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WúrÛd najnowszych rozwiπzaÒ
oferowanych przez firmÍ Alter
znajduje siÍ modu≥owy system

detekcji Smart (CO, LPG i CH4). Jest to
urzπdzenie oparte na rozwiπzaniach elek-
troniki mikroprocesorowej, ≥πczπce przy
tym funkcjonalnoúÊ, prostotÍ montaøu, ≥a-
twoúÊ obs≥ugi i uøytkowania. Produkt
przeznaczony jest do zabezpieczania m.in.
garaøy, parkingÛw, hal przemys≥owych itp.
System sprzyja minimalizacji kosztÛw
eksploatacji, w tym miÍdzy innymi kali-
bracji i montaøu. Zastosowanie dwuøy≥o-
wej cyfrowej magistrali ≥πczπcej urzπdze-

nia, znacznie obniøa koszty i pracoch≥on-
noúÊ instalacji. W zwartej obudowie za-
warte sπ wszystkie niezbÍdne uk≥ady oraz
wymienne modu≥y czujnikÛw. Moøna je
≥atwo wymontowaÊ w celu dokonania ka-
libracji, bez koniecznoúci demontaøu ca≥e-
go urzπdzenia i zak≥Ûcania pracy pozosta-
≥ych elementÛw systemu. W zaleønoúci
od potrzeb i uwarunkowaÒ technicznych,
w danej konfiguracji mogπ wystÍpowaÊ
rÛøne odmiany elementÛw. Wraz z syste-
mem oferowane jest wyposaøenie dodat-
kowe, ktÛre obejmuje: tablicÍ ostrzegaw-
czπ, syrenÍ alarmowπ oraz wizualizacjÍ
na ekranie komputera klasy PC.

System SSO 2004

Stacjonarny System Sygnalizacyjno-Od-
cinajπcy Typ SSO 2004 przeznaczony jest
g≥Ûwnie do zabezpieczania budynkÛw, ko-

t≥owni lokalnych i osiedlowych opalanych
paliwem gazowym, kot≥owni budynkÛw
mieszkalnych i uøytecznoúci publicznej
oraz podziemi budynkÛw naraøonych
na migracjÍ gazu, a takøe innych obiektÛw,
w ktÛrych wystÍpuje moøliwoúÊ powsta-
nia zagroøenia wybuchem lub zagroøenia
gazami toksycznymi (CO). Konfiguracja
centrali pozwala na niezaleønπ detekcjÍ ga-
zu (poprzez maksymalnie cztery g≥owice
detekcyjne) oraz opcjonalnπ detekcjÍ wy-
stπpienia poøaru. Wykrywanie gazu odby-
wa siÍ dwuprogowo (ostrzeøenie i alarm),
natomiast poøaru ñ jednoprogowo. Zasto-
sowanie sygnalizatora akustyczno-optycz-
nego pozwala na zdalnπ sygnalizacjÍ wy-
stπpienia alarmÛw.

Centrala sterujπca posiada moøliwoúÊ
sterowania urzπdzeniami wykonawczymi.
Podstawowym takim urzπdzeniem jest za-
wÛr odcinajπcy, s≥uøπcy do zamkniÍcia do-
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Przepisy prawa nak≥adajπ obowiπzek kontroli stÍøenia niebezpiecznych gazÛw w obiektach,
w ktÛrych istnieje moøliwoúÊ pojawienia siÍ ich w iloúciach zagraøajπcych zdrowiu i øyciu lu-
dzi. Do miejsc takich naleøπ miÍdzy innymi kot≥ownie gazowe, hale przemys≥owe czy garaøe
wielostanowiskowe. Artyku≥ prezentuje urzπdzenia przeznaczone do detekcji obecnoúci i stÍ-
øenia gazÛw znajdujπce siÍ w ofercie firmy Alter.

Rys. 2. Stacjonarny System Sygnalizacyjno-Odcinajπcy Typ SSO 2004 przeznaczony jest do wykry-
wania gazÛw oraz, opcjonalnie, poøarÛw.

Rys. 1. System detekcji Smart przeznaczony jest
do zabezpieczania m.in. garaøy, parkingÛw, hal
przemys≥owych itp.



p≥ywu gazu do instalacji w przypadku wy-
stπpienia zagroøenia. Innymi urzπdzeniami
wykonawczymi sπ: systemy wentylacji,
wyciπgi, nawiewy, wy≥πczniki zasilania itp. 

Detektor LD 100 

Przenoúny detektor LD 100 pozwala
na skutecznπ kontrolÍ nieszczelnoúci rÛø-
nego typu instalacji gazowych. Urzπdze-
nie jest proste i wygodne w obs≥udze. Pro-
dukowane jest w dwÛch wersjach. Podsta-
wowa ñ oznaczana LD 100, posiada obu-
dowÍ zapewniajπcπ moøliwoúÊ zastosowa-
nia detektora w przestrzeniach zagroøo-
nych wybuchem klasyfikowanych jako
strefy 1 i 2 niebezpieczeÒstwa wybuchu
gazÛw, par i mgie≥. Wersja LD100/N prze-
znaczona jest do stosowania wy≥πcznie po-
za wyznaczonymi strefami zagroøenia wy-
buchowego. 

Wyposaøenie detektora w giÍtkπ sondÍ
pozwala na dostosowania jej kszta≥tu i do-
tarcia nawet do najbardziej trudnodostÍp-
nych miejsc, a w po≥πczeniu z wysiÍgni-
kiem teleskopowym o d≥ugoúci ponad
200 cm umoøliwia kontrolÍ miejsc na
znacznych wysokoúciach (oko≥o 4,5 m).

Wartoúci stÍøenia ulotu gazu odczytywa-
na jest na siedmiopunktowej skali diodo-
wej. Kaøde przekroczenie progowe sygna-
lizowane jest akustycznie poprzez zmiennπ
czÍstotliwoúÊ sygna≥u düwiÍkowego sy-
gnalizatora akustycznego (im wyøsze stÍ-
øenie, tym wyøsza czÍstotliwoúÊ sygnali-
zacji). Przyrzπd posiada takøe uk≥ad kon-
troli sprawnoúci czujnika, co w przypadku
jego uszkodzenia, przerwy lub zwarcia
w obwodzie czujnika sygnalizowane jest
sygna≥em akustycznym oraz optycznym.
Uk≥ad zasilania detektora pozwala na wie-
logodzinnπ, ciπg≥π pracÍ przyrzπdu, a do-
datkowa ≥adowarka samochodowa umoø-
liwia jego do≥adowanie takøe w przypadku
braku dostÍpu do sieci. Przyrzπd posiada po-
rÍcznπ obudowÍ, co w po≥πczeniu z prostπ
obs≥ugπ oraz niewielkimi wymiarami i wagπ
pozwala na szeroki zakres zastosowaÒ. 
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Rys. 3. 
Przenoúny 
detektor LD 100
przeznaczony
do kontroli 
nieszczelnoúci
instalacji 
gazowych
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