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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 14. 

Jak używać tego podręcznika?
W całym dokumencie przyjęto następującą symbolikę oznaczania kontrolek:

Symbol Znaczenie

Kontrolka świeci

Kontrolka mruga

Kontrolka wygaszona

Stan kontrolki nie jest określony (zależny od innych czynników)

Tabela 1: Znaczenie symboli użytych w dokumencie

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

Czujnik  Gazu  SmArtGas 4  jest  urządzeniem  zaprojektowanym  jako  część  Systemu  Bezpieczeństwa
Gazowego,  przeznaczonym  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). Warunkiem koniecznym który zapewnia, że urządzenie
jest bezpieczne oraz działa prawidłowo jest zgodność z dyrektywą ATEX i normami IECEx.

Ze względu na materiały wykorzystane w budowie czujnika przeznaczony on jest do detekcji gazów mało
reaktywnych (np. CO, CH4). 

Ilustracja 1: Lokalizacja i rola czujników gazu w Systemie Bezpieczeństwa Gazowego

1.1 Własności funkcjonalne

Główne cechy

Różnorodność wykrywanych gazów i par.

Szeroki zakres temperatur pracy.

Duży  wybór  interfejsów  użytkownika:   Modbus  ASCII,  4 – 20  mA,  wyjścia  przekaźnikowe,
wyświetlacz LCD/FLED, interfejs radiowy (Bluetooth).

Możliwość wykonania z sygnalizacją akustyczną.

Opcjonalne wersje obudowy: aluminium lub stal kwasoodporna.

Dedykowane dla czujnika akcesoria (patrz tabela 14).

Czujnik wyposażony w nowoczesną, zapewniającą optymalne parametry metrologiczne głowicę.

Uzyskanie w razie konieczności IP66/IP67 (w przypadku zastosowania odpowiedniej membrany).

Możliwość konfiguracji źródła prądowego (source/sink).
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Podstawowe funkcjonalności

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 Bezpieczeństwa Gazowego.

Rozwiązanie umożliwiające kalibrację czujników umieszczonych w trudno dostępnych miejscach.

Zdalna komunikacja z czujnikiem.

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.

1.2 Ochrona przeciwwybuchowa urządzenia

Ilustracja 2: Oznaczenia na tabliczce znamionowej  urządzenia

Nr pola Znaczenie

1 Numer jednostki notyfikacyjnej nadzorującej proces produkcji

2 Numer certyfikatów ATEX  oraz IECEx urządzenia

3 Cecha przeciwwybuchowa urządzenia

4 Informacja o temperaturze otoczenia, mocy oraz IP (patrz rozdział 7)

Tabela 2: Znacznie poszczególnych pól na tabliczce znamionowej

1.3 Dodatkowe informacje związane z ochroną przeciwwybuchową urządzenia

Zalecaną pozycją pracy czujnika jest pozycja głowicą w dół (patrz ilustracja 4). Inne pozycje mogą
znacząco obniżyć IP urządzenia.

Urządzenie nie powinno być pokryte pyłem.

Każdorazowo przykręcając pokrywę obudowy czujnika należy zwrócić uwagę na gwint obudowy.
Nieprawidłowe przykręcenie może spowodować uszkodzenie gwintu obudowy.

Nieprawidłowe zakręcenie śrubki zabezpieczającej pokrywę obudowy czujnika może spowodować
uszkodzenie gwintu obudowy.

Nieprawidłowe zakręcenie śrubki zabezpieczającej osłonę sensora może spowodować uszkodzenie
gwintu.
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Zdjęcie osłony ochronnej wpływa na jej poziom ochrony czujnika przed uderzeniami – urządzenie
nie może pracować bez osłony ochronnej (patrz ilustracja 13).

Nie należy naprawiać ognioszczelnych złącz urządzenia.

1.4 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 oraz IECEx,

stopień ochrony przeciwwybuchowej – nie gorszy niż czujnik (patrz tabela 11),

zakres temperatur pracy (patrz tabela 11),

posiadały odpowiedni gwint – patrz tabliczka znamionowa urządzenia,

posiadały podkładkę nylonową w celu zabezpieczenia powłoki obudowy (w przypadku obudowy
z aluminium).

Szczegóły podano w rozdziale 7.

1.4.1 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).

1.5 Kable

Dobierając przewody należy zadbać o to, żeby zakres temperatur pracy był zgodny z informacją podaną
w tabeli 11.

1.6 Element zaślepiający

W przypadku,  gdy  pojawi  się  potrzeba  zdjęcia  osłony  ze  spiekiem (np.  w  celu  oczyszczenia  spieku  lub
wysłania  głowicy  z  sensorem  do  serwisu)  można  zastąpić  ją  elementem  zaślepiającym.  Pozwoli  to  na
zasilenie czujnika i jego bezpieczną pracę.

1.7 Zasada działania

Czujnik mierzy koncentrację danego składnika, a następnie zamienia ją – w zależności od odmiany (opisanej
dalej) – na sygnał zrozumiały dla innych urządzeń Systemu Bezpieczeństwa Gazowego. Oprócz wykonania
pomiaru, czujnik analizuje wartość zmierzonego stężenia i może informować o przekroczeniu następujących
wartości progowych:

ostrzeżenie 1,

ostrzeżenie 2,

alarm,

przeciążenie gazowe (grożące uszkodzeniem sensora).

Oprócz  powyższego,  czujnik  jest  urządzeniem  samo-diagnozującym  się  –  w  przypadku  wykrycia
nieprawidłowości w działaniu informuje o tym fakcie użytkownika.
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1.8 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 [3]) – zatrzaśnięta została ostania 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.

Podczas  wygrzewania  czujnik  dokonuje  pomiarów  (jednak  nie  informuje
o zagrożeniach)  –  w  przypadku  przekroczenia  stężenia  powyżej  jego  zakresu
pomiarowego może dojść do uszkodzenia sensora.   

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 jednostkę sterującą).
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.

Tabela 3: Stany czujnika

1.9 Wykrywane gazy

Informacje na ten temat znaleźć można w Przewodniku – „System Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas”
(POD-070-PL).

1.10 Sygnał wyjściowy

Port komunikacyjny RS-485 – port cyfrowy, pozwalający na łatwą integrację z systemami transmisji
danych, wizualizacji w instalacjach AKP czy sterownikami przemysłowymi – szczegóły patrz punkt
4.2.

Wyjście 4 – 20 mA – standardowy sygnał prądowy, pozwalający na łatwą integrację czujników
z innymi systemami automatyki, np. ze sterownikami przemysłowymi – szczegóły patrz punkt 4.3.

Wyjście  przekaźnikowe  –  pozwala  na  bezpośrednie  wykorzystywanie  czujników  do  sterowania
urządzeniami wykonawczymi – szczegóły patrz punkt 4.4.

1 Stan występuje tylko dla czujników z sensorem katalitycznym, w których aktywny jest mechanizm blokady.
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1.11 Czujnik z głowicą FL.C

W przypadku czujników zlokalizowanych w miejscach trudno-dostępnych (np. wysoko pod sufitem) istnieje
możliwość wykonania z głowicą (H=FL.C) umożliwiającą podanie gazu wzorcowego bezpośrednio na czujnik.

Takie rozwiązanie ułatwia kalibrację czujnika – jedną końcówkę węża (o wymiarach 6 / 4 mm) podpinamy do
czujnika, drugą opuszczamy w miejsce dostępne dla operatora – patrz ilustracja 3.

Głowica FL.C może być stosowana jedynie do wybranych gazów – szczegóły patrz DOK-6073-
PL „Zestawienie parametrów pomiarowych czujników”

Procedurę kalibracji opisano w rozdziale 6.6.2.2. Dodatkowo, w przypadku kalibracji czujnika z głowicą FL.C
należy pamiętać o poniższych ograniczeniach:

przepływ gazu wzorcowego powinien wynosić 0,5 l/min,

prędkość wiatru w pobliżu czujnika nie może być większa niż 0,5 m/s.

Producent zaleca zastosowanie Punktu Podania Gazu Wzorcowego oraz odpowiedniego węża – szczegóły
patrz punkt 9.

Ilustracja 3: Kalibracja czujnika z głowicą FL.C
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2 Bezpieczeństwo

Zabrania się testowania czujnika gazem o nieznanym składzie lub za dużym stężeniu. Może to
spowodować trwałe uszkodzenie sensora.

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

Mimo  wyłączenia  zasilania  Systemu Bezpieczeństwa Gazowego  istnieje  możliwość,  że
źródłem niebezpiecznego napięcia na zaciskach jednostki sterującej może być inny system
(np. system wentylacji wykorzystujący wyjścia stykowe).

W czasie wykonywania prac remontowo-budowlanych (w tym  malowanie ścian, podłóg czy
instalacji  technologicznych,  nakładanie  izolacji  termicznych,  uszczelnianie)  odpowiednio
zabezpieczyć urządzenie.

Przed  malowaniem  podłóg  (w  tym  pasów  i  powierzchni  zabezpieczających  czy
antypoślizgowych) zabezpieczyć urządzenie.

Przed  zastosowaniem  silikonów  lub  materiałów  zawierających  silikony  (farby,  kleje,
uszczelniacze,  itp.)  zabezpieczyć  urządzenie.  Zabezpieczenie  można  usunąć  dopiero  po
całkowitym wyschnięciu zastosowanej substancji chemicznej i wywietrzeniu pomieszczenia. 

2.1 Uwarunkowania dotyczące środowiska pracy

Informacje dotyczące środowiska pracy można znaleźć w Przewodniku – „System Bezpieczeństwa Gazowego
Sigma Gas” (POD-070-PL).

s. 11|31 Podręcznik Użytkownika: POD-061-PL R12



www.atestgaz.pl

3 Opis budowy

Ilustracja 4: Budowa urządzenia i jego wymiary

Ilustracja 5: Budowa czujnika w wersji z akustyką (FLED.A)
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4 Interfejsy wejścia – wyjścia 

4.1 Interfejsy elektryczne

Wygląd listwy zaciskowej zależy od konfiguracji  urządzenia (szczegóły patrz punkt  10).  Poniżej  pokazano
listwy z wszystkimi możliwymi zaciskami. 

4.1.1 Wersja z portem cyfrowym RS-485

Ilustracja 6: Listwa zaciskowa dla wersji z portem cyfrowym RS-485

Nr listwy 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

Tabela 4: Opis listwy dla wersji z portem cyfrowym RS-485

4.1.2 Wersja z portem cyfrowym Teta Bus

Ilustracja 7: Listwa zaciskowa dla wersji z portem cyfrowym Teta Bus

Nr listwy Nazwa Zacisk Opis

X1 TETA BUS -, + Linie sygnałowo-zasilające portu Teta Bus

4-20 S Wyjście prądowe 4 – 20 mA

X2 R1.1 – R3.2 Zaciski przekaźników

Tabela 5: Opis listwy dla wersji z portem cyfrowym Teta Bus
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4.2 RS-485

Komunikacja  po  złączu  RS-485  odbywa  się  wg  protokołu  Modbus  ASCII  lub  Sigma  Bus  (w  przypadku
współpracy z urządzeniami systemu Sigma).

Dla czujników z wyjściem RS-485 sygnał wyjściowy ma postać cyfrową (patrz załącznik [4]). Generalnie stan
czujnika opisują zmienne:

wynik pomiaru w procentach zakresu,

informacje o przekroczeniu progów alarmowych,

słowa statusu z informacją o awariach etc.

4.3 Wyjście prądowe

4.3.1 Tryb pracy – kierunek przepływu prądu

Wyjście  prądowe  może  pracować  w  dwóch  trybach  pracy:  sink  lub  source.  Poniżej  pokazano  sposób
podłączenia czujnika dla obu trybów pracy.

Ilustracja 8: Sposób podłączenia czujnika w zależności od kierunku przepływu prądu

Informacje na temat maksymalnych wartości Us oraz Robc  podano w tabeli 11.

Szczegóły dotyczące konfiguracji podano w rozdziale 6.4.1.

4.3.2 Tryb pracy – sposób kodowania informacji

Sygnał  prądowy  może  być  proporcjonalny  do  stężenia  wykrywanego  gazu  (sygnał  wyjściowy  ciągły).
Wartości sygnałów podano w tabeli poniżej.

Prąd wyjściowy Stan

2 mA Awaria krytyczna

Od 4 mA do 20 mA
Wartość odpowiadająca mierzonemu stężeniu gazu: 
4 mA – 0% zakresu
20 mA – 100% zakresu

22 mA Przeciążenie gazowe

Tabela 6: Sygnał wyjściowy ciągły

s. 14|31 Podręcznik Użytkownika: POD-061-PL R12

-

+

S

A

Source
-

+

S

A

Sink

R
OBC

U
S



www.atestgaz.pl

Sygnał  prądowy może  być  zależny  od  alarmów (dyskretne  wartości  prądu).  Wartości  sygnałów podano
w tabeli poniżej.

Prąd wyjściowy Stan

2 mA Awaria krytyczna

4 mA Brak alarmu

9 mA Ostrzeżenie 1

11 mA Ostrzeżenie 2

13 mA Alarm

22 mA Przeciążenie gazowe

Tabela 7: Wartości prądu dla wyjść dyskretnych 

Konfiguracja  trybu  pracy  związanego  z  kodowaniem  informacji  odbywa  się  za  pomocą  dedykowanego
oprogramowania – szczegóły patrz punkt 6.4.

4.4 Wyjście przekaźnikowe

Dostępne są trzy sygnały stykowe. Każdy z nich może być skonfigurowany następująco:

sygnał  wyzwalania

• Ostrzeżenie 1,

• Ostrzeżenie 2,

• Alarm,

• Awaria,

tryb pracy: zanegowane bądź nie.

Konfiguracja wyjść  przekaźnikowych odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania – szczegóły
patrz punkt 6.4.

Parametry wyjść przekaźnikowych opisane są w tabeli 11.

4.5 Interfejs radiowy Bluetooth (WI=BT)

Interfejs  radiowy  pozwala  operatorowi  na  zdalną  komunikację  z  czujnikiem,  przy  użyciu  dedykowanej
aplikacji (szczegóły patrz punkt 6.4).

Działanie interfejsu radiowego Bluetooth zależy od aktualnego trybu pracy oraz położenia klucza. Szczegóły
podano w tabeli 8.

Tryb pracy interfejsu Przyłożony klucz
Czujnik widoczny na liście

urządzeń z interfejsem
Bluetooth

Możliwe połączenie
z czujnikiem

Czujnik niewidoczny - Nie Nie

Czujnik  zawsze  widoczny,  podłączenie
tylko z kluczem

Nie
Tak

Nie

Tak Tak

Widoczność i podłączenie tylko z kluczem
Nie Nie Nie

Tak Tak Tak

Czujnik zawsze widoczny i dostępny - Tak Tak

Tabela 8: Tryby pracy czujnika z interfejsem radiowym
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Poniżej pokazano sposób przyłożenia klucza magnetycznego.

Ilustracja 9: Sposób przyłożenia klucza magnetycznego

Zamiast  klucza magnetycznego można zastosować mocny magnes neodymowy. Sposób jego przyłożenia
pokazano na ilustracji 10.

W przypadku zastosowania magnesu należy zwrócić uwagę na orientację jego biegunów.

Ilustracja 10: Sposób przyłożenia magnesu

Po połączeniu czujnika z aplikacją klucz/magnes można usunąć.

5 Interfejs użytkownika

Szczegółowy opis interfejsu użytkownika podano w załączniku [5].
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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 i wilgocią innymi równoważnymi metodami.

Transport powinien odbywać się w warunkach środowiskowych opisanych w tabeli 11.

6.2 Montaż

6.2.1 Lokalizacja czujników

Lokalizacja czujników powinna zostać określona przez projektanta systemu. Informacje na ten temat znaleźć
można w Przewodniku – „System Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas” (POD-070-PL).

6.2.2 Instalacja mechaniczna

Urządzenie powinno być zamontowane na płaskiej, pionowej ścianie w orientacji pokazanej na ilustracji  5
(głowicą pomiarową w dół) przy pomocy dwóch kołków rozporowych lub śrub M5.

Czujniki  opcjonalnie  doposażone  są  we  wspornik  montażowy  (patrz  tabela  14),  pozwalający  na
zamontowanie czujnika w pewnej odległości od ściany (np. w przypadku nierównych ścian). Zapobiega to
gromadzeniu się wilgoci na czujniku, w przypadku gdyby po ścianie spływała woda.

Istnieje  możliwość  zabezpieczenia  czujnika  również  przed  opadami  atmosferycznymi  (deszczem  lub
śniegiem) poprzez zastosowanie Domku Pogodowego (patrz tabela 14).

6.2.3 Instalacja elektryczna

Zastosowany ognioszczelny wpust kablowy umożliwia wprowadzanie kabli o średnicach w ściśle określonym
zakresie. Sugerowane typy kabli zawarte są w  Przewodniku – „System Bezpieczeństwa Gazowego Sigma
Gas” (POD-070-PL).

Przy wykonywaniu połączeń elektrycznych należy przestrzegać następującej kolejności:

upewnić  się  iż  podłączane  przewody  są  odłączone  od  jakichkolwiek  obwodów  elektrycznych
i potencjałów,

upewnić się iż w czasie montażu nie występuje zagrożenie wybuchem bądź pożarem,

odblokować pokrywę czujnika, luzując śrubę blokującą pokrywę, znajdującą się na jej obwodzie,

odkręcić pokrywę czujnika,

zdjąć pokrywę czujnika,

poluzować wpust kablowy,

po przygotowaniu (patrz załącznik  [6]) wprowadzić kabel poprzez wpust kablowy – w przypadku
wpustu  z  regulowaną  średnicą  dławienia  zastosować  odpowiednią  uszczelkę  –  dodatkowe
informację w POD-066-PL „Wpusty kablowe stosowane w oferowanych urządzeniach”.

Należy zwrócić uwagę by średnica zewnętrzna kabla odpowiadała rodzajowi zastosowanego
wpustu kablowego.

odpowiednio  ułożyć  kabel  (należy  zwrócić  uwagę  na  naprężenia  mechaniczne  oraz  możliwość
dostania się do czujnika wody, spływającej po źle ułożonym przewodzie) – patrz ilustracja 11,

dokręcić wpust kablowy,
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nakręcić pokrywę czujnika, upewniając się, iż uszczelka znajduje się na swoim miejscu,

dokręcić śrubę zabezpieczającą,

upewnić się, że drugi otwór zaślepiony jest odpowiednim korkiem.

Uziemić  czujnik  podłączając  przewód  do  zacisku  uziemiającego  (zgodnie
z ilustracją 11). Należy zastosować przewód o przekroju co najmniej 0,5 mm2.

Połączenie  uziemiające  należy zabezpieczyć  przed  korozją  (np.  niewielką  ilością  wazeliny
technicznej).

Ilustracja 11: Podłączenie uziemienia oraz prawidłowe ułożenie przewodu

Ekran przewodu powinien być zaizolowany, lekko wystawać z wpustu kablowego wewnątrz czujnika. Ekranu
nie wolno podłączać do jakiegokolwiek punktu urządzenia. 

Szczegółowy opis przygotowania kabla oraz podłączania przewodu do czujnika zawarty jest
w załączniku [6].

Po stronie jednostki sterującej ekrany należy podłączyć do uziemienia.

Oprzewodowanie czujników należy prowadzić możliwie daleko od kabli energetycznych / wysokoprądowych,
najlepiej w wydzielonych korytkach.

Instalacja  Systemu Bezpieczeństwa Gazowego  nie  jest  iskrobezpieczna.  Uszkodzenie
przewodu jest niebezpieczne.

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
wyłącznie połączenie we wspólnej tulejce zaciskowej (szczegóły podano w tabeli 11).

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

Nieużyte styki śrubowe muszą być zaciśnięte.

6.3 Uruchomienie

Przed podłączeniem zasilania do urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy składowe urządzenia
są dokładnie przykręcone (wpust kablowy, korek czy pokrywa obudowy) oraz, że wkręcone są wszystkie
śruby blokujące (w pokrywie obudowy czy w przepuście gazowym). Urządzenie powinno być odpowiednio
zabezpieczone przed samoczynnym demontażem.

Fabrycznie nowe czujniki są wywzorcowanie i sprawdzone. 

Zachowanie czujnika po podłączeniu zasilania opisane jest w tabeli 3. 

Jeżeli  wymagane  jest  sprawdzenie  systemu,  należy  na  czujniki  podać  gaz  testowy  i  sprawdzić  czy
czujnik/system zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami.

Zaleca  się  przeprowadzenie  rozruchu  instalacji  w  warunkach,  w  których  nie  występuje
zagrożenie gazowe – np. w czasie postoju technologicznego. 

W  przypadku  instalacji  rozległych  zaleca  się  sukcesywne  podłączanie  czujników  i  ich  stopniowe
uruchamianie. Ułatwi to znajdowanie i usuwanie ewentualnych błędów montażowych.

6.4 Konfiguracja urządzenia

Czujnik posiada dwie zwory, służące do konfiguracji urządzenia – patrz ilustracja 12.

Pozostałe parametry czujnika konfigurowane są za pomocą dedykowanego oprogramowania:

na komputery PC z systemem Windows – Sigma Toolbox,

urządzenia z systemem Android – Detector Toolbox. 

Oprogramowanie  można  pobrać  ze  strony  producenta
https://www.atestgaz.pl/kategoria/oprogramowanie/systemy-sigma/wszystkie
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Ilustracja 12: Widok czujnika – zwory konfiguracji

6.4.1 Konfiguracja źródła prądowego

Czujnik posiada wyjście prądowe, które w zależności od potrzeb może pracować jako źródło prądowe source
lub jako sink. – szczegóły patrz punkt 4.3.1.

Konfiguracja odbywa się poprzez założenie zwory – patrz poniższa tabela.

Ustawienia zworek Działanie

Źródło prądowe source (ustawienie domyślne)

Źródło prądowe sink

Tabela 9: Konfiguracja źródła prądowego

6.4.2 Terminatory końca linii

Port  komunikacyjny  wyposażony  jest  w terminator  końca  linii.  Aby  go  skonfigurować należy   otworzyć
obudowę i umieścić zworę w złączu terminatora (TERM.).

Ustawienia zworek Działanie

Terminator portu wyłączony (ustawienie domyślne)

Terminator portu załączony

Tabela 10: Konfiguracja terminatora linii

6.5 Diagnostyka

Informacje na temat sygnalizowanych przez czujnik awarii znajdują się w załączniku [5].

6.6 Czynności okresowe

Czujniki – a przede wszystkim sensory – są elementami podatnymi na starzenie i na wpływy środowiska.
Dlatego też czynności okresowe muszą być wykonywane systematycznie.
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Do czynności okresowych zaliczamy:

zerowanie

kalibrację czujników,

wymianę elementów eksploatacyjnych,

przeglądy okresowe.

6.6.1 Zerowanie

Sensory gazu charakteryzują się pewnym dryftem zera w czasie. Oznacza to, że w trakcie pracy czujnik może
wskazywać niewielkie stężenie gazu pomimo jego faktycznego braku na obiekcie.

Aby temu przeciwdziałać, należy skorzystać z funkcji zerowania (dostępnej w urządzeniach współpracujących
z czujnikiem, np. w jednostce sterującej).

W niektórych  konfiguracjach  czujnika  aktywny  jest  mechanizm automatycznego kasowania  tego  dryftu.
W takim przypadku nie trzeba używać w/w funkcji zerowania, a jej użycie w takim przypadku może jedynie
przyśpieszyć automatyczne zerowanie.

Efektem wykorzystania funkcji zerowania jest zmiana wskazania czujnika.

Funkcja  zerowania  dostępna  jest  tylko  dla  wąskiego  zakresu  wskazań  czujnika  (nie  istnieje
niebezpieczeństwo zerowania dużych stężeń).

Zaleca się przed wykonaniem funkcji zerowania podania na czujnik czystego powietrza.

6.6.2 Kalibracja

6.6.2.1 Zasady ogólne

Zastosowany w urządzeniu sensor gazu jest elementem podatnym na starzenie i wpływ środowiska, czego
naturalnym efektem jest spadek jego czułości.

W celu skompensowania tego efektu należy dokonywać okresowych kalibracji (z częstotliwością określoną
w Świadectwie Kalibracji – patrz tabela 11) wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta.

Należy pamiętać o tym, że kalibracja powinna następować każdorazowo:

po przekroczeniu terminu kolejnej kalibracji (data podana na Świadectwie Kalibracji lub informacja
podawana przez czujnik),

na skutek negatywnego wyniku przeglądu okresowego, lub

po przeciążeniu środowiskowym czujnika.

Czujniki produkcji Atest Gaz są klasyfikowane zgodnie z kategorią A (patrz załącznik [7]) opisującą warunki
środowiskowe kalibracji. 

W  przypadku  gdy  nie  ma  możliwości  zapewnienia  określonych  warunków  konieczny  jest  demontaż
urządzenia i jego kalibracja w siedzibie Atest Gaz.

Kalibracja czujnika następuje na drodze cyfrowej. Polega ona na podłączeniu urządzenia serwisowego

komputera klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem:

• do jednostki sterującej – wspólna magistrala danych przesyła informacje pomiędzy czujnikami
znajdującymi  się  w strefie  zagrożonej  wybuchem a jednostką  sterująca  zlokalizowaną  poza
strefą,  urządzenie serwisowe podłączamy do magistrali już poza strefą,

• bezpośrednio  do  czujnika:  po  otwarciu  obudowy (należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość
naruszenia  ochrony  przeciwwybuchowej  urządzenia–  patrz  punkt  1.3)  –  dopuszczalne
wyłącznie dla czujników znajdujących się poza strefą zagrożoną wybuchem,
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lub urządzenia z systemem Android

• bezpośrednio do czujnika – w przypadku urządzeń z interfejsem radiowym Bluetooth (WI=BT)
– szczegóły  patrz  punkt  4.5.  W  przypadku  zastosowania  urządzenia  serwisowego
dopuszczonego do pracy w strefach zagrożonych wybuchem możliwe jest wykonanie operacji
na czujniku wewnątrz strefy.

Do przeprowadzenia  kalibracji  należy  użyć  zestawu kalibracyjnego oraz  określonego gazu
wzorcowego – patrz tabela 14.

6.6.2.2 Procedura kalibracji

Procedura kalibracji polega na:

przełączeniu  wybranych  czujników  w  tryb  kalibracji  –  tryb  kalibracji  jest  rozpoznawany  przez
jednostki  sterujące  –  pozwala  to  na  unikanie  niepotrzebnego alarmowania  otoczenia  wskutek
reakcji czujnika na gaz testowy,

podaniu gazu wzorcowego

• gaz zerowy (np. powietrze syntetyczne lub azot),

• gaz wzorcowy (zależy od wykrywanego gazu i zakresu czujnika),

na  poszczególne  czujniki.  Wskazania  czujników  rejestrują  się  automatycznie  w  narzędziu
serwisowym,

analizie danych – wpisaniu współczynników korekcyjnych do czujników,

wyłączeniu trybu kalibracji.

W czasie kalibracji następuje określenie:

stopnia dryftu charakterystyki,

stopnia zabrudzenia spieku (pomiar czasu reakcji T90) w osłonie ognioszczelnej,

stopnia zużycia sensora.

Podczas kalibracji należy również sprawdzić parametry związane z ochroną przeciwwybuchową:

poprawność zadławienia przewodu, w razie konieczności dokręcenie wpustu kablowego,

uszkodzenie obudowy.

6.6.3  Wymiana elementów eksploatacyjnych

Czas życia elementów eksploatacyjnych podano w tabeli 13.

Zaleca  się  aby  wszelkie  prace  przy  głowicy  pomiarowej  były  wykonywane  przez  serwis
producenta lub odpowiednio przeszkolone osoby. 

Wszelkie prace muszą być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu czujnika.
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6.6.3.1 Wymiana osłony ze spiekiem {1}, {2}

Aby wymienić osłonę (np. w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia spieku) należy:

poluzować śrubkę zabezpieczającą (patrz ilustracja 5) kluczem imbusowym 1,5 mm,

wymienić osłonę (zwrócić uwagę na poprawność zamontowania – osłonę należy dokręcić aż do
wyczucia oporu),

dokręcić śrubkę zabezpieczającą (jeżeli śrubka nie wkręca się swobodnie do całkowitego ukrycia to
oznacza, że elementy składowe głowicy są nieprawidłowo złożone).

Należy zwrócić uwagę na możliwość naruszenia ochrony przeciwwybuchowej urządzenia– patrz punkt 1.3.

6.6.3.2 Wymiana membrany {3}

W celu wymiany membrany należy:

poluzować  śrubki  zabezpieczające  osłony  ochronnej  (patrz  ilustracja  13)  kluczem  imbusowym
1,5 mm,

zdjąć osłonę ochronną,

wymienić membranę,

Membranę należy ułożyć stroną hydrofobową na zewnątrz czujnika (patrz też ilustracje  13
oraz 14).

założyć osłonę ochronną i dokręcić śrubki zabezpieczające,

Przed montażem zwrócić uwagę, czy w rowku osłony ze spiekiem znajduje się oring (patrz
ilustracja 13).

Należy zwrócić uwagę na możliwość naruszenia ochrony przeciwwybuchowej urządzenia– patrz punkt 1.3.

Ilustracja 13: Budowa głowicy
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Ilustracja 14: Sposób identyfikacji hydrofobowej strony membrany

6.6.3.3 Wymiana sensora {4}

W czasie eksploatacji następuje naturalna utrata parametrów metrologicznych sensora. Kompensacja tego
zjawiska  następuje  poprzez  okresową,  systematyczną  regulację  wskazań  (patrz  pkt  6.6.2.2)  –  aż  do
momentu gdy niezbędna jest wymiana sensora. Przyjmuje się iż wymiany tej należy dokonać po utracie
czułości poniżej 50% czułości początkowej.

Wymiana sensora musi być zawsze powiązana z wzorcowaniem czujnika. 

W celu zdemontowania i zamontowania sensora należy:

poluzować śrubkę zabezpieczającą osłonę (patrz ilustracja 5) kluczem imbusowym 1,5 mm,

odkręcić  osłonę  sensora  (nie  dopuścić  do  obrócenia  przepustu  ze  względu  na  możliwość
uszkodzenia złącza wewnątrz obudowy),

wyjąć element wypełniający,

usunąć stary  i  zamontować nowy sensor  (lub moduł  sensora)  w głowicy,  zwracając  uwagę na
właściwe ustawienie złącz oraz odpowiednie ułożenie uszczelki,

włożyć  element wypełniający,

dalsze postępowanie opisano w pkt 6.6.3.1,

wykonać kalibrację czujnika.

Należy zwrócić uwagę na możliwość naruszenia ochrony przeciwwybuchowej urządzenia– patrz punkt 1.3.

Nie  wszystkie  błędy wynikające z  nieprawidłowego złożenia  głowicy  są  wykrywane przez
układ  diagnostyki  czujnika.  Każdorazowe  rozłożenie  i  złożenie  głowicy  pomiarowej  musi
zostać zweryfikowane poprzez podanie gazu i sprawdzenie reakcji czujnika na gaz.

s. 24|31 Podręcznik Użytkownika: POD-061-PL R12

Strona wewnętrzna, niehydrofobowa. 
Wyraźnie widoczne, błyszczące włókna. 
Powierzchnia bardziej porowata niż 
powierzchnia papieru.

Strona zewnętrzna, hydrofobowa. 
Powierzchnia matowa, gładsza niż 
papier do drukarki. 

Na zdjęciu membrana widoczna na tle białego papieru
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W przypadku uszkodzenia lub wykręcenia przepustu z obudowy czujnik należy odesłać do
producenta.

6.6.4 Konserwacja

Jedynym sposobem czyszczenia  urządzenia  jest  wycieranie  za  pomocą  wilgotnej  delikatnej  szmatki.  Do
czyszczenia czujnika nie wolno używać środków zawierających rozpuszczalniki, benzynę lub alkohole.

Czujnik  Gazu  SmArtGas 4  to  urządzenie  przeznaczone  do  pracy  w  strefach  zagrożonych  wybuchem.
W związku z tym należy wykonywać czynności związane z utrzymaniem ochrony przeciwwybuchowej:

sprawdzenie stanu oraz oczyszczenie spieków (na sucho, np. pędzelkiem, miotełką , szmatką),

sprawdzenie wpustu kablowego – poprawność wkręcenia oraz brak uszkodzeń.

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 Un

• Moc Pn

15 – 50 V    
0,1 – 4 W (w zależności od konfiguracji, patrz tabela 12)

Warunki środowiskowe Praca Przechowywanie

• Zakres temperatur otoczenia Ta

• Zakres wilgotności względnej

• Ciśnienie

Określony w zależności od:
• klasy temperaturowej  urządzenia

(patrz wiersz „ATEX / IECEx” poniżej),
• konfiguracji  urządzenia,  w  tym

również  zastosowanego  sensora
(patrz punkt 10)

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

0 – 40OC

30 – 90% ciągle

ATEX / IECEx
• Nr certyfikatu FTZU 19 ATEX 0028X / IECEx FTZU 20.0007X

Zakres temperaturowy, klasa temperaturowa oraz moc pobierana przez urządzenie
zależą od konfiguracji czujnika (patrz punkt 10):

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

0 FLED, FLED.A, LCD

HL, HH
T6 (T80°C): -40 < Ta < 65°C
T5 (T95°C): -40 < Ta < 80°C T6 (T80°C): -40 < Ta < 65°C

FL, FL.M, FL.C, FH, FH.M
T6 (T80°C): -40 < Ta < 50°C
T5 (T95°C): -40 < Ta < 60°C

T6 (T80°C): -40 < Ta < 50°C

Wymagania  dodatkowe  związane
z ATEX / IECEx
• Wymagany  zakres  temperaturowy  pracy

wpustu kablowego:

• Wymagany  zakres  temperaturowy  pracy
kabla:

Dla klasy T6: -40 < Tservice < 80°C
Dla klasy T5: -40 < Tservice < 100°C
Szczegóły patrz punkt 1.4

Dla klasy T6: -40 < Tservice < 85°C
Dla klasy T5: -40 < Tservice < 95°C
Szczegóły patrz punkt 1.5

Parametry czasowe (przykładowe) 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)
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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, 19200 Bd 7E1
• Teta Bus

Parametry komunikacji radiowej Bluetooth 4.2

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

Wymiary Patrz ilustracja 5

Wpusty kablowe
• Zakres dławionych średnic kabla
• Gwint zewnętrzny

Patrz punkt 10
M20 x 1,5

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

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

Parametry przyłącza do głowicy FL.C 6 / 4 mm

Materiał obudowy Patrz tabela 15 „E – obudowa”

Materiał głowicy Stal kwasoodporna

Masa 3,5 kg

Częstotliwość  obowiązkowych  przeglądów
serwisowych

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

Czas życia elementów eksploatacyjnych Patrz tabela 13

Sposób montażu • Do konstrukcji nośnej, 2 otwory na wkręt średnica 4 mm, rozstaw 127 mm
• Wskazane użycie wsporników montażowych – patrz tabela 14

Tabela 11: Dane techniczne

W tabeli  11 podano parametry  techniczne  standardowego  wykonania  czujnika.  Niektóre
z ww parametrów mogą być inne w przypadku wykonania  specjalnego.  Szczegóły  można
znaleźć w załączniku [2].
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W poniższej tabeli przedstawiono pobór prądu przez czujnik  w zależności od konfiguracji urządzenia.

Kod urządzenia
Pobór prądu [mA]

15 V 24 V

PW-044 SG4

EC

0

FL, FL.M, FL.C, HL

20 20

LCD 45 35

FLED, FLED.A 125 75

PEL

0 100 70

LCD 115 80

FLED, FLED.A 205 125

IR

0
FL, FL.M, FL.C, HL 80 55

FH, FH.M, HH 155 95

LCD
FL, FL.M, FL.C, HL 95 65

FH, FH.M, HH 170 105

FLED, FLED.A
FL, FL.M, FL.C, HL 185 110

FH, FH.M, HH 260 150

PID

0

FH, FH.M, HH

120 75

LCD 145 90

FLED, FLED.A 225 130

Tabela 12: Pobór prądu

8 Lista elementów eksploatacyjnych

Oznaczenie Element eksploatacyjny Czas życia Producent Kod produktu

{1} Oddychająca osłona ognioszczelna Zależny od środowiska Atest Gaz PWS-046-A

{2} Osłona ognioszczelna ze spiekiem 2,5 mm Zależny od środowiska Atest Gaz PWS-055-A

{3} Membrana hydrofobowa Zależny od środowiska Atest Gaz EM-197A

{4} Sensor z uszczelką Zależny od typu sensora - -

Tabela 13: Lista elementów eksploatacyjnych 
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9 Lista akcesoriów

Kod Produktu Opis

PW-063-A Adapter Wentylacyjny AW1

PW-064-WM4 Wspornik Montażowy WM4

PW-064-WM6 Wspornik Montażowy WM6

PW-064-WM11 Wspornik Montażowy WM11

PW-069-DP2 Daszek do wspornika WM6

PW-082-X Zestaw Kalibracyjny

PW-049-CB6 Kabel Serwisowy CB6

EM-183-A Zaślepka Przepustu

PW-125-KEY1 Klucz Magnetyczny KEY1

PW-126-A Punkt Podania Gazu Wzorcowego

TUBES_INTERNATIONAL_SH-PURE-06_04 Wąż SH-PURE-06/04, przeźroczysty, materiał: poliuretan PUR

- Gaz wzorcowy

Tabela 14: Lista akcesoriów
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10 Sposób oznaczania produktu

Czujnik Gazu SmArtGas 4

 PW-044-SG4- - - - - - - - - -

   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

Temperatura pracy czujnika z wyświetlaczem może być również zawężona ze względu na ograniczenia
temperatury Ta wynikające z certyfikatu ATEX / IECEx – patrz tabela Dane techniczne.

0 Brak

LCD Wyświetlacz LCD i kontrolki LED (Ta: -20 – 50°C)
Uwaga: w temperaturze -20°C może wystąpić zmniejszenie kontrastu – trudniejszy odczyt

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

FLED.A Jasny, wielokolorowy wyświetlacz statusu czujnika doposażony w sygnalizator akustyczny
(Ta: -40 – 60°C) 

   Głowica

Temperatura pracy czujnika z wybraną głowicą może być również zawężona ze względu na ograniczenia
temperatury Ta wynikające z certyfikatu ATEX / IECEx – patrz tabela Dane techniczne.

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

   Obudowa

ALB Aluminium pokryte epoksydem – kolor obudowy – biały (kremowy)

ALZ Aluminium pokryte epoksydem – kolor obudowy – żółty
(wersja dostępna tylko dla autoryzowanych dystrybutorów)

SS Stal kwasoodporna

   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
0 Brak

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

Tabela 15: Konfiguracja urządzenia
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W  tabeli  15 podano  konfigurację  dla  standardowego  wykonania  czujnika.  Niektóre
konfiguracje mogą być inne w przypadku wykonania specjalnego. Szczegóły można znaleźć
w załączniku [2].

11 Załączniki

[1] DEZG136-PL – Deklaracja Zgodności UE – SmArtGas 4

[2] PU-Z-114-PL – SmArtGas 4, ProGas 4 – wykonanie specjalne

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

[4] PU-Z-113-PL – Mapa rejestrów Czujników Gazu SmArtGas 4, ProGas 4 oraz ReAct 4

[5] PU-Z-073-PL – Interfejs  użytkownika  oraz  kody  awarii  Czujników  Gazu  typu  PW-017,  PW-044
i PW-093

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

[7] PU-Z-039-PL – Klasyfikacja Substancji Chemicznych stosowanych w Atest Gaz
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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) 
SmArtGas 4

(Typ lub Kod produktu) 
PW-044

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 IIC T6...T5 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C...T95°C Db

lub

 II 2G Ex db IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

FTZU 19 ATEX 0028X PN-EN IEC 60079-0:2018-09
PN-EN IEC 60079-1:2014-12
PN-EN IEC 60079-31:2014-10

1026 Fizyko-Techniczny Instytut
Badawczy,  Pikartska  7,  716  07
Ostrawa-Radvanice,  Republika
Czeska

 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

s. 1/1 DEZG136-PL R05

•

Współwłaściciel
Aleksander Pachole

….........................................................
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SmArtGas 4, ProGas 4 – wykonanie specjalne
1 Czujniki gazu z szerszym napięciem zasilania

1.1 Opis
Ten wariant czujnika dostosowany jest do pracy w systemach ze standardem zasilania 12 V.

1.2 Dane techniczne
Poniższa tabela zawiera parametry różniące się względem wykonania standardowego (opisanego w rozdziale
Dane techniczne Podręcznika Użytkownika konkretnego czujnika).

Znamionowe parametry zasilania
• Napięcie Un

• Moc Pn

10,5 – 50 V 
0,1 – 4 W (w zależności od konfiguracji, patrz tabela Pobór prądu w Podręczniku
Użytkownika konkretnego czujnika)

1.3 Sposób oznaczania produktu
Czujnik przeznaczony do stref Ex Czujnik Gazu SmArtGas 4 PW-044-SG4.LV-X

Czujnik nie przeznaczony do stref Ex Czujnik Gazu ProGas 4 PW-017-PG4.LV-X

X – pozostałe człony kodu urządzenia – szczegóły patrz Podręcznik Użytkownika dla danego czujnika, rozdział
Sposób oznaczania produktu.

W poniższej tabeli przedstawiono konfiguracje urządzenia możliwe do zrealizowania.

Kod urządzenia

PW-044 SG4.LV

EC

0

FL, FL.C, FL.M, HL

LCD

FLED, FLED.A

PEL
0

LCD

IR
0 FL, FL.C, FL.M, FH, FH.M, HL, HH

LCD FL, FL.C, FL.M, HL

PID
0

FH, FH.M, HH
LCD

PW-017 PG4.LV

EC

0

FL, FL.M, FL.C, HL, HR
PEL

IR FL, FL.C, FL.M, FH, FH.M, HL, HH, HW

PID FH, FH.M, HH
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2 Czujnik dedykowany do określonych aplikacji (szczegóły u producenta)

2.1 Dane techniczne
Parametry czujnika opisane są w rozdziale Dane techniczne Podręczniku Użytkownika konkretnego czujnika.

2.2 Sposób oznaczania produktu

Czujnik Gazu SmArtGas 4 PW-044-SG4- - - - - - - - - -

   Moduł przetwornika PELm Katalityczny, do 40% DGW

   Wyświetlacz 0 Brak

   Głowica HL Ze spiekiem, wykonanie ze stali kwasoodpornej

   Obudowa ALB Aluminium pokryte epoksydem – kolor obudowy – biały (kremowy)

   Zakres temperaturowy 0 Standard

   Interfejs cyfrowy 485 RS-485

   Interfejs prądowy /przekaźnikowy 0-0
420-PK

Brak
4 – 20 mA (sink/source) + 3 x przekaźnik

   Interfejs radiowy 0 Brak

   Konfiguracja parametrów

           pomiarowych

C.CH4.40L.B
C.C3H8.40L.B
C.H2.40L.A

Sensor katalityczny, metan, 40% DGW (Ta: -20 – 50°C)
Sensor katalityczny, propan, 40% DGW (Ta: -20 – 50°C)
Sensor katalityczny, wodór, 40% DGW (Ta: -20 – 50°C)

   Wpust kablowy

EX.NB01
EX.NB02

Mosiądz niklowany, regulowany zakres dławienia 4 – 12 mm
Mosiądz niklowany, regulowany zakres dławienia 10 – 16 mm
Dodatkowe  informacje  POD-066-PL  „Wpusty  kablowe  stosowane
w oferowanych urządzeniach”

Czujnik Gazu ProGas 4 PW-017-PG4- - - - - - - - - -

   Moduł przetwornika PELm Katalityczny, do 40% DGW

   Wyświetlacz 0 Brak

   Głowica HL Ze spiekiem, wykonanie ze stali kwasoodpornej

   Obudowa AL Aluminium pokryte farbą

   Zakres temperaturowy 0 Standard

   Interfejs cyfrowy 485 RS-485

   Interfejs prądowy /przekaźnikowy
0-0
420-PK

Brak
4 – 20 mA (sink/source) + 3 x przekaźnik

   Interfejs radiowy 0 Brak

   Konfiguracja parametrów

           pomiarowych

C.CH4.40L.B
C.C3H8.40L.B
C.H2.40L.A

Sensor katalityczny, metan, 40% DGW (Ta: -20 – 50°C)
Sensor katalityczny, propan, 40% DGW (Ta: -20 – 50°C)
Sensor katalityczny, wodór, 40% DGW (Ta: -20 – 50°C)

   Wpust kablowy
STD.NB03 Mosiądz niklowany, zakres dławienia 7 – 13 mm

Dodatkowe  informacje  POD-066-PL  „Wpusty  kablowe  stosowane
w oferowanych urządzeniach”
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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
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Mapa rejestrów Czujników Gazu SmArtGas 4, 
ProGas 4 oraz ReAct 4
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
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Interfejs użytkownika oraz kody awarii Czujników Gazu 
typu PW-017, PW-044 i PW-093

1 Symbolika oznaczania kontrolek

Symbol Znaczenie

Kontrolka świeci

Kontrolka mruga

Kontrolka wygaszona

Stan kontrolki nie jest określony (zależny od innych czynników)

2 Czujnik gazu z wyświetlaczem FLED (D=FLED) / FLED.A (D=FLED.A)

W przypadku zastosowania czujnika z czterokolorowym wyświetlaczem statusu czujnika FLED informacje na
temat stanu czujnika pokazywane są za pośrednictwem kolorów.

Barwa Opis Sygnalizacja akustyczna
(tylko dla wersji D=FLED.A)

 – zielona Prawidłowa praca czujnika -

 /   –  czerwona  naprzemiennie  z
zieloną

Przekroczony  pierwszy  próg
ostrzeżenia

 /   – zielona naprzemiennie z dwoma
mrugnięciami  żółtej  w  odstępie  30-to
sekundowym

Awaria niekrytyczna czujnika -

 – czerwona Alarm Modulowany sygnał dźwiękowy

 – żółta Awaria krytyczna czujnika -

 – biała Test, kalibracja -

3 Czujnik gazu z wyświetlaczem LCD (D=LCD)

3.1 Opis kontrolek stanu czujnika

Kontrolka Barwa Opis

1  – czerwona Przekroczony pierwszy próg ostrzeżenia

2  – czerwona Przekroczony drugi próg ostrzeżenia

ALARM  – czerwona Przekroczony próg alarmowy

 – żółta Awaria czujnika

 – zielony Czujnik pracuje normalnie (stan pracy czujnika)

 – czerwona Przeciążenie gazowe

Wyświetlacz posiada obszar światłoczuły, który zapewnia odpowiednie podświetlenie wyświetlacza podczas
pracy w nie oświetlonym pomieszczeniu.
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3.2 Sygnalizacja stanu czujnika – alarmy gazowe

Sytuacja Opis Kontrolki / wyświetlacz1

Brak zagrożenia Czujnik  pracuje  poprawnie,  dokonuje  pomiaru  stężenia,
o czym świadczy świecąca ciągłym światłem kontrolka .

Ostrzeżenie 1 Stężenie gazu jest powyżej pierwszego progu ostrzeżenia.
Na panelu świeci ciągłym światłem kontrolka 1.
Czujnik dokonuje pomiaru o czym świadczy ciągłe światło
kontrolki .

Ostrzeżenie 2 Stężenie gazu jest powyżej drugiego progu ostrzeżenia.
Na panelu świecą ciągłym światłem kontrolki 1 oraz 2.
Czujnik dokonuje pomiaru o czym świadczy ciągłe światło
kontrolki .

Alarm Stężenie gazu jest powyżej progu alarmu.
Na  panelu  świecą  ciągłym  światłem  kontrolki  1,  2  oraz
ALARM.
Czujnik dokonuje pomiaru o czym świadczy ciągłe światło
kontrolki .

Przeciążenie Stężenie gazu jest powyżej wartości przeciążenia.
Na panelu świecą ciągłym światłem kontrolki 1, 2, ALARM
oraz . Czujnik nadal dokonuje pomiaru o czym świadczy
ciągłe światło kontrolki .
Na wyświetlaczu pojawia się informacja HH_RANGE.

Blokada2 Stężenie gazu jest powyżej wartości przeciążenia.
Na panelu świecą ciągłym światłem kontrolki 1, 2, ALARM
oraz  kontrolka  .  Czujnik  jest  w  stanie  blokady
– zatrzaśnięta została ostania wartość stężenia. Czujnik nie
dokonuje pomiaru – wygaszona kontrolka . 
Na wyświetlaczu pojawia się informacja BLOKADA.

1 Opis wyświetlacza zawiera przykładową treść.
2 Stan występuje tylko dla czujników z sensorem katalitycznym. Aktywny mechanizm blokady.
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3.3 Sygnalizacja stanu czujnika – stany specjalne

Sytuacja Opis Kontrolki / Wyświetlacz

Wygrzewanie Przygotowanie  czujnika  do  pracy.  Jego  wskazania  są
ignorowane.
Kontrolki zapalają się kolejno zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Wygrzew.

Kalibracja Czujnik  jest  w  stanie  kalibracji  –  jego  wskazania  są
ignorowane.
Kontrolka   mruga  równomiernie.  Pozostałe  kontrolki
wygaszone.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Kalibracja.

Test Czujnik jest w stanie testu – jego wskazania są symulowane
ale wszelkie sygnały są traktowane jak prawdziwe. Możliwe
są alarmy gazowe oraz awarie.
Kontrolka  – dwa mrugnięcie na 2 s  (_∏_∏_____).
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Test.

Awaria 
niekrytyczna

Niesprawność  czujnika  zagrażająca  jego  dokładności
pomiarowej  (np.  przekroczenie  czasu  do  kalibracji
okresowej lub niewielki dryft zera).
Czujnik nadal dokonuje pomiaru.
Kontrolka  mruga równomiernie.

Awaria krytyczna Czujnik jest uszkodzony, nie dokonuje pomiarów.
Kontrolka   świeci  światłem  ciągłym,  pozostałe
wygaszone.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat AWK2100H.

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. 3/5 Załącznik: PU-Z-073-PL R07

•

ALARM1 2

S/N  XXX
Wygrzew.

ALARM1 2

0,0 ppm
Kalibracja

ALARM1 2

0,0 ppm
Test

ALARM1 2

0,0 ppm
_____

ALARM1 2

0,0 ppm
AWK2100H



www.atestgaz.pl

3.4 Sygnalizacja w zależności od stężenia gazu mierzonego przez czujnik
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3.5 Kody awarii

Komunikat Opis

AWK<kod awarii> Awaria krytyczna – czujnik jest uszkodzony – nie dokonuje pomiarów.
Kod awarii jest liczbą szesnastkową, znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:

bit 0
bit 1 
bit 2
bit 3
bit 4
bit 5
bit 6
bit 7
bit 8 
bit 9
bit 10 
bit 11 
bit 12 
bit 13 
bit 14 
bit 15 

błąd pamięci nieulotnej
nieprawidłowe wartości w bloku danych 
uszkodzenie elektroniki
uszkodzenie elektroniki
ujemny dryft zera
uszkodzenie toru pomiarowego
uszkodzenie elektroniki
nieprawidłowa konfiguracja sprzętowa
zbiorcza awaria krytyczna – aktywna gdy którykolwiek bit AWK jest aktywny
uszkodzenie toru pomiarowego
uszkodzenie toru pomiarowego
zbyt wysoki sygnał sensora
zbyt niski sygnał sensora
uszkodzenie czujnika temperatury
uszkodzenie bloku programu
uszkodzenie bloku danych

AWN<kod awarii> Awaria  niekrytyczna –  niesprawność  czujnika  zagrażająca jego dokładności  pomiarowej
(np.  przekroczenie  czasu  do  kalibracji  okresowej)  lub  awaria  modułu  sprzętowego  nie
mającego wpływu na funkcję pomiarową czujnika.
Kod awarii jest liczbą szesnastkową, znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:

bit 8
bit 9
bit 10
bit 11
bit 12
bit 13
bit 14

zbiorcza awaria niekrytyczna – aktywna gdy którykolwiek bit AWN jest aktywny
nieprawidłowe napięcie zasilania czujnika
niewielki ujemny dryft zera
przeciążenie temperaturowe
awaria modułu Bluetooth
przekroczony czas kalibracji
ostrzeżenie monitora pracy wzmacniacza cyfrowego
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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.
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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.
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Ilustracja 2: Sposób umieszczenia kabla w czujniku
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Klasyfikacja Substancji Chemicznych 
stosowanych w Atest Gaz

Ze  względu  na  potrzebę  prezentowania  stałego,  wysokiego  poziomu  usług  serwisowych,
zapewnienia bezpieczeństwa procesu kalibracji oraz stworzenia podstaw do racjonalnej kalkulacji kosztów
tego  procesu,  w  przedsiębiorstwie  Atest-Gaz  opracowano  opisaną  poniżej  „Klasyfikację  Substancji
Chemicznych”.

Klasyfikacja określa złożoność procesu kalibracji danego typu czujników, biorąc pod uwagę dwa kryteria:
stabilność mieszanki kalibracyjnej (kryterium A):
• łatwość wytworzenia oraz jej trwałość,
• złożoność ergonomiczną czynności,
• wymagane doświadczenie i wiedzę pracownika wykonującego kalibrację,
• wymagane wyposażenie,
• wymagania środowiskowe dla procesu (np. warunki pogodowe).
bezpieczeństwo / potencjalne zagrożenie generowane przez mieszankę (kryterium B).

Obydwa  te  kryteria  mają  wpływ  zarówno  na  ostateczny  koszt  usługi  kalibracji  jak  też  i  na  poziom
kompetencji wymagany od osoby przeprowadzającej kalibrację.

Klasyfikacja ta jest stosowana zarówno przez spółkę Atest-Gaz jak też i przez współpracujące z nią podmioty
– dystrybutorów, autoryzowane punkty serwisowe oraz użytkowników systemów.

W przypadku kalibracji substancjami „krosowymi” klasyfikacja odbywa się zgodnie z kategorią substancji,
która jest stosowana (np. dla czujnika z sensorem PID jest to izobutylen, czyli gr. B0 A0).

Czujniki poddaje się klasyfikacji na etapie ofertowania.

Na kolejnej stronie prezentujemy tabele przedstawiające powyższe zależności.
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Kategoria Opis Warunki kalibracji obiektowej 

A0 Gazy butlowe,
stabilne środowiskowo

i
i

Brak opadów atmosferycznych,
brak silnych wiatrów,
temperatura powyżej – 10 oC¹.

W pozostałych przypadkach kalibracja w miejscu spełniającym ww. warunki
(konieczny demontaż czujników).

A1

Gazy butlowe,
niestabilne środowiskowo

lub pochłaniane przez
wilgoć

i
i
i

Brak opadów atmosferycznych, 
brak silnych wiatrów,
temperatura powyżej + 10 oC1,
RH poniżej 70 %.

W pozostałych przypadkach kalibracja w miejscu spełniającym ww. warunki
(konieczny demontaż czujników).

A2

Gazy niedostępne
w butlach, możliwe do

wygenerowania
obiektowo

jak A1

W pozostałych przypadkach kalibracja w miejscu spełniającym ww. warunki
(konieczny demontaż czujników).

A3 Kalibracja laboratoryjna

Kalibracja  obiektowa  niemożliwa,  tylko  kalibracja  laboratoryjna,
prawdopodobnie w siedzibie producenta.
Grupa  ta  obejmuje  także  warunki  wynikające  z  innych  powodów,  np.
konieczność kompensacji temperaturowej, nieliniowości sensora, konieczność
wykonania przeliczeń, zastosowania narzędzi specjalnych itp.

Tabela 1. Klasyfikacja Substancji Chemicznych stosowanych w Atest-Gaz. Kryterium A: stabilność mieszanki

Kategoria Opis Kryteria klasyfikacji

B0 Substancje bezpieczne
i
i
i

lub

stężenie składników palnych < 60% DGW,
stężenie składników toksycznych  NDSCh2,
stężenie tlenu < 25% obj.,
zbiornik < 3 dm3  (pojemność wodna) i p  70 atm,
wskazane ciekłe związki chemiczne, np.: paliwa lotnicze, 1,2-propanodiol.

B1 Substancje małego ryzyka

i
i
i

lub
lub

stężenie składników palnych < 60% DGW,
stężenie składników toksycznych  NDSCh2,
stężenie tlenu < 25% obj.,
zbiornik > 3 dm3 (pojemność wodna) lub p > 70 atm,
gazy toksyczne o stężeniu NDSCh ÷ 15 x NDSCh,
1-metoksy-2-propanol.

B2 Substancje dużego ryzyka lub
lub

gazy obojętne o stężeniu tlenu > 25% obj.,
gazy palne o stężeniu > 60% DGW,
wskazane ciekłe związki chemiczne, np.: styren, metanol, ksylen, toluen,
metakrylan metylu.

B3
Substancje skrajnie

niebezpieczne lub skrajnie
łatwopalne

lub
gazy toksyczne o stężeniu > 15 x NDSCh2,
wskazane  ciekłe  związki  chemiczne,  np.:  benzen,  formaldehyd,
dimetyloamina, 1,2-dimetoksyetan.

Tabela 2. Klasyfikacja Substancji Chemicznych stosowanych w Atest-Gaz. Kryterium B: BHP

1 Dopuszcza się kalibracje w niższych temperaturach, w przypadku gdy odpowiadają one warunkom pracy czujnika, np. chłodnie amoniakalne.
2 W przypadku braku wyznaczonej wartości NDSCh należy przyjąć 2 x NDS jako kryterium.
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Notatki
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Więcej szczegółów na temat urządzeń i innych elementów z naszej oferty znajdą 
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