastosowań

Podstawowe funkcjonalności
•
Integracja z innymi urządzeniami systemu detekcji gazów Sigma Gas.
•
Nieinwazyjna kalibracja i konfiguracja – czujnik może być kalibrowany
i parametryzowany (np. wartości progów alarmowych) w strefach
Ex bez otwierania obudowy lub wyłączenia innych części systemu
detekcji gazów.
•
Parametryzacja i kalibracja bez użycia części mechanicznych.
•
Elektroniczna kompensacja wpływu temperatury otoczenia.
•
Funkcja autodiagnostyki.
•
Przechowywanie, w pamięci czujnika, parametrów takich jak: numer
CAS substancji, nazwa lokalizacji, numer seryjny, czas pomiędzy
obowiązkowymi kalibracjami, itp.

Szeroki zakres temperatur pracy oraz obudowa wykonana ze stali
kwasoodpornej lub poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
pozwala na zastosowanie czujnika na obiektach o zróżnicowanych
warunkach środowiskowych.

Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
Uzyskana cecha przeciwwybuchowości II 3G Ex nA IIC T3 Gc pozwala na
eksploatację w strefie 2 zagrożonej wybuchem z powodu gazów, oparów
lub mgieł na powierzchni ziemi.

10 | Sigma Gas

ReAct 4 w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej z wyświetlaczem
FLED.

6.2

Urządzenia

6.3

Czujnik Gazu ProGas 4

Urządzenia
Jednostka Sterująca Sigma Control L
Sigma Control L jest zaawansowaną Jednostką Sterującą przeznaczoną do
niewielkich systemów detekcji gazów. Odpowiada za kontrolę wszystkich
urządzeń do niej podłączonych oraz integruje je w jeden system Sigma Gas.
Jednostka Sterująca Sigma Control L odczytuje stan czujników podłączonych
do systemu a informacje te prezentuje na wyświetlaczu i na wbudowanym
Systemowym Sygnalizatorze Optycznym.

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
Gazowego Sigma Gas jak też jako urządzenie samodzielne, integrowane
niezależnie z nadrzędnym systemem automatyki (np. poprzez sygnał
4..20mA, RS-485).

Podstawowe funkcjonalności
•
Dwa wyjścia sterujące sygnalizacją optyczno-akustyczną.
•
Bezpieczeństwo – różne hasła dla każdego poziomu dostępu do
nastaw parametrów.
•
Dwustanowe wejście przeznaczone do symulacji obecności
gazu (umożliwia łatwe wygenerowanie progu alarmowego
w systemie).
•
Sterowanie zaworem NC,
•
Trzy konfigurowalne wyjścia dwustanowe.
•
Gniazdo rozszerzeń, które umożliwia dodanie modułów
rozbudowujących dostępne funkcjonalności, np.:
- moduł wyjścia RS-485 do komunikacji z DCS lub SCADA,
- moduł wizualizacji pracy systemu

Czujnik 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 sensorów katalitycznych.

Głowica pomiarowa
Czujnik może być wyposażony w nowoczesną, będącą efektem
trzyletnich prac rozwojowych głowicę pomiarową („FL, FH”) o znacznie
polepszonych właściwościach pomiarowych.

Odporność
Nowa konstrukcja i zastosowane materiały pozwoliły na osiągnięcie
stopnia IP o wartości 67 - przy zastosowaniu głowicy FL.M lub FH.M

Sensor
Czujnik wyposażony jest w sensor gazu dobierany indywidualnie pod
potrzeby klienta – szeroki zakres zastosowań.

11 | Sigma Gas

Detekcja SF6 oraz gazów Rx
ProGas 4 przeznaczony jest również do bieżącego monitorowania otaczającej atmosfery pod kątem występowania stężeń szcześciofluorku siarki lub
f-gazów. Czujnik SF6/Rx wyposażony jest w sensor Infra-Red który przy zapewnieniu wysokiej wiarygodności i dokładności pomiaru, oferuje bardzo
niskie koszty eksploatacji.
Sześciofluorek siarki (SF6) – jest to syntetyczny gaz wykorzystywanym głownie w energetyce oraz w przemyśle metalurgicznym magnezu
i aluminium. SF6 jest bardzo trwałym w atmosferze gazem cieplarnianym.
Z powyższego względu, a także z uwagi na wysoki koszt jego wytworzenia,
powszechna stała się potrzeba wykrywania obecności tego gazu w otaczającej atmosferze,
F-gazy (Rx) – są to związki fluoru, chloru i węgla. F-gazy stosowane są głównie do produkcji aerozoli w rozpylaczach kosmetycznych
i gaśnicach oraz w urządzeniach chłodniczych. Ze względu na dużą szkodliwość działania tych związków powszechna stała się potrzeba wykrywania
ich obecności.

Wbudowane SSO
Jednostka Sterująca wyposażona jest w wyświetlacz LCD, wewnętrzny
buczek oraz w Systemowy Sygnalizator Optyczny który pozwala
użytkownikowi na natychmiastową ocenę ogólnego stanu systemu.

Nowoczesne wzornictwo
Urządzenie zostało wykonane tak, aby było przyjazne użytkownikowi łatwy w obsłudze, intuicyjny i czytelny interfejs użytkownika.

Moduł Rozszerzeń
Interfejs Modułu Rozszerzeń pozwala na zwiększanie funkcjonalności
Jednostki Sterującej Sigma Control L - możliwa łączność z systemami
DCS, SCADA, Sterowniki PLC czy systemami p.poż.
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6.4

Urządzenia

6.5

Modułowa Jednostka Sterująca

Urządzenia
Sygnalizator optyczno-akustyczny LTT

Moduł Jednostki Sterującej Sigma MOD LCD

40% DGW

Moduł Sigma MOD LCD jest podstawowym modułem stosowanym
w Jednostkach Sterujących systemu Sigma Gas. Jego główną funkcją jest
zintegrowanie poszczególnych urządzeń w sprawny i niezawodny System
Bezpieczeństwa Gazowego, dodatkowo moduł ten odpowiedzialny jest za
odczyt sygnałów z czujników oraz innych urządzeń współpracujących. Wyświetlacz oraz kontrolki w które wyposażony jest moduł mają za zadanie
informować o aktualnym stanie pracy systemu - możliwe jest sprawdzenie
statusu każdego czujnika. Taka budowa interfejsu użytkownika zapewnia
udostępnienie operatorowi czytelnej i szybkiej informacji na temat stanu
pracy każdego z podłączonych do niej czujników.

Moduł Jednostki Sterującej Sigma MOD LED

Strefy alarmowe
Modułowa Jednostka Sterująca pozwala na dowolną konfigurację,
dzięki czemu ilość stref alarmowych może być dostosowana do Państwa
potrzeb.

Moduł Sigma MOD LED rozszerza funkcjonalności Jednostki Sterującej
o dodatkowe wyjścia przekaźnikowe, wejścia DI oraz zapewnia wizualizację
pracy podłączonych do Jednostki Sterującej czujników za pomocą
8 kompletów kontrolek (po 1 komplecie dla każdego z max. 8 sztuk
czujników). Taka budowa interfejsu użytkownika zapewnia udostępnienie
operatorowi czytelnej i szybkiej informacji na temat stanu pracy każdego
z podłączonych do niej czujników.

20% DGW

Sygnalizator Optyczno - Akustyczny LTT to urządzenie unikatowe
i niezawodne, przeznaczone do pracy w najbardziej różnorodnych
warunkach, występuje w dwóch wersjach – LTT-4 oraz LTT-2.
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.
Charakterystyka urządzenia
•

NDSCh

Do 4-ch różnych, sterowanych niezależnie kolorów świecenia (światło
ciągłe). Dostępne kolory: zielony, czerwony, biały, żółty, niebieski.

•

Gas-OK / NDS /
Awaria

Możliwość podłączenia i sterowania z wykorzystaniem wyjść
napięciowych lub magistrali RS-485 (protokół Modbus RTU oraz Sigma
BUS).

•

W systemie Sigma Gas, sygnalizator LTT może pełnić rolę Systemowego
Sygnalizatora Optycznego (SSO).

•

Produkt zaprojektowany jako przyjazny instalatorowi - odporny na
błędy w podłączeniu linii sygnałowych.

Powyższe cechy sprawiają, że Sygnalizator Optyczno-Akustyczny LTT jest
sygnalizatorem wysoce uniwersalnym, który nadaje się do zastosowania
w bardzo wielu aplikacjach.

Światło zielone
- Brak zagrożeń
- Urządzenia pracują poprawnie
OK! BRAK ZAGROŻEŃ
Brak światła
- Potencjalne zagrożenie
- Urządzenie, kabel uszkodzone
- Serwis urządzenia

Najważniejsze funkcje
•
Funkcja sygnalizowania poprawnej pracy systemu kolorem zielonym komfort i poczucie bezpieczeństwa,
•
Monitoring linii podłączeniowej
•
Możliwość informowania o poprawnej pracy urządzeń, które
odpowiadają za załączanie urządzenia
•
Możliwość sygnalizowania do dwóch lub czterech progów alarmowych
•
Funkcja Flash - łatwo zauważalne błyski wywołujące refleksy na
elementach instalacji technologicznej

Prosta konfiguracja
Możliwość rozbudowy systemu o dowolną ilość wyjść przekaźnikowych,
sygnalizatorów oraz czujników.

Łatwa integracja z innymi systemami
Urządzenie za pomocą odpowiednich sygnałów wyjściowych może
współpracować z innymi systemami automatyki czy p.poż.
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Moduł Jednostki Sterującej Sigma MOD DRV
Moduł ten odpowiedzialny jest za synchronizację pomiarów wykonywanych
przez czujniki, tak by otrzymać z nich dane zmierzone w jednym czasie,
dodatkowo moduł ten umożliwia wykonanie kalibracji czujników oraz
przeprowadzania szeregu innych operacji serwisowych w trakcie pracy
Systemu Sigma. Dzięki współpracy z Sigma MOD LCD konfiguracja urządzeń
możliwa jest z jednego miejsca za pomocą interfejsu serwisowego.

Światło naprzemienne lub czerwone
- Zagrożenie
- Przekroczone progi alarmowe

ZAGROŻENIE! OPUŚĆ POMIESZCZENIE
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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

6.6

Urządzenia

6.7

Sygnalizator optyczno-akustyczny HTT
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.
Staranność wykonania i zastosowanie wysokiej jakości materiałów,
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.
•
•
•

Gotowy do pracy w każdych warunkach
Korpus ze stali szlachetnej (SS-316) oraz stopień ochrony IP65 pozwalają
na zastosowanie sygnalizatora HTT w najbardziej wymagających
i agresywnych warunkach środowiskowych, w obecności pyłów bądź
cieczy. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie może pracować przez długi
okres czasu zachowując swoje parametry techniczne i estetyczne.
Jednocześnie, tam gdzie jest to wymagane np. w przetwórstwie
spożywczym - zastosowany materiał zapewnia wysoki poziom higieny.

Moduł FLASH
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.
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Urządzenia

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

można

Specyfikacje techniczne

SmArtGas 4
Znamionowe parametry zasilania:
•
Napięcie U ZAS
•
Moc PZAS

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.

Czytelne komunikaty
Sygnalizator wyposażony jest w moduły LED, które umożliwiają
dowolną konfigurację z zastosowaniem 5 kolorów oraz
w funkcję dwuprogowej sygnalizacji akustycznej, dzięki którym można
z łatwością identyfikować stany zagrożenia na obiekcie. Standardowo
są to wartości 110dB dla alarmu i 70 dB dla alarmu potwierdzonego
przez obsługę.

15 – 50 V
0,1 – 4 W (w zależności od konfiguracji)

Znamionowe parametry zasilania:
•
Napięcie U ZAS
•
Moc PZAS

15 – 50 V
0,48 – 4 W

Warunki środowiskowe:
•
Zakres temperatur otoczenia

Praca
Określony w zależności od:
•
klasy temperaturowej
urządzenia (patrz wiersz
„ATEX / IECEx” poniżej),
•
konfiguracji urządzenia,
w tym również zastosowanego sensora

Przechowywanie
0 – 40OC

Warunki środowiskowe:
•
Zakres temperatur otoczenia

Praca:
Określony w zależności
od:
•
klasy temperaturowej
urządzenia,
•
konfiguracji urządzenia,
w tym również zastosowanego sensora

Przechowywanie:
0 – 40ºC

•

Zakres wilgotności
względnej

30 – 90% ciągle

•

Zakres wilgotności względnej

Ciśnienie

•

Ciśnienie

10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
Bez kondensacji
1013 ± 10% hPa

30 – 90% ciągle

•

10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
Bez kondensacji
1013 ± 10% hPa

ATEX / IECEx - Nr certyfikatu

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

ReAct 4

FTZU 19 ATEX 0028X / IECEx FTZU 20.0007X
D=0
II 2G Ex db IIC T6...T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C...T95°C Db
D = FLED / FLED.A / LCD
II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Stopień IP

IP 67 (głowica z membraną FL.M, FH.M)
IP 63 (pozostałe głowice)

Parametry czasowe

Wodór T90 ≤ 9 s TAlarm(T20) ≤ 3 s
Metan T90 ≤ 13 s TAlarm(T20) ≤ 4 s
Propan T90 ≤ 17 s TAlarm(T20) ≤ 4 s
Etanol T90 ≤ 18 s TAlarm(T20) ≤ 5 s

Parametry wyjść analogowych
4 – 20 mA
•
Rodzaj wyjścia
•
ROBC_MAX (w trybie source)
•
US_MAX (w trybie sink)
Parametry wyjść cyfrowych
•
Przekaźnik
Parametry komunikacji cyfrowej
•
RS-485
•
Teta
Wbudowana sygnalizacja
optyczna

Sink / source
300 Ω
30 V (maksymalne napięcie między zaciskami „S” i „-”)
3 sztuki
Styki zwierne: 24 V / 0,3 A, Niezabezpieczone
RS-485, Modbus ASCII, Sigma Bus, 19200 Bd 7E1
Teta Bus
D=LCD: wyświetlacz alfanumeryczny 2x8 typu LCD
wraz z kontrolkami typu LED
D=FLED: wielokolorowy wyświetlacz statusu czujnika
LED

Wbudowana sygnalizacja
akustyczna

D=FLED.A: 70 dB w odległości 1 m

Parametry komunikacji radiowej

Bluetooth 4.2
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ATEX

II 3G Ex nA IIC T3 Gc
-40 ≤ Ta ≤ 50°C

Stopień IP

IP 63

Parametry wyjść analogowych
4 – 20 mA
•
Rodzaj wyjścia
•
ROBC_MAX (w trybie source)
•
US_MAX (w trybie sink)
Parametry wyjść cyfrowych
•
Przekaźnik
Parametry komunikacji cyfrowej
•
RS-485
•

Teta

Ang: sink / source
300 Ω
30 V (maksymalne napięcie między zaciskami „S”
i „-”)
3 sztuki
Styki zwierne: 24 V / 0,3 A, Niezabezpieczone
RS-485, Modbus ASCII/RTU, Sigma Bus, od 19200
Bd 7E1
Teta Bus

Wbudowana sygnalizacja optyczna

D=LCD: wyświetlacz alfanumeryczny 2x8
typu LCD wraz z kontrolkami typu LED
D=FLED: wielokolorowy wyświetlacz statusu
czujnika LED

Wbudowana sygnalizacja
akustyczna

D=FLED.A: 70 dB w odległości 1 m

Klasa ochronności elektrycznej

III

Materiał obudowy

Stal kwasoodporna
Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Materiał głowicy pomiarowej

Stal kwasoodporna + PTFE

Masa

3,5 kg

Częstotliwość obowiązkowych przeglądów serwisowych

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

Urządzenia

6.7

6.7

Specyfikacje techniczne

ProGas 4
Znamionowe parametry zasilania:
•
Napięcie Un
•
Moc Pn
Warunki środowiskowe:
•
Zakres temperatur otoczenia

•
•

Zakres wilgotności względnej
Ciśnienie

Stopień IP
Parametry czasowe

Parametry wyjść analogowych
4 – 20 mA
•
Rodzaj wyjścia
•
ROBC_MAX (w trybie source)
•
US_MAX (w trybie sink)
Parametry wyjść cyfrowych
•
Przekaźnik
Parametry komunikacji cyfrowej
•
RS-485
•

Teta

Klasa ochronności elektrycznej
Przekrój kabla złącz zaciskowych

Sigma Control L
15 – 50 V
0,1 – 4 W (w zależności od konfiguracji)
Praca

Przechowywanie

Określony w zależności od
konfiguracji urządzenia, w
tym również zastosowanego
sensora

0 – 40OC

10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
Bez kondensacji
1013 ± 10% hPa

30 – 90% ciągle

IP 66/67 (głowica z membraną FL.M, FH.M)
IP 63 (pozostałe głowice)
Wodór: T90 ≤ 9 s TAlarm(T20) ≤ 3 s
Metan: T90 ≤ 13 s TAlarm(T20) ≤ 4 s
Propan: T90 ≤ 17 s TAlarm(T20) ≤ 4 s
Etanol: T90 ≤ 18 s TAlarm(T20) ≤ 5 s

Ang: Sink / source
300 Ω
30 V (maksymalne napięcie między zaciskami
„S” i „-”)
3 sztuki, Styki zwierne: 24 V / 0,3 A
Niezabezpieczone
RS-485, Modbus ASCII/RTU, Sigma Bus, od 19200
Bd 7E1
Teta Bus

Znamionowe parametry zasilania:
•
Napięcie U ZAS
•
Moc PZAS

230 V AC ± 10%; 60 W
21 - 29 V DC; 60 W

Warunki środowiskowe:
•
Zakres temperatur otoczenia
•
•
Zakres wilgotności względnej

Dla zasilania 230 V ~: -10 – +40OC
Dla zasilania 24 V : -10 – +50OC
10 - 90% ciągle, 0 - 99% chwilowo

Stopień IP

IP 65

Parametry wejść dwustanowych:
•
RWE
•
nieaktywne
•
aktywne
•
Parametry czasowe
Parametry wyjść dwustanowych:
•
przekaźniki

•

wyjścia sygnalizatorów

Parametry komunikacji cyfrowej:
Port „DETECTORS BUS”
•
Standard elektryczny
•
protokół komunikacyjny
Port serwisowy
•
Standard elektryczny
•
Typ złącza
Wbudowana sygnalizacja optyczna

III
0,5 – 2,5 mm² (dla przewodów podwójnych
należy zastosować tulejki 2 x 1 mm2 lub 2 x 0,75
mm²)

Specyfikacje techniczne

LTT

10 kΩ
0 - 1 V DC polaryzacja dowolna
10 - 30 V DC polaryzacja dowolna
Najkrótszy zauważalny przez system
impuls wynosi 0,2 s
3 sztuki, obciążalność:
DC1: 230 V / 0,25 A
DC1: 24 V / 3 A
AC1: 230 V ~ / 3 A
Łączny prąd dla wszystkich styków nie
większy niż 3 A
Aktywne, 24 V / 1,15 A, zabezpieczone
bezpiecznikiem

RS-485 nieizolowane
Sigma BUS
USB nieizolowane, klasa V2.0
Mini-B
Wyświetlacz typu LCD, monochromatyczny,
ok. 2,4’’
Wskaźniki typu LED

Wbudowana sygnalizacja akustyczna

60 dB w odległości 1 m

Klasa ochronności elektrycznej

I – dla zasilania 230 V AC,
III – dla zasilania 24V DC
Konstrukcja urządzenia w oparciu o klasę II

Przekrój kabla złącz zaciskowych

0,2 – 2,5 mm2
(dla przewodów podwójnych należy zastosować
tulejki 2 x 1 mm2 lub 2 x 0,75 mm2)

Materiał obudowy

Aluminium pokryte farbą

Materiał głowicy

Stal kwasoodporna / Stal kwasoodporna + PTFE

Masa

1,3 kg

Materiał głowicy pomiarowej

Stal kwasoodporna / Stal kwasoodporna + PTFE

Materiał obudowy

Poliwęglan

Częstotliwość obowiązkowych przeglądów serwisowych

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

Masa

1,5 kg

Sposób montażu

4 otwory na wkręt średnica 4 mm, rozstaw 189,3
x 90 mm,
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Urządzenia
HTT

Znamionowe parametry zasilania:
•
Napięcie U ZAS

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
PW-089-C-X

•

Moc PZAS

18 – 30 V
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
Wbudowana sygnalizacja akustyczna

RS-485
Sigma BUS
RS-485
Modbus ASCII/RTU, 4800 – 115200 b/s
Poziom 1: 70 dB w odległości 1 m
Poziom 2: 90 dB w odległości 1 m

Znamionowe parametry zasilania:
•
Napięcie U ZAS
Warunki środowiskowe:
•
Zakres temperatur otoczenia
•
Zakres wilgotności względnej

10 – 30 V

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

ATEX

II 2G pending

Stopień IP

IP 65

Parametry komunikacji cyfrowej
•
Port SBUS
Standard elektryczny
Protokół komunikacyjny
•
Port ExBUS
Standard elektryczny
Protokół komunikacyjny
Parametry wejść sterujących
•
Nieaktywne
•
Aktywne

RS-485
Sigma BUS
RS-485
Modbus ASCII, RTU, 4800 – 115200 bod
0–1V
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

Klasa ochronności elektrycznej

III

Wpusty kablowe (zakres dławionych
średnic kabla)

8 – 13 mm

Wpusty kablowe
•
Zakres dławionych średnic kabla

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)

•

Przekrój kabla złącz zaciskowych

0,5 – 2,5 mm2

Materiał obudowy

Stal nierdzewna 1.4301, poliwęglan

Materiał obudowy

Masa

około 1 kg (LTT2), około 1,5 kg (LTT4)

Aluminium, pokrycie farbą epoksydową, szklany
klosz

Sposób montażu

Wieszak, 2 otwory na wkręt, średnica 5 mm

18 | Sigma Gas

Gwint zewnętrzny

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

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