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OSTRZEŻENIA I ISTOTNE UWAGI






















Dla zachow ania pełnego bezpieczeństwa urządzenia muszą być montow ane,
obsługiw ane i konserw owane wyłącznie przez wykwalifikow any personel oraz zgodnie
z obow iązującymi przepisami.
Przed podjęciem jakichkolw iek prac montażowych, serw is owych oraz użytkow ania
urządzeń należy dokładnie przeczytać w całości poniższą instrukcję.
W przypadku głow ic pomiarow o-detekcyjnych montow anych w strefach zagrożenia
wybuchowego bezwzględnie zabronione jest odkręcanie i otw ieranie pokrywy komory
głów nej, osłony czujnika oraz jakichkolw iek elementów głow ic y mogących naruszyć
szczelność osłony, przy w łączonym zasilaniu głow icy. W takim przypadku, przed
wykonaniem takich czynności, konieczne jest w yłączenie zasilania głow icy.
Zabrania się samodzielnego dokonyw ania jakichkolw iek napraw , wymiany części
i podzespołów oraz zmian w urządzeniach.
Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, obow iązującymi
przepisami oraz zgodnie z opisami zaw artymi w poniższej instrukcji, w przeciw nym razie
mogą działać niepraw idłow o i nie gw arantować bezpieczeństwa.
Nie należy używać uszkodzonych lub częściow o niesprawnych urządzeń. W przypadku
stw ierdzenia uszkodzenia, lub niepraw idłow ości w pracy urządzeń należy bezwzględnie
zaprzestać ich używania i skontaktow ać się z producentem urządzenia lub jego
autoryzowanym serw is em.
Zastosowane w głow icach czujniki eksplozymetryczne (w zakresie do 100%DGW) oraz
czujniki półprzew odnikow e nie są selektyw ne w zbiorze gazów wybuchowych, tzn.
reagują na obecność innych gazów palnych i wybuchowych zawyżając wskazania. Taka
reakcja czujnika może pow odować przedwczesne uruchamianie sygnalizacji alar mow ej,
tw orzy to jednak dodatkowy margines bezpieczeństw a.
W przypadku czujników półprzewodnikowych, narażenie czujnika na duże ilości oparów
kuchennych, związków aromatycznych lub zw iązków zawierających alkohol może
pow odow ać generowanie fałszywych alarmów .
Duże stężenia (kilkakrotnie przewyższające dopuszczalne – ze względów toksycznych –
stężenia chw ilowe) takich zw iązków jak tlenki azotu i dw utlenek siarki mogą pow odować
zaniżenie w skazań progów alarmow ych czujników półprzewodnikow ych.
Po narażeniu czujników półprzewodnikowych na wysokie stężenia gazu, w ielokrotnie
przewyższające ich zakres pomiarowy, mogą one generow ać sygnał alarmow y
w czystym pow ietrzu przez kilka do kilkunastu minut. W niektórych przypadkach takie
duże przekroczenia zakresu mogą trw ale zmienić w artość sygnału zerow ego i czułość
czujnika, co w ymaga przeprow adzenia ponow nej kalibracji.
Jeżeli przed dokonaniem kalibracji głow ice z czujnikami półprzew odnikow ymi
pozostaw ały wyłączony przez czas dłuższy niż tydzień, to po w łączeniu zasilania
konieczne jest co najmniej tygodniow e kondycjonow anie czujników eksplozymetrycznych
przed dokonaniem kalibracji.
Na obniżenie czułości czujników katalitycznych i półprzewodnikowych mają także w pływ
takie zw iązki lotne jak: pary kw asów i zasad, silikony, zw iązki ołow iu, zw iązki siarki,
cyjanidy, halogeny i estry fosforowe. Przy dużych stężeniach pow yższych związków
może nastąpić radykalne obniżenie czułości lub uszkodzenie czujnika.
Czujniki gazów wybuchowych mogą także generow ać sygnał alarmowy w przypadku
użycia w jego otoczeniu niektórych środków kosmetycznych lub czyszczących
zaw ierających alkohol, rozpuszczalniki lub w ęglow odory (np. dezodoranty).
W atmosferze ubogiej w tlen (poniżej 12%V/V) czułość czujnika katalitycznego
(pellistora) ulega pogorszeniu i wskazania mogą być niższe od rzeczywistych natomiast
w atmosferach wzbogaconych w tlen czujniki katalityczne mogą zawyżać wskazania.
Nagłe przekroczenia zakresu pomiarow ego a następnie obniżenia się w skazań lub
zmienne odczyty sygnału wyjściow ego urządzenia mogą być spowodowane
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występowaniem stężeń pow yżej zakresu pomiarow ego. Stężenia te mogą być
niebezpieczne.
Zabrania się testow ania czujnika katalitycznego (pellistora) i półprzew odnikow ego za
pomocą gazu z zapalniczek, może to skutkow ać uszkodzeniem czujnika.
Przekroczenia zakresów pomiarowych czujników w głow icach, mogą uje mnie w pływać na
parametry czujnika lub być przyczyną jego uszkodzenia. Czujniki katalityczne są
automatycznie w yłączane po przekroczeniu zakresu pomiarow ego i w łączane dopiero po
obniżeniu się stężenia.
W przypadku niektórych czujników elektrochemicznych w ymagających utrzymyw ania
ciągłego zasilania (czujniki z biasem), po w yłączeniu i ponow nym załączeniu zasilania
czujniki takie mogą generow ać wysoki sygnał wyjściowy przez czas zależny od czasu
trw ania wyłączenia systemu. W takim przypadku, po w łączeniu należy zaczekać na
ustabilizow anie się parametrów tych czujników (zalecane jest także dokonanie
sprawdzenia wskazań gazem wzorcowym).
W zależności od typu, czujniki używ ane w urządzeniu posiadają różne czułości względne
dla innych gazów niż gaz, do którego po miaru są przeznaczone. Szczegółow e informacje
o czułościach względnych czujników można uzyskać u producenta urządzenia lub
producenta samych czujników .
Czujniki elektrochemiczne są wrażliw e na zakłócenia elektromagnetyczne. W obecności
silnych pól elektro magnetycznych wskazania tych czujników mogą być zakłócane
(zawyżane lub zaniżane).
Na zakłócenia czujnika mogą mieć także w pływ nagłe zmiany temperatury, w ilgotności
i ciśnienia (patrz: „ Podstaw ow e parametry techniczne”).
Bezwzględnie należy przestrzegać terminów przeglądów okresowych i kalibracji
zalecanych przez producenta. Przeglądy takie i kalibracje należy w ykonywać wyłącznie
u producenta lub autoryzow anego serwisanta.
Poza przeglądami okresowymi i kalibracjami zalecane jest okresow e testowanie
urządzeń poprzez podaw anie gazu o znanym stężeniu i kontroli wskazań. Testy takie
można w ykonywać we w łasnym zakresie.
Żadnego z elementów urządzeń nie należy narażać na udary elektryczne, mechaniczne,
działanie cieczy, dużej ilości pyłów i innych zanieczyszczeń.
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Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Symbol ten umieszczony na produkcie, jego instrukcji obsługi lub jego
opakow aniu stanow i, że produkt ten nie może być traktow any jako odpad gospodarstw a
domow ego (odpad komunalny). Pow inien być przekazany do odpow iedniego punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpow iedniego
składow ania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środow is ku i ludzkiemu
zdrow iu w przypadku niew łaściw ego składow ania. Recykling pomaga zachow ać naturalne
zasoby. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu, proszę
skontaktow ać się z Państw a lokalny m urzędem miasta lub gminy, z lokalną firmą zajmującą
się w ywozem odpadów , lub producentem urządzenia.

Opakow anie wielokrotnego użytku.

Opakow anie przeznaczone do recyklingu.
Pow yższe dw a symbole dotyczą opakow ania urządzenia.
Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
opakow anie. Po rozpakow aniu urządzenia prosimy Państw a o usuniecie elementów
opakow ania w sposób nie zagrażający środow is ku.
Data produkcji urządzenia
Data produkcji poszczególnych urządzeń zakodow ana jest w numerze fabrycznym. Numer
fabryczny składa się z ośmiu cyfr, z których dwie pierwsze od lew ej określają rok produkcji,
a dw ie kolejne miesiąc produkcji urządzenia.
Nr fabr.

RRMMxxxx
RR – rok produkcji
MM – miesiąc produkcji
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PRZEZNACZENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Głow ice pomiarow o-detekcyjne MGX-70 ( MGX-70-1/A) i GDX-70 przeznaczone są do
pomiarów oraz detekcji niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych i par cieczy palnych,
toksycznych oraz tlenu.
Głow ice mogą współpracow ać z centralami pomiarow ymi, detekcyjnymi lub inny mi
systemami zabezpieczającymi obiekty przemysłow e, użyteczności publicznej oraz inne,
w których występuje zagrożenie w ybuchowe, toksyczne lub ubytku tlenu.
Obw ody elektryczne głow ic MGX-70 ( MGX-70-1/A) montow ane są w osłonie ognioszczelnej,
co umożliw ia dodatkow o ich stosow anie w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin
gazów i par cieczy palnych z pow ietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem
mieszanin przew odzących pyłów palnych z pow ietrzem.
Poza przekazyw aniem informacji do jednostki nadrzędnej (centrali), głow ice MGX-70
i GDX-70 posiadają także lokalną sygnalizację stanów pracy, przekroczeń progów
alar mowych i awarii (diody LED). Odmiana MGX-70-1/A nie posiada takiej sygnalizacji.
Głow ice wyposażane są w wymienne moduły czujnika, przez co w łatwy sposób można
dokonyw ać wymiany, kalibracji i konfiguracji.
Moduł czujnika w raz z sensorem kalibrow any jest fabrycznie na odpow iednie medium, do
którego pomiaru został przeznaczony.
W zależności od rodzaju i zakresu mierzonego medium, głow ice wyposażane są
w odpow iednie czujniki:
 Czujniki półprzew odnikow e do progow ej detekcji gazów wybuchowych i par cieczy
palnych oraz niektórych gazów toksycznych w niskich zakresach stężeń;
 Czujniki katalityczne (pellistorow e) do wykrywania i pomiaru gazów wybuchowych
oraz par cieczy palnych w zakresie do 100%DGW;
 Czujniki elektrochemiczne do w ykrywania i pomiaru gazów toksycznych i tlenu;
 Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR) do w ykryw ania i pomiaru gazów
wybuchowych (100%DGW i 100%V/V) oraz CO2;
 Czujniki fotojonizacyjne (PID) do w ykrywania i pomiaru lotnych zw iązków
organicznych (VOC);
 Czujniki konduktometryczne do w ykrywania i pomiaru metanu lub innych gazów
wybuchowych w zakresie do 100%V/V.
Głow ice posiadają układy korekcji w pływu czynników klimatycznych na parametry czujnika
oraz rozbudowany układ kontroli popraw ności pracy czujnika i pozostałych elementów .
Głow ice MGX-70 i GDX-70 posiadają w budowane łącze komunikacyjne w podczerw ieni (IR)
umożliw iające optyczną komunikację z układem głow icy za pomocą serw isowego urządzenia
kalibracyjno-konfiguracyjnego bez konieczności otw ierania obudowy. Szczególnie przydatne
jest to dla głow ic MGX-70, których osłon ognioszczelnych nie w olno otw ierać w strefach
zagrożenia wybuchowego, przy zasilanym układzie elektrycznym. Odmiana MGX-70-1/A nie
posiada łącza IR.
Głow ice łączone są z centralą w sposób szeregowy za pomocą jednego przew odu
dw użyłow ego służącego jednocześnie do zasilania i komunikacji wszystkich podłączonych
urządzeń.
Obudow a głow ic MGX-70 oraz MGX-70-1/A jest praw ie identyczna. Różnią się tylko pokryw ą
komory głów nej. W głow icach MGX-70 pokryw a wyposażona jest w szklany w iz jer
inspekcyjny a w odmianach MGX-70-1/A szklanego w izjera nie ma.
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Rys.1. Widok i podstaw ow e w ymiary głow icy MGX-70

Rys.2. Widok i podstaw ow e w ymiary głow icy GDX-70
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OPIS FUNKCJONALNY

Rys.3. Podstawow e elementy głow icy MGX-70

Rys.4. Podstawow e elementy głow icy GDX-70
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Komora główna
W komorze głów nej znajduje się moduł bazowy głow ic wraz z zaciskami przyłączeniow ymi
do połączenia głow icy z urządzeniem nadrzędnym (centralą). Dostęp do komory głów nej
w głow icach MGX-70 i MGX-70-1/A zabezpieczony jest przed przypadkow ym otw arciem za
pomocą zamknięcia specjalnego.

Komora czujnika (moduł czujnika)
W komorze czujnika znajduje się wymienny moduł czujnika w raz z sensorem gazu. Dostęp
do komory czujnika w głow ic ach MGX-70 i MGX-70-1/A zabezpieczony jest przed
przypadkowym otw arciem za pomocą zamknięcia specjalnego.

Wpusty kablowe
Wpusty kablow e służą do w prowadzania przewodów połączeniowych do w nętrza komory
głów nej głow icy. W przypadku głow ic MGX-70 i MGX-70-1/A w pusty kablow e muszą być
w wykonaniu ognioszczelnym a w przypadku, gdy używany jest tylko jeden w pust kablowy,
drugi pow inien zostać zastąpiony specjalnym korkiem zaślepiającym (dopuszczalne jest
także zadław ienie w nieużywanym w puście kaw ałka przew odu).

Zacisk zewnętrzny (głowice MGX-70 i MGX-70-1/A)
Zacisk zew nętrzny w głow icach służy do podłączenia przew odu ochronnego lub
wyrównawczego. Zacisk umożliw ia podłączenie przew odu o przekroju do 4mm2.

Diody sygnalizacyjne oraz łącze optyczne IR (wizjer inspekcyjny)
Głow ice MGX-70 i GDX-70 posiadają trzy diody sygnalizacyjne służące do sygnalizow ania
stanów pracy, awaryjnych i alarmowych oraz łącze optyczne do bezprzewodowej
komunikacji z przenośnym urządzeniem kalibracyjno-konfiguracyjnym. W głow icach MGX-70
są one umieszczone pod szklanym w izjerem inspekcyjnym. Odmiana MGX-70-1/A nie
posiada w /w elementów .
Opis interpretacji stanów diod przedstaw iony jest w tabeli 1.

Lp.
1
2
3
4
5

Tabela 1. Opis interpretacji stanów diod sygnalizacyjnych
głow ic pom iarowo-detekcyjnych MGX-70 i GDX-70
Dioda
Stan
Interpretacja
PRA CA
(zielona)

Brak św iecenia
Św iecenie ciągłe
Jednostajne miganie
(T=2sek.)
Jednostajne miganie w raz
z diodą ALARM ( T=2sek.)
Jednostajne miganie w raz
z diodami ALARM i AWARIA
(T=2sek.)
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Brak zasilania głow icy. Głow ica
wyłączona
Tryb aktyw nej pracy głow ic y
Tryb zerow ania lub kalibracji 1 progu
głow ic progowych (tryb serw is owy)
Tryb kalibracji wzmocnienia lub 2 progu
głow ic progowych (tryb serw is owy)
Tryb konfiguracyjny głow icy
(tryb serw is owy)

6
7

ALARM
(czerw ona)

8
9
10

11
12
13
14
15

16

AWARIA
(żółta)

Brak św iecenia
Jednostajne miganie
(T=1sek.)
Św iecenie ciągłe
Jednostajne miganie w raz
z diodą PRACA (T=2sek.)
Jednostajne miganie w raz
z diodami PRA CA i AWARIA
(T=2sek.)
Brak św iecenia
Św iecenie ciągłe
Jednostajne miganie
(T=1sek.)
Św iecenie z 1 mignięciem
w okresie 10sek.
Św iecenie z 2 mignięciami
w okresie 10sek.
Św iecenie z 3 mignięciami
w okresie 10sek.

Brak przekroczenia progów alarmowych
Przekroczenie 1 progu alar mow ego
Przekroczenie 2 progu alar mow ego
(Patrz 4)
(Patrz 5)
Brak stanów awaryjnych
Brak komunikacji z modułem czujnika.
Moduł czujnika odłączony
Niew łaściw y moduł czujnika (o innej
konfiguracji niż konfiguracja głow icy)
Minął okres kalibracji głow icy.
Wymagana kalibracja czujnika
Błąd podczas zerow ania lub kalibracji.
Zerow anie lub kalibracja przebiegła
niepopraw nie
Przekroczenie zakresu pomiarow ego
czujnika katalitycznego. Zasilanie
czujnika wyłączone
Przekroczenie zakresu pomiarow ego
czujnika (innego niż katalityczny)*
Moduł czujnika zgłasza błąd (aw aria
czujnika lub błąd danych)
Moduł bazowy zgłasza awarię (błąd
danych)
(Patrz 5)

Św iecenie z 4 mignięciami
w okresie 10sek.
18
Św iecenie z 5 mignięciami
w okresie 10sek.
19
Św iecenie ciągłe z 6
mignięciami w okresie 10sek.
20
Jednostajne miganie w raz
z diodami PRA CA i ALARM
(T=2sek.)
* W przypadku głowic progowych (z czujnikami półprzewodnikowymi) przekroczenie zakresu
pomiarowego nie jest sygnalizowane.
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Opisy stanów aw aryjnych oraz sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia
znajdują się w rozdziale: „Typow e aw arie i sposoby postępow ania”.

MONTAŻ GŁOWIC
Aby głow ice mogły popraw nie funkcjonow ać należy je odpow iednio zamontow ać i połączyć
z systemem nadrzędnym (centralą). Czynności te należy w ykonać zgodnie z obow iązującymi
przepisami, poniższym opisem oraz opisem montażu systemu nadrzędnego.
Montaż głow ic pomiarow o-detekcyjnych oraz instalacji kablowych należy powierzyć osobom
wykwalifikow anym, posiadającym odpow iednią w iedzę i upraw nienia.
Instalow anie i m ontaż osłony ognioszczelnej głow ic MGX-70 (MGX-70-1/A) w strefach
zagrożenia wybuchowego należy dodatkow o w ykonać zgodnie z w ym aganiam i norm y
PN- EN 60079-14.
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uw agę na przestrzeganie przepisów BHP,
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepisami obow iązującymi w strefach
zagrożenia wybuchowego oraz wszystkich innych przepisów dotyczących pomieszczenia,·
w którym dokonyw any będzie montaż. ( Patrz także: „Ostrzeżenia i istotne uw agi”).
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Montaż głow ic w pomieszczeniach o szczególnie uciążliw ych warunkach (duże zapylenie,
silne zakłócenia elektromagnetyczne, duża w ilgotność, szczególne narażenia na udary
elektryczne oraz mechaniczne, itp.) należy bezwzględnie konsultow ać z producentem.
Należy bezwzględnie przestrzegać dokładności montażu głow icy oraz prawidłow ości
mocow ania ze sobą poszczególnych elementów .
Do łączenia głow ic z centralą należy używać odpow iednich przew odów, o określonych
parametrach, zgodnie z zaleceniami i przepisami obow iązującymi w pomieszczeniach, gdzie
będą one instalow ane, oraz z zaleceniami producenta.
Tabela 2. Zalecane typy, przekroje oraz długości kabli połączeniow ych
Zalecane
Przekrój żyły Ilość Maksym alna długość
Połączenie
typy**
[mm 2]
żył
przewodu [m]
LiYY, YLY,
Centrala – głow ice
YDY, YKSLY,
1,5
2
1000*
pomiarow o-detekcyjne
YStY
* Maksymalna długość przewodu łączącego głowice z jednostką nadrzędną (centralą)
zależna jest od ilości podłączonych głowic z określonymi typami czujników. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z opisem montażu
jednostki nadrzędnej.
** Stosowane przewody nie mogą zawierać silikonu
Przew ody stosowane w systemie należy montow ać zgodnie z zasadami montażu
i prow adzenia instalacji elektrycznych określonych w odpowiednich przepisach. Kable
prow adzone w strefach zagrożenia wybuchowego muszą być montow ane zgodnie
z przepisami dotyczącymi prow adzenia takich instalacji ( PN- EN 60079-14).
Przed dokonaniem montażu należy ustalić miejsce zamontow ania głow ic i innych elementów
systemu oraz ustalić położenie tras kabli.

Lokalizacja głowic
Szczególną uw agę należy zwrócić na dobór miejsca zamontow ania głow ic pomiarow odetekcyjnych. Głow ica pow inna być tak umieszczona by nagromadzenia gazu zostały
wykryte zanim powstanie mieszanina niebezpieczna, czyli w miejscu najw yższych
spodziew anych nagromadzeń gazu lub w strumieniu w entylacyjnym doprow adzającym gaz
do czujnika z punktów najbardziej praw dopodobnych wypływów.
Sposób rozmieszczenia głow ic powinien uw zględniać następujące czynniki:
 potencjalne źródła w ypływu gazu;
 parametry fizyko-chemiczne gazu;
 charakter możliw ego wypływu (naturalno-turbulentny lub strumieniowy);
 topografię pomieszczenia;
 rodzaj w entylacji (naturalna, mechaniczna), jej niezaw odność i możliw e zmiany
natężenia i kierunku strumienia w entylacji;
 obecność źródeł ciepła;
 zmienność w arunków klimatycznych;
 obecność gazów zakłócających;
 lokalizację potencjalnych źródeł zapłonu w przypadku gazów palnych (iskier
elektrycznych, mechanicznych, otw artego ognia i elementów o wysokiej
temperaturze);
 wyposażenie pomieszczenia (przegrody, sprzęty meble, itp.) mogące pow odować
pow stawanie „martw ych stref”, w których następuje kumulacja gazu.
W typow ej kotłow ni opalanej gazem czujniki eksplozymetryczne pow inny być umieszczone
po stronie w ywiewowej strumienia w entylacji, po jego przejściu przez pomieszczenie,
z uwzględnieniem strumieni ter micznych tworzonych przez lokalne źródła ciepła. Należy
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unikać umieszczania czujników w bezpośrednim sąsiedztw ie kanałów wywiewowych,
poniew aż silne strumienie w entylacyjne mogą lokalnie obniżać stężenie gazu.
W kotłow ni opalanej gazem ziemnym ( metan) czujniki należy umieścić pod sufitem tak, by
pow ierzchnia w lotu gazu do czujnika znajdow ała się w odległości 15-30cm od sufitu,
a czujnik w odległości 1m od rzutu podstaw y kotła na płaszczyznę sufitu. Nie zaleca się
umieszczania czujników bezpośrednio nad kotłem, poniew aż oddziaływanie wysokiej
temperatury może pow odować nieuzasadnione alarmy i przedwczesne zużycie elementów
detekcyjnych czujnika.
W kotłow niach opalanych gazem płynnym (propan-butan) czujniki należy umieścić po stronie
wyw iewowej w entylacji nad podłogą tak, by pow ierzchnia w lotu gazu do czujnika znajdow ała
się na w ysokości 15-30cm od podłogi, a czujnik w odległości 1m od boku kotła.
W przypadku gdy istnieją w ątpliw ości co do dróg przemieszczania się gazu z miejsc
praw dopodobnego w ycieku, należy przeprow adzić próbę rozchodzenia się dymu w danych
warunkach wentylacji i rozkładzie te mperatur lub wyznaczyć kierunek i zw rot strumienia
wentylacji w oparciu o pomiary anemometryczne. Jeżeli w ynik analizy w skazuje na kilka
miejsc potencjalnego gromadzenia się gazu lub występowanie opóźnień w pojaw ianiu się
informacji o w ypływie zależnie od źródła emisji, należy zastosować system w ieloczujnikow y.
Szczegółow e zalecenia co do rozmieszczania czujników gazów wybuchowych i tlenu można
znaleźć w PN- EN 60079-29-2 (środow is ko przemysłow e) oraz PN- EN 50244 (środow isko
domow e), natomiast zalecenia co do rozmieszczania czujników gazów toksycznych zaw arte
są w PN- EN 45544-4 (środow is ko przemysłow e) oraz PN- EN 50292 (środow is ko domow e).
Roz mieszczeniem głow ic pomiarow o-detekcyjnych pow inna zająć się osoba posiadająca
odpow iednią w iedzę i dośw iadczenie.

Instalowanie i podłączanie głowic
Głow ice MGX-70 ( MGX-70-1/A) montujemy za pomocą dw óch śrub lub w krętów Ø7mm
wkręcanych w otwory montażow e o rozstawie w poziomie 108mm, natomiast głow ice
GDX-70 montujemy za pomocą dw óch śrub lub w krętów Ø6mm w kręcanych w otwory
montażow e o rozstaw ie w poziomie 95mm. Mogą one być przykręcane do ściany lub innego
elementu montażow ego.
Głow ice musza być montow ane komorą modułu czujnika skierow aną do dołu.
W przypadku montażu głow ic pomiarow o-detekcyjnych na zew nątrz budynku (na w olnym
pow ietrzu) należy je dodatkow o zabezpieczyć przed w pływem opadów atmosferycznych
(osłony przed deszczem lub śniegiem) oraz w yładow ań elektrycznych. Przypadki takie
należy konsultow ać z producentem.
Głow ice pomiarow o-detekcyjne łączone są z urządzeniem nadrzędnym (centralą) za pomocą
przewodu 2-żyłow ego o parametrach zgodnych z obow iązującymi przepisami oraz
z zaleceniami producenta głow ic (patrz: Tabela 2). Łączenie w szystkich głow ic odbywa się
w sposób szeregowy. Przew ód wyprowadzony od zacisków urządzenia nadrzędnego
(centrali) łączony jest kolejno z poszczególnymi głow icami. Zaciski głow ic są podw ójne, co
umożliw ia wprowadzanie przewodu do jednej głow icy i wyprowadzanie go do kolejnej.
Zaciski przyłączeniowe umieszczone są w komorach głów nych obu typów głow ic .
Dostęp do komory głów nej głow icy MGX-70 ( MGX-70-1/A) możliwy jest po uprzednim
odbezpieczeniu zamknięcia specjalnego pokryw y, a następnie po odkręceniu jej przeciw nie
do ruchu wskazówek zegara. Zamknięcie specjalne pokryw y należy w kręcić za pomocą
sześciokątnego klucza imbusow ego 4mm do takiej pozycji, aby nie blokow ało odkręcania
pokrywy.
Bezw zględnie zabronione jest odkręcanie i otwieranie pokryw y komory głównej
głow icy, w obrębie w yznaczonych stref zagrożenia w ybuchowego, przy w łączonym
zasilaniu. W takim przypadku, przed zdjęciem pokryw y kom ory głów nej, konieczne
jest w yłączenie zasilania głow icy.
Dostęp do komory głów nej głow icy GDX-70 możliw y jest po uprzednim zdjęciu pokryw y
obudowy, przykręconej dw oma w krętami.
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Rys.5. Widok zacisków przyłączeniow ych głow ic MGX-70 (MGX-70-1/A)

Rys.6. Widok zacisków przyłączeniow ych głow ic GDX-70

Tabela 3. Opis zacisków przyłączeniow ych głow ic
Zacisk głowicy
Funkcja
Z1, Z3 (D+)
Dodatni zacisk zasilająco-komunikacyjny
Z2, Z4 (D-)
Ujemny zacisk zasilająco-komunikacyjny
Kabel połączeniowy należy w prowadzać do komory przez w pust kablowy (stanowiący
wyposażenie głow icy). Drugi, identyczny wpust kablowy służy do wyprowadzania kabla do
kolejnych głow ic. Przew ody należy szczelnie zadław ić w e wpustach dokręcając dław ik tak,
aby elastomerow y pierścień zacisnął się na przewodzie.
Głow ica MGX-70 (MGX-70-1/A) wyposażona jest w certyfikow ane, ognioszczelne wpusty
kablow e z przyłączem gw intowym M20x1,5 o minimalnej długości gw intu 8mm (zabronione
jest stosow anie innych wpustów).
W przypadku głow icy MGX-70 (MGX-70-1/A) będącej ostatnią w instalacji, (gdy przew ód
połączeniowy nie jest już z niej wyprowadzany dalej) należy zdemontow ać drugi w pust
i zamiast niego w kręcić ognioszczelny korek zaślepiający M20x1,5 o minimalnej długości
gw intu 8mm. Korek należy wyposażyć w podkładkę gumow ą typu o-ring D18x1,5
a pow ierzchnię gw intow ą przed w kręceniem pokryć uszczelniaczem do gw intów (LOCTITE
577).
Dopuszczalne jest także, zamiast demontow ania drugiego w pustu, zadław ienie w nim
kaw ałka kabla połączeniow ego, aby uszczelnić osłonę.
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W przypadku głow icy GDX-70, będącej ostatnią w instalacji, nie należy montow ać drugiego
wpustu lub jeśli jest on już zamontow any, należy zadław ić w e wpuście kaw ałek kabla
połączeniow ego, aby uszczelnić obudow ę.
Wprow adzane i wyprowadzane przewody należy podłączyć do odpow iednich zacisków
w komorach głów nych głow ic (patrz: Tabela 3). Całość instalacji należy połączyć z jednostką
nadrzędną (centralą), zgodnie z opisem jej montażu. Niew łaściw e podłączenie głow ic może
spow odować niepraw idłowe działanie systemu lub jego uszkodzenie.
Jeżeli głow ice wyposażone są w wyjmow ane moduły zacisków przyłączeniow ych, to w celu
łatw iejszego podłączania przew odów możliw e jest w yciągnięcie danego modułu
zaciskow ego z gniazda na płytce drukow anej a po podłączeniu przew odów jego ponowne
osadzenie w gnieździe.
Po podłączeniu przew odów należy szczelnie zamknąć pokryw ę komory głów nej oraz,
w przypadku głow icy MGX-70 (MGX-70-1/A), zabezpieczyć ją przed odkręceniem za
pomocą zamknięcia specjalnego (odw rotnie niż podczas demontażu).

URUCHAMIANIE SYSTEMU Z GŁOWICAMI
Po popraw nym zamontow aniu i połączeniu głow ic do jednostki nadrzędnej (centrali) należy
przystąpić do uruchomienia systemu. W tym celu należy załączyć zasilanie centrali, zgodnie
z jej instrukcją obsługi.
Po w łączeniu zasilania głow ice przez około 30 sekund będą w trybie konfiguracyjnym
(rów nomierne miganie wszystkich 3 diod sygnalizacyjnych), po tym czasie głow ice
automatycznie rozpoczną normalny tryb pracy. W przypadku głow ic z niektórymi typami
czujników półprzew odnikowych, po zakończeniu trybu konfiguracyjnego, głow ica pozostaje
jeszcze w trybie w ygrzewania przez czas: dla dw utlenku w ęgla (CO2) – 120 sekund, dla
amoniaku (NH3) – 270 sekund, i dopiero po tym czasie rozpoczyna normalny tryb pracy.
Stany głow ic MGX-70 i GDX-70 sygnalizow ane są lokalnie, za pomocą diod, na
poszczególnych głow icach. Ponadto sygnalizacja wszystkich głow ic odbywa się poprzez
jednostkę nadrzędną, zgodnie z jej opisem.
Po uruchomieniu systemu zalecane jest przetestow anie działania progów alarmow ych.
W tym celu należy podać, w okolice otw orów dyfuzyjnych czujnika, mieszaninę testow ą gazu
o stężeniu aktyw acji 2 progu alar mow ego (ale nie w iększym niż zakres pomiarow y danej
głow icy) i spraw dzić reakcję głow ic oraz. Spraw dzić pow inno się także działanie wszystkich
układów sygnalizacyjnych oraz wykonawczych systemu (na podstaw ie opisu systemu).
Pow yższy test pow inien zostać przeprowadzony niezależnie dla w szystkich podłączonych
głow ic pomiarow o-detekcyjnych.

KONTROLA OKRESOWA
Moduły czujnikow e głow ic kalibrow ane są fabrycznie przez producenta na ściśle określone
media i zakresy. Oznaczenie medium pomiarow ego znajduję się na obudow ie głow icy.
W czasie eksploatacji w ymagana jest okresow a kontrola kalibracji głow ic pomiarow odetekcyjnych, dokonyw ana nie rzadziej, niż co:
 12 miesięcy w przypadku czujników półprzewodnikow ych;
 1 miesiąc w przypadku czujników f otojonizacyjnych (PID);
 6 miesięcy w przypadku pozostałych czujników .
Przekroczenie ter minu kalibracji sygnalizow ane jest przez głow ice za pomocą diody AWARIA
(patrz: Tabela 1) oraz w centrali.
Kontrola okresow a pow inna być w ykonywana wyłącznie przez wykw alifikow any personel,
posiadający odpow iednie upraw nienia i w iedzę oraz przeprowadzana pow inna być zgodnie
z obow iązującymi przepisami i instrukcjami dotyczącymi niniejszych urządzeń, dlatego
producent zastrzega sobie prawo wykonywania w /w czynności wyłącznie dla siebie oraz dla
autoryzowanego przez siebie serw isu.
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Szczegółow a procedura kalibracyjna głow ic pomiarow o-detekcyjnych udostępniana jest
wyłącznie autoryzowanym służbom serw isowym.
Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
pow inna być dokonyw ana przez wykwalifikow any personel, zgodnie z obow iązującymi
przepisami ( PN- EN 60079-17).
Poniew aż moduły czujnikow e są łatw o wymienialne, możliw e jest zdemontow anie takiego
modułu i przesłanie go do kalibracji, bez konieczności kalibrow ania głow icy u użytkownika.
W celu zdemontow ania modułu czujnika należy:
1. Wyłączyć zasilanie głow icy (poprzez wyłączenie zasilania centrali).
2. W przypadku głow ic MGX-70 (MGX-70-1/A) odkręcić, za pomocą sześciokątnego
klucza imbusow ego 1,3mm, dw a zamknięcia specjalne na osłonie modułu czujnika.
3. Odkręcić, przeciw nie do ruchu wskazów ek zegara, osłonę modułu czujnika (do
odkręcenia osłony głow icy MGX-70 ( MGX-70-1/A) należy użyć klucza specjalnego).
4. Podw ażyć za pomocą płaskiego w krętaka płytkę drukow aną, na której osadzony jest
czujnik i w yjąć moduł czujnika (uw ażać, aby nie uszkodzić uszczelki).
5. Przykręcić ponow nie osłonę czujnika (w przypadku głow icy MGX-70 ( MGX-70-1/A)
zabezpieczyć ją za pomocą zamknięć specjalnych).
Po wykonaniu powyższych czynności możliw e jest ponow ne załączenie zasilania, należy
tylko pamiętać, że głow ice bez modułów czujnikow ych będą sygnalizow ały ich brak.
Wymontow any moduł czujnika można przesłać do kalibracji a po jej w ykonaniu zamontow ać
moduł ponow nie w głow icy, demontu jąc osłonę czujnika w sposób opisany powyżej. Podczas
osadzania modułu czujnika w osłonie należy delikatnie obracać modułem, aby w tyk złącza
umieścić w gnieździe, a następnie dopchnąć moduł do oporu (pamiętając o uszczelce).
W celu zapew nienia maksymalnego bezpieczeństwa i niezaw odności systemu, poza
okresow ą kontrolą kalibracji, zalecane jest przeprow adzanie testów działania systemu w e
własnym zakresie. Testy takie można przeprow adzać w identyczny sposób jak opisano to
podczas uruchamiania systemu.

ZALECENIA I UWAGI EKSPLOATACYJNE
Głow ice pomiarow o-detekcyjne pow inny być utrzymyw ane w należytej czystości. Nie należy
dopuszczać do zabrudzenia i zakurzenia głow ic, a zw łaszcza części czoła modułu czujnika,
przez którą dyfunduje gaz, gdyż może to spow odować zmniejszenie czułości głow ic, lub
w skrajnych przypadkach doprow adzić do całkow itej utraty zdolności metrologicznych.
Do czyszczenia elementów głow ic y należy używać wyłącznie miękką ściereczkę, suchą lub
lekko zw ilżoną czystą wodą. W przypadku stw ierdzenia zabrudzenia spieku umieszczonego
na czole modułu czujnikow ego (tłuszcz, tłusty brud) należy niezw łocznie skontaktow ać się
z dystrybutorem lub producentem urządzenia. Pod żadnym pozorem nie należy podejmow ać
samemu prób oczyszczenia spieku.
Zabronione jest używanie do czyszczenia rozpuszczalników , alkoholu, detergentów , wody,
lub innych płynów .
Nie należy także w kładać jakichkolw iek ostrych, cienkich przedmiotów (gwoździe, druty,
blacha, itp.) w otwory dyfuzyjne spieku czujnika, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
Urządzenie należy chronić przed dostępem przez dzieci i osoby niepow ołane.
Obsługę systemu w raz z głow icami należy pow ierzyć wyłącznie wykwalifikow anemu
personelow i.
Wszelkie naprawy i wymiany części lub podzespołów głow ic y należy pow ierzać
producentow i lub jego autoryzow anemu serw isow i.
Głow ice pomiarow o-detekcyjne nie mogą być narażone na działanie cieczy (zalanie),
uszkodzenia mechaniczne i udary elektryczne.
Szczegółow e informacje na temat użytkow ania i konserw acji tego typu urządzeń znajdują się
w normach: PN- EN 60079-29-2, PN- EN 45544-4, PN- EN 60079-17 i PN- EN 60079-19.
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Wyposażenie dodatkowe
Osłona ognioszczelna głow ic MGX-70 (MGX-70-1/A) może być wyposażona
w certyfikow any, ognioszczelny wpust kablowy z przyłączem gw intowym M20x1,5
o minimalnej długości gw intu 8mm. Zamiennie, zamiast jednego z dw óch w pustów
kablow ych, osłona może być wyposażana także w certyfikow any, ognioszczelny korek
zaślepiający M20x1,5 o minimalnej długości gw intu 8mm.

Ochrona przed korozją
Korpus głow icy MGX-70 (MGX-70-1/A) w raz z pokrywą jest w ykonywany metodą odlew u
ciśnieniow ego ze stopu aluminium i pokryw any jest na zew nątrz farbą epoksydową. Komorę
sensora gazu wykonano ze stali nierdzew nej.
Przed przykręceniem w pustów kablow ych lub korków zaślepiających zaleca się pokrycie ich
pow ierzchni gw intow anych uszczelniaczem LOCTITE 577. Pozostałe pow ierzchnie złącz
ognioszczelnych należy pokryć niew ielką ilością w azeliny bezkw asowej.

Ochrona przeciwporażeniowa
Na korpusie głow icy MGX-70 ( MGX-70-1/A) znajduje się zacisk zew nętrzny do przyłączania
przewodu ochronnego lub w yrów nawczego zapewniającego możliw ość przyłączenia
przewodu o przekroju do 4mm2.

Magazynowanie i transport
Głow ice należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych
w temperaturze +5°C ‚ +40°C i w ilgotności względnej pow ietrza do 75% w atmosferze
pozbaw ionej par i gazów uznawanych za związki agresywne.
Transport pow inien odbyw ać się przy pomocy zakrytych środków umożliw iających
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, silny mi w strząsami i udarami
w temperaturze -10°C ‚ +40°C.

Złącza ognioszczelne i szczególne warunki stosowania
Na rys. 7 pokazane są wszystkie złącza ognioszczelne w ystępujące w obudow ie głow icy
MGX-70 (MGX-70-1/A). Wszelkich wyjaśnień odnośnie złącz ognioszczelnych można
uzyskać u producenta pod nr tel.: +48 61 8146557.
Szczególne w arunki stosowania głow ic MGX-70 (MGX-70-1/A):
1. Niektóre prześw ity złączy ognioszczelnych są mniejsze od w ymaganych w normie
PN- EN 60079-1:2010. Odpow iednie informacje dla użytkow nika zaw arte są w instrukcji
obsługi.
2. Złącze cylindryczne oznaczone w dokumentacji jako L1 nie jest przew idziane do
demontażu w w arunkach ruchowych.
3. Zakres temperatur otoczenia: -40°C ≤ Ta ≤ +55°C.
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Rys.7. Widok złącz ognioszczelnych głow ic MGX-70 (MGX-70-1/A)
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Rodzaj w ykrywanych mediów
Zakres pomiarow y
Rozdzielczość pomiaru
Czas reakcji (odpow iedzi) T90
Rodzaj czujnika
Rodzaj pomiaru
Niepew ności pomiarow e, odchylenia, dryfty

Zgodnie ze specyfikacją czujników
Zgodnie ze specyfikacją czujników
Zgodnie ze specyfikacją czujników
Zgodnie ze specyfikacją czujników
Zgodnie ze specyfikacją czujników
Dyfuzyjny (opcjonalnie przepływ owy)
Zgodnie z:
PN- EN 60079-29-1, PN- EN 50104, PN- EN
45544-1, PN- EN 45544-2, PN- EN 45544-3
Półprzew odnikow e: 8-10 lat
Katalityczne:
~3 lat
Konduktometryczne: ~3 lat
Elektrochemiczne: 1,5-3 lat
IR:
>5 lat
PID
>5 lat (z w yłączeniem
lampy i zespołu elektrody)
≤30sek. (głow ice z czuj. półprzew odnik.: CO2
– ≤150sek., NH3 – ≤300sek.)
12-30VDC* (patrz odnośnik!)
0,5 – 1W (w zależności od rodzaju czujnika)
Cyfrowy* (patrz odnośnik!)
Diody LED ( PRACA, ALARM, AWARIA)

Spodziew any czas życia czujników
(przy założeniu stosowania się do zaleceń i
uw ag zawartych w niniejszej instrukcji)

Czas uzyskania zdolności metrologicznej
Zakres napięć zasilania
Moc znamionow a
Sygnał wyjściowy
Lokalna sygnalizacja stanów
(tylko dla MGX-70 i GDX-70)
Tryb pracy głow icy
Mater iał obudowy głow ic MGX-70
(MGX-70-1/A)
Mater iał obudowy głow ic GDX-70
Zamknięcie komory czujnika gazu głow ic
MGX-70 ( MGX-70-1/A)
Cecha budow y przeciwwybuchow ej głow ic
MGX-70 ( MGX-70-1/A)

Ciągły
Komora głów na – aluminium
Komora czujnika – stal nierdzew na
Tw orzyw o sztuczne (PS)
Spiek stalowy SIKA-R Ф16x5mm 150µm
II 2G

Ex d IIC T6 Gb

II 2D
Ex t IIIC T70ºC Db
174x167x110mm

Wymiary gabarytow e głow ic MGX-70
(MGX-70-1/A)
Wymiary gabarytow e głow ic GDX-70
138x158x53mm
Masa głow icy MGX-70 ( MGX-70-1/A)
~1,4kg
Masa głow icy GDX-70
~300g
Stopień szczelności obudow y
IP65
Zakres temperatur otoczenia głow ic MGX-70 -25 – +55C (opcjonalnie: -40 – +55C)
(MGX-70-1/A)
Zakres temperatur otoczenia głow ic GDX-70 -25 – +40C
Dopuszczalna w ilgotność pow ietrza
15 – 95%Rh (bez kondensacji)
* Głowica zasilana jest falą prostokątną o f=50Hz. Zakres amplitudy napięcia zasilania
głowicy wynosi 12-30V. Pobór mocy w zależności od typu czujnika gazu waha się
w granicach 0,5-1W. Dodatkowo na przebieg zasilający nakładany jest przebieg cyfrowy
służący do komunikacji pomiędzy głowicą a jednostką nadrzędną (sterującą). W związku
z powyższym głowice mogą współpracować wyłącznie z dedykowanymi urządzeniami
sterującymi produkowanymi przez ALTER SA.
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SPECYFIKACJA CZUJNIKÓW POMIAROWYCH
Szczegółow e parametry techniczne czujników takie jak np.: w pływ czynników klimatycznych,
maksymalne w artości przeciążeń, czasy życia, w pływ innych gazów, itp. dostarczamy na
życzenie klienta.
Czas
Nom inalny
Mierzone medium
Rozdzielczość odpowiedzi
Uw agi
zakres*
T90
Czujniki półprzew odnikowe
CH4 ( Metan) oraz
Standardow e progi:
inne media
20%DGW
<30sek
1=10% DGW
wybuchowe
(60%DGW)
2=20% DGW
i palne*
Sygnalizacja
przekroczenia
Standardow e progi:
CO2 (Dw utlenek
10000ppm
ustalonych
<90sek
1=800ppm
węgla)
progów
2=1500ppm
Standardow e progi:
NH3 (Amoniak)
300ppm
<60sek
1=20ppm
2=40ppm
Czujnik elektrochem iczny CO (zam iennik półprzewodnikowego)
Sygnalizacja
Standardow e progi:
CO
przekroczenia
1000ppm
<60sek
1=50ppm
(Tlenek w ęgla)
ustalonych
2=100ppm
progów
Czujniki katalityczne (pellistorowe)
CH4 ( Metan) oraz
inne media
100%DGW
1%DGW
<30sek
wybuchowe
i palne*
Czujniki elektrochem iczne
O2
25%V/V
0,1%V/V
<20sek
(Tlen)
AsH3
1ppm
0,015ppm
<35sek
(Arsenow odór)
Na zapytanie
C2 H4
1500ppm
5ppm
<65sek
(Etylen)
20ppm
0,1ppm
<125sek
Czujnik z biasem
C2 H4O
100ppm
1ppm
<50sek
Na zapytanie /
(Tlenek etylenu)
200ppm
1ppm
<40sek
Czujniki z biasem
1000ppm
10ppm
<50sek
CH2O
Na zapytanie /
10ppm
0,01ppm
<85sek (T50)
(Formaldehyd)
Tylko GDX-70
10ppm
0,05ppm
<65sek
Tylko GDX-70
20ppm
0,02ppm
<45sek
Cl2
Na zapytanie /
(Chlor)
50ppm
0,05ppm
<65sek
Tylko GDX-70
200ppm
0,1ppm
<35sek
ClO2
1ppm
0,03ppm
<125sek
Na zapytanie /
(Dw utlenek chloru)
50ppm
0,05ppm
<65sek
Tylko GDX-70
500ppm
1ppm
<30sek
2000ppm
1ppm
<35sek
CO
5000ppm
1ppm
<30sek
(Tlenek w ęgla)
Na zapytanie
10000ppm
5ppm
<80sek
1%V/V
0,001%V/V
<80sek
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COCl2
(Fosgen)
F2
(Fluor)
H2
(Wodór)
H2O2
(Nadtlenek w odoru)
H2S
(Siarkow odór)
HCl
(Chlorow odór)
HCN
(Cyjanow odór)
HF
(Fluorow odór)
NH3
(Amoniak)

NO
(Tlenek azotu)
NO2
(Dw utlenek azotu)
O3
(Ozon)
PH3
(Fosforowodór)
SiH4
(Silan)
SO2
(Dw utlenek siarki)
THT
Inne*
CH4
(Metan)
C2 H6
(Etan)
C3 H8
(Propan)
C4 H10
(Butan)

Na zapytanie /
Tylko GDX-70
Na zapytanie /
Tylko GDX-70

1ppm

0,02ppm

<125sek

1ppm

0,02ppm

<85sek

1000ppm
10000ppm
4%V/V
100%DGW

2ppm
20ppm
0,01%V/V
1%DGW

<95sek
<75sek
<65sek
<65sek

Na zapytanie

100ppm

0,2ppm

<65sek

Na zapytanie /
Czujnik z biasem

100ppm
2000ppm

0,1ppm
1ppm

<35sek
<30sek

20ppm

0,2ppm

<65sek

30ppm

0,7ppm

<75sek

50ppm

0,5ppm

<205sek

Tylko GDX-70

10ppm

0,1ppm

<95sek

Na zapytanie

100ppm
500ppm
1000ppm
5000ppm
0,5%V/V
250ppm
250ppm
2000ppm
5000ppm
20ppm
200ppm
1ppm

1ppm
5ppm
12ppm
50ppm
0,005%V/V
0,5ppm
0,2ppm
1ppm
1ppm
0,1ppm
0,1ppm
0,02ppm

<65sek
<95sek
<95sek
<95sek
<95sek
<45sek
<50sek
<65sek
<50sek
<45sek
<45sek
<65sek

5ppm

0,03ppm

<65sek (T80)

5ppm

0,05ppm

<165sek

Na zapytanie /
Tylko GDX-70
Czujnik z biasem /
Tylko GDX-70

Na zapytanie

Na zapytanie
Czujnik z biasem
Na zapytanie /
Czujnik z biasem
Na zapytanie
Tylko GDX-70
Na zapytanie /
Tylko GDX-70
Na zapytanie

50ppm

0,5ppm

<65sek

20ppm
50ppm
2000ppm
50mg/m3

0,1ppm
<80sek
0,1ppm
<30sek
Na zapytanie
1ppm
<30sek
1mg/m3
<35sek
Czujnik z biasem
Na podstaw ie indyw idualnych zapytań
Czujniki absorpcyjne w podczerwieni (IR)
0,1%V/V
<35sek
Na zapytanie
100%V/V
1%V/V
<35sek
100%DGW
1%DGW
100%DGW

1%DGW

100%V/V
100%DGW

1%V/V
1%DGW

100%DGW

1%DGW
20

<35sek

Na zapytanie

C5 H12
(Pentan)
C6 H14
(Heksan)
C2 H4
(Etylen)
C3 H6
(Propylen)
C2 H5OH
(Etanol)
C2 H4O
(Tlenek etylenu)
Inne*
(Metanol,
Izopropanol,
Cyklopentan,
Toluen, Aceton,
Keton etylow ometylow y, Ksylen)
CH3Br
(Bromometan)

CO2
(Dw utlenek w ęgla)

VOC
(Izobutylen oraz
inne* o potencjale
jonizacyjnym
≤10,6eV np.
Aceton,
Arsenowodór,
Benzen, Butadien,
Chlorek w inylu,
Dimetoksy me-tan,
Fosforowodór,
Kumen, MEK,
Merkaptan etylow y,
Merkaptan
metylow y,
Siarkow odór,
Styren, Tlenek
azotu, Tlenek
mezytylu, Toluen,
itd.)

100%DGW

1%DGW
<35sek

25000ppm

Na zapytanie

250ppm

500ppm
20ppm
1000ppm
40ppm
<35sek
2000ppm
100ppm
5000ppm
100ppm
<35sek
10000ppm
200ppm
<35sek
2%V/V
0,05%V/V
5%V/V
0,05%V/V
<35sek
10%V/V
0,1%V/V
20%V/V
0,2%V/V
<35sek
30%V/V
0,3%V/V
60%V/V
0,6%V/V
100%V/V
1%V/V
<35sek
Czujniki fotojonizacyjne (PID)
20ppm
0,005ppm
<25sek
50ppm
0,01ppm
<10sek
200ppm
0,02ppm
<25sek
300ppm
0,1ppm
<10sek
300ppm
1ppm
<10sek

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie
2000ppm

0,1ppm
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<25sek

Czujniki konduktometryczne
CH4
100%V/V
1%V/V
<30sek
Na zapytanie
(Metan)
* – możliw ość pomiaru innych mediów i zakresów na podstaw ie indywidualnych zapytań
‘Czujnik z biasem’ – czujniki w ymagające ciągłego zasilania
‘Na zapytanie’ – możliw ość aktualnego wykonania należy skonsultow ać z producentem
‘Tylko GDX-70’ – możliw ość wykonania wyłącznie w głow ic y GDX-70
Niektóre media są blokow ane przez spiek występujący w głow icach MGX-70 ( MGX-70-1/A),
dlatego nie ma możliw ości wykonania urządzeń w takiej konfiguracji.

TYPOWE AWARIE I SPOSOBY POSTĘPOWANIA
Wszelkie napraw y elementów systemu muszą być dokonyw ane wyłącznie przez
wykwalifikow any personel, oraz zgodnie z wymaganiami w szelkich przepisów i norm. Ze
względu na to, zaleca się, aby napraw y takie pow ierzać wyłącznie producentow i lub
autoryzowanemu przez niego serw isowi.
Poniżej znajduje się lista typowych awarii oraz sposobu postępow ania przy ich wystąpieniu.
Należy pamiętać, że w szelkie prace wymagające rozszczelnienia obudowy głow icy (osłony
ognioszczelnej) w strefach zagrożenia wybuchowego należy w ykonywać wyłącznie przy
odłączonym zasilaniu głow icy.
Sygnalizow any stan
Św iecenie ciągłe diody
AWARIA w głow icy
(Brak komunikacji z modułem
czujnika)

Praw dopodobna przyczyna
Brak modułu czujnika
Brak kontaktu na złączu
modułu czujnika i modułu
bazow ego
Uszkodzenie modułu czujnika

Jednostajne miganie diody
AWARIA w głow icy
(Niew łaściw y moduł czujnika)

Włożony moduł czujnika jest
modułem z innej głow icy
o innej konfiguracji
mierzonego medium

Św iecenie diody AWARIA
w głow icy, z 1 mignięciem
w okresie 10 sek.
(Upłynął okres kalibracji)
Św iecenie diody AWARIA
w głow icy z 2 mignięciami
w okresie 10 sek.
(Błąd podczas zerowania lub
kalibracji)

Przekroczona została data
kolejnej kalibracji głow icy
Niew łaściw ie
przeprowadzona procedura
kalibracji lub zerow ania
Czujnik gazów utracił
zdolność metrologiczną
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Sposób usunięcia
Włożyć moduł czujnika
Spraw dzić poprawność
osadzenia modułu czujnika
w gnieździe
Skontaktow ać się
z producentem lub serw isem
w celu naprawy lub wymiany
modułu czujnika
Spraw dzić konfigurację
modułu czujnika i porów nać
go z konfiguracją głow icy.
Dokonać ew entualnej
zamiany modułów pomiędzy
głow icami lub skontaktow ać
się z producentem lub
serw is em
Skontaktow ać się
z producentem lub serw isem
w celu dokonania kalibracji
głow icy
Skontaktow ać się
z producentem lub serw isem
w celu dokonania praw idłow ej
kalibracji głow icy
Skontaktow ać się
z producentem lub serw isem
w celu wymiany czujnika

Św iecenie diody AWARIA
w głow icy z 3 mignięciami
w okresie 10 sek.
(Przekroczenie zakresu
czujnika katalitycznego –
czujnik wyłączony)
Św iecenie diody AWARIA
w głow icy z 4 mignięciami
w okresie 10 sek.
(Przekroczenie zakresu
pomiarow ego głow icy)
Św iecenie diody AWARIA
w głow icy z 5 mignięciami
w okresie 10 sek.
(Błąd modułu czujnika)

Czujnik katalityczny (pellistor)
znalazł się w stężeniu gazu
pow yżej 100%DGW (np.
został zatruty gazem
z zapalniczki)

Przew ietrzyć czujnik czystym
pow ietrzem. Po obniżeniu się
stężenia czujnik samoczynnie
zostanie w łączony ponow nie
(po około 2 min.)

Stężenie gazu przekracza
zakres pomiarow y głow ic y
Załączenie zasilania głow ic
z czujnikami wymagający mi
ciągłego zasilania (np. HCl,
H2O2, NO, C2 H4O, THT) po
okresie w yłączenia
Uszkodzenie czujnika gazu

Przew ietrzyć otoczenie
w którym znajduje się czujnik
Pozostaw ić głow ic e w łączone
do czasu stabilizacji
(obniżenia się stężenia).
Może to potrw ać kilka godzin

Błąd danych w module
czujnika
Św iecenie diody AWARIA
w głow icy z 6 mignięciami
w okresie 10 sek.
(Błąd modułu bazow ego)

Błąd danych w module
bazowym
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Skontaktow ać się
z producentem lub serw isem
w celu wymiany czujnika
gazu
Skontaktow ać się
z producentem lub serw isem
w celu ponow nej konfiguracji
modułu czujnika
Skontaktow ać się
z producentem lub serw isem
w celu ponow nej konfiguracji
modułu bazow ego głow icy

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA I GRANICE
WYBUCHOWOŚCI W POWIETRZU WYBRANYCH GAZÓW I PAR
Przedstaw ione w poniższej tabeli w artości pomocnicze podane zostały na podstawie
ogólnodostępnych aktów prawnych i norm, jednak nie zaw sze są na bieżąco aktualizow ane
i mogą zaw ierać nieaktualne dane. W celu uzyskania aktualnych w artości należy skorzystać
z obow iązujących aktów prawnych oraz norm.
Wartości NDS i NDSCh podane zostały na podstaw ie Rozporządzenia Ministr a Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w spraw ie najw yższych dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliw ych dla zdrow ia w środowisku pracy
(Dz.U.02.217.1833).
Wartości DGW i GGW podane zostały na podstaw ie różnych źródeł, między innymi na
podstaw ie załącznika do normy PN- EN 61779-1:2004/A P1:2005.

C3 H6O
C2 H2

600
-

1800
-

2,5
2,3

Przybliżony współczynnik
przeliczeniow y
(20°C; 101,3kPa)
1ppm =mg/m 3 1m g/m3=ppm
13,0
2,42
0,41
100,0
1,08
0,92

C4 H10O

50

150

1,7

12,0

3,08

0,32

C2 H6O

1900

-

3,1

19,0

1,92

0,52

C3 H8O

900

1200

2,0

12,7

2,50

0,40

CH4O

100

300

5,5

38,0

1,33

0,75

NH3

14

28

15

33,6

0,71

1,41

AsH3

0,02

-

-

-

3,24

0,31

C6 H6

1,6

-

1,2

8,6

3,25

0,31

-

500

1500

0,7

7,2

3,67

0,27

CH3Br
HBr
C4 H10
Cl2
HCl
HCN
C6 H12

300
5
1900
0,7
5
300

900
15
6,5*
3000
1,5
10
5*
1000

1,0
8,6
1,4
5,4
1,2

8,0
20
9,3
46,0
8,3

5,41
3,95
3,37
2,42
2,95
1,52
1,12
3,50

0,18
0,25
0,30
0,41
0,34
0,66
0,89
0,29

C4 H8S

-

-

1,1

12,3

3,66

0,27

NO2
ClO2
SO2
CO2
C2 H6
C2 H4
C6 H6O

0,7
0,3
1,3
9000
7,8

1,5
0,9
2,7
27000
16

2,5
2,3
1,3

15,5
36
9,5

1,91
2,81
2,66
1,83
1,25
1,17
3,91

0,52
0,36
0,38
0,55
0,80
0,86
0,26

Wzór

Nazw a
Aceton
Acetylen
Alkohol n-butylow y
(butan-1-ol)
Alkohol etylow y
(etanol)
Alkohol
izopropylow y
(propan-2-ol)
Alkohol metylow y
(metanol)
Amoniak
Arsenowodór
(arsan)
Benzen
Benzyna
ekstrakcyjna
Benzyna lakow a
Bromometan
Bromow odór
Butan (n-butan)
Chlor
Chlorow odór
Cyjanow odór
Cykloheksan
Czterow odorotiofen
(THT)
Dw utlenek azotu
Dw utlenek chloru
Dw utlenek siarki
Dw utlenek w ęgla
Etan
Etylen
Fenol

NDS
NDSCh DGW
GGW
3
3
[m g/m ] [m g/m ] [%V/V] [%V/V]

24

Fluor
Fluorow odór
For maldehyd
Fosforowodór
(fosfan)
Fosgen
Heksan (n-Heksan)
Heptan (n-Heptan)
Keton
etylometylowy
(butanon)
Ksylen
Metan
Nadtlenek w odoru
Octan butylu
Octan etylu
Oktan (n-Oktan)
Ozon
Pentan (n- Pentan)
Propan
Siarkow odór
Silan
Styren
Tlen
Tlenek azotu
Tlenek etylenu
(epoksyetan)
Tlenek w ęgla
Toluen
Wodór

F2
HF
CH2O

0,05
0,5
0,5

0,4
2
1

7

73

1,58
0,83
1,23

0,63
1,20
0,81

PH3

0,14

0,28

-

-

1,41

0,71

COCl2
C6 H14
C7 H16

0,08
72
1200

0,16
2000

1,0
1,1

8,4
6,7

4,11
3,58
4,17

0,24
0,28
0,24

C4 H8O

450

900

1,8

10,0

3,00

0,33

C8 H10
CH4
H2O2
C6 H12O2
C4 H8O2
C8 H18
O3
C5 H12
C3 H8
H2S
SiH4
C8 H8
O2
NO

100
1,5
200
200
1000
0,15
3000
1800
7
0,67
50
3,5

4
950
600
1800
14
1,3
200
7

1,0
4,4
1,3
2,2
0,8
1,4
1,7
4,0
1,1
-

7,6
17,0
7,5
11,0
6,5
7,8
10,9
45,5
8,0
-

4,42
0,67
1,41
4,83
3,67
4,75
2,00
3,00
1,83
1,42
1,34
4,33
1.33
1,25

0,23
1,50
0,71
0,21
0,27
0,21
0,50
0,33
0,55
0,71
0,75
0,23
0,75
0,80

C2 H40

1

-

2,6

100,0

1,83

0,55

CO
C7 H8
H2

23
100
-

117
10,9
200
1,1
4
* - NDSP

74,0
7,6
77,0

1,17
3,83
0,08

0,86
0,26
11,93

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie – w artość średnia w ażona stężenia, którego
oddziaływ anie na pracow nika w ciągu 8-godzinnego dobow ego i przeciętnego
tygodniow ego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie Pracy, przez okres
jego aktyw ności zawodowej nie pow inno spow odow ać ujemnych zmian w jego
stanie zdrow ia oraz w stanie zdrow ia jego przyszłych pokoleń.
NDSCh – Najw yższe Dopuszczalne Stężenie Chw ilow e – w artość średnia stężenia, które nie
pow inno spow odować ujemnych zmian w stanie zdrow ia pracow nika, jeżeli
występuje w środow is ku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy
w czasie zmian roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.
NDSP – Najw yższe Dopuszczalne Stężenie Pułapow e – wartość stężenia, która ze względu
na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środow isku pracy
przekroczona w żadnym momencie.
DGW – Dolna Granica Wybuchow ości – stężenie objętościow e gazu palnego lub pary
w pow ietrzu, poniżej którego nie może powstać gazowa atmosfera wybuchowa.
GGW – Górna Granica Wybuchow ości – stężenie objętościow e palnego gazu lub pary
w pow ietrzu, powyżej którego nie może powstać atmosfera wybuchowa.
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