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OSTRZEŻENIA I ISTOTNE UWAGI 
! Dla zachowania bezpieczeństwa urządzenie musi być montowane, obsługiwane  

i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

! Przed podjęciem jakichkolwiek prac montażowych bądź serwisowych należy dokładnie 
przeczytać w całości poniższą instrukcję. 

! W urządzeniu znajduje się napięcie niebezpieczne dla życia ludzi i zwierząt. 
Zdejmowanie pokrywy komory zacisków lub płyty czołowej, oraz dokonywanie 
jakichkolwiek prac montażowych, konfiguracyjnych i serwisowych wolno dokonywać 
wyłącznie przy odłączonym zasilaniu. 

! Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw i zmian w układzie 
centrali. 

! Dokonywanie samodzielnej naprawy lub wymiana jakichkolwiek podzespołów centrali, 
może doprowadzić do zmniejszenia lub całkowitej utraty budowy przeciwwybuchowej 
urządzenia. 

! Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, obowiązującymi 
przepisami oraz zgodnie z opisami zawartymi w poniższej instrukcji, w przeciwnym razie 
urządzenie może działać nieprawidłowo i nie gwarantować bezpieczeństwa. 

! Nie należy używać uszkodzonego lub częściowo niesprawnego urządzenia. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia, lub nieprawidłowości w pracy urządzenia należy skontaktować 
się z producentem urządzenia lub jego autoryzowanym serwisem. 

! Jeśli urządzenie jest uszkodzone, lub funkcjonuje nieprawidłowo należy bezwzględnie 
zaprzestać jego używania i skontaktować się z producentem lub autoryzowanym 
serwisem. 

! Instalacja gazowa i urządzenie odcinające (zawór odcinający), jeśli jest, powinny być 
zgodne z państwowymi przepisami obowiązującymi w kraju, gdzie urządzenie będzie 
zainstalowane. 

! Stała instalacja sieciowa, służąca do zasilania urządzenia, musi zostać wyposażona  
w urządzenie odłączające, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej, w którym 
odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3mm. Urządzenie 
odłączające musi zostać wbudowane zgodnie z przepisami dotyczącymi budowy takiej 
instalacji. 

! Centrala pomiarowa zawiera ogniwo litowe (bateria) służącą do podtrzymywania pracy 
zegara oraz danych w obu pamięciach. Podczas złomowania urządzenia baterię należy 
usunąć z urządzenia i przekazać do utylizacji w bezpieczny sposób (patrz: „Uwagi 
dotyczące złomowania centrali”).  

! Alarmowe wyjścia sterujące oraz elementy sygnalizacyjne alarmów nie są 
samopodtrzymujące się, tzn. że po obniżeniu się stężeń poniżej progów alarmowych 
samoczynnie powrócą do stanu sprzed wystąpienia alarmu. 

! Wyjścia przekaźnikowe oraz wyjście sygnalizatora zewnętrznego posiadają powrotną 
zwłokę czasową (około 10 sek.) powrotu do stanu normalnego po zaniku danego alarmu. 

! Bezwzględnie należy przestrzegać terminów przeglądów okresowych i kalibracji 
zalecanych przez producenta. Przeglądy takie i kalibracje powinien wykonywać 
wyłącznie autoryzowany serwis producenta lub on sam. 

! Żadnego z elementów urządzenia 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 
opakowaniu stanowi, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad gospodarstwa 
domowego (odpad komunalny). Powinien być przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zapewnienie odpowiedniego 
składowania, pomożesz zapobiec negatywnym skutkom grożącym środowisku i ludzkiemu 
zdrowiu w przypadku niewłaściwego składowania. Recykling pomaga zachować naturalne 
zasoby. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat recyklingu, proszę 
skontaktować się z Państwa lokalnym urzędem miasta lub gminy, z lokalną firmą zajmującą 
się wywozem odpadów, lub producentem urządzenia. 
 

 Opakowanie wielokrotnego użytku. 
 

 Opakowanie przeznaczone do recyklingu. 
 
Powyższe dwa symbole dotyczą opakowania urządzenia. 
Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
opakowanie. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usuniecie elementów 
opakowania w sposób nie zagrażający środowisku. 
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PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 
Centrala MSMR-4 przeznaczony jest do monitorowania oraz rejestracji stężeń gazów 
wybuchowych, toksycznych i tlenu, za pomocą głowic pomiarowych.  
System może zabezpieczać zarówno obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej, oraz 
inne w których występuje zagrożenie wybuchowe, toksyczne lub ubytkiem tlenu.  
Poza bezpośrednim pomiarem gazów i detekcją przekroczenia ustalonych progów 
alarmowych, system może także być stosowany do rejestracji pomiarów z danego okresu 
pracy oraz występowania sytuacji alarmowych. 
Wyposażenie układu w port iskrobezpieczny do podłączania głowic pomiarowych, umożliwia 
wprowadzanie głowic pomiarowych dopuszczonego typu, wraz z linią łączącą, do stref 
zagrożenia wybuchem, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczanie obiektów i miejsc,  
w których wyznaczone są takie strefy. 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 
Podstawowymi elementami systemu są: 

• Centralka sterująca typ MSMR-4; 
• Głowice pomiarowe serii MG-7x (ALTER SA); 

Dodatkowymi elementami systemu mogą być: 
• Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny typ: ASOA-Z lub TSZ-4D; 
• Urządzenia peryferyjne sterowane z przekaźników wyjściowych; 
• Inne centrale MSMR-4 oraz komputer PC podłączane do łącza RS-485 (opcja). 

Układ centralki przeznaczony jest do niezależnego pomiaru gazów z maksymalnie 4 głowic 
pomiarowych. Centrala współpracuje z głowicami pomiarowymi budowy przeciwwybuchowej, 
które łączone są z centralą za pośrednictwem linii iskrobezpiecznej. 
Odczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego medium, aktualna wartość 
stężenia, jednostka pomiarowa) jest możliwy na wyświetlaczu LCD. Dodatkowo możliwy jest 
odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin 
pracy systemu. 
Poza pomiarem stężenia gazów centralka wykrywa także przekroczenia ustalonych progów 
alarmowych dla każdego z mierzonych mediów. Przekroczenie progów alarmowych jest 
sygnalizowane optycznie i akustycznie. Centrala posiada po 2 ustawialne progi alarmowe dla 
każdego kanału pomiarowego oraz dodatkowo jeden próg stały (ustawiany fabrycznie), 
którego wyzwolenie następuje bez udziału procesora sterującego (wymóg dla urządzeń 
pracujących w strefach zagrożenia wybuchem). 
Centrala posiada także dwie niezależne pamięci. Jedną do zapisywania wartości 
cząstkowych z pomiarów (interwał zapisu ustawialny) oraz drugą do zapisywania wystąpień 
sytuacji alarmowych (przekroczenia progów, awarie głowic, itp.). W obu pamięciach dane 
zapisywane są z aktualną datą i godziną ich wystąpienia. Pojemność każdej z pamięci 
wynosi 4320 komórek. Odczyt pamięci możliwy jest przez łącze w podczerwieni za pomocą 
komputera osobistego (PC). 
Centrala wyposażona jest w układ sterowania urządzeniami wykonawczymi przy pomocy, 
sprzężonych z progami 1 i 2, styków przekaźników, które załączane są automatycznie przy 
przekroczeniu zadanego progu. Przy przekroczeniu dodatkowego (ustawionego fabrycznie) 
3 progu załączane są jednocześnie przekaźniki 1 i 2 progu danego kanału. 
Centrala może także sterować zewnętrznym sygnalizatorem akustyczno-optycznym.  
Urządzenie posiada możliwość komunikacji z komputerem przez złącze optyczne IR  
(w podczerwieni). Program do komunikacji jest udostępniany nieodpłatnie. Opcjonalnie 
centrale można wyposażyć w izolowany moduł komunikacji w standardzie RS-485, służący 
do łączenia wielu central w sieci, pracujących pod nadzorem komputera typu klasy PC. 
System jest zasilany napięciem 230V AC/50Hz (opcjonalnie możliwe jest wyposażenie 
systemu w zasilanie awaryjne UPS).  
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Budowa przeciwwybuchowa 
Centrala MSMR-4 posiada częściową budowę przeciwwybuchową. Dotyczy to zewnętrznych 
obwodów do przyłączania głowic pomiarowych. Posiadają one budowę iskrobezpieczną  
z cechą dopuszczenia wyspecyfikowaną w parametrach technicznych centrali. Dopuszczalne 
parametry portów iskrobezpiecznych także wyspecyfikowane są w parametrach 
technicznych centrali. 
Używane głowice pomiarowe muszą także posiadać budowę przeciwwybuchową 
(iskrobezpieczną) z odpowiednią cechą dopuszczenia oraz odpowiednimi parametrami 
wejściowych.  
Centrala MSMR-4, wraz z głowicami pomiarowymi, tworzą system iskrobezpieczny, który 
umożliwia wprowadzenie linii łączącej centralę wraz z głowicami do odpowiednich stref 
zagrożenia wybuchem. Stosowanie systemu w strefach zagrożenia wybuchowego musi 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi takich systemów  
(PN-EN 60079-25) oraz wykonywania instalacji w strefach zagrożenia wybuchowego  
(PN-EN 60079-14). 
Linia iskrobezpieczna (połączenie pomiędzy centralą a głowicami) może być stosowana  
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako strefy 1 lub  
2 niebezpieczeństwa wybuchu gazów, par lub mgieł, grup wybuchowości IIA, IIB i IIC. 
 

 
Rys.1. Widok i podstawowe wymiary centralki MSMR-4 
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OPIS FUNKCJONALNY CENTRALI MSMR-4 
 

 
Rys.2. Opis elementów centralki sterującej 

 

Opis elementów płyty czołowej centrali 

Diody sygnalizacyjne kanałów pomiarowych (1-4) 
Diody te sygnalizują stan poszczególnych głowic pomiarowych. Ich sposób świecenia jest 
odpowiedni do zaistniałej sytuacji. 

• kolor zielony (świecenie ciągłe) – nie ma przekroczeń progów alarmowych, głowica 
pracuje prawidłowo; 

• kolor czerwony (wolnozmienne miganie – ok. 1 raz na sek.) – przekroczenie 1 progu 
alarmowego na danym kanale; 

• kolor czerwony (świecenie ciągłe) – przekroczenie 2 progu alarmowego na danym 
kanale; 

• kolor żółty – zmieszanie barwy zielonej i czerwonej (szybkozmienne miganie – ok.  
5 razy na sek.) – awaria połączenia z głowicą pomiarową lub awaria samej głowicy; 
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Okno komunikacji optycznej IR 
W tym miejscu znajduje się układ nadawczo-odbiorczy systemu komunikacji optycznej  
w podczerwieni. Komunikacja ta wykorzystywana jest do współpracy centralki z komputerem 
PC (np. odczyt pamięci danych cząstkowych lub pamięci zdarzeń). 
 

Wyświetlacz LCD 
Graficzny wyświetlacz pokazuje aktualne wartości stężeń mierzonych mediów oraz inne 
funkcje pracy centralki. 
 

Klawisze sterujące 
Zestaw 4 przycisków służący do obsługi centralki. 
 

Komora zaciskowa 
W dolnej części obudowy centralki znajduje się komora zaciskowa. Dostęp do zacisków 
przyłączeniowych możliwy jest po odkręceniu 2 wkrętów mocujących osłonę komory. 
Szczegółowy opis zacisków przyłączeniowych znajduje się w rozdziale: „Montaż urządzenia”. 
 

Wewnętrzny sygnalizator akustyczny 
Centrala sterująca wyposażona jest w wewnętrzny sygnalizator akustyczny wyzwalany przy 
określonych stanach alarmowych. Ponieważ sygnalizator akustyczny może w danym 
momencie reprezentować tylko jedną, określoną sytuację alarmową, to jego praca jest 
hierarchiczna (zależnie od priorytetu określonego alarmu). 
Identyfikacja wewnętrznych alarmów akustycznych przedstawia się następująco (począwszy 
od alarmów o najniższym priorytecie): 

• brak dźwięków – brak sytuacji alarmowych, 
• dźwięk przerywany, wolnozmienny (ok. 1 raz na sek.) – alarm(y) 1 progu, 
• sygnał przerywany szybkozmienny (ok. 5 razy na sek.) – awaria (głowic detekcyjnych 

lub zaworu), 
• sygnał ciągły – alarm(y) 2 progu;. 

 
UWAGA: Pracę wewnętrznego sygnalizatora akustycznego można blokować na okres  

1 minuty przyciskając klawisz ‘↵’. 
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OBSŁUGA CENTRALI STERUJĄCEJ 

Inicjowanie pracy 
Po załączenie zasilania centrali (za pomocą zewnętrznego włącznika) wyświetlacz zostanie 
podświetlony, centralka wyda krótki sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się logo 
producenta, a następnie ekran powitalny: 
 

 
 

MSMR-4 
Rev.: MS.2.2 
Inicjalizacja 

czekaj... 
 
 
 
Na wyświetlaczu pokazana zostanie nazwa centrali, oraz aktualna wersja oprogramowania. 
Podczas wyświetlania ekranu powitalnego inicjalizowana jest praca systemu. 
Po około kilkunastu sekundach ekran powitalny znika, a centrala przechodzi do trybu 
pomiarowego. 
 

Tryb pomiarowy 
W trybie pomiarowym możliwe jest wyświetlanie wartości chwilowych (funkcja podstawowa) 
oraz wartości statystycznych (średnia ważona, maksymalna i minimalna) liczonych dla 
dwóch oddzielnych przedziałów czasowych: dla ostatnich 15 minut pracy oraz dla ostatnich 8 
godzin pracy. 
Do zmiany funkcji wyświetlacza używa się klawiszy znajdujących się pod wyświetlaczem  
(‘ ’, ‘ ’, ‘↵’ i ‘ ’). Najniższa z linii wyświetlacza pokazuje zawsze aktualne funkcje 
poszczególnych klawiszy. 
 

Wyświetlanie wartości chwilowych 
To podstawowa z funkcji trybu pomiarowego. Wyświetla aktualną datę i czas oraz aktualne 
wartości wszystkich mierzonych mediów. 
 
Data:  2004-09-03 
Czas: 15:18:38 
 
1 CH4          0 %DGW 
2 O2       20.9 %V/V 
3 CO            0 ppm 
4 H2S       0.0 ppm 
 15m      8h     MENU   j 
 
Mierzone media wyświetlane są w oddzielnych wierszach wyświetlacza, w zależności od 
ilości podłączonych głowic pomiarowych. Od lewej pokazywany jest: numer kanału 
pomiarowego (głowicy pomiarowej), nazwa mierzonego gazu, aktualna wartość stężenia 
oraz jednostka pomiarowa.  
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W przypadku wystąpienia sytuacji alarmowej na danym kanale (awaria kanału, 
przekroczenia progów alarmowych) wartość danego kanału zacznie migać (inwersja tła  
i wartości). 
W przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego, zamiast wartości wskazania, wyświetlony 
zostanie napis: ‘OVLO’, natomiast w przypadku awarii danego kanału wyświetlony zostanie 
napis ‘?????’. 
Zgodnie z opisem na dolnej linii wyświetlacza, przyciskając ‘ ’ przechodzimy do funkcji 
wyświetlania wartości statystycznych z ostatnich 15 minut pracy centrali, natomiast 
przyciskając ‘ ’ przejdziemy do wyświetlania funkcji statystycznych z ostatnich 8 godzin 
pracy centrali (od momenty każdorazowego załączenia zasilania). Przycisk ‘↵’ służy do 
wejścia do trybu ustawień (wejście chronione hasłem użytkownika). Za pomocą tego 
przycisku możliwe jest także blokowanie wewnętrznego sygnalizatora akustycznego na 
okres 1 minuty (wystarczy go nacisnąć podczas trwania alarmu). Przycisk ‘ ’ w funkcji 
wyświetlania wartości chwilowych nie jest obsługiwany. 
 

Sygnalizacja przekroczeń progów alarmowych 
UWAGA: Alarmy dla tlenu aktywowane są przy jego ubytku! 
 
Przekroczenia ustawionych progów alarmowych (1 i 2) sygnalizowane są akustycznie 
(wewnętrzny sygnalizator) oraz optycznie (diody sygnalizacji kanałów pomiarowych). 
Sygnalizacja ta działa zawsze, bez względu na to w jakim aktualnie trybie się znajdujemy.  
Przyciskając ‘↵’ podczas sygnalizacji alarmu można wyłączyć wewnętrzną sygnalizację 
akustyczną na okres około 1 minuty. 
Dodatkowo podczas wyświetlania wartości chwilowych wartość danego medium będzie 
migała (inwersja tła i wartości). 
Jeżeli centrala współpracuje z zewnętrznym sygnalizatorem, to po przekroczeniu 1 progu 
alarmowego uruchamiana jest część optyczna, a po przekroczeniu 2 progu także część 
akustyczna (110dB) sygnalizatora. 
 
UWAGA: Alarmy nie są zatrzaskiwane (podtrzymywane), po obniżeniu stężenia poniżej 

progu alarmowego samoczynnie się dezaktywują. 
 
UWAGA: Przekroczenia 3 progu alarmowego nie są sygnalizowane przez wewnętrzne 

układy sygnalizacji centrali sterującej. Próg 3 jest sprzężony wyłącznie  
z zewnętrznym sygnalizatorem akustyczno-optycznym oraz wyjściami 
przekaźnikowymi. 

 

Pamięć wartości cząstkowych oraz pamięć zdarzeń 
Centrala posiada dwa niezależne rodzaje pamięci: pamięć wartości cząstkowych, oraz 
pamięć zdarzeń. Pierwsza z nich służy do automatycznego zapisywania, co określony 
interwał czasu, wartości z wszystkich mierzonych kanałów z datą i godziną zapisu.  
Interwał czasu może zostać zmieniony przez użytkownika (patrz: Tryb ustawień). 
Pamięć zdarzeń służy do automatycznego zapisywania zaistniałych zdarzeń (sytuacji 
alarmowych) takich jak: przekroczenia progów alarmowych, maksymalne wartości osiągnięte 
po przekroczeniu progu, włączenie i wyłączenie. Wszystkie zdarzenia zapisywane są z datą  
i godziną ich wystąpienia. 
Obie pamięci posiadają pojemność po 4320 komórek. Po zapisaniu całej pamięci, zapis 
kontynuowany jest w komórkach z „najstarszymi” danymi. 
Obie pamięci można kasować z poziomu centralki, oraz odczytywać ich zawartość za 
pomocą komputera PC (patrz: Tryb ustawień). 
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Wyświetlanie wartości statystycznych dla okresu ostatnich 15 minut pracy centrali 
Funkcja dostępna po przyciśnięciu przycisku ‘ ’ z poziomu wyświetlania wartości 
chwilowych. 
 

Statystyka 15 min.: 
 
    Śred.   Max.   Min. 
1         8       17         0 
2    20.8    20.9    20.7 
3         0         0         0 
4      0.0      0.0      0.0 
                                       COF 
 
Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średniej ważonej (Śred.), maksymalne (Max.)  
i minimalne (Min.) z ostatnich 15 minut pracy centrali, dla poszczególnych kanałów 
pomiarowych (od 1 do maksymalnie 4). Nazwy mierzonych mediów i jednostki pomiarowe 
dla poszczególnych kanałów są identyczne jak w przypadku wyświetlanych wartości 
chwilowych.  
Wartości na wyświetlaczu aktualizowane są co minutę, natomiast dane do aktualizacji 
zbierane są co sekundę. 
Powrót do funkcji wyświetlania wartości chwilowych możliwy jest po naciśnięciu przycisku 
‘ ’. 
 
UWAGA: Przed upływem 15 minut pracy centrali wartości nie są wyświetlane. Zamiast nich 

pojawiają się migające znaki ‘-----‘. 
 

Wyświetlanie wartości statystycznych dla okresu ostatnich 8 godzin pracy centrali 
Funkcja dostępna po przyciśnięciu przycisku ‘ ’ z poziomu wyświetlania wartości 
chwilowych. 
 

Statystyka 8 godz.: 
 
    Śred.   Max.   Min. 
1         8       17         0 
2    20.8    20.9    20.7 
3         0         0         0 
4      0.0      0.0      0.0 
                                       COF 
 
Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średniej ważonej (Śred.), maksymalne (Max.)  
i minimalne (Min.) z ostatnich 8 godzin pracy centrali, dla poszczególnych kanałów 
pomiarowych (od 1 do maksymalnie 4). Nazwy mierzonych mediów i jednostki pomiarowe 
dla poszczególnych kanałów są identyczne jak w przypadku wyświetlanych wartości 
chwilowych.  
Wartości na wyświetlaczu aktualizowane są co 15 minut, natomiast dane do aktualizacji 
zbierane są co sekundę. Powrót do funkcji wyświetlania wartości chwilowych możliwy jest po 
naciśnięciu przycisku ‘ ’. 
 
UWAGA: Przed upływem 8 godzin pracy centrali wartości nie są wyświetlane. Zamiast nich 

pojawiają się migające znaki ‘-----‘. 
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Tryb ustawień 
Aby wejść do trybu ustawień należy w trybie pomiarowym (wyświetlanie wartości 
chwilowych) przycisnąć przycisk ‘↵’. Dostęp do trybu ustawień chroniony jest hasłem 
użytkownika (4 cyfrowy kod), dlatego centrala poprosi o jego podanie. 
 
UWAGA: Fabrycznie wartość kodu hasła użytkownika ustawiana jest na wartość: 1111. 

Jedną z funkcji trybu ustawień jest możliwość zmiany hasła użytkownika.  
Do obowiązków użytkownika należy jego zmiana, zapamiętanie i ochrona 
poufności kodu. 

 
Podaj kod dostępu: 
 

0000 
 
 
 
 
    ↑          ↓         OK         → 
 
UWAGA: Zmian za pomocą klawiszy można dokonywać poprzez pojedyncze przyciskanie 

danego klawisza lub przytrzymując dany klawisz (szybkie zmiany). 
 
Wartość kodu wprowadzamy kolejno dla każdej cyfry. Aktualnie ustawiana cyfra miga. 
Wartość cyfry zmieniamy w górę lub w dół za pomocą klawiszy ‘↑’ lub ‘↓’, natomiast zmianę 
ustawianej cyfry dokonuje się przyciskiem ‘→’. Wprowadzoną wartość kodu zatwierdzamy 
przyciskiem ‘OK’.  
Tylko po podaniu prawidłowego kodu możliwy jest dostęp do poniższych funkcji.  
W przypadku podanie nieprawidłowego kodu miernik zasygnalizuje to sygnałem 
dźwiękowym i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu, oraz powróci do trybu 
pomiarowego (wyświetlanie wartości chwilowych). 
 

Ustawianie wartości progów alarmowych 
Jeśli został podany prawidłowy kod dostępu, to pierwszą z funkcji trybu ustawień jest 
ustawianie wartości progów alarmowych. 
 

1 Progi alarmowe 
 

 
 
 
 
 
    ↑         ↓         OK        COF 
 
UWAGA: Do przeglądania dostępnych funkcji należy używać klawiszy ‘↑’ lub ‘↓’. Przycisk 

‘OK’ służy do wyboru aktualnej funkcji, natomiast przycisk ‘COF’ do powrotu do 
trybu pomiarowego. 

Aby wejść do ustawiania progów alarmowych należy wybrać tę funkcję przyciskiem ‘OK’.  
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OSTRZEŻENIE: Zmiana wartości progów alarmowych pociąga za sobą zmianę sygnalizacji 
wystąpienia sytuacji zagrożeń ze względu na niebezpieczne stężenia 
mierzonych substancji. Należy o tym pamiętać podczas zmiany poniższych 
ustawień. 

 
Po wyborze funkcji ustawiania progów alarmowych na wyświetlaczu pojawi się okno wyboru 
kanału pomiarowego, którego wartości progowe chcemy zmieniać: 
 
Wybór kanału: 
 
Kanał:   1 CH4 
 
 
 
 
    ↑         ↓         OK        COF 
 
Zmiany kanału pomiarowego dokonujemy za pomocą przycisków ‘↑’ i ‘↓’. Wybór 
zatwierdzamy przyciskiem ‘OK’. Przycisk ‘COF’ służy do powrotu do poprzedniej opcji (wybór 
funkcji trybu ustawień). 
Po wybraniu kanału pomiarowego, wyświetlacz pokaże okno ustawień progów: 
 
Ustawienia progów: 
 
Kanał:   1 CH4 
Próg3>      50 %DGW 
Próg2>      40 %DGW 
Próg1>      20 %DGW 
 
    ↑         ↓         OK        COF 
 
UWAGA: Wartość nastawy progu 3 ustawiana jest przez producenta i użytkownik nie ma 

możliwości jej zmiany. Próg 3 dotyczy wyłącznie awaryjnego wyzwolenia wyjść 
przekaźnikowych (także zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego)  
w przypadku np. „zawieszenia się” lub uszkodzenia procesora sterującego (wymóg 
dyrektywy ATEX). 

 
Zmiany wartości progów (2 lub 1) dokonujemy za pomocą przycisków ‘↑’ i ‘↓’, natomiast 
zatwierdzenia dokonujemy przyciskiem ‘OK’. Jako pierwszy ustawiany jest próg 2 (wyższy 
priorytet alarmu). Po zatwierdzeniu ustawień progu 2 automatycznie przechodzimy do 
możliwości ustawiania progu 1. Po zatwierdzeniu nastawy progu 1 centrala automatycznie 
przejdzie do opcji wyboru kolejnego kanału do zmiany progów alarmowych.  
W ten sposób możemy zmienić nastawy progów alarmowych dla wszystkich kanałów 
pomiarowych.  
Przycisk ‘COF’ służy do cofnięcia się do poprzedniej opcji. 
Należy pamiętać, że progi posiadają określoną hierarchię i nie jest możliwe aby dla progu  
o niższym priorytecie ustawić wartość progową większą niż dla progu o wyższym priorytecie. 
Zgodnie z tym maksymalna wartość progu 1 ograniczana jest aktualnym ustawieniem progu 
2, natomiast maksymalna wartość progu 2 ograniczana jest aktualną nastawą progu 3. 
 
UWAGA: Alarmy dla tlenu aktywowane są przy jego ubytku, dlatego progi alarmowe należy 

ustawiać odpowiednio poniżej zawartości tlenu w czystym powietrzu (20.9%V/V). 
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Po wprowadzeniu żądanych wartości progów alarmowych, jeśli chcemy aby zostały 
zapamiętane, należy je zapisać podczas wychodzeniu z funkcji.  
Jeżeli dokonane zostały jakiekolwiek zmiany w wartościach progów, to podczas 
wychodzenia z funkcji, na wyświetlaczu pojawi się pytanie o zapisanie dokonanych zmian. 
Wtedy przyciskiem ‘TAK’ dokonujemy zapamiętania zmian w ustawieniach (wyświetli się 
informacja o zapisaniu), natomiast przyciskiem ‘NIE’ anulujemy wprowadzone zmiany. 
 
UWAGA: Jeśli z jakichkolwiek przyczyn wprowadzone zmiany nie zostaną zapisane (np. 

centrala zostanie wyłączona przed dokonaniem zapisu), to system wróci do 
wartości sprzed dokonania zmian. 

 

Ustawianie zegara 
Kolejną z funkcji trybu ustawień jest ustawianie zegara czasu rzeczywistego (data i czas). 
 

2.Zegar 
 
 
 
 
 
 
    ↑         ↓         OK        COF 
 
UWAGA: Zegar posiada podtrzymanie zasilania za pomocą ogniwa litowego (na czas braku 

zasilania sieciowego w centrali). Jeżeli nastąpi rozładowanie się tego ogniwa oraz 
wyłączenie zasilania centrali, to ustawienia zegara zostaną utracone. Po 
ponownym załączeniu zasilania wartości ustawień zegara przyjmują wartości 
przypadkowe i konieczne jest jego ponowne ustawienie. Jeżeli nastąpiło 
przestawienie się zegara na wskutek awarii zasilania, to po włączeniu miernika, na 
jego wyświetlaczu, pojawi się komunikat informujący o konieczności ustawienia 
czasu i daty (patrz także: Ustawienia opcji pamięci wewnętrznej). Ogniwo litowe 
można wymienić u producenta lub w autoryzowanym serwisie. 

 
Po wyborze funkcji ustawiania zegara wyświetlacz pokaże aktualną datę i czas  
z możliwością ich modyfikowania: 
 
Data:   2004-09-07 
Czas:  11:27 
 
 
 
 
 
    ↑          ↓         OK         → 
 
Za pomocą przycisków ‘↑’ i ‘↓’ możemy zmienić wyróżnioną wartość daty lub godziny 
(wyróżniona wartość miga), natomiast przyciskiem ‘→’ przechodzimy do zmieniania 
kolejnych pól daty i czasu. Wprowadzone ustawienie zegara (data i czas) zatwierdzamy  
i zapamiętujemy przyciskiem ‘OK’. 
Data przedstawiana jest w konwencji rrrr-mm-dd, natomiast czas jako gg:mm. 
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OSTRZEŻENIE: Prawidłowe ustawienie daty oraz czasu jest niezbędne do poprawnej pracy 
systemu. 

 

Ustawienia opcji pamięci wewnętrznej 
Przy pomocy tej funkcji możliwe jest ustalanie interwału zapisu pamięci wartości 
cząstkowych, oraz usuwanie zawartości obu pamięci (wartości cząstkowych oraz zdarzeń). 
 

3.Pamięć 
 
 
 
 
 
 
    ↑         ↓         OK        COF 
 
Pierwszą z opcji ustawień pamięci jest ustalenie interwału, co jaki będzie następował 
automatyczny zapis do pamięci wartości cząstkowych. 
 
Interwał zapisu: 
 

10 sek. 
 
 
 
 
    ↑         ↓         OK        COF 
 
Wartość interwału zapisu wyrażana jest w sekundach. Jego wartość można zmieniać  
w zakresie od 1 do 600 sekund (10 minut). Jeżeli przyjąć interwał zapisu np. 10 sekund, to 
przy 4320 komórkach pamięć zapełni się po 12 godzinach. 
Zmiany interwału dokonuje się za pomocą klawiszy ‘↑’ i ‘↓’, natomiast zatwierdza się go 
klawiszem ‘OK’. Klawisz ‘COF’ służy do powrotu do poprzedniej opcji. 
 
Po zatwierdzeniu wartości interwału zapisu przechodzimy do opcji kasowania pamięci: 
 
Kasowanie: 
 
Pamięć wartości 
Pamięć zdarzeń 
 
 
 
    ↑         ↓         OK        COF 
 
Mamy możliwość oddzielnego kasowania pamięci wartości oraz pamięci zdarzeń. Wyboru 
dokonujemy za pomocą klawiszy ‘↑’ lub ‘↓’. Kasowana będzie wyróżniona pamięć (miganie). 
Zatwierdzamy wybór za pomocą przycisku ‘OK’. Klawisz ‘COF’ służy do powrotu do 
poprzedniej opcji. 
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Po zatwierdzeniu pamięci do wykasowania miernik poprosi o potwierdzenie tej operacji: 
 
 
 

Jesteś 
pewien? 

 
 
 
  NIE      TAK                  C 
 
Do wyboru mamy dwie odpowiedzi: ‘NIE’, jeśli chcemy zrezygnować z kasowania wybranej 
pamięci, oraz ‘TAK’, jeśli chcemy dokonać wykasowania.  
Podczas kasowania na wyświetlaczu pojawi się informacja o przeprowadzanej operacji. 
 
UWAGA: Pamięć posiada podtrzymanie zasilania za pomocą ogniwa litowego (na czas 

braku zasilania sieciowego w centrali). Jeżeli nastąpi rozładowanie się tego 
ogniwa oraz wyłączenie zasilania centrali, to dane zapisane w obu pamięciach 
zostaną utracone (patrz także: Ustawianie zegara). Po ponownym załączeniu 
zasilania komórki pamięci przyjmą wartości przypadkowe, dlatego dobrą praktyką 
jest wtedy przeprowadzenie operacji kasowania obu pamięci, co pozwoli uniknąć 
błędnych (przypadkowych) zapisów w pamięci. 

 

Zmiana hasła użytkownika 
Funkcja służy do modyfikacji kodu użytkownika niezbędnego do dostępu do trybu ustawień. 
 

4.Zmiana hasła 
 
 
 
 
 
 
    ↑         ↓         OK        COF 
 
Po wejściu do funkcji system poprosi o podanie nowego hasła: 
 
Podaj nowe hasło: 
 

0000 
 
 
 
 
    ↑          ↓         OK         → 
Kod hasła wprowadzamy identycznie jak w przypadku podawania hasła przy wchodzeniu do 
funkcji zaawansowanych (patrz wcześniejszy opis). 
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Po zatwierdzeniu podanego kodu przyciskiem ‘OK’ miernik poprosi jeszcze o potwierdzenie: 
 
Potwierdź nowe hasło: 
 

0000 
 
 
 
 
    ↑          ↓         OK         → 
 
Po ponownym wpisaniu hasła i zatwierdzeniu, jeśli poprzednio wpisane hasło było 
identyczne, nowe hasło zostanie zapisane. Zapisanie nowego kodu hasła potwierdzone 
zostanie komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu. 
W przypadku niezgodności we wpisanych kodach pojawi się odpowiednia informacja  
o błędzie i hasło nie zostanie zmienione. 
 
UWAGA: Do obowiązków użytkownika należy zmiana, zapamiętanie i ochrona poufności 

kodu. 
 

WSPÓŁPRACA CENTRALI Z GŁOWICAMI POMIAROWYMI 
Centrala posiada iskrobezpieczne porty do podłączania głowic pomiarowych. Do portów tych 
możliwe jest podłączanie wyłącznie głowic pomiarowych dopuszczonego typu budowy 
iskrobezpiecznej oraz odpowiadających parametrami parametrom centrali (np. głowice serii 
MG-7x prod. ALTER SA).  
Parametry obu elementów systemu (głowic pomiarowych oraz portów central) muszą 
spełniać wymagania szczegółowe dla systemów iskrobezpiecznych (PN-EN 60079-25). 
Pierwszy typ przeznaczony jest do pomiarów gazów wybuchowych oraz oparów cieczy 
palnych, natomiast drugi z typów głowic przeznaczony jest do pomiarów gazów toksycznych 
oraz ubytku tlenu. 
Głowice pomiarowe muszą być przeznaczone do pomiaru określonego medium, zgodnie  
z kalibracją i opisem producenta.  
Zasady montażu i podłączania głowic pomiarowych do centrali przedstawione zostały  
w rozdziale: „Montaż urządzenia”. 
 

WSPÓŁPRACA CENTRALI Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI 
Poza współpracą z głowicami pomiarowymi, centrala MSMR-4 posiada wiele możliwości 
współpracy z różnymi urządzeniami zewnętrznymi (wykonawczymi).  
 

Współpraca z zewnętrznym sygnalizatorem akustyczno-optycznym 
Centrala posiada możliwość podłączenia zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-
optycznego (ASOA-Z lub TSZ-4D). Sygnał optyczny, tego sygnalizatora, uruchamiany jest 
wtedy w przypadku wykrycia przekroczenia 1 progu alarmowego na którymkolwiek z kanałów 
pomiarowych, a sygnał akustyczny (110dB) uruchamiany jest w przypadku wykrycia 
przekroczenia 2 progu alarmowego na którymkolwiek z kanałów. 
Sygnalizator wyzwalany jest także sygnałem niezależnego, 3 progu alarmowego, jeśli  
z jakichkolwiek przyczyn nie nastąpiłoby wyzwolenie progów 1 i 2. W takim przypadku 
jednocześnie uruchamiany jest sygnał optyczny i akustyczny. 
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Zalecane jest używanie wyłącznie sygnalizatorów rekomendowanych przez producenta. 
Jeżeli używany jest inny sygnalizator niż rekomendowany przez producenta systemu, to jego 
nominalne napięcie zasilania musi wynosić 12VDC, natomiast maksymalny pobór prądu 
(suma prądów części optycznej i akustycznej) nie może przekraczać 350mA. 
 
UWAGA: Wyjście sygnalizatora zewnętrznego, podobnie jak wyjścia przekaźnikowe, 

posiadają zwłokę czasową (około 10 sek.) powrotu do stanu normalnego, po 
obniżeniu się stężenia poniżej danego progu alarmowego. 

 
Opis podłączenia sygnalizatora znajduje się w rozdziale „Montaż systemu”. 
 

Współpraca z komputerem 
Centrala przystosowana jest do współpracy z komputerem klasy PC, za pomocą 
udostępnianego oprogramowania ‘AlterPGM’ w wersji 2.0 lub późniejszej (oprogramowanie 
udostępniane nieodpłatnie na stronie: www.altersa.pl). Z poziomu komputera możliwe jest 
monitorowanie wskazań bieżących lub odczytywanie danych z obu pamięci systemu. 
Do komunikacji z komputerem centrala wykorzystuje łączę optyczne w zakresie 
podczerwieni. Komputer musi zostać wyposażony w specjalny interfejs do komunikacji  
w podczerwieni RS-IR (wyposażenie dodatkowe). 
Szczegółowy opis współpracy z komputerem znajduje się w systemie pomocy 
oprogramowania. 
 

Współpraca centralki poprzez wyjścia przekaźnikowe 
Centrala posiada zespól wyjść przekaźnikowych przystosowanych do współpracy z różnymi 
urządzeniami wykonawczymi.  
Wyjścia przekaźnikowe konfigurowane są w taki sposób, że każdy z kanałów pomiarowych 
posiada po dwa przekaźniki reagujące odpowiednio: jeden po przekroczeniu 1 progu 
alarmowego, a drugi po przekroczeniu 2 progu alarmowego. Przekaźniki wyjściowe 
sprzężone są także z niezależnym, od procesora sterującego, torem 3 progu alarmowego, 
wyzwalanego w przypadku niezadziałania progów 1 i 2. Reakcja na wystąpienie 3 progu 
alarmowego jest taka, jakby jednocześnie wystąpiły przekroczenia progów 1 i 2 na danym 
kanale (przełączają się przekaźniki zarówno 1 jak i 2 progu). Wynika to z wymogu dyrektywy 
ATEX, która określa, że sterowanie układami bezpieczeństwa nie może odbywać się przy 
udziale oprogramowania. 
Zaciski wyjść przekaźnikowych są bezpotencjałowe, typu przełączanego (3 zaciski na 
pojedyncze wyjście). W stanie normalnym (bez przekroczeń progów) cewki przekaźników 
wyjściowych są pod napięciem (styki przełączane po włączeniu zasilania centrali). Brak 
zasilania cewek przekaźników sygnalizuje odpowiedni stan alarmowy. 
Wyjścia przekaźnikowe posiadają określone maksymalne parametry pracy, które 
bezwzględnie nie mogą być przekraczane (250VAC/2A/100VA lub 24VDC/2A).  
Wyjść przekaźnikowych można standardowo używać do sterowania wszelkiego rodzaju 
urządzeniami wykonawczymi, zgodnych z określonymi parametrami pracy. 
 
UWAGA: Wyjścia przekaźnikowe, podobnie jak wyjście zewnętrznego sygnalizatora, 

posiadają zwłokę czasową (około 10 sek.) powrotu do stanu normalnego, po 
obniżeniu się stężenia poniżej danego progu alarmowego. 

 
Wszelkie niestandardowe możliwości współpracy należy bezwzględnie konsultować  
z producentem systemu. 
Szczegółowy opis wyjść przekaźnikowych znajduje się w rozdziale: „Montaż systemu”. 
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Praca w sieci (opcja łącza RS-485) 
Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie central MSMR-4 w moduły izolowanych galwanicznie 
łączy sieciowych RS-485, do współpracy wielu central połączonych w sieć, pod nadzorem 
komputera stacjonarnego (PC).  
Powyższe rozwiązanie wykonywane jest na zamówienie po ustaleniu wszystkich 
niezbędnych szczegółów pracy takiego systemu.  
 

MONTAŻ URZĄDZENIA 
Aby urządzenie mogło poprawnie funkcjonować należy je odpowiednio zamontować  
i podłączyć. Czynności te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
poniższym opisem. 
Montaż elementów systemu i instalacji kablowych należy powierzyć osobom 
wykwalifikowanym, posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia.  
 
UWAGA: Instalacja i montaż systemu powinna zostać wykonana zgodnie z zasadami dobrej 

praktyki oraz w oparciu o wymagania PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-25.  
 
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepisami obowiązującymi w strefach 
zagrożenia wybuchowego oraz wszystkich innych przepisów dotyczących pomieszczenia  
w którym dokonywany będzie montaż. (Patrz także: „Ostrzeżenia i istotne uwagi”.) 
Montaż elementów systemu w pomieszczeniach o szczególnie uciążliwych warunkach (duże 
zapylenie, silne zakłócenia elektromagnetyczne, duża wilgotność, szczególne narażenia na 
udary elektryczne oraz mechaniczne, itp.) należy bezwzględnie konsultować z producentem 
systemu. 
Do łączenia poszczególnych elementów systemu należy używać odpowiednich przewodów, 
o określonych parametrach, zgodnie z zaleceniami i przepisami obowiązującymi  
w pomieszczeniach, gdzie będą one instalowane, oraz z zaleceniami producenta.  
 

Tabela 1. Zalecane typy, przekroje oraz długości kabli połączeniowych 
Połączenie Zalecane typy Przekrój żyły 

[mm2] 
Ilość 
żył 

Maksymalna długość 
przewodu [m] 

0,75 3 100 Centrala – pojedyncza 
głowica pomiarowa 

IB-YSLY* 
(Technokabel) 

1,5 3 200 

0,75 3 50 Centrala – sygnalizator 
akustyczno-optyczny 

YLY, YStY, 
OWY 1,5 3 100 

Centrala – sieć zasilająca 
230VAC/50Hz 

YLY, YDY 1,5 2 Według potrzeb 

Centrala – urządzenia 
sterowane z wyjść 
przekaźnikowych 

YLY, YStY, 
OWY 

Zgodnie z wymaganiami 

* – przewody połączeniowe pomiędzy centralą sterującą a głowicami pomiarowymi muszą 
spełniać wymagania typu B zgodnie z PN-EN 60079-14, aby uniemożliwić zwarcia 
pomiędzy poszczególnymi żyłami przewodu. Dodatkowo parametry maksymalnej 
pojemności oraz indukcyjności przewodów w połączeniu z parametrami głowicy nie 
mogą przekraczać maksymalnych wyjściowych parametrów indukcyjności oraz 
pojemności określonych dla portów iskrobezpiecznych centrali sterującej. 
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Przed dokonaniem montażu należy ustalić miejsce zamontowania wszystkich elementów 
systemu oraz ustalić położenie tras kabli.  
Przewody stosowane w systemie należy montować zgodnie z zasadami montażu  
i prowadzenia instalacji elektrycznych określonych w odpowiednich przepisach. Kable 
prowadzone w strefach zagrożenia wybuchowego muszą być montowane zgodnie  
z przepisami dotyczącymi prowadzenia takich instalacji.  
Zasilanie sieciowe do centralki sterującej powinno być na oddzielnym, zabezpieczonym 
obwodzie.  
Stała instalacja sieciowa, służąca do zasilania urządzenia, musi zostać wyposażona  
w urządzenie odłączające, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej, w którym odległość 
między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3mm. Urządzenie odłączające 
musi zostać wbudowane zgodnie z przepisami dotyczącymi budowy takiej instalacji. 
 

Ogólne zasady montażu głowic pomiarowych 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór miejsca zamontowania głowic pomiarowych. 
Głowica powinna być tak umieszczona by nagromadzenia gazu zostały wykryte zanim 
powstanie mieszanina niebezpieczna, czyli w miejscu najwyższych spodziewanych 
nagromadzeń gazu lub w strumieniu wentylacyjnym doprowadzającym gaz do czujnika  
z punktów najbardziej prawdopodobnych wypływów. 
Sposób rozmieszczenia głowic pomiarowych powinien uwzględniać następujące czynniki: 

 potencjalne źródła wypływu gazu; 
 parametry fizyko-chemiczne gazu; 
 charakter możliwego wypływu (naturalno-turbulentny lub strumieniowy); 
 topografię pomieszczenia; 
 rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna), jej niezawodność i możliwe zmiany 

natężenia i kierunku strumienia wentylacji; 
 obecność źródeł ciepła; 
 zmienność warunków klimatycznych; 
 obecność gazów zakłócających; 
 lokalizację potencjalnych źródeł zapłonu w przypadku gazów palnych (iskier 

elektrycznych, mechanicznych, otwartego ognia i elementów o wysokiej 
temperaturze); 

 wyposażenie pomieszczenia (przegrody, sprzęty meble, itp.) mogące powodować 
powstawanie „martwych stref”, w których następuje kumulacja gazu. 

Szczegółowe rozmieszczenie głowic pomiarowych powinno uwzględniać wszystkie te 
czynniki oraz obowiązujące przepisy co do rozmieszczania czujników określonych mediów 
(PN-EN 60079-29-2, PN-EN 45544-4). 
Rozmieszczeniem głowic pomiarowych powinna zająć się osoba posiadająca odpowiednią 
wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. 
Głowice pomiarowe łączone są z centralką sterującą za pomocą przewodu 3-żyłowego  
o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz z zaleceniami producenta (patrz: 
Tabela 1.). 
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Montaż centrali sterującej 
Centralka musi być montowana wewnątrz budynków, w takim miejscu, aby nie była narażona 
na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, duże zapylenie i dostęp osób 
niepowołanych. Jednocześnie musi znajdować się w miejscu dostępnym dla osób obsługi  
i dozoru, oraz serwisu. Miejsce umieszczenia urządzenia musi umożliwiać dobrą widoczność 
jego elementów sygnalizacyjnych, oraz łatwy i szybki dostęp do przycisków oraz komory 
zaciskowej. Centralka MSMR-4 powinna być montowana w taki sposób, aby komora 
zaciskowa znajdowała się u dołu. 
Dodatkowy, zewnętrzny wyłącznik sieciowy musi być umieszczony w miejscu 
umożliwiającym jego łatwe i szybkie użycie. 
W celu zamontowania centralki należy: 

• odkręcić i zdjąć pokrywę komory zaciskowej; 
• na tylnej ściance obudowy zwymiarowane są otwory do wkrętów mocujących. 

Centralka sterująca mocowana jest za pomocą trzech wkrętów na kołki rozporowe 
φ6mm. Górny uchwyt na tylnej ściance obudowy służy do zawieszenia, natomiast 
dwa dolne otwory do przykręcenia obudowy (np. do ściany).  

• w pierwszej kolejności należy wywiercić otwór do zawieszenia, osadzić w nim kołek  
i zawiesić obudowę za górny uchwyt. Umożliwi to dokładne zaznaczenie dolnych 
otworów do przykręcenia obudowy. Następnie wywiercić te otwory, osadzić kołki  
i zamocować obudowę do ściany. 

• wybrać otwory do wprowadzenia przewodów instalacji do obudowy i wybić je 
wkrętakiem (otwory te zaznaczone są w dolnej ścianie komory zaciskowej); 

• przeprowadzić kable instalacji, uprzednio nakładając wpusty uszczelniające na 
kable. Wpusty zamocować w otworach w obudowie. 

• podłączyć przewody do zacisków zgodnie z opisem (patrz: „Dokonywanie połączeń 
z centralą”); 

• przykręcić pokrywę komory zaciskowej. 
 

Dokonywanie połączeń z centralą 
OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe połączenie elementów systemu może spowodować ich 

nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie! 
 
Połączeń należy dokonywać zgodnie z poniższymi rysunkami i tabelami:  
 

 
Rys.3. Widok zacisków centrali sterującej MSMR-4 

 
+ – dodatni biegun zasilania głowic pomiarowych; 
- – masa zasilania głowic pomiarowych; 
S – zacisk sygnałowy głowic pomiarowych 
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+SA – zasilanie sygnalizatora akustycznego (gdy aktywny 2 próg alarmowy); 
+SO – zasilanie sygnalizatora optycznego (gdy aktywny 1 próg alarmowy); 
GND – masa sygnalizatorów; 
NC – styk normalnie zwarty przekaźników wyjściowych; 
COM – styk wspólny przekaźników wyjściowych; 
NO – styk normalnie rozwarty przekaźników wyjściowych. 
PK1.1 – oznaczenie przekaźników wyjściowych (pierwsza z cyfr oznacza próg 1 lub 2, druga 

z cyfr oznacza numer kanału). 
 

Tabela 2. Opis zacisków centralki 
Nr zacisku Opis 

Z1 Plus zasilania głowicy pomiarowej kanału 1 (+) 
Z2 Masa zasilania głowicy pomiarowej kanału 1 (-) 
Z3 Sygnał głowicy pomiarowej kanału 1 (S) 
Z4 Plus zasilania głowicy pomiarowej kanału 2 (+) 
Z5 Masa zasilania głowicy pomiarowej kanału 2 (-) 
Z6 Sygnał głowicy pomiarowej kanału 2 (S) 
Z7 Plus zasilania głowicy pomiarowej kanału 3 (+) 
Z8 Masa zasilania głowicy pomiarowej kanału 3 (-) 
Z9 Sygnał głowicy pomiarowej kanału 3 (S) 
Z10 Plus zasilania głowicy pomiarowej kanału 4 (+) 
Z11 Masa zasilania głowicy pomiarowej kanału 4 (-) 
Z12 Sygnał głowicy pomiarowej kanału 4 (S) 
Z13 Plus zasilania zewnętrznego sygnalizatora akustycznego (2 próg) 
Z14 Plus zasilania zewnętrznego sygnalizatora optycznego (1 próg) 
Z15 Masa zasilania zewnętrznego sygnalizatora (wspólna) 
Z16 Styk NC wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 1 
Z17 Styk COM wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 1 
Z18 Styk NO wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 1 
Z19 Styk NC wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 2 
Z20 Styk COM wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 2 
Z21 Styk NO wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 2 
Z22 Styk NC wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 1 
Z23 Styk COM wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 1 
Z24 Styk NO wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 1 
Z25 Styk NC wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 2 
Z26 Styk COM wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 2 
Z27 Styk NO wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 2 
Z28 Styk NC wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 3 
Z29 Styk COM wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 3 
Z30 Styk NO wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 3 
Z31 Styk NC wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 4 
Z32 Styk COM wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 4 
Z33 Styk NO wyjścia przekaźnikowego 1 progu kanału 4 
Z34 Styk NC wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 3 
Z35 Styk COM wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 3 
Z36 Styk NO wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 3 
Z37 Styk NC wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 4 
Z38 Styk COM wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 4 
Z38 Styk NO wyjścia przekaźnikowego 2 progu kanału 4 
Z40 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz 
Z41 Zasilanie sieciowe 230V AC/50Hz 
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NC – styk normalnie zwarty; 
COM – styk wspólny (przełączany); 
NO – styk normalnie rozwarty. 

 
UWAGA: Styki przekaźników wyjściowych są przełączane po włączeniu zasilania centrali. 

Opis zacisków wyjść przekaźnikowych dotyczy sytuacji po włączeniu zasilania, 
przy braku przekroczeń progów alarmowych. 

 

 
Rys.4. Sposób łączenia głowic serii MG-7x z centralą MSMR-4 

 
Tabela 3. Podłączenie głowic pomiarowych serii MG-7x 

Zacisk centrali Zacisk głowicy pomiarowej Funkcja 
Z1 Z1 Plus zasilania głowicy kanału 1 (+) 
Z2 Z2 Masa głowicy kanału 1 (-) 
Z3 Z3 Sygnał głowicy kanału 1 (S) 
Z4 Z1 Plus zasilania głowicy kanału 2 (+) 
Z5 Z2 Masa głowicy kanału 2 (-) 
Z6 Z3 Sygnał głowicy kanału 2 (S) 
Z7 Z1 Plus zasilania głowicy kanału 3 (+) 
Z8 Z2 Masa głowicy kanału 3 (-) 
Z9 Z3 Sygnał głowicy kanału 3 (S) 

Z10 Z1 Plus zasilania głowicy kanału 4 (+) 
Z11 Z2 Masa głowicy kanału 4 (-) 
Z12 Z3 Sygnał głowicy kanału 4 (S) 
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Rys.5. Sposób łączenia sygnalizatora ASOA-Z z centralą MSMR-4 

 
Sygnalizator TSZ-4D ma zaciski oznaczone odpowiednio: STA – zasilanie sygnału 
akustycznego, STO – zasilanie sygnału optycznego, GND – masa. 
 

Tabela 4. Podłączenie zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego  
typ ASOA-Z lub TSZ-4D 

Zacisk 
centrali 

Zacisk sygnalizatora 
ASOA-Z 

Zacisk sygnalizatora 
TSZ-4D 

Funkcja 

Z13 BELL+ STA Zasilanie sygnalizatora 
akustycznego 

Z14 STROBE+ STO Zasilanie sygnalizatora 
optycznego 

Z15 BELL-, STROBE- GND Masa sygnalizatorów 
 
Połączenia z zaciskami wyjść przekaźnikowych należy wykonywać zgodnie z potrzebami, 
wykorzystując odpowiednie styki przekaźników. Możliwe jest odpowiednie łączenie wyjść 
przekaźnikowych ze sobą. Podczas dokonywania podłączeń należy bezwzględnie 
przestrzegać maksymalnych obciążeń dla wyjść przekaźnikowych. 
 

URUCHAMIANIE SYSTEMU 
Po poprawnym zamontowaniu i połączeniu systemu należy przystąpić do jego uruchomienia. 
W tym celu należy załączyć zasilanie sieciowe do centralki sterującej (przy pomocy 
zewnętrznego włącznika). 
Po załączeniu zasilania oraz po inicjalizacji pracy (patrz: „Obsługa centrali sterującej”) 
zapalają się diody sygnalizacji stanu poszczególnych kanałów pomiarowych (zgodnie  
z ilością podłączanych głowic pomiarowych). Podczas załączenia zasilania przełączane są 
także styki przekaźników wyjściowych.  
Od tego momentu system rozpoczyna normalny tryb pracy.  
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Po uruchomieniu systemu zalecane jest przetestowanie działania progów alarmowych.  
W tym celu należy podać, w okolice otworów dyfuzyjnych czujnika, mieszaninę testową gazu 
o stężeniu powyżej 2 progu alarmowego (ale nie większym niż zakres pomiarowy danej 
głowicy) i sprawdzić reakcję systemu. Sprawdzić powinno się działanie wszystkich układów 
sygnalizacyjnych oraz wykonawczych. Powyższy test powinien zostać przeprowadzony 
niezależnie dla wszystkich kanałów pomiarowych (głowic pomiarowych). 
Po przeprowadzeniu testu i stwierdzeniu poprawności działania, urządzenie jest gotowe do 
pracy. 
 

KONTROLA OKRESOWA 
System kalibrowany jest fabrycznie przez producenta na ściśle określone media. Oznaczenie 
medium pomiarowego znajduję się na obudowie głowic pomiarowych. 
W czasie eksploatacji wymagana jest kontrola okresowa kalibracji, wszystkich podłączonych 
głowic pomiarowych, dokonywana zgodnie z zaleceniami producenta głowic (patrz: instrukcja 
obsługi głowic pomiarowych), jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.  
Kontrola okresowa powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, 
posiadający odpowiednie uprawnienie i wiedzę oraz przeprowadzana powinna być zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i instrukcjami dotyczącymi niniejszych urządzeń, dlatego 
producent zastrzega sobie prawo wykonywania w/w czynności wyłącznie dla siebie oraz dla 
autoryzowanego przez siebie serwisu.  
 
UWAGA: Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem powinna być dokonywana przez wykwalifikowany personel, zgodnie  
z zasadami dobrej praktyki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami  
(PN-EN 60079-17). 

 
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i niezawodności systemu, poza 
okresową kontrolą kalibracji, zalecane jest przeprowadzanie testów działania systemu we 
własnym zakresie. Testy takie można przeprowadzać w identyczny sposób jak opisano to 
podczas uruchamiania systemu. 
 
UWAGA: Po przekroczeniu maksymalnego czasokresu pomiędzy kolejnymi kalibracjami 

głowic pomiarowych na wyświetlaczu centrali pojawi się komunikat o wymaganej 
kalibracji czujników. Jest to wyłącznie komunikat informacyjny i nie ma on żadnego 
wpływu na pracę centrali. Komunikat zniknie po przyciśnięciu dowolnego  
z klawiszy, jednak będzie pojawiał się codziennie aż do momentu 
przeprowadzenia kalibracji i wykasowania go przez serwis. 

 

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 
System powinien być utrzymywany w należytej czystości. Nie należy dopuszczać do 
zabrudzenia i zakurzenia głowic pomiarowych a zwłaszcza części odsłoniętych czoła 
czujnika, przez którą dyfunduje gaz, gdyż może to spowodować zmniejszenie czułości 
głowic, lub w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitej utraty zdolności 
metrologicznych. 
Do czyszczenia elementów urządzenia należy używać wyłącznie miękką ściereczkę, suchą 
lub lekko zwilżoną czystą wodą. W przypadku stwierdzenia zabrudzenia czujnika gazu 
(tłuszcz, tłusty brud) należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem lub producentem 
przyrządu. Pod żadnym pozorem nie należy podejmować samemu prób oczyszczenia 
czujnika.  
Zabronione jest używanie do czyszczenia rozpuszczalników, alkoholu, detergentów, wody, 
lub innych płynów. 
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Nie należy także wkładać jakichkolwiek ostrych, cienkich przedmiotów (gwoździe, druty, 
blacha, itp.) w otwory wentylacyjne centrali oraz w otwory dyfuzyjne czujnika, gdyż grozi to 
uszkodzeniem urządzenia. 
Urządzenie należy chronić przed dostępem przez dzieci i osoby niepowołane. 
Obsługę systemu należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. 
Wszelkie naprawy i wymiany części lub podzespołów systemu należy powierzać 
producentowi lub jego autoryzowanemu serwisowi. 
Centralka, głowice pomiarowe, oraz pozostałe elementy systemu nie mogą być narażone na 
działanie cieczy (zalanie), uszkodzenia mechaniczne i udary elektryczne. 
Szczegółowe informacje na temat użytkowania i konserwacji tego typu urządzeń znajdują się 
w normach: PN-EN 60079-29-2 i PN-EN 45544-4. 
 

UWAGI DOTYCZĄCE ZŁOMOWANIA CENTRALI 
Centralka sterująca posiada baterię (ogniwo litowe) zawierającą materiały stanowiące 
zagrożenie dla środowiska. Przed złomowaniem przyrządu baterię należy usunąć  
z urządzenia i przekazać do utylizacji w bezpieczny sposób. 
Podczas usuwania baterii przyrząd powinien być odłączony od zasilania. 
W celu wymontowania baterii należy: 

 odkręcić 4 wkręty mocujące płytę czołową centralki i zdemontować ją odłączając 
przewody łączące; 

 bateria wlutowana jest w układ płytki znajdującej się pod płytą czołową; 
 wymontować baterię z układu poprzez przecięcie jej wyprowadzeń. 

 



 27 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
Ilość kanałów pomiarowych 1 – 4 
Indykacja wskazań Wyświetlacz LCD oraz diody LED 
Sygnalizacja alarmów  Akustyczno-optyczna 
Natężenie sygnału akustycznego 85dB – wewnętrzny 

110dB – zewnętrzny 
Czas uzyskania zdolności metrologicznej Max 30 sek. 
Typ głowic pomiarowych MG-7x (ALTER SA) 
Ilość progów alarmowych 2 ustawialne + 1 stały 
Tryb pracy układu Ciągły 
Zasilanie centrali Sieciowe 230VAC/50Hz/85mA (Um=250V) 
Zasilanie głowic pomiarowych 5,6V DC/120mA (max) 
Parametry wyjściowe obwodów 
iskrobezpiecznych portów głowic 
pomiarowych (oznaczenia zgodnie  
z PN-EN 60079-0) 

Dla linii zasilania (zaciski ‘+’ i ‘-‘): 
IOz=289mA  POz=1,164W 
LOz=0,2mH  UOz=5,88V 
COz=20µF 
 
Dla linii sygnałowej (zaciski ‘S’ i ‘-‘): 
IOs=2mA  POs=0,005W 
LOs=0,2mH  UOs=3,47V 
COs=20µF 

Maksymalna obciążalność styków wyjść 
przekaźnikowych 

2A/250VAC/100VA 
2A/24VDC 
(Um=250V) 

Materiał obudowy PS 
Cecha budowy przeciwwybuchowej 
portów głowic pomiarowych 

 II (2)G [Ex ia] IIC Ta=0°C – 40°C 

Stopień szczelności obudowy IP21 
Zakres temperatur pracy 0 – +40°C 
Zakres wilgotności pracy 30 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Zakres ciśnienia pracy 900 – 1100hPa 
Graniczne temperatury przechowywania 0 – +40°C 
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NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA I GRANICE 
WYBUCHOWOŚCI W POWIETRZU WYBRANYCH GAZÓW I PAR 

Przedstawione w poniższej tabeli wartości podane zostały jako informacje pomocnicze. 
Wartości NDS i NDSCh podane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) 
wraz z późniejszymi zmianami. 
Wartości DGW i GGW podane zostały na podstawie różnych źródeł, między innymi na 
podstawie normy PN-EN 61779-1:2004/AP1:2005. 
 

Przybliżony współczynnik 
przeliczeniowy 

(20°C; 101,3kPa) Nazwa Wzór NDS 
[mg/m3]

NDSCh
[mg/m3]

DGW 
[%V/V]

GGW 
[%V/V]

1ppm=mg/m3 1mg/m3=ppm
Aceton C3H6O 600 1800 2,5 13,0 2,42 0,41 
Acetylen C2H2 - - 2,3 100,0 1,08 0,92 
Alkohol n-butylowy 
(butan-1-ol) C4H10O 50 150 1,7 12,0 3,08 0,32 

Alkohol etylowy 
(etanol) C2H6O 1900 - 3,1 19,0 1,92 0,52 

Alkohol 
izopropylowy 
(propan-2-ol) 

C3H8O 900 1200 2,0 12,7 2,50 0,40 

Alkohol metylowy 
(metanol) CH4O 100 300 5,5 38,0 1,33 0,75 

Amoniak NH3 14 28 15 33,6 0,71 1,41 
Arsenowodór 
(arsan) AsH3 0,02 - - - 3,24 0,31 

Benzen C6H6 1,6 - 1,2 8,6 3,25 0,31 
Benzyna 
ekstrakcyjna - 500 1500 0,7 7,2 3,67 0,27 

Benzyna lakowa - 300 900 1,0 8,0 5,41 0,18 
Bromowodór HBr - 6,5* - - 3,37 0,30 
Butan (n-butan) C4H10 1900 3000 1,4 9,3 2,42 0,41 
Chlor Cl2 0,7 1,5 - - 2,95 0,34 
Chlorowodór HCl 5 10 - - 1,52 0,66 
Cyjanowodór HCN - 5* 5,4 46,0 1,12 0,89 
Cykloheksan C6H12 300 1000 1,2 8,3 3,50 0,29 
Czterowodorotiofen 
(THT) C4H8S - - 1,1 12,3 3,66 0,27 

Dwutlenek azotu NO2 0,7 1,5 - - 1,91 0,52 
Dwutlenek siarki SO2 2 5 - - 2,66 0,38 
Dwutlenek węgla CO2 9000 27000 - - 1,83 0,55 
Etan C2H6 - - 2,5 15,5 1,25 0,80 
Etylen C2H4 - - 2,3 36 1,17 0,86 
Fenol C6H6O 7,8 - 1,3 9,5 3,91 0,26 
Fluor F2 0,05 0,4 - - 1,58 0,63 
Fluorowodór HF 0,5 2 - - 0,83 1,20 
Fosforowodór 
(fosfan) PH3 0,14 0,28 - - 1,41 0,71 

Fosgen COCl2 0,08 0,16 - - 4,11 0,24 
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Heksan (n-Heksan) C6H14 72 - 1,0 8,4 3,58 0,28 
Heptan (n-Heptan) C7H16 1200 2000 1,1 6,7 4,17 0,24 
Keton 
etylometylowy 
(butanon) 

C4H8O 450 900 1,8 10,0 3,00 0,33 

Ksylen C8H10 100 - 1,0 7,6 4,42 0,23 
Metan CH4 - - 4,4 17,0 0,67 1,50 
Octan butylu C6H12O2 200 950 1,3 7,5 4,83 0,21 
Octan etylu C4H8O2 200 600 2,2 11,0 3,67 0,27 
Oktan (n-Oktan) C8H18 1000 1800 0,8 6,5 4,75 0,21 
Ozon O3 0,15 - - - 2,00 0,50 
Pentan (n-Pentan) C5H12 3000 - 1,4 7,8 3,00 0,33 
Propan C3H8 1800 - 1,7 10,9 1,83 0,55 
Siarkowodór H2S 10 20 4,0 45,5 1,42 0,71 
Styren C8H8 50 200 1,1 8,0 4,33 0,23 
Tlen O2 - - - - 1.33 0,75 
Tlenek azotu NO 3,5 7 - - 1,25 0,80 
Tlenek etylenu 
(epoksyetan) C2H40 1 3 2,6 100,0 1,83 0,55 

Tlenek węgla CO 23 117 10,9 74,0 1,17 0,86 
Toluen C7H8 100 200 1,1 7,6 3,83 0,26 
Wodór H2 - - 4 77,0 0,08 11,93 

* - NDSP 
 
NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie – wartość średnia ważona stężenia, którego 

oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego 
tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie Pracy, przez okres 
jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego 
stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. 

NDSCh – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe – wartość średnia stężenia, które nie 
powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli 
występuje w środowisku pracy nie dłużej niż15 minut i nie częściej niż 2 razy  
w czasie zmian roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina. 

NDSP – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe – wartość stężenia, która ze względu 
na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy 
przekroczona w żadnym momencie. 

DGW – Dolna Granica Wybuchowości – stężenie objętościowe gazu palnego lub pary  
w powietrzu, poniżej którego nie może powstać gazowa atmosfera wybuchowa. 

GGW – Górna Granica Wybuchowości – stężenie objętościowe palnego gazu lub pary  
w powietrzu, powyżej którego nie może powstać atmosfera wybuchowa. 
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TYPOWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA 
Typowe niedomaganie Prawdopodobna przyczyna Sposób usunięcia 

Rozłączony lub uszkodzony 
wyłącznik zewnętrzny 
zasilania sieciowego 

Sprawdzić działanie 
wyłącznika 

Brak zasilania 

Uszkodzony bezpiecznik 
sieciowy w komorze głównej 
centrali 

Wymienić bezpiecznik 
(zalecany kontakt  
z serwisem) 

Nieprawidłowo podłączona 
głowica pomiarowa do 
centralki 

Sprawdzić i odpowiednio 
podłączyć głowicę 

Uszkodzone połączenie 
pomiędzy centralą a głowicą 

Sprawdzić połączenie 

Aktywny alarm awarii kanału 
pomiarowego 

Uszkodzenie lub zużycie się 
czujnika lub samej głowicy 

Kontakt z serwisem 

 

WYKAZ CZĘŚĆI ZAMIENNYCH I OPCJONALNYCH 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania systemu zaleca się używać 
wyłącznie części rekomendowanych przez producenta! 
Wszelkie naprawy elementów systemu powinny być dokonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel, zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 60079-19. 
Wymianę części zamiennych w urządzeniu powinno zlecać się wyłącznie producentowi lub 
jego autoryzowanemu serwisowi! 
 
Lp. Oznaczenie Opis 

1 REV-M46 Obwód zasilacza centralki (kompletny) 
2 REV-M47 Obwód we/wy kanałów 1-2 (kompletny) 
3 REV-M48 Obwód we/wy kanałów 3-4 (kompletny) 
4 REV-M49 Obwód sterujący centralki (kompletny) 
5 REV-M50 Obwód opcjonalnego łącza RS-485 (kompletny) 
6 ABS25/22-3 Obudowa centralki 
7 WT160mA/250V/1500A Wkład bezpiecznika sieciowego 
8 MSMR4_FRONT_PANEL Płyta czołowa centralki 
9 GPCR2/3V Bateria litowa 
10 MG-7x Głowice pomiarowe (kompletne) 
11 ASOA-Z lub TSZ-4D Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny 
 


