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Zastosowanie/Struktura Detektory serii Exmonitor/Gasmonitor w połączeniu z centralami pomiarowymi 
posiadają następujące funkcje:
● Pomiar i wyświetlanie aktualnego stężenia gazów toksycznych i tlenu.

● Monitoring i sygnał ostrzegawczy w przypadku:
- Nadmierne stężenie gazów toksycznych.
- Niedobór tlenu.

● Inicjowanie działań w zakresie ochrony:
- Techniczne: przeciwdziałanie wzrostowi stężenia lub zapewnienie odpowiedniego
   poziomu tlenu (wentylatory, funkcje odcinania urządzeń).
- Organizacyjne: alarmy optyczne i akustyczne.

System detekcji składa się z następujących elementów:
● Detektor
● Urządzenia analizujące (centrale pomiarowe, PC, etc.)
● Urządzenia kontrolowane: wentylatory, lampy ostrzegawacze, zawory.

Właściwości produktu ● Detekcja gazów toksycznych i tlenu
● Metoda pomiaru: sensor elektrochemiczny
● Liniowy sygnał pomiarowy: 4-20 mA
● 2-żyłowy system
● Łatwa, 1-osobowa kalibracja
● Łatwa wymiana sensora
● Dwa opracowania konstrukcyjne:

- Exmonitor do obszarów zagrożonych wybuchem, z ciągłym wyświetlaniem
  stężenia gazów
- Gasmonitor do obszarów niezagrożonych wybuchem

● Exmonitor: Zgodność z dyrektywą ATEX - do zastosowania w strefie 1 i 2 
zagrożenia wybuchem.

Zasada działania ●●●●● 3-elektrodowy sensor gazów toksycznych
Elektrody otoczone są elektrolitem. Górna membrana z Teflonu chroni
komórkę przed wpływem kurzu i wilgoci.Bariera dyfuzji kapilarnej zapewnia,
że   tylko ograniczona ilość badanego gazu dociera do wnętrza komórki.
Pomaga to również zmniejszyć ciśnienie dopływu. Reakcja
elektrochemiczna zachodzi na elektrodzie pomiarowej. W konsekwencji
zmieniają się wartości potencjałów. Zmiana potencjału mierzona jest
powyżej elektrody odniesienia. Elektroda jest adresowana przez
potencjostat (dyfuzja kontrolowana) tak aby zmiany potencjału komórki były
kompensowane. Tlen wymagany do tego procesu jest pobierany z
powietrza otoczenia do komórki pomiarowej

●●●●● 2-elektrodowy sensor do pomiaru tlenu
Elektrody otoczone są elektrolitem.Górna membrana z Teflonu chroni
komórkę przed wpływem kurzu i wilgoci. Dyfundujący tlen powoduje
reakcję na elektrodzie pomiarowej. W konsekwencji zmienia się 
potencjał sensora i komórka dostarcza prądu pomiarowego.

●●●●● Elektronika
System elektroniczny zawiera wzmacniacz, Nadajnik sygnału 4-20 mA
oraz elementy operacyjne. Sygnał sensora zostaje wzmocniony i
przetworzony na standard 4-20 mA. Następnie przesłany zostaje do
urządzenia analizującego (np. centrala pomiarowa), analizowany i
pokazany jako wartość stężenia na wyświetlaczu.

 O2

Pb

Sensor tlenu

Sensor 3-elektrodowy

Potencjostat

detektor
centrala

pomiarowa



07/2010   Subject to change without notice!  Strona 3 z 6

Detektory gazów 
Exmonitor / Gasmonitor 
Karta katalogowa

●●●●● Kalibracja sensora
Podczas kalibracji na wyjściu detektora pojawia się sygnał pulsujący.
Dzięki temu centrala alarmowa zawiesza wyjścia alarmowe. W tym samym
czasie wzbudzany jest sygnał awarii. Dla detektora typu Gasmonitor
konieczny jest osobny woltomierz, ponieważ detektor ten w odróżnieniu od
Exmonitor nie posiada wyświetlacza.

● Istnieją dwie możliwości kalibracji:
- Bezpośrednia kalibracja sensora przy użyciu gazu testowego:

Wybrać należy tryb pracy „cal gas“. Gaz podawany jest na sensor i 
urządzenie zostaje kalibrowane przy pomocy wyświetlacza (lub 
multimetru w przypadku Gasmonitor) oraz potencjometrów dla "zera" i 
"wzmocnienia". Na koniec odczytana może zostać czułość (numer 
kalibracji) detektora

- Bez gazu testowego, przy użyciu skalibrowanego sensora:
Sensor wypełniony gazem testowym podłącza się do detektora. Zero 
ustawiane jest powietrzem wolnym od gazu testowego. Na sensorze 
naniesiony jest numer kalibracji. Używając potencjometru wzmocnienia 
ustawia się na wyświetlaczu numer kalibracji naniesiony na sensorze.

Zasada działania

Specyfikacja techniczna 
Sensory

Mierzony
gaz

Standardowy
zakres

pomiarowy

Specjalny
zakres

pomiarowy

Dokład-
ność 
(zakres

Czas
odpowie-
dzi T90

Wiarygo-
dność
sygnału

Typ:
-rotinomxE
-rotinomsaG

OC mpp003...0 mpp0001...0 mpp1 .keS03< %1 0001OC

H2S mpp001...0 mpp0001...0 mpp1 .keS53< %1 002S2H

H2S mpp05...0 mpp005...0 mpp1 .keS03< %1 05S2H

OS 2
mpp001...0 mpp005...0 mpp1 .keS02< %1 0012OS

OS 2
mpp02...0 mpp001...0 mpp1,0 .keS51< %2 022OS

ON mpp001...0 mpp0001...0 mpp1 .keS01< %2 001ON

ON 2
mpp02...0 mpp002...0 mpp1,0 .keS53< %2 022ON

lC 2
mpp01...0 mpp002...0 mpp1,0 .keS06< %2 022lC

NCH mpp001...0 mpp002...0 mpp1 .keS001< %2 001NCH

lCH mpp001...0 mpp002...0 mpp1 .keS021< %2 001lCH

H2
mpp0001...0 mpp0002...0 mpp2 .keS03< %2 00012H

O2
%lov52...0 %lov1,0 .keS51< .c.n 522O

HN 3
mpp05...0 mpp002...0 mpp1 .keS051< %01< 053HN

HN 3
mpp0001...0 mpp01 .keS06< %01< 00013HN

standard.)
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Specyfikacja techniczna Typ rotinomsaG rotinomxE

Zasada
pomiaru

llecgnirusaemlacimehc-ortcele

Sygnał pomiarowy     4 ... 20 mA

Napięcie zasilania
na zaciskach
detektora

10 ... 28 VDC
Uwaga na spadek napięcia na przewodzie, barierze 
Ex, etc.

C°05+...C°01-Temp. pracy

Wilg. względna 15% ... 90%.

Ciśnienie raBm0011-009

Temperatura
składowania

C°05+...C°01-

Wpływ zmian 
ciśnienia na odczyt

<0,02 % of sygnału / mBar

Przewidywany
czas pracy

min 2 lata (sensory gazów  toksycznych)
15 - 24 miesięcy (sensortlen)

Współpracujące
centrale pomiarowe

4638CMG,0248CMG,E2208CMG,2208CMG

Czas wygrzewania
po uruchomieniu

Czułość skrośna

30 minut przy pierwszym uruchomieniu

48 godzin dla typów: (NH3-50, NO-100, HCl-100) 

-epyT-CE
noitanimaxE

CE/9/49evitceriD

G2II
bG4TCIIaixE

483EXETA30SVB
Wm066:iP

V82:iU
Am39:iI

Hµ4=<:iL
Fn8=<:iC

C°05=<aT=<C°01-

Rekomendowana
bariera

przekaźnik prądu

Max. długość kabla   1000m, w zależności od typu przewodu

Typ przewodu       2-żyłowy, ekranowany, przekrój żyły w zależności 
      od typu przewodu i długości

na żądanie
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Specyfikacja mechaniczna

●●●●● Exmonitor

●●●●● Gasmonitor

�

Exmonitor
0

Cal. Ext.�
Cal. Gas�
Measure

11
5 

m
m

160 mm

Oznaczenie rotinomsaG rotinomxE

Klasa ochrony 45PI

Materiał retseyloP

g004 g0021

Wymiary:
wys x szer x  głęb

mm43x46x071 mm57x061x511

średnica przewodu od 6 mm do 12 mm 

2-pin 0,5 ... 1,5 mm 2

Aluminium

Waga

Głowica kablowa

Zaciski przewodów
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Dopuszczenia/certyfikaty ● EC-Type-Examination Directive 94/9/EC, electrical safety
II 2 G
Ex ia IIC T4 Gb
BVS 03 ATEX E 384

● Zestaw gazów testowych
● Gazy kalibracyjne
● Bariery

Akcesoria

Serwis Wszystko z jednego źródła - od projektu do instalacji Twojej nowej centrali 
pomiarowej. Gwarantowane przez naszą rozległą sieć sprzedaży i serwisu. 
Zadzwoń do nas po adres swojego partnera lokalnego. Nasi technicy z 
przyjemnością pomogą Ci w praktyce i odpowiedzą na pytania

Bieler + Lang GmbH
Gasmess- und Warnsysteme

Postfach 1129, D-77842 Achern
Von-Drais-Straße 31, D-77855 Achern

Telephone +49 (0) 78 41 / 69 37 - 0
Telefax +49 (0) 78 41 / 69 37 - 99
E-Mail info@bieler-lang.de

Internet www.bieler-lang.de

SafeTech Marian Hoppe Sp. j. ● Suchy Dwór, ul. Kruczkowskiego 8 ● 
81-198 Gdynia ● Tel. +48 58 665 79 93 ● Fax +48 58 781 78 55 

Internet: www.safetech.net.pl ● e-mail: info@safetech.net.pl 
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