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Zastosowanie W połączeniu z sensorami zapewniającymi sygnał 4-20 mA, centrale pomiarowo-
sterujące GMC 8022 i GMC 8022E posiadają następujące funkcje:

Pomiar i wyświetlanie stężeń gazu.
Monitorowanie gazów i ostrzeganie o ich obecności.
Aktywacja środków ochronnych w celu przeciwdziałania rosnącemu stężeniu 
gazów. 

System pomiaru gazów i ostrzegania składa się z następujących elementów:
●	 System analizujący
●	 Sensor pomiarowy
●	 Urządzenia sterowalne, takie jak:

– Wentylatory
– Zawory elektromagnetyczne
– Buczki alarmowe
– Światła ostrzegawcze

Opis

Cechy produktu ●	 Dwie wersje:
– GMC 8022: do instalacji w standardowych szafach sterujących
– GMC 8022E: do instalacji w stojakach 19"

●	 2 kanały pomiarowe
●	 Wyświetlanie stężenia
●	 2 poziomy alarmów i dodatkowe wyjście buczka.
●	 Technologia mikroprocesorowa zapewnia liczne funkcje i prostą 

obsługę.
●	 Weryfikacja sygnałów alarmowych bez gazu testowego.
●	 Monitorowanie błędów dla:

– Awarii sieci zasilającej
– Usterek komputera
– Przerwania przewodu / zwarcia przewodów sensora

●	 Bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe dla:
– Alarmów 1 i 2
– Buczki alarmowe
– Błędów

Zasada funkcjonowania Po włączeniu systemu przeprowadzany jest test wskaźników optycznych – 
wszystkie diody LED świecą przez 2 sekundy. Następnie wyświetlana jest 
aktualna wersja oprogramowania. Aby przeciwdziałać fałszywym alarmom po 
włączeniu, system rozpoczyna monitorowanie („Auto”) po 30-sekundowym 
opóźnieniu. Wyświetlacz przełącza się pomiędzy bieżącymi stężaniami w 
dwóch punktach pomiarowych. Aktualnie wyświetlany sensor sygnalizowany 
jest świeceniem odpowiedniej diody LED. Gdy tylko sensor osiągnie poziom 
alarmu 1 lub 2, zaczyna migotać stosowana dioda LED alarmu. Gdy upłynie 
wybrany czas opóźnienia alarmu, następuje aktywacja stosownego 
przekaźnika alarmowego. Jednocześnie dioda LED alarmu świeci światłem 
ciągłym. Ponieważ każdy poziom alarmowy posiada regulowaną histerezę, 
poziom alarmowy jest anulowany wyłącznie wtedy, gdy bieżące stężenie 
spadnie poniżej drugiego progu. Dotyczy to także Alarmu 2, jeśli alarmy 
systemu zaprogramowano jako „niepodtrzymywane”. W przeciwnym razie, 
Alarm 2 jest „podtrzymywany” i można go skwitować wyłącznie przez 
naciśnięcie przycisku Reset. W zależności od ustawienia, po przekroczeniu 
1 lub 2 progu poziomu alarmowego aktywowane jest wyjście przekaźnikowe 
buczka. Można jest niezwłocznie skasować przez naciśnięcie przycisku Reset. 
Przy każdym wyzwoleniu nowego alarmu, następuje natychmiastowe 
włączenie buczka. Ponadto świeci się dioda LED sygnalizująca włączenie 
lub wyłączenie buczka. Istnieje także opcja stałego wyświetlania stężenia 
określonego punktu pomiarowego (tryb Stop). W wersji GMC 8022E do 
instalacji w stojaku 19", sygnał 4...20mA może być przesyłany w trybie ciągłym 
za pomocą dodatkowego modułu. System stale monitoruje, czy przewód 
łączący z sensorem jest sprawny. Sygnał błędu wysyłany jest natychmiast 
po wykryciu przerwania kabla lub zwarcia. Zapala się dioda LED błędu „Err” 
dla zagrożonego punktu pomiarowego i następuje aktywacja przekaźnika 
sygnalizacji błędu.

●	

●	

●	

Detektor Centrala
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Zasada funkcjonowania

Schemat blokowy układów

Jeśli napięcie zasilające nie jest wystarczające – lub wystąpi całkowity zanik 
napięcia (awaria zasilania) – urządzenie przełącza się w tryb błędu i następuję 
wyłączenie diody LED zasilania. Prawy przycisk umożliwia wykonanie testu 
wskaźników optycznych w dowolnym momencie. Sygnały alarmowe systemu 
można przetestować bez gazu testowego. W tym celu sensory są wewnętrznie 
odłączane od urządzenia, co umożliwia przeprowadzenie indywidualnej 
symulacji alarmu. Sensory ze specjalnym sygnałem kalibracyjnym (seria 
ExDetector / Exmonitor) automatycznie aktywują funkcję blokady alarmów, 
aby zapobiec fałszywym alarmom podczas kalibracji. Podczas 
programowania, dane systemowe (buczek przy Alarmie 1 lub 2, 
podtrzymywanie lub niepodtrzymywanie Alarmu 2, wyzwalanie alarmu przy 
sygnale sensora poniżej lub powyżej zakresu) wyświetlane są najpierw w 
postaci kodu. Dane systemowe można zmienić. Następnie definiuje się format 
liczb dla każdego punktu pomiarowego. Następnie możliwe jest ustawienie 
parametrów zakresów pomiarowych, wartości granicznych wyzwalania 
poziomów alarmowych 1 i 2 oraz opóźnienia alarmów dla każdego, 
indywidualnego punktu pomiarowego. Dostęp do dodatkowych menu, takich 
jak programowanie, symulacja alarmów lub blokada sygnałów alarmowych 
uzyskiwany jest po wprowadzeniu specjalnego hasła.
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Dane techniczne E2028MCG0228MCG

2

Kompatybilne sensory Seria Exdetector, Gasmonitor, Exmonitor

Certyfikat badania 
typu UE według 
dyrektywy 
2014/34/ UE 

BVS 03 ATEX G 007 X

Bezpieczeństwo 
funkcjonalne

SIL 1, SIL 2 
(informacje szczegółowe w odrębnej publikacji)

Maks. odległość 
sensorów / przekrój 
okablowania

ok. 500 do 1000 m, w zależności od konfiguracji 
urządzenia i użytego sensora. Patrz: karta 
katalogowa używanego sensora.

Interfejs sensorów wejście liniowe 4...20 mA, bocznik 226 omów do GND 
zasilanie sensora: 24VDC (20...27,6 VDC), SELV, 
maks. 100 mA dla każdego sensora

Poziomy alarmowe Wyjścia grupowe dla kanału 
pomiarowego 1 + 2:
alarm 1 i 2 
buczek 
błąd

alarm 1 każdego sensora 
alarm 2 każdego sensora 
buczek sensora 1 i 2 
błąd sensora 1 i 2

Wyjścia alarm grupowy
 alarm 1: styk 
 alarm 2: zestyk  
 dwustanowy
   błąd: przerwanie styku 
   buczek: styk

przekaźnik al. pojed. / grupowego
ze stykiem bezpotencjałowym 
– alarm 1: przerwanie styku
– alarm 2: przerwanie styku 
przekaźnik al. grupowego ze 
stykiem bezpotencjałowym
– błąd: przerwanie styku
– buczek: przerwanie styku

Zdolność wł. i wył.
przekaźników 
wyjściowych

230 VAC, 2A
30 VDC, 2A

50 VAC, 1A
75 VDC, 1A

Napięcie zasilające 230 VAC, 50...60 Hz

24 VDC (21,7 ... 28 VDC) SELV 
do podłączania do zwykłego falownika prądu 
przemiennego / stałego

Prąd wejściowy 
bez sensorów 
przy 24 VDC

110 mA 150 mA 
260 mA z podłączonymi
modułami 4...20

Moc wejściowa 14W / 20VA

Zakres temperatur 
pracy

0...+55°C (zastosowania ogólne)
0...+40°C (bezpieczeństwo funkcjonalne SIL1, SIL2)

Wilgotność 
podczas pracy

0 ... 90% wilg. wzgl.

Środowisko Nie używać na wysokościach powyżej 2000 m n.p.m. 
Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym

Temp. przechowywania -25...+55 °C

Elementy wskaźnikowe Diody LED dla każdego kanału pomiarowego:
– alarm 1 i 2 
– błąd 
– wyświetlany sensor
gotowość  
buczek 
wskazanie cyfrowe stężenia  
i danych programowania

Rozdzielczość 
wskazań stężeń

wartość końcowa zakresu pomiarowego 100 - 999: 1 
wartość końcowa zakresu pomiarowego 10,0 - 99,9: 0,1 
wartość końcowa zakresu pomiarowego 1,00 - 9,99: 0,01

Elementy obsługowe 3 przyciski:
 reset buczka i alarmu  
 obsługa menu 
 programowanie

Wejście resetowania styk zwierny wewnętrznego napięcia sterującego
24 VDC, SELV

Czas wygrzewania 30 s

Szybkość odświeżania <440 ms (wyjścia analogowe, wyjścia przekaźnikowe)

opcjonalnie wyposażony w 2 szt. 
kart wyjść 4...20 mA 

Oznaczenie typu

Kanały

4...20 mADC, SELV,
rozdzielczość 0,078 mA,
mak. obciążenie 250 omów

Wyjścia analogowe

Dane wyjść 
analogowych



Strona 5

Systemy analizy gazów 

Karta katalogowa
GMC 8022 / GMC 8022 E

Bezpieczeństwo 
funkcjonalne

Warunki zastosowania
Wartości SIL centrali w połączeniu z wyznaczonymi prawdopodobieństwami 
błędów zachowują ważność wyłącznie w następujących warunkach 
zastosowania:
Podłączone detektory muszą generować sygnały błędu 3 mA jako „błąd niski” 
i 22 mA jako „błąd wysoki”, co będzie uważane za awarię stosownego sensora. 
Jest to zapewnione automatyczne, gdy używane są sensory 4-20 mA firmy 
Bieler + Lang. Rozruch sensorów i jednostki sterującej musi być 
przeprowadzony przez producenta –Bieler + Lang – lub autoryzowanego 
przedstawiciela. Należy przestrzegać warunków środowiskowych określonych 
w dokumentacji producenta, np. w odniesieniu do temperatury, wilgotności 
i ciśnienia. Podłączone czujniki muszą być regularnie konserwowane przez 
osobę wykwalifikowaną i kalibrowane z użyciem atestowanego gazu 
kontrolnego zgodnie z instrukcjami producenta. Konserwację i kalibrację 
należy wykonywać według Instrukcji BGI 518 Niemieckiego Stowarzyszenia 
Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy (tj. instrukcjaT 023 
BG-Chemie).

Powtórne badanie (test kontrolny)
Coroczny test kontrolny jednostki sterującej polega na prawidłowej kalibracji 
podłączonych sensorów z użyciem atestowanego gazu testowego oraz 
weryfikacji poprawności pomiarów w jednostce sterującej. Poza parametrami 
regulowanym, należy wyświetlić i porównać z wartościami docelowymi typ gazu 
i progi alarmowe. Należy ręcznie skontrolować prawidłowość przełączania 
wszystkich przekaźników w centrali.

Użycie 1-kanałowe Zastosowanie redundantne

Funkcja 
bezpieczeństwa

Funkcja pomiarowa do ochrony przeciwwybuchowej 

lub pomiar gazów toksycznych lub tlenu

Zakres pomiarowy Zależny od zastosowania i podłączonych detektorów

Zakres temperatur 
pracy

0 ... 40 °C

Poziom SIL 
sprzętu

21

Poziom SIL 
oprogramowania

1 
Wersja 814 wg DIN EN 50271
(BVS 03 ATEX G 007 X)

arey1

B

10HFT

%8,238SFF

%5—Współczynnik ß

01×437,PFD -4 3,78 × 10-5 

du 1,65 × 10-7 (pro h)

dd 5,85 × 10-7 (pro h)

su 2,24 × 10-7 (pro h)

sd 1,48 × 10-8 (pro h)

h24

Okres użycia Zalecane: 15 lat

MTTR

Interwał testów

Typ urządzenia

λ

λ

λ

λ
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Dane mechaniczne GMC 8022 
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Bezpieczeństwo 
urządzenia

Zgodność z poniższymi normami gwarantuje najwyższy stopień 
bezpieczeństwa:

GMC 8022 i GMC 8022E:
EN 50270 Kompatybilność elektromagnetyczna 
EN 61010-1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych 
przyrządów pomiarowych automatyki i urządzeń laboratoryjnych

Certyfikat 
badania typu UE

Certyfikat badania typu UE dla gazów palnych BVS 03 ATEX G007 X
●	 EN 60079-29-1

Atmosfery wybuchowe – Detektory gazu. Wymagania metrologiczne 
i funkcjonalne detektorów gazów palnych

●	 EN 50271 
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów 
toksycznych lub tlenu. Wymagania i badania dotyczące przyrządów 
wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

Gdy używana z sensorami do pomiarów gazów palnych w strefach, gdzie 
występuje zagrożenie wybuchem, omawiana centrala jest przedmiotem 
dyrektywy 2014/34/UE

Konstrukcja odpowiednia do instalcji w standardowej szafce 
rozdzielczej lub innej odpowiedniej obudowie

Stopień ochrony 30IP

Zaciski mm51, 2

Materiał obudowy tworzywo sztuczne (peksan)

Masa ok. 750 g

Wymiary (H x W x D) mm60571x94

Konstrukcja moduł wtykowy do instalacji w stojaku 19”

Złącze DIN 41612, 32-pinowe 

panel przedni, aluminium

x

Materiał obudowy

Masa

Wymiary

ok. 290 g

moduł wtykowy 19” 12 TE, 3 HE

●	
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Wyposażenie

Wszystko od jednego dostawcy – od planowania projektu do instalacji 
Państwa nowego systemu detekcji i alarmowania przed gazami. 
Gwarancją jest nasza rozbudowana sieć handlowa i serwisowa. 
Prosimy o kontakt w sprawie przedstawicieli w Państwa regionie. 
Nasi technicy służą poradą i pomocą również po zakupie.

Serwis

Nasi przedstawiciele handlowi i technicy serwisowi są stale do dyspozycji, 
oferując pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pomiarami 
i sterowaniem. Szeroki asortyment sprzętu, obudów i wyposażenia 
dodatkowego w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem umożliwiają nam 
planowanie i instalację systemów detekcji specjalnie dopasowanych do 
Państwa zastosowania.

Instalacje dostosowane 
do potrzeb Klienta

●	 Buczki alarmowe
●	 Światła ostrzegawcze
●	 Zawory elektromagnetyczne
●	 Centralne zasilanie awaryjne
●	 Dla GMC 8022E:

– Zasilacze
– Moduł wyjść 4-20 mA
– Karty przekaźnikowe RK1, RK2 do przełączania zasilania do 2A
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Bieler + Lang GmbH 
Systemy detekcji gazów i ostrzegania

PO Box 1129, D-77842 Achern 
Von-Drais-Str. 31, 77855 Achern

Telefon +49 (0) 78 41 / 69 37 - 0
Telefaks +49 (0) 78 41 / 69 37 - 99
E-mail info@bieler-lang.de

Internet www.bieler-lang.de

Stan techniczny: 07/2017 
Zastrzegamy prawo zmian technicznych!

E-mail  info@safetech.net.pl
Internet www.safetech.net.pl

Autoryzowany przedstawiciel:

SafeTech Marian Hoppe Sp.j.

81-198 Suchy Dwór, 
ul. Mikołaja Reja 38

Telefon +48 58 781 78 55
Telefon +48 58 665 79 93
Telefon +48 531 557 055


