
 
 
 

                                                      
 

 

OCHRONA, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ 
 
 

 
BIOSYSTEMS PHD TM 6 
wykrywacz wielogazowy 
 
Biosystems PhD6, to mistrzowskie urządzenie w 
klasie przenośnych wykrywaczy wielogazowych 
wprowadzane na rynek przez SPERIAN. 
Wyposażony jest w 5 czujników i, aż 6 kanałów 
wykrywania. W PhD6 dostępnych jest 19 opcji 
czujników, w tym czujniki: elektrochemiczny, 
DGW, PID i IR.   
 
SPERIAN zaprojektował Biosystems PhD 6 tak, 
aby był on niezawodny i perfekcyjny w 
zastosowaniu i jednocześnie łatwy w obsłudze. 
Detektor obsługuje się przy pomocy jednego 
przycisku trybu. Ikony pokazujące się w polu 
odczytu, na pasku statusu są łatwe do 
zidentyfikowania i umożliwiają łatwy dostęp do 
wszystkich funkcji – od czasu do kalibracji 
włącznie.  Wbudowane i łatwe w nawigacji 
menu umożliwia zaawansowanemu 
użytkownikowi samodzielne konfigurowanie 
detektora.  
Biosystems PhD 6 skonstruowany jest na 
poliwęglanowej ramie oblanej gumą, dzięki 
czemu jest wytrzymały i łatwo go utrzymać w 
dłoni.  
 
Detektor zasilany jest zamiennie z zestawu 
bateryjnego lub akumulatorowego. Jego czas 
pracy sięga aż 24 godziny. Urządzenie 
wyposażone jest w ręczny zestaw do zdalnego 
pobierania próbek. Opcjonalnie można go 
wyposażyć w zestaw elektryczny.  
 
W celu zaoszczędzenia kosztów kalibracji i 
automatycznego zapisu danych, SPERIAN 
proponuje, jako urządzenie wspomagające 
Detektor  PhD 6, Stację Kalibracyjną Biosystems 
IQ 6. Stacja IQ6 potrafi skalibrować 
standardowo skonfigurowanego PhD 6 w ciągu 
minuty, redukując w ten sposób koszt 

wynikający z czasu pracy i zużycia gazu 
kalibracyjnego. Jeśli dla użytkownika istotny 
jest zapis danych to zastosowanie Stacji IQ 6 
zapewnia automatyczny zapis.  
 
 
Biosystems PhD 6 i Stacja Kalibracyjna IQ 6 to 
potężni sprzymierzeńcy zapewniający 
bezpieczeństwo w niebezpiecznych warunkach.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kluczowe wyposażenie 
 
5 kanałów wykrywania i 19 opcji czujników 
W 5 kanałów wykrywania można osadzać: 19 
różnych czujników PID, IR-CO2, IR-CH4, 
konwencjonalny DGW, tlen i 15 różnych 
czujników gazów toksycznych włącznie z  Duo-
Tox. PhD6 może spełnić wszystkie oczekiwania.  
 
Opcja z czujnikiem PID 
Czujniki PID monitorują setki znanych 
substancji lotnych.  
 
Opcja czujnika IR CO2 
Znajdują zastosowanie w browarach, 
winiarniach i wszędzie tam, gdzie może 
wystąpić kumulacja CO2.  
 
Opcja czujnika elektrochemicznego. 
Możliwość wyboru z 14 różnych 
elektrochemicznych czujników gazów 
toksycznych.  
 
Opcja czujnika LEL 
Katalityczny czujnik DGW/LEL umożliwiający 
wykrywanie gazów i oparów palnych.  
 
Opcja czujnika IR CH4  
Technologia odporna na zatrucia, znajdująca 
zastosowanie w sytuacjach, gdzie zawodzą 
czujniki konwencjonalne.  
 
Trwałość 
Biosystems PhD6 zamknięty jest w mocnej, 
oblanej gumą, poliwęglanowej obudowie, co 
zapewnia trwałość i ułatwia utrzymanie 
urządzenia w dłoni.  
 
Wymienny zestaw baterii 
Zestaw baterii alkalicznych jak i zestaw 
akumulatorowy zapewniają 24 godzinny czas 
pracy.  
 
Podwójny alarm dźwiękowy  
Nowy, podwójny alarm dźwiękowy ma moc 
92dB.  
 
 

 
 
 
 
Alarm wizualny  
Diody alarmy wizualnego zainstalowane są w 
przedniej i tylniej ściance obudowy i są 
wyjątkowo dobrze widoczne.  
 
Pasek statusu z łatwo rozpoznawalnymi 
symbolami  
Ikony ułatwiają rozpoznanie statusu urządzenia. 
Ikona symbolizująca pracę pulsuje co 5 sekund, 
informując o poprawnej pracy urządzenia. Jeśli 
na pasku pokaże się symbol ostrzegawczego 
trójkąta z ikoną butli z gazem kalibracyjnym 
oznacza to, że wymagana jest kalibracja.  
 
Kompatybilność Stacji IQ 
Redukuje koszty robocizny, automatycznie 
prowadzi i zachowuje zapis, oszczędza gaz 
kalibracyjny.  
 
Konfiguracja poprzez intuicyjne menu.  
Wybór z Menu Głównego lub Menu Baza. 
Umożliwia dostęp do wszystkich opcji 
konfiguracyjnych od ustawień alarmów, do 
ustawień kodów dostępów.  
 
Wbudowany port IRDA w celu łatwego 
przesyłania danych. 
W każdy Detektor PhD6 wbudowany jest port 
IrDA, który umożliwia konfigurację z 
komputerem oraz w przypadku urządzenia w 
wersji z logowaniem danych, przesłanie do 
komputera informacji o kalibracji i poziomach 
ekspozycji.  
 
Certyfikaty  
■ SGS USTC Klasa I, Odział 1, Grupa A,B,C,D  
Kod temperatury T3C ( Zgodne z UL-913) 
■ ATEX (DEMKO) Ex d ia IIC 150ºC (T3) 
■ IECEx Ex d ia IIC 150ºC (T3) 
■ CSA Klasa I, Oddz.1, Grupa A,B,C,D Kod  
temp. T3C 
■ NEPSI (Chiny) Zgodne z Ex d ia IIC 150ºC (T3) 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Szybka stacja Biosystems IQ6  

 

Szybka stacja kalibracyjna Biosystems IQ6 

zaprojektowana została w mistrzowski 

sposób i jest na obecną chwilę 

najłatwiejszą w obsłudze stacją dostępną 

na rynku. Stacja jest fabrycznie ustawiona i 

może być użyta natychmiast po 

dostarczeniu. Bardziej zaawansowani 

użytkownicy docenią standardowy port 

USB oraz opcjonalną łączność Ethernet 

umożliwiającą dostosowanie ustawień tak, 

aby odpowiadały specyficznym wymogom 

programu wykrywania. Automatyczny 

przesył danych umożliwia praktycznie 

bezobsługowy zapis i składowanie danych. 

Podstawowa kalibracja przeprowadzana 

jest w minutę, zaoszczędzając czas i 

zużycie gazu.  Naszym zdaniem – jest to 

najlepsza, dostępna na rynku stacja 

kalibracyjna. Niezwykle prosta  

 

 

w obsłudze. Pracownik schodzący ze 

zmiany, po prostu „wrzuca” wykrywacz w 

gniazdo stacji po zakończonej zmianie i 

stacja sama wykonuje całą kalibrację.  

 

Jest to oczywiste, że dzięki stacji „życie 

staje się łatwiejsze”. Pozostaje jeszcze 

odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać 

na stację, czy też pozostać przy ręcznej 

kalibracji i zapisie?   

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Elektrochemiczny, LEL, PID, IR 
 

Biosystems PHD6 – Pełne wyposażenie! 
 

    

Trzy diody alarmu 

wizualnego  

Wytrzymała 

obudowa z gumową 

osłoną  

Komora podwójnego 

alarmu 
dźwiękowego 

Pięć kanałów dla 

czujników  

Duże pole 

odczytu 

Przycisk 

nawigacyjny 

do 

konfiguracji 

Przycisk trybu, 

który można 

obsługiwać w 

rękawiczkach  

Port IrDA  



 
 
 
 
Waga 
5 czujników, akumulator                                           0, 
45kg 
5 czujników, akumulator, pompka                            0, 
59kg 
5 czujników, baterie alkaliczne                                 0, 
49kg 
5 czujników, baterie, pompka                                   0, 
63kg  
 

 
 

 
Wymiary  
Bez standardowej zapinki do pasa      16,8 x 7,9 x 
5,08 cm  
Ze standardową zapinką do pasa        16,8 x 7,9 x 
6,35cm 
Z pompką bez zapinki do pasa            21,59x7,8 x 
6,02cm 
Z pompką i zapinką do pasa              21,59 x 7,9 x 
6,65cm 
 
   

 
      

 

 

Stacja: Element w istotny sposób wpływający na wydajność programu wykrywania 

gazów  

 

Stacja redukuje koszty gazów  

Stacja kalibracyjna zużywa o wiele mniej 

gazu niż kalibracja ręczna. Na przykład: 

jeśli w posiadaniu klienta znajduje się 10 

wykrywaczy, to postępując zgodnie z 

zaleceniami ISEA, zalecającymi codzienną 

kalibrację czujników, możemy wydać na 

gazy nawet do 30 000 pln rocznie. Stacja 

redukuje ten koszt o ponad 60%.  Tak więc, 

szybka stacja IQ może zaoszczędzić ponad 

18 000 pln tylko w odniesieniu do kosztów 

gazów.   

 

Stacja redukuje znacząco koszty robocizny  

Ręczne wykonanie jednego testu 

inicjującego zajmuje zwykle około 2 minut. 

Stacja wykonuje ten test w ciągu 22 

sekund. Jeśli temu testowi musimy poddać 

codziennie 10 detektorów to używając 

Stacji, na koniec pierwszego roku 

zaoszczędzimy ok. 60 godzin pracy.  

 

Stacja redukuje koszty robocizny związane 

z przechowywaniem danych.  

 

Stacja redukuje odpowiedzialność prawną  

Nie ważne jak starannie przechowujemy 

dane, ręczny system zawsze może być 

obarczony błędem. W razie wypadku – błąd 

znaczy odpowiedzialność. Stacja dokładnie 

zapisuje każdy wykonany test.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
BIOSYSTEMS PHD6  
 

 
WYKRYWACZ WIELOGAZOWY  
 

 
Podstawowa konfiguracja czujników  
 

Nr ref.                           Standardowa konfiguracja   Nr ref                   Standardowa konfiguracja  

1. Posługuj się nr ref. i dodaj sufiks z tabeli 
poniżej  

54-53-A14005100  O2/Duo-Tox(CO/H2S)IR-CH4 

54-53-A01028000               O2/CO/H2S/LEL  54-53-A14005280  O2/Duo-Tox(CO/H2S)LEL/PID 

54-53-A01025080               O2/CO/H2S/IR-
CO2*/LEL 

54-53-A03148000  O2/SO2/Duo-Tox(CO/H2S)LEL 

54-53-A01025100               O2/CO/H2S/IR-CH4 54-53-A06148000  O2/NO/Duo-Tox(CO/H2S)LEL 

54-53-A01025280               O2/CO/H2S/LEL/PID 54-53-A09148000  O2/NO2/Duo-Tox(CO/H2S)LEL 

54-53-A02198000               O2/H2S/CO-H/LEL 54-53-A10148000  O2/HCN/Duo-Tox(CO/H2S)LEL 

54-53-A02195080               O2/H2S/CO-H/IR-
CO2*/LEL 

54-53-A14158000  O2/SO2(Ext.range) Duo-
Tox(CO/H2S) 

54-53-A02195100               O2/H2S/CO-H/CH4* 54-53-A14188000  O2/Duo-
Tox(CO/H2S)CO2(określony)LEL 

54-53-A02195280               O2/H2S/CO-H/LEL/PID 54-53-A14208000 O2/Duo-
Tox(CO/H2S)CLO2(określony)LEL   

54-53-A14008000               O2/Duo-
Tox(CO/H2S)/LEL 

54-53-A14218000  O2/Duo-Tox(CO/H2S)NH3/LEL 

54-53-A14005080   O2/Duo-Tox(CO/H2S)IR-
CO2*LEL 

54-53-A03148000  O2/SO2/Duo-Tox(CO/H2S)LEL 

 
Uwaga: Inne konfiguracje czujników patrz: htto://Biosystems.com/products/products_overwiew.asp   
 
Sufiks (sufiks określa rodzaj zasilania, konfiguracją w zestawie i wersję )  
 

Zasilanie/zestaw/wersja Sufiks   

2.Wybierz rodzaj zasilania  A 
N 

Tylko urządzenia zasilane bateriami alkalicznymi  
Tylko urządzenia zasilane akumulatorami (Li-Ion)  

3. Opcjonalnie wybierz zestaw 
    Do kalibracji  

V 
 
C  

Zestaw podręczny (zawiera: małą butlę z gazem kalibracyjnym, 
regulator i twarda, wyściełana walizka – tylko do urządzeń 
zasilanych bateryjnie 
Zestaw kompletny (zawiera: dużą butlę z gazem kalibracyjnym, 
regulator, wodoodporną, twardą, wyściełaną walizkę)   

4. Opcjonalnie wybierz wersję  D 
Y 
W 

Logowanie danych  
Z alarmem wibracyjnym  
Z alarmem wibracyjnym i logowaniem danych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

Dystrybutor: 

SafeTech Marian Hoppe Sp.j. ● Suchy Dwór, ul. Reja 38, 81-198 Gdynia 

tel. 48 58 665 79 93, ● tel./fax: 48 58 781 78 55 

www.safetech.net.pl, e-mail: info@safetech.net.pl 

 
 
Czujniki Biosystems PHD6                                                Akcesoria Biosystems PHD6  
 

Nr ref           Opis                         Zakres           Rozdziel  Nr ref                        Opis  

54-54-01 CO tlenek węgla 0-1,000PPM 1 PPM 54-54-102 Pompka elektryczna  

54-54-02 H2S siarkowodór 0-200 PPM 1 PPM 54-54-106 Zestaw baterii alkalicznych 

54-54-03 SO2 dwutlenk siarki 0-25 PPM 0.1 PPM 54-54-107 Zestaw akumulatorowy  

54-54-05 CO+ -COPlus  
Nieokreślony odczyt 
CO i H2S  

CO: 0-
1.000PPM 
H2S:0-200PPM 

1 PPM 
1 PPM 

54-54-103-1 Ładowarka do akumulatora Li-Ion 

54-54-06 NO tlenek azotu 0-350 PPM 1 PPM 54-54-103-12 Ładowarka samochodowa 
(12VDC 

54-54-09 NO2 dwutlenek azotu 0-50 PPM 0.1 PPM 54-54-104 Płytka do kalibracji/próbek 

54-54-10 HCN cyjanowodór  0-100PPm 0.2PPM 54-54-105 Pompka ręczna  

54-54-13 PH3 fosforowodór  0-20PPM 0.1PPM 54-05-A0403 Końcówka zasysająca  

54-54-14 Duo-Tox – określony  
Odczyt CO i H2S  

CO:0-1,000PPM 
H2S:0-200PPM 

1 PPM 
1 PPM 

54-05-A0405 Końcówka metalowa do gazów 
powodujących korozję  

54-54-15 SO2 dwultenek siarki 
(rozszerzony zakres) 

0-150 PPM 1 PPM  
 
Stacja Kalibracyjna Biosystems IQ6  
 
 
 

54-54-18 CL2 chlor – określony  0-50 PPM 0.1 PPM 

54-54-19 CO-H-CO-H, 
zredukowana czułość 
na wodór (H2) 

0-1,000PPM 1 PPM 

54-54-20 CLO2 dwutlenek 
chloru – określony  

0-5 PPM 0.01PPM 

54-54-21 NH3 amoniak 0-100 PPM 1 PPM 

54-54-50 IR-CO2* nie 
rozproszony, 
podczerwony 
dwutlenek węgla  

0-5% Vol. 
(0-50,000PPM 

10 PPM  
Nr ref                   Opis  

54-54-51 IR-CH4* nie 
rozproszony, 
podczerwony, metan  

0-100%LEL 
(o-5% Vol.) 

1%LEL 54-54- Szybka stacja IQ6 z portem 
świeżego powietrza i 2 portami 
wylotowymi gazów 
kalibracyjnych  

54-54-52 PID – stosowany do  
Wykrywania 
substancji lotnych 
(V.O.C.) 

0-2,000PPM 0.1 PPM 54-54- Szybka stacja IQ6 Ethernet Ready 
 z portem świeżego powietrza i 2 
portami wylotowymi gazów 
kalibracyjnych 

54-54-80 LEL gazy palne  0-100% LEL  1% LEL 54-54- Szybka stacja IQ6 z portem 
świeżego powietrza i 4 portami 
wylotowymi gazów 
kalibracyjnych 

54-54-90 O2 tlen 0-30% Vol. 0.1% 54-54- Szybka stacja IQ6 Ethernet Ready 
 z portem świeżego powietrza i 4 
portami wylotowymi gazów 
kalibracyjnych 

 
 

http://www.safetech.net.pl/

