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

i konserwowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.  
! 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 
przyrządu. 

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

! 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 systemu, musi zostać wyposażona  
w urządzenie odłączające, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej, w którym 
odległość między stykami wszystkich biegunów są zgodne z odpowiednimi normami. 
Urządzenie odłączające musi zostać wbudowane zgodnie z przepisami dotyczącymi 
budowy takiej instalacji. 

! Zastosowane czujniki gazów nie są selektywne w zbiorze gazów wybuchowych, tzn. 
reagują na obecność innych gazów palnych i wybuchowych zawyżając wskazania. Taka 
reakcja czujnika może powodować przedwczesne uruchamianie sygnalizacji alarmowej, 
tworzy to jednak dodatkowy margines bezpieczeństwa. 

! Urządzenie może także generować sygnał alarmowy w przypadku użycia w jego 
otoczeniu dużych ilości niektórych środków kosmetycznych lub czyszczących 
zawierających alkohol, rozpuszczalniki lub węglowodory (np. dezodoranty). 

! Fałszywe alarmy mogą także być generowane przy narażeniu czujnika na duże ilości 
oparów kuchennych i związków aromatycznych. 

! Duże stężenia (kilkakrotnie przewyższające dopuszczalne – ze względów toksycznych – 
stężenia chwilowe) takich związków jak tlenki azotu i dwutlenek siarki mogą powodować 
zaniżenie wskazań progów alarmowych. 

! Na obniżenie czułości czujników eksplozymetrycznych mają także wpływ takie związki 
lotne jak: pary kwasów i zasad, silikony, związki ołowiu, związki siarki, cyjanidy, halogeny 
i estry fosforowe. Obniżenie czułości czujników występuje jednak przy dopiero dość 
dużych stężeniach powyższych substancji. 

! Na zakłócenia czujnika mogą mieć także wpływ nagłe zmiany temperatury i wilgotności 
(patrz: „Podstawowe parametry techniczne”). 

! Po narażeniu czujników na wysokie stężenia gazu, wielokrotnie przewyższające ich 
zakres pomiarowy, mogą one generować sygnał alarmowy w czystym powietrzu przez 
kilka do kilkunastu minut. W niektórych przypadkach takie duże przekroczenia zakresu 
mogą trwale zmienić wartość sygnału zerowego i czułość czujnika, co wymaga 
przeprowadzenia ponownej kalibracji. 

! Jeżeli przed dokonaniem kalibracji system pozostawał wyłączony przez dłuższy czas, to 
po włączeniu zasilania konieczne jest co najmniej 72-godzinne kondycjonowanie 
czujników przed dokonaniem kalibracji. 

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

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

! Niedozwolone jest testowanie głowic detekcyjnych przy pomocy gazu z zapalniczek, 
nieznanymi gazami, lub gazami o nieznanym stężeniu, gdyż może to spowodować trwałą 
zmianę czułości czujnika, lub w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego 
uszkodzenia. 

! Żadnego z elementów układu nie należy narażać na udary elektryczne, mechaniczne, 
działanie cieczy, dużej ilości pyłów i innych zanieczyszczeń. 

 
 
 
 
 

  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 
System detekcji SMART przeznaczony jest do wykrywania tlenku węgla lub gazu ziemnego  
i LPG w pomieszczeniach zamkniętych użyteczności publicznej lub przemysłowych (garaże  
i parkingi podziemne oraz naziemne, warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów  
a także hale przemysłowe, koksownie, oraz inne obiekty w których występuje zagrożenie ze 
strony tlenku węgla). System zaprojektowany został do pracy ciągłej w instalacji stacjonarnej 
i zasilane jest z sieci elektrycznej (230VAC/50Hz). 
System przeznaczony jest do obiektów, gdzie wystarczającą informacją zwrotną jest 
przekroczenie zadanych progów alarmowych na kanałach detekcyjnych. Urządzenie posiada 
2 niezależnie kalibrowane progi alarmowe (ustawienia progów dokonywane są jednorazowo 
na etapie produkcji), z którymi skojarzone są przekaźniki wyjściowe, mogące sterować 
urządzeniami wykonawczymi. 
W przypadku zaistnienia zagrożenia niebezpiecznym stężeniem gazu, system, poza 
sygnalizacją lokalną zagrożenia, może uruchamiać urządzenia współpracujące takie jak: 
wentylatory, wyciągi, ostrzegawcze tablice świetlne, itp.). 
Ogromny zasięg oraz bardzo duża (praktycznie nieograniczona) ilość elementów systemu 
(detektorów) umożliwiają instalowane urządzenia na bardzo dużej powierzchni, dostarczając 
opcjonalnie informację o wszystkich jej elementach do jednego miejsca (komputera 
stacjonarnego). 
System posiada wymienne moduły czujnikowe, które w prosty sposób można wymontować  
z urządzenia i np. przesłać do kalibracji lub naprawy, bez konieczności demontażu całości 
urządzenia. 
Dodatkowo system jest w pełni elastyczny i umożliwia w każdej chwili zmianę ilości jego 
elementów. 
Urządzenie nie może być stosowane w strefach klasyfikowanych jako zagrożone wybuchem. 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 
System detekcji SMART jest nowoczesnym systemem detekcyjnym tlenku węgla lub gazu 
ziemnego i LPG) przeznaczonym do ochrony obiektów o większej powierzchni (np. garaże 
oraz parkingi podziemne i naziemne, itp.).  
Wewnątrz obudowy przyrządu zawarte są wszystkie niezbędne układy do pracy, wraz  
z wymiennym modułem czujnika gazu. 
System posiada budowę rozproszoną. Poszczególne elementy systemu (detektory) mogą 
być instalowane na dużej powierzchni i w dużych odległościach od siebie.  
Montaż odbywa się przez przykręcenie obudowy urządzenia do ściany, słupa, lub innego 
elementu za pomocą 2 lub 4 wkrętów (rozstaw otworów: poziom x pion = 60x150mm). 
Wszystkie elementy systemu zasilane są bezpośrednio z sieci 230VAC/50Hz (dwa przewody 
L i N, np. YLY 2x1,5mm2). Urządzenia komunikują się pomiędzy sobą za pomocą 
dwuprzewodowej sieci cyfrowej (skrętka UTP 5 Kat. 1x2x0,5mm2). Przewody wprowadzane 
są do obudowy przez dławice i podłączane są do układu poprzez zespół zacisków. 
W zależności od potrzeby, w sieci mogą występować różne odmiany elementów systemu: 

• SMART/S – odmiana podstawowa wykrywa w swoim najbliższym otoczeniu 
przekroczenie niebezpiecznego stężenia gazu, uruchamia wewnętrzną sygnalizację 
optyczną oraz rozsyła tą informację do pozostałych urządzeń w sieci. 

• SMART/SPk – tak jak odmiana podstawowa, ale wyposażona dodatkowo  
w przekaźniki wyjściowe 1 i 2 progu. Przekaźniki odmiany /SPk działają wyłącznie na 
przekroczenia progów występujących na czujniku zainstalowanym w danym 
urządzeniu. 

• SMART/Pk – tak jak odmiana podstawowa, ale z przekaźnikami 1 i 2 progu 
działającymi na sumę logiczną przekroczeń progów we wszystkich urządzeniach  
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w całej sieci lub podsieci. Dodatkowo odmiana ta posiada możliwość podłączenia do 
opcjonalnej sieci monitorującej z komputerem klasy PC. 

• SMART/PkR – tak jak odmiana podstawowa z przekaźnikami 1 i 2 progu działającymi 
na sumę logiczną przekroczeń progów w całej sieci lub podsieci, jednak bez 
możliwości podłączenia opcjonalnej sieci monitorującej. Odmiana ta umożliwia za to 
przedłużenie sieci o kolejny odcinek 1200m.  

Każda z odmian elementów systemu może występować w dowolnej ilości w danej sieci lub 
podsieci.  
Ogólnie należy przyjmować zasadę, aby odmiany z możliwością sterowania (/Pk) stosować 
w tych miejscach, gdzie wymagane jest sterowanie urządzeniami peryferyjnymi, oraz jako 
pierwsze elementy każdej sieci, czy podsieci, w pozostałych wystarczająca jest odmiana 
podstawowa. 
Ponieważ długość pojedynczego odcinka magistrali sieciowej nie może przekraczać 1200m 
(całkowita długość przewodu pomiędzy elementami systemu), dlatego, gdy zachodzi 
potrzeba przedłużenia sieci o kolejny odcinek 1200m, należy stosować odmianę 
SMART/PkR. 
Odmiana SMART/SPk może posłużyć do indywidualnego sterowania urządzeniami 
wykonawczymi z danego detektora lub detektorów (w przypadku sterowania z kilku 
detektorów odmiany SPk, ich wyjścia przekaźnikowe należy łączyć odpowiednio od potrzeb). 
Wszystkie wyjścia przekaźnikowe stosowane w urządzeniach są typu przełącznego i nie 
posiadają potencjału początkowego.  
Całą sieć wraz z podsieciami można opcjonalnie monitorować (stany wszystkich detektorów 
w podsieciach) na komputerze klasy PC za pomocą firmowego oprogramowania. 
 

 
Rys.1. Widok i podstawowe wymiary urządzenia SMART 
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OPIS FUNKCJONALNY 
 

 
Rys.2. Opis elementów urządzenia 

 

Opis podstawowych elementów urządzenia 

Dioda sygnalizacyjna stanu urządzenia 
Dioda ta sygnalizują poziom stężenia gazu oraz stan urządzenia. Sposób jej świecenia jest 
odpowiedni do zaistniałej sytuacji. 

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

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

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

• kolor żółty (zmieszanie barwy zielonej i czerwonej - szybkozmienne miganie - ok. 5 
razy na sek.) – awaria modułu czujnikowego lub samego czujnika, niewłaściwy moduł 
czujnikowy osadzony w płytce bazowej (CO zamiast CH4/LPG lub odwrotnie; 
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• kolor żółty (zmieszanie barwy zielonej i czerwonej - świecenie ciągłe) – brak 
komunikacji pomiędzy urządzeniami pracującymi w danej sieci/podsieci  
(np. nieaktywne urządzenie z numerem adresu 1 lub brak połączenia z siecią), brak 
połączenia pomiędzy modułem czujnika a płytką bazową lub uszkodzenie płytki 
bazowej, brak modułu czujnikowego w danym urządzeniu; 

• wolnozmienne (1 raz na sek.) miganie koloru zielonego w początkowej fazie po 
włączeniu zasilania – faza wygrzewania czujnika (ok. 30 sek.). 

• brak świecenia – urządzenie nieaktywne (wyłączone). 
 
Niektóre stany awaryjne (z wyłączeniem przekroczenia progów alarmowych i awarii czujnika) 
urządzenia są sygnalizowane z pewnym opóźnieniem do czasu ich faktycznego zaistnienia. 
Czasy opóźnienia wynoszą około 30-60 sekund. Opóźnienia wprowadzone są po to, aby 
eliminować sygnalizowanie krótkotrwałych sytuacji niestabilności systemu mogących 
wynikać z występowania różnego rodzaju zakłóceń. 

Czujnik gazu 
Czujnik gazu osłonięty jest przez specjalną osłonę, która chroni go przed zachlapaniem 
cieczami i większymi zanieczyszczeniami. Należy zapewnić swobodny dostęp do otworów 
dyfuzyjnych osłony czujnika, aby powietrze mogło swobodnie wnikać do czujnika. 
 

Medium kalibracyjne 
Urządzenie jest fabrycznie kalibrowane do wykrywania określonego gazu. Nazwa tego gazu 
jest ściśle określona i pokazana na płycie czołowej przyrządu. 
 

Dławice przewodów połączeniowych 
Urządzenie w zależności od odmiany jest wyposażane w 4 lub 5 dławic do wprowadzania 
przewodów połączeniowych do komory zaciskowej. 
 

Komora zaciskowa 
Komora zaciskowa znajduje się wewnątrz urządzenia a dostęp do niej możliwy jest po 
odkręceniu 4 wkrętów mocujących pokrywę zewnętrzną. 
W zależności od odmiany urządzenia nie wszystkie zespoły zacisków występują wszędzie  
i nie wszystkie są wykorzystywane. Szczegółowy opis zacisków przyłączeniowych znajduje 
się w rozdziale: „Montaż systemu”. 
Moduł bazowy (płytka bazowa) jest to stała część urządzenia, na której znajdują się zaciski 
przyłączeniowe i w której osadzany jest moduł czujnikowy. 
Moduł czujnikowy jest elementem wymiennym (także zamiennym, ale wyłącznie pomiędzy 
modułami z tym samym typem czujnika gazu), który w prosty sposób można wyjąć  
z urządzenia (z płytki bazowej), przesłać np. do serwisu lub kalibracji, a następnie ponownie 
umieścić w urządzeniu (w płytce bazowej). 



 9 

 

 
Rys.3. Widok wewnętrznej części urządzenia (komory zaciskowej) 

 

WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI WYKONAWCZYMI 
Poprzez zespół przekaźników możliwa jest współpraca (z wyłączeniem odmiany /S)  
z urządzeniami wykonawczymi takimi jak: styczniki wentylatorów, świetlne tablice 
ostrzegawcze, sygnalizatory zewnętrzne, itp. 
Służą do tego dwa przekaźnikowe wyjścia sterujące: alarmu 1 progu oraz alarmu 2 progu, 
występujące w odmianach /SPk, /Pk oraz /PkR.  
W odmianie /SPk przekaźniki działają na indywidualne przekroczenia progów wyłącznie 
urządzenia w którym się znajdują. W odmianach /Pk oraz /PkR przekaźniki działają na sumy 
logiczne przekroczeń progów alarmowych we wszystkich urządzeniach pracujących we 
wspólnej sieci/podsieci. 
Stan normalny wyjść (bez alarmów) występuje przy zasilaniu cewek przekaźników (styki 
przełączane po załączeniu zasilania). 
Wyjście przekaźnikowe jest typu przełacznego a styki robocze są bezpotencjałowe. 
Maksymalna obciążalność styków przekaźników wynosi 2A/250VAC lub 2A/24VDC.  
Wyjścia przekaźnikowe w odmianach /SPk z modułami czujników CH4/LPG posiadają 
czasową zwłokę zwrotną, która przeciwdziała „migotaniu” styków. Oznacza to, że powrót 
przekaźnika z położenia alarmowego następuje po czasie około 10 sekund od czasu ustania 
określonego alarmu (ustania sygnalizacji optycznej alarmu w urządzeniu). 
Wszelkie niestandardowe możliwości współpracy systemu należy bezwzględnie konsultować 
z producentem systemu. 
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MONTAŻ SYSTEMU 
Aby system mógł poprawnie funkcjonować należy go odpowiednio skonfigurować, 
zamontować i podłączyć. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższym opisem. 
Montaż elementów systemu i instalacji kablowych należy powierzyć osobom 
wykwalifikowanym, posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia.  
Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 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] 

Sieć zasilająca 
230VAC/50Hz – SMART 

YLY, YDY 1.5 2 Według potrzeb 

Magistrala 1 (sieć/podsieć 
urządzeń SMART) 

UTP 5 Kat. 
LiYY, YKSLY, 
RD-Y(St)Y Bd, 
RE-2Y(St)Yv 

(Technokabel) 

0,5 1x2  1200m* 

Magistrala 2 (dodatkowa 
sieć monitorująca) 

UTP 5 Kat. 
LiYY, YKSLY, 
RD-Y(St)Y Bd, 
RE-2Y(St)Yv 

(Technokabel) 

0,5 1x2  1200m 

SMART (/SPk, /Pk, /PkR) – 
urządzenia sterowane  

z wyjść przekaźnikowych 

YLY, YStY, 
OWY 

Max 1,5 Według potrzeb 

* jeśli całkowita długość magistrali 1 przekracza 1200m, to należy stosować odmiany /PkR,  
w taki sposób, aby poszczególne odcinki magistrali nie przekraczały długości 1200m 

 
Przed dokonaniem montażu należy ustalić miejsce zamontowania wszystkich elementów 
systemu oraz ustalić położenie tras kabli. Należy pamiętać, że jeśli długości kabli magistrali 
łączącej poszczególne urządzenia SMART, jest dłuższa od 1200m, to należy przewidzieć 
rozmieszczenie urządzeń odmiany /PkR w taki sposób, aby magistrala została podzielona na 
odcinki o długości nie przekraczającej 1200m.  
Przewody stosowane w systemie należy montować zgodnie z zasadami montażu  
i prowadzenia instalacji elektrycznych określonych w odpowiednich przepisach.  
Zasilanie sieciowe do systemu powinno być na oddzielnym, zabezpieczonym obwodzie. Nie 
należy wykorzystywać obwodu zasilania sieciowego systemu SMART do zasilania  
i sterowania innych urządzeń. 
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 jest zgodna z odpowiednimi normami. Urządzenie 
odłączające musi zostać wbudowane zgodnie z przepisami dotyczącymi budowy takiej 
instalacji. 
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Lokalizacja elementów systemu 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór miejsca zamontowania czujników gazu. Czujnik 
(czujniki) powinien być tak umieszczony 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. 
Odpowiednia lokalizacja detektora ma zasadniczy wpływ na odpowiednio szybkie 
reagowanie na powstałe zagrożenie gromadzenia się gazu oraz prawidłową jego pracę. 
Dlatego zaleca się, aby rozmieszczeniem urządzeń zajęła się osoba posiadająca 
odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. 
Sposób rozmieszczenia czujników 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 (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. 
Optymalne warunki pracy i działania urządzenia można uzyskać kierując się następującymi 
wskazówkami przy lokalizacji detektora: 
• w przypadku tlenku węgla (CO), który jest nieco lżejszy od powietrza i łatwo się z nim 

miesza, zaleca się umieszczanie wlotu czujnika na wysokości 150-180cm nad podłogą, 
jednak nie wyżej niż 220cm; 

• w przypadku gazu ziemnego (CH4), który jest znacząco lżejszy od powietrza, czujniki 
należy umieścić pod sufitem tak, by wlot gazu do czujnika znajdował się w odległości 
15-30cm od sufitu; 

• w przypadku gazu płynnego (LPG), który jest cięższy od powietrza, czujniki należy 
umieścić nad podłogą tak, by wlot gazu do czujnika znajdował się na wysokości  
15-30cm od podłogi; 

• urządzenia należy montować na ścianach, filarach, podporach lub wysięgnikach; 
• czujniki należy umieszczać możliwie blisko potencjalnego źródła emisji gazu (nie dalej 

niż 5-8m); 
• czujnik powinien znajdować się w pomieszczeniach, gdzie najczęściej przybywają, lub 

mogą znajdować się ludzie; 
• detektorów nie należy montować w miejscach o dużym nasłonecznieniu oraz w pobliżu 

źródeł ciepła; 
• czujnik nie powinien znajdować się w miejscu silnych pól elektromagnetycznych. 

W żadnym z przypadków urządzenie nie powinno być montowane: 
• w zamkniętych przestrzeniach (np. w szafkach, za firankami); 
• przy oknie lub drzwiach; 
• w miejscach, gdzie kurz może zablokować dostęp gazu do czujnika; 
• w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności; 
• w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów wentylacyjnych; 
• bezpośrednio nad kuchenką gazową; 
• bezpośrednio nad zlewem; 
• w pobliżu źródeł emisji ciepła; 
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• w pobliżu źródeł emisji gazów i substancji zakłócających; 
• w miejscach bezpośrednio narażonych na uszkodzenia mechaniczne i zalanie 

cieczami; 
• tam, gdzie warunki środowiskowe wykraczają poza warunki określone przez 

producenta; 
Szczegółowe zalecenia co do rozmieszczania czujników gazów wybuchowych i tlenu można 
znaleźć w normie PN-EN 60079-29-2, natomiast zalecenia co do rozmieszczania czujników 
gazów toksycznych zawarte są w normie PN-EN 45544-4. 
Dodatkowo, podczas rozmieszczania elementów systemu, należy także przewidzieć ilość  
i ustalić miejsca zamontowania odpowiednich odmian systemu. Odmiany mające sterować 
urządzeniami wykonawczymi powinny znajdować się możliwie blisko tychże urządzeń. 
Ewentualne odmiany przedłużające długość magistrali RS-485 powinny być tak 
zlokalizowane, aby podzielić magistralę na odcinki o nieprzekraczalnej długości 1200m. 
Należy pamiętać, że każde urządzenie ma swój numer (adres) sieciowy, co także musi być 
uwzględniane podczas rozmieszczania. Adres sieciowy podawany jest na etykiecie każdego 
urządzenia i ma dwuczłonową postać: Adres: X/Y, gdzie X – numer (adres) sieci, Y – numer 
(adres) urządzenia w danej sieci. 
Jeśli system będzie dodatkowo współpracował z opcjonalną siecią monitorującą (magistrala 
2), to należy mieć na uwadze, że sieć ta prowadzona jest pomiędzy urządzeniami 
(urządzeniem) o adresach urządzenia równych 1 (X/1), a stacjonarnym komputerem, co 
także warto przewidzieć podczas rozmieszczania elementów systemu. 
Jeśli do danego obiektu wykonany został projekt rozmieszczenia poszczególnych elementów 
systemu, to rozmieszczenia należy dokonać zgodnie z tym projektem. 
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Rys.4. Poglądowy schemat opcji pracy i łączenia systemu SMART 
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Montaż urządzenia 
Urządzenie musi być montowane wewnątrz pomieszczeń, w takim miejscu, aby nie było 
narażone na uszkodzenia mechaniczne, zalanie cieczami, duże zapylenie a także 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 dostęp do komory zaciskowej.  
Urządzenie powinno być montowane w taki sposób, aby dioda sygnalizacyjna znajdowała się 
u dołu. 
Dodatkowy, zewnętrzny wyłącznik sieciowy musi być umieszczony w miejscu 
umożliwiającym jego łatwe i szybkie użycie. 
W celu zamontowania urządzenia należy: 

• odkręcić 4 wkręty i zdjąć pokrywę obudowy; 
• urządzenie mocowane jest za pomocą dwóch lub czterech wkrętów na kołki 

rozporowe φ6mm (jeśli do montażu wykorzystywane są dwa wkręty, to należy użyć 
górnych otworów obudowy). Otwory montażowe widoczne są po odkręceniu 
przedniej pokrywy przyrządu (znajdują się one w linii otworów wkrętów mocujących 
pokrywę). Rozstaw otworów w poziomie wynosi 60mm, natomiast w pionie 150mm. 
Rozstaw otworów zwymiarowany jest na tylnej ścianie obudowy urządzenia; 

• po wywierceniu otworów montażowych, należy osadzić w nich kołki i zamocować 
obudowę do ściany; 

• przeprowadzić kable instalacji przez dławice kablowe; 
• podłączyć przewody do zacisków zgodnie z opisem (patrz: „Dokonywanie połączeń 

kablowych”; 
• przykręcić pokrywę obudowy. 
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Dokonywanie połączeń kablowych 
Niewłaściwe połączenie elementów systemu może spowodować ich nieprawidłowe 
działanie lub uszkodzenie! 
 
Połączeń należy dokonywać zgodnie z opisem zacisków i odpowiednimi rysunkami.  
 

 
Rys.5. Widok zacisków urządzenia SMART w różnych odmianach 
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Tabela 2. Opis zacisków 
Funkcja zacisku w zależności od odmiany urządzenia Nr 

zacisku /S /SPk /Pk /PkR 
Z1 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz (L) 
Z2 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz (N) 
Z3 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz (L) – dublowane z Z1 
Z4 Zasilanie sieciowe 230VAC/50Hz (N) – dublowane z Z2 
Z5 We/wy dodatnie portu 1 (magistrala 1) RS-485 (A1) 
Z6 We/wy ujemne portu 1 (magistrala 1) RS-485 (B1) 
Z7 We/wy dodatnie portu 1 (magistrala 1) RS-485 (A1) – dublowane z Z5 
Z8 We/wy ujemne portu 1 (magistrala 1) RS-485 (B1) – dublowane z Z6 
Z9 Nieużywane Nieużywane We/wy dodatnie 

portu 2 (magistrala 
2) RS-485 (A2) 

We/wy dodatnie 
portu 2 (magistrala 
1) RS-485 (A2) 

Z10 Nieużywane Nieużywane We/wy ujemne portu 
2 (magistrala 2)  
RS-485 (B2) 

We/wy ujemne portu 
2 (magistrala 1)  
RS-485 (B2) 

Z11 Nieużywane Nieużywane We/wy dodatnie 
portu 2 (magistrala 
2) RS-485 (A2) – 
dublowane z Z9 

We/wy dodatnie 
portu 2 (magistrala 
1) RS-485 (A2) – 
dublowane z Z9 

Z12 Nieużywane Nieużywane We/wy ujemne portu 
2 (magistrala 2)  
RS-485 (B2)  
– dublowane z Z10 

We/wy ujemne portu 
2 (magistrala 1)  
RS-485 (B2)  
– dublowane z Z10 

Z13  Styk NC1 
indywidualnego 
alarmu 1 progu 

Styk NC1 sumy logicznej alarmów 1 progu

Z14  Styk C1 
indywidualnego 
alarmu 1 progu 

Styk C1 sumy logicznej alarmów 1 progu 

Z15  Styk NO1 
indywidualnego 
alarmu 1 progu 

Styk NO1 sumy logicznej alarmów 1 progu

Z16  Styk NC2 
indywidualnego 
alarmu 2 progu 

Styk NC2 sumy logicznej alarmów 2 progu

Z17  Styk C2 
indywidualnego 
alarmu 2 progu 

Styk C2 sumy logicznej alarmów 2 progu 

Z18  Styk NO2 
indywidualnego 
alarmu 2 progu 

Styk NO2 sumy logicznej alarmów 2 progu

 
W celu łatwiejszego prowadzenia przewodów połączeniowych zaciski zasilania sieciowego 
oraz portów RS-485 są dublowane. Same zaciski są typu wtykowego, co dodatkowo ułatwia 
podłączanie przewodów, gdyż możne je wyjąć z gniazda, podłączyć przewody poza komorą 
obudowy a następnie powtórnie umieścić w gnieździe. 
Porty szeregowe RS-485 służą do przyłączenia sieci komunikacyjnej (magistrali). Wszystkie 
odmiany urządzenia SMART posiadają co najmniej jeden port RS-485, oznaczony jako port 
1. Służy on do łączenia poszczególnych urządzeń pomiędzy sobą w celu stworzenia 
pojedynczej sieci/podsieci (magistrala 1). Urządzenia odmiany /Pk i /PkR posiadają po dwa 
porty RS-485. Port 2 w odmianie /Pk przeznaczony jest do podłączenia dodatkowej 
magistrali monitorującej poszczególne sieci/podsieci (magistrala 2). Podłączanie magistrali 



 17 

monitorującej powinno odbywać się pomiędzy urządzeniami oznaczonymi numerem  
1 (X/1) w danej sieci/podsieci i docelowo łączyć się z komputerem PC. Ponieważ 
standardowa długość magistrali sieciowej 1 (całkowita długość przewodów w danej 
sieci/podsieci) nie może przekraczać 1200m, dlatego dodatkowy port 2 w odmianie /PkR 
służy do przedłużania magistrali 1, w danej sieci/podsieci, o kolejny odcinek nie 
przekraczający długości 1200m. 
Poza odmianą /S, wszystkie pozostałe odmiany urządzenia SMART są wyposażone  
w wyjścia przekaźnikowe. Wyjścia przekaźnikowe mogą służyć do sterowania urządzeniami 
dodatkowymi takimi jak np. styczniki wentylatorów, świetlne tablice ostrzegawcze, 
sygnalizatory akustyczno-optyczne, itp.  
W odmianie /SPk przekaźniki działają na indywidualne przekroczenia progów wyłącznie 
urządzenia w którym się znajdują. W odmianach /Pk oraz /PkR przekaźniki działają na sumy 
logiczne przekroczeń progów alarmowych we wszystkich urządzeniach pracujących we 
wspólnej sieci/podsieci. 
Wyjścia przekaźnikowe są typu przełacznego a styki robocze są bezpotencjałowe.  
Opis stanu styków przekaźnika odpowiada sytuacji załączonego zasilania i braku 
przekroczeń progów alarmowych.  
Oznaczenie styków przekaźnikowych jest następujące: 

NC – styk normalnie zwarty; 
C – styk wspólny (przełączany); 
NO – styk normalnie rozwarty. 

Maksymalna obciążalność styków przekaźnika wynosi 250VAC/2A lub 24VDC/2A.  
Do zasilania styków przekaźników nie należy wykorzystywać napięcia z obwodu zasilania 
modułów SMART. 
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Rys.6. Przykładowy sposób łączenia pojedynczej sieci/podsieci systemu SMART 
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Rys.7. Zwiększanie długości magistrali sieciowej za pomocą SMART/PkR 



 
Rys.8. Przykład podłączenia opcjonalnej sieci monitorującej (Magistrali 2) 



Podłączanie sygnalizatorów zewnętrznych 
Urządzenia wyposażone w przekaźniki wyjściowe (/SPk, /Pk i /PkR) mogą współpracować  
z zewnętrznymi sygnalizatorami. Podłączeń należy dokonywać zgodnie z poniższym 
rysunkami i tabelami: 
 

 
Rys.9. Podłączanie tablicy świetlnej OTS-12 poprzez zasilacz ZS-12 

 
Tabela 3. Opis zacisków zasilacza ZS-12 

Nr 
zacisku 

Funkcja zacisku 

Z1 Wejście zasilania sieciowego 230VAC/50Hz 
Z2 Wejście zasilania sieciowego 230VAC/50Hz 
Z3 
Z4 

Wyjście zasilania: +12VDC 

Z5 Wyjście zasilania: GND 
 

Tabela 4. Opis przewodu łączeniowego tablicy OTS-12 
Opis przewodu Funkcja 

+12V (brązowy) Zasilanie tablicy świetlnej 
+AK (żółtozielony) Zasilanie dodatkowego alarmu akustycznego 

(używany według uznania) 
GND (niebieski) Masa zasilania tablicy świetlnej 
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Rys.10. Podłączanie sygnalizatora akustyczno-optycznego poprzez zasilacz ZS-12 

 

URUCHAMIANIE SYSTEMU 
Po poprawnym zamontowaniu i podłączeniu systemu należy przystąpić do jego 
uruchomienia. W tym celu należy załączyć zasilanie sieciowe przy pomocy zewnętrznego 
włącznika. 
Po załączeniu zasilania, urządzenia przez okres około 30-60 sek. wygrzewają swoje czujniki. 
Sygnalizowane jest to wolnozmiennym miganiem diod (ok. 1 raz na sek.) sygnalizacji stanu. 
Przez ten okres nie jest dokonywana detekcja! Po wygrzaniu czujników urządzenia 
przechodzą do stanu normalnej pracy. Jeśli nie ma sytuacji alarmowych, to dioda 
sygnalizacji stanu pali się kolorem zielonym (sygnał ciągły). 
W celu sprawdzenia poprawności działania należy podać odpowiednią, zgodną z medium 
kalibracyjnym, mieszaninę testową gazu o stężeniu powyżej 2 progu alarmowego (ale nie 
większym niż maksymalny zakres pomiarowy danego czujnika) i sprawdzić reakcję systemu. 
W przypadku tlenku węgla stężenie gazu testowego S powinno zawierać się w granicach 
300ppm<S<500ppm a w przypadku gazu ziemnego i LPG: 20%DGW<S<40%DGW. 
Zaleca się, aby testy przeprowadzała osoba przeszkolona w zakresie kalibracji  
i posługiwania się gazami wzorcowymi substancji toksycznych i wybuchowych. 
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KONTROLA OKRESOWA 
System kalibrowany jest fabrycznie przez producenta na ściśle określony gaz i progi 
alarmowe. Oznaczenie wykrywanego gazu znajduję się na obudowie urządzenia. 
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy systemu zaleca się aby okresowo 
dokonywać kontrolę kalibracji czujników. Zaleca się aby kontrola taka dokonywana była co 
12 miesięcy. Maksymalny odstęp pomiędzy kontrolami kalibracji nie może przekraczać  
36 miesięcy. Kontrola taka powinna polegać na podaniu odpowiedniej mieszaniny gazu 
wzorcowego, o stężeniach odpowiadających ustawionym progom alarmowym, i sprawdzeniu 
reakcji na każdy z progów. Kontroli należy poddać kolejno wszystkie urządzenia. 
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.  
Kontrola okresowa może zostać dokonana na miejscu zainstalowania systemu (przyjazd 
serwisu do klienta) lub u producenta, po przesłaniu modułów czujnikowych. Moduły 
czujnikowe można wymontować z urządzenia po odkręceniu pokrywy i wyjęciu płytki modułu, 
która osadzana jest w złączach kołkowych. Moduły czujnikowe kalibrowane na te same 
media są w pełni zamienialne pomiędzy sobą (nie ma konieczności „pamiętania” który moduł 
był z którego urządzenia).  
Należy pamiętać, że wyjmowanie oraz wkładanie modułów czujnikowych do urządzeń 
wolno przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym zasilaniu systemu!!! 
 

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 
System powinien być utrzymywany w należytej czystości. Nie należy dopuszczać do 
zabrudzenia i zakurzenia obudów urządzeń a zwłaszcza otworów dyfuzyjnych czujnika, 
przez którą przenika gaz, gdyż może to spowodować zmniejszenie czułości 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. 
Nie należy także wkładać jakichkolwiek ostrych, cienkich przedmiotów (gwoździe, druty, 
blacha, itp.) w otwory dyfuzyjne czujnika, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia. 
Urządzenie należy chronić przed dostępem przez dzieci i osoby niepowołane. 
Poszczególne elementy systemu nie mogą być narażone na działanie cieczy (zalanie), 
uszkodzenia mechaniczne i udary elektryczne. 
Wszelkie naprawy i wymiany części lub podzespołów elementów systemu należy powierzać 
producentowi lub jego autoryzowanemu serwisowi. 
Szczegółowe informacje na temat użytkowania i konserwacji tego typu urządzeń znajdują się 
w normach: PN-EN 60079-29-2 i PN-EN 45544-4. 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
Rodzaj wykrywanych gazów Tlenek węgla (CO) lub gaz ziemny 

(CH4) i LPG 
Indykacja wskazań Dioda LED (dwukolorowa) 
Sygnalizacja alarmu Optyczna 
Rodzaj czujnika detekcyjnego Półprzewodnikowy 
Typy stosowanych czujników SB-50 lub TGS2610 
Czas życia czujnika 8 – 10 lat 
Rodzaj pomiaru Dyfuzyjny 
Czas uzyskania zdolności metrologicznej ≤30 sek. 
Czas odpowiedzi czujnika [T90] <60 sek. 
Maksymalna ilość elementów pojedynczej 
sieci/podsieci  

120 

Maksymalna ilość segmentów sieci/podsieci 31 
Poziomy i warunki alarmowania 1 próg: CO≥50ppm (śred. z 15min) 

            CH4/LPG≥10%DGW* 
2 próg: CO≥100ppm (śred. z 15min) 
             lub CO≥300ppm 
             CH4/LPG≥20%DGW* 

Tryb pracy Ciągły 
Znamionowe parametry zasilania 
(pojedynczego urządzenia) 

230V AC/50Hz/15mA 

Klasa bezpieczeństwa elektrycznego II 
Obciążalność wyjść przekaźnikowych (dotyczy 
odmian /SPk, /Pk i /PkR) 

≤2A/250VAC 
≤2A/24VDC  

Stopień ochrony obudowy IP44 
Zakres temperatur pracy -10 - +40°C (okresowo: -20 - +50°C) 
Zakres wilgotności pracy 35 – 90%Rh (bez kondensacji) 
Zakres ciśnienia pracy 900-1100hPa 
Graniczne temperatury przechowywania -20 - +50°C 

* – DGW (Dolna Granica Wybuchowości) – stężenie objętościowe gazu palnego lub pary w 
powietrzu, poniżej którego nie może powstać gazowa atmosfera wybuchowa. Dla 
metanu (główny składnik gazu ziemnego lub miejskiego) 100%DGW = 4,4%V/V 
(objętości), dla gazu płynnego (mieszanina propanowo-butanowa) 100%DGW = 1,4 – 
1,7%V/V (objętości). 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania systemu zaleca się 
używać wyłącznie części rekomendowanych przez producenta! 
Wymianę części zamiennych w urządzeniu należy zlecać wyłącznie producentowi lub 
jego autoryzowanemu serwisantowi! 
Lp. Oznaczenie Opis 

1 REV-M68 Moduł bazowy urządzenia (kompletny) 
2 REV-M67 Moduł czujnikowy CO (kompletny) 
3 REV-M69 Moduł czujnikowy CH4/LPG (kompletny) 
4 ABS D 65 T Obudowa SMART 
 


