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1 Uwaga wst pna 
Ta skrócona instrukcja przedstawia pokrótce zasady eksploatacji integralnych koncepcji 
pomiarowych IMC-8D(-Biogas)2 und IMC-4D(-Biogas)2. Problematyk  konfiguracji, instalacji i 
obs ugi  technicznej  opisano  w  bardziej  obszernej  dokumentacji,  która  stanowi  element  
sk adowy dostawy. 

2 Interfejs u ytkownika  
W drzwiczkach przy ciennej obudowy jest zabudowana centrala ostrzegawcza do kontroli gazu 
ze  wy wietlaczem  warto ci  pomiarowych,  alarmów  i  komunikatów,  a  tak e  z  przyciskami  do  
wprowadzania danych. 
Opis interfejsu u ytkownika podano w instrukcja eksploatacji centrali ostrzegawczej do kontroli 
gazu. 
W  przegl dzie  warto ci  pomiarowych  w  IMC  zamiast  daty  i  czasu  zegarowego  przedstawiany  
jest strumie  obj to ci mierzonego gazu i status wentylatorów obudowy. 

3 Konfiguracja 
W  menu  parametrów  systemowych  w  miejsce  trybu  pracy  "ET-8"  lub  "ET-4"  w czono  
fabrycznie tryb "IMC" lub – dla wersji do biogazu – tryb "BIO". 
Uwaga: Zmiany ten nastawy w adnym razie nie mo e dokonywa  u ytkownik. Zmienione 
funkcje pomiarowe mog  bowiem spowodowa  utrat  funkcji bezpiecze stwa.  
Zintegrowano nast puj ce funkcje nadzorowania statusu: 
 nadzorowanie pr dko ci obrotowej obu wentylatorów obudowy 
 nadzorowanie przep ywu: komunikat o przekroczeniu minimalnej lub maksymalnej granicy 

obszaru zadanego 
 nadzorowanie temperatury ch odnicy mierzonego gazu (je eli zamontowana). 

W obu pierwszych przypadkach komunikat powoduje stan zak ócenia systemu centrali 
ostrzegawczej do kontroli gazu. 
Dopóki  ch odnica  mierzonego  gazu  nie  uzyska  swojej  zadanej  temperatury,  np.  w  fazie  
rozbiegu po uruchomieniu, pompa gazu mierzonego pozostaje wy czona. 

3.1 Przep yw pomiaru w wariantach IMC  
Ci y  pomiar  odbywa  si  tak e  w  transmiterach  zabudowanych  w  IMC.  Kana y  IMC  s  
aktywowane w men konfiguracji kana ów przez ustawienie trybu ON. 

3.2 Przebieg pomiaru w wariantach do biogazu  
W trybie pracy "BIO" pomiar jest ci y. Kana y w czone do pomiaru biogazu wybiera si  w 
menu konfiguracji kana u przez ustawienie trybu TIMER. Cyklicznie wykonywane s  trzy fazy: 
1. Powietrze:  Tor  przep ywu gazu  jest  p ukany  powietrzem,  tzn.  zawór  magnetyczny  zostaje  

przestawiony na wej cie gazu kontrolnego/powietrza p ucz cego. 
2. ukanie: System prze cza si  na wej cie gazu mierzonego. Jednak st enie gazu nie jest 

jeszcze mierzone w tym momencie. Faza ta jest potrzebna do przetransportowania gazu do 
badania  z  miejsca  zachodzenia  procesu  do  IMC  torem  gazu.  Dwie  minuty  przez  
zako czeniem system wy cza pomp  gazu mierzonego i zamyka tor przep ywu gazu. 
System przygotowuje pomiar w uspokojonym medium. 

3. Pomiar:  warto  mierzona  jest  okre lana  w  momencie  przej cia  do  fazy  pomiaru.  W  tej  
fazie pompa gazu mierzonego pozostaje wy czona. Tylko w fazie pomiarowej mo na 
kwitowa  samopodtrzymuj ce si  alarmy. 

W procedur  mo na r cznie ingerowa . Uruchamiaj c jednocze nie przyciski  F8+F3 (IMC-8D-
Biogas2)  lub  F8+F3  (IMC-4D-Biogas2)  mo na  wyzwoli  pomiar.  W  tym  celu  IMC-Biogas  
przechodzi najpierw do fazy p ukania a nast pnie wykonuje pomiar. 
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Podczas  faz  Powietrze  i  P ukanie  wszystkie  warto ci  pomiarowe,  alarmy  i  wyj cia  zostaj  
zamro one w ostatniej warto ci poprzedniej fazy pomiarowej. 
Wskazówka: To oznacza, e kwitowanie samopodtrzymuj cych si  alarmów jest mo liwe 
dopiero  w  kolejnej  fazie  pomiarowej.  Ewentualnie  mo na  wyzwoli  pomiar  manualnie  (patrz  
wy ej), aby skróci  czas oczekiwania dla d ej trwaj cych cykli. 
Czasy  trwania  poszczególnych  faz  mo na  konfigurowa  w  menu  programatorów  czasowych  
(Timer),  do  którego  dost p  uzyskuje  si  z  menu  Parametry  systemowe  i  Selekcja  nastawy  
menu w trybie BIO. 
Ochrona czujników siarkowodoru przed przeci eniem:  Do  ochrony  przed  nienaprawialnymi  
uszkodzeniami przy ci ym obci eniu czujników siarkowodorem o bardzo wysokim st eniu, 
w  trybie  IMC-Biogas  po  osi gni ciu  3.  progu  alarmowania  system  prze cza  automatycznie  z  
fazy Pomiar na faz  Powietrze. 

4 Kalibrowanie i justowanie 

4.1 Warianty IMC 
Kalibrowanie i justowanie odbywa sie przez podawanie gazu kontrolnego na odpowiednie 
wej cie. Z wej cia gazu mierzonego mo na przy pomocy magnetycznego zaworu wej cia gazu 
IMC prze czy  na wej cie gazu kontrolnego/powietrza p ucz cego. W tym celu nale y przej  
najpierw do menu Konserwacja. Pomi dzy obydwoma wej ciami gazu mo na prze cza  
uruchamiaj c przyciski SHIFT + F4. 
Gaz  kontrolny  nale y  podawa  w  miar  mo liwo ci  bez  ci nienia.  W  trakcie  podawania  gazu  
kontrolnego musi powsta  przep yw odpowiadaj cy przep ywowi w trybie pomiaru. 
Podczas justowania nale y post powa  zgodnie ze wskazówkami w instrukcjach eksploatacji 
transmitera i centrali ostrzegawczej do kontroli gazu. 

4.2 Warianty do pomiaru biogazu 
Warianty do pomiaru biogazu s  kalibrowane i justowane tylko w trybie automatycznego 
sterowania. 

4.2.1 Przygotowanie 
St enia stosowanych gazów kalibracyjnych wprowadza si  w menu "Parametry 
systemowe/Tryb/Bio/Timer". Na prawej po owie wy wietlacza mo na wprowadzi  st enia CH4, 
O2, CO2 oraz H2S. Warto ci te s  niezb dne do automatycznego kalibrowania. Informacje te s  
zazwyczaj  podane  na  butli  z  gazem  kontrolny.  Je eli  gazami  kontrolnymi  nape niono  ró ne  
butle  ci nieniowe,  to  opisan  poni ej  procedur  nale y  wykona  po  kolei  dla  wszystkich  
stosowanych gazów kontrolnych. Do kalibrowania kana u pomiarowego O2 nale y stosowa  gaz 
kontrolny nie zawieraj cy adnego tlenu. 

4.2.2 Procedura 
W menu ustawie  "Setup" nale y wybra  podpunkt menu "Kalibrowanie". W tym celu nale y 
najpierw  uzyska  dost p  do  2.  poziomu.  Pojawia  si  menu  kalibracji,  a  wewn trzny  zawór  
magnetyczny prze cza si  na powietrze p ucz ce. Je li kalibracja nie jest potrzebna, to menu 
mo na  opu ci  przyciskiem  "Esc".  Je eli  kalibracja  jest  konieczna,  to  do  wej cia  gazu  
mierzonego  nale y  pod czy  butl  z  gazem  kontrolnym.  "Start"  powoduje  rozpocz cie  
procedury automatycznego kalibrowania. W wersji IMC-4DA-Biogas wyj cia analogowe 
podtrzymuj  warto ci pomiarowe ostatniego pomiaru. 
Kalibrowanie odbywa si  w pi ciu fazach:  
  



 
Instrukcja eksploatacji - Skrót - 

ExTox IMC-8D(-Biogas)2 i IMC-4D(-Biogas)2 

 
 

Strona 4 z 5  BA_IMC-4D_8D(-Biogas)2_Kurzfassung-2008-05-14_1 poln.docx 

 

Faza Komunikat na 
wy wietlaczu 
(IMC-8D/IMC-4D) 

Przebieg 

1 SPUELEN LUFT/ 
SPU LUFT 

System jest p ukany przez 3 minuty powietrzem 

2 NULLPUNKT LESEN/ 
NP LESEN 

System  wy cza  pomp  gazu mierzonego i czeka jedn  
minut  na ustabilizowanie si  warto ci pomiarowej. 
Nast pnie warto ci pomiarowe zostaj  zapisane w pami ci 
(warto ci  punktów zerowych dla CH4, CO2,  H2S oraz 20,9 
% obj. dla O2). 

3 SPUELEN GAS/ 
SPU GAS 

Pompa gazu mierzonego zostaje ponownie w czona, 
instalacja  jest  p ukana  przez  4  minuty  pod czonym  
gazem kontrolnym. 
Uwaga: W tej  fazie  butla  z  gazem  kontrolnym  musi  by  
otwarta,  pobór  gazu  nale y  ustawi  na  ok.  30  l/h.  
Wskazanie przep ywu na wy wietlaczu centrali 
ostrzegawczej do kontroli gazu mo na wykorzysta  do 
kontroli. 

4 VERSTAERKUNG LESEN/ 
SENS LESEN 

Pompa gazu mierzonego wy cza si , system wykonuje 
spokojny pomiar, który trwa 2 minuty. 

5 READY/ 
RREADY 

Kalibrowanie dobiega ko ca i nast puje weryfikacja 
prawid owo ci nowych warto ci punktu zerowego i 
czu ci. Offset punktu zerowego nie mo e 
przekroczy  ± 2 mA. Wspó czynnik wzmocnienia 
czu ci  musi  si  mie ci  pomi dzy  0,5  i  2  
(porównaj obja nienia do justowania centrali 
ostrzegawczej do kontroli gazu). System porzuca 
warto ci kalibracji poza tym przedzia em, po 
zako czeniu kalibrowania w menu kalibracji 
pojawia si  dla takich kana ów komunikat "ERROR"; 
system zatrzymuje dotychczasowe ustawienia. 

Wskazówka:  Komunikat  "ERROR"  dla  kana ów  z  
komponentami pomiarowymi, które nie s  zawarte w gazie 
kontrolnym, nie oznaczaj  b dnego funkcjonowania 
kana u pomiarowego. Te kana y pomiarowe zostan  
jeszcze lub ju  zosta y poddane kalibracji i justowaniu 
podczas podawania innych gazów kontrolnych. 

 
Przy stosowaniu kilku gazów kontrolnych, zmie  butl  z gazem i rozpocznij przyciskiem "Start" 
nowy cykl kalibracji. 
Kalibrowanie ko czy ostatecznie przycisk "Esc". 
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5 Eksploatacja zintegrowanego systemu pomiarowego 
Eksploatacj  centrali ostrzegawczych do kontroli gazu opisano w instrukcje eksploatacji serii 
ET-8D i ET-4D2. 
Dla dodatkowego wyposa enia i dodatkowych opcji obowi zuj  ponadto poni sze wskazówki. 

5.1 Uk ad nadzorowania przep ywu 
Uk ad nadzorowania przep ywu przekazuje seryjnie warto  zmierzon  do centrali 
ostrzegawczej do kontroli gazu. Tak jest on przedstawiany w oknie szczegó ów na wy wietlaczu 
("FLOW"). W razie naruszenia progów alarmowania, tekst na wy wietlaczu jest prze czany w 
sekundowych odst pach czasu pomi dzy warto ci  zmierzon  a komunikatem b du "ERROR". 
Je eli seryjne po czenie do przesy u danych pomi dzy central  ostrzegawcz  do kontroli gazu 
a  uk adem  nadzorowanie  przep ywu  jest  zak ócone  przez  czas  d szy  ni  15  sekund,  to  
generowany  jest  komunikat  "COMERROR".  W  centrali  ostrzegawczej  do  kontroli  gazu  zostaje  
wyzwolone zak ócenie urzadzenia. 
Wskazówka: W  wariantach  do  pomiaru  biogazu  w  niektórych  fazach  pracy  zostaje  od czona  
pompa gazu mierzonego tak, e przep yw gazu nie zachodzi. Podczas tych zaplanowanych faz 
uk ad nadzorowania przep ywu jest nieaktywny. 

5.2 Filtr przeciwpy owy 
Zgrubny filtr przeciwpy owy znajduje si  bezpo rednio za wej ciem powietrza p ucz cego/gazu 
kontrolnego. 
Stan filtra mo na oceni  bardzo atwo po jego wygl dzie. Stan filtra nale y kontrolowa  regularnie, 
w odst pach czasowych dopasowanych do zapylenia mierzonego gazu. 
Aby  wymieni  zu yty  wk ad  filtra,  nale y  ci gn  filtr  i  za  nowy  wk ad.  Nast pnie  
sprawdzi  szczelno  toru gazu. 

5.3 Wentylatory obudowy 
Wentylatory  obudowy  s  chronione  przed  py em  specjaln  flizelina,  któr  nale y  regularnie  
czy ci , usuwaj c przy tym przywieraj cy py . W tym celu zdj  wtykan  pokryw  i wytrzepa  
flizelin . 
Status wentylatorów jest prezentowany w oknie szczegó ów na wy wietlaczu centrali 
ostrzegawczej  do  kontroli  gazu  ("FAN").  Je eli  wyst pi  awaria  przynajmniej  jednego  z  
wentylatorów, to komunikat statusu zmienia si  z "OK" na "FAULT", a w centrali ostrzegawczej 
do kontroli gazu zostaje wyzwolone zak ócenie urz dzenia. 

5.4 Spuszczanie kondensatu 
Tylko separator kondensatu wymaga regularnego, manualnego opró niania. W razie potrzeby 
nale y  wyczy ci  zbiorniczek  kondensatu  i  w e.  Zwraca  przy  tym  uwag ,  aby  nie  zak óci  
funkcjonowania toru przep ywu mierzonego gazu. 
W trakcie wprowadzania gazu ch odnica mierzonego gazu generuje sygna  zak ócenia do 
momentu, w którym ch odnica osi gnie temperatur  pracy. 
Upewnij  si ,  e kondensat mo e odp ywa  z przy cza od spodu obudowy bez zak óce  i  – w 
zale no ci od jego sk adu – bezpiecznie. 

5.5 Zabezpieczenie przed przebiciem p omieni 
Zabezpieczenia przed przebiciem p omieni nie mog  by  zapchane przez py y ani kondensat. 
Poza tym nie wymagaj  one adnej obs ugi technicznej. 

5.6 Ogrzewanie szafy sterowniczej z regulatorem temperatury  
Zadan  temperatur  mo na  ustawia  regulatorem  temperatury  w  przedziale  od  +5°C  do  
+30°C. Temperatur  nale y dobra  tak, aby wewn trz obudowy nie skrapla  si  kondensat. 


