SPECJALISTA Z DOŚWIADCZENIEM
Mikroprocesorowy System
Monitorująco-Rejestrujący
typ MSMR-4

ZASTOSOWANIE
System 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.
Wyspecjalizowany jest do pracy w różnych
środowiskach: przedsiębiorstwach wodociągów
i kanalizacji, zakładach chemicznych,
farmaceutycznych, przetwórstwie owocowowarzywnym, przemyśle rozlewniczym, chłodniczym
i wielu innych gałęziach gospodarki.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU
•
•

Centrala sterująca typ MSMR-4
Głowice pomiarowe serii MG-7x

Głowica MG-71 przeznaczona jest do pomiaru
zagrożenia wybuchowego pochodzącego od gazów, par
i mgieł tworzących mieszaniny wybuchowe
z powietrzem. Zastosowany czujnik katalityczny
wykrywa zagrożenie wybuchowe w zakresie 0-100%DGW.
Głowica MG-72 przeznaczona jest do pomiaru gazów
toksycznych oraz ubytku tlenu w powietrzu.
Zastosowane czujniki elektrochemiczne wykrywają
z dużą dokładnością określone media w zakresach
zgodnych ze swoją specyfikacją.
Głowica MG-73 przeznaczona jest do pomiaru gazów
palnych i wybuchowych w zakresach do 100%DGW lub do
100%Vol. lub do pomiaru procentowej zawartości
dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu. Zastosowany
czujnik absorpcyjny w paśmie podczerwieni (IR)
umożliwia pomiary w/w mediów z dużą selektywnością
i dokładnością.

DODATKOWYMI ELEMENTAMI SYSTEMU MOGĄ
BYĆ:
• zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
• urządzenia peryferyjne sterowane z przekaźników
•

wyjściowych
inne centrale MSMR-4 oraz komputer PC podłączane
do łącza RS-485 (opcja).
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Opis urządzenia

Podstawowe parametry techniczne

Centrala MSMR-4 przeznaczona jest do
niezależnego pomiaru gazów z maksymalnie 4 głowic
pomiarowych budowy przeciwwybuchowej, które
łączone są z centralą za pośrednictwem linii
iskrobezpiecznej. 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. Centrale posiadają
możliwość łączenia ich w jeden system, co stwarza
nieograniczone możliwości pomiarowe.
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 centrala 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).
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.). 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.

Specyfikacja czujników głowic MG-72
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