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Zastosowanie W połączeniu z detektorami zapewniającymi sygnały 4-20 mA, centrala 
pomiarowo-sterująca GMC 8420 posiada następujące funkcje:

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

Instalacja ostrzegania przed gazami składa się z następujących elementów:
● System analizujący
● Detektor
● Urządzenia sterowalne, takie jak:

– wentylatory
– zawory elektromagnetyczne
– buczki alarmowe
– podświetlane tablice ostrzegawcze

Konfiguracja

CentralaDetektor

Cechy produktu ● Typ instalacji: naścienna
● Cztery kanały pomiarowe
● Wyświetlanie stężenia
● Dwa progi alarmowe i dodatkowe wyjście buczka
● Technologia mikroprocesorowa zapewnia liczne funkcje i prostą 

obsługę
● Weryfikacja sygnału alarmowego bez gazu testowego
● Monitorowanie błędów dla:

– awarii sieci zasilającej
– usterki komputera
– przerwania przewodu / zwarcia przewodów sensora

● Bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe dla:
- 3 dowolnie programowalnych przekaźników dla Alarmu 1, Alarmu 2,

buczka
– 1 przekaźnika powiadomień o błędach

System analizujący GMC 8420

Moduł rozszerzenia wyjść RK 8420 ● Typ instalacji: naścienna
● Opcjonalne rozszerzenie wyjść przekaźnikowych

– 4 dowolnie programowane przekaźniki dla Alarmu 1, Alarmu 2, buczka

●

●

●
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Zasada działania Centralę pomiarowo-sterującą zaprojektowano z myślą o podłączeniu do 
maks. 4 detektorów gazu z interfejsem sygnałowym 4...20 mA. W przypadku 
alarmu, wyjścia przekaźnikowe centrali mogą załączać techniczne środki 
bezpieczeństwa, np. zamykać zawór elektromagnetyczny w dopływie gazu. 
Wbudowany brzęczyk zapewnia alarm akustyczny.
Urządzenie posiada ponadto cztery wbudowane przełączniki prądu stałego 
32 VDC / 200 mA, które można wykorzystać do dalszych działań 
przełączeniowych.

Dioda LED gotowości sygnalizuje gotowość centralki do użycia. Dioda LED 
pomiarów sygnalizuje każdy pomiar. Centrala pomiarowo-sterująca posiada 
także wskaźnik błędów, alarmu wstępnego i alarmu głównego dla każdego 
kanału pomiarowego. W przypadku sygnału poza zakresem pomiarowym, 
generowane jest powiadomienie o błędzie (dioda LED błędu). Dioda LED 
błędu sygnalizuje także przerwanie ciągłości przewodów detektora. Diody 
LED A1 i A2 są aktywowane przy alarmie wstępnym lub alarmie głównym. 
Na wyświetlaczu wskazywany jest odczyt bieżący. Wyświetlany numer kanału 
umożliwia prawidłowe przypisanie odczytu stężenia. Krótkie naciśnięcie 
przycisku Stop dla dowolnego kanału powoduje ciągłe wyświetlanie jego 
odczytu. Do wyjścia buczka, które steruje sygnalizatorem zewnętrznym 
i wbudowanym brzęczykiem można dowolnie przypisać próg alarmowy.

Do sterowania wyposażeniem technicznym i urządzeniami ostrzegawczymi 
służą 3 dowolnie programowalne przekaźniki wyjściowe (230VAC/4A). 
Można na nich zaprogramować sygnały: Alarm 1, Alarm 2 lub buczek. 
Do kolejnego przekaźnika wyjściowego przypisano na stałe funkcję błędu.
Do zintegrowanego przełącznika prądu stałego podłączyć można moduł 
rozszerzenia wyjść RK 8420  zapewniający opcję czterech dodatkowych, 
dowolnie programowalnych przekaźników wyjściowych (230VAC/4A).

Dla każdego kanału pomiarowego można dowolnie skonfigurować 
następujące parametry:
– Próg alarmowy A1
– Próg alarmowy A2
– Alarm przy sygnale poza zakresem pomiarowym
– Podtrzymywanie/niepodtrzymywanie alarmu
– Stan zerowy

Konfiguracja systemu ma miejsce z użyciem interfejsu RS232 i wymaga 
prostego emulatora terminala. Z reguły oprogramowanie tego typu stanowi 
część wszystkich systemów operacyjnych lub jest dostępne na licencji 
bezpłatnej.



Strona 4    Stan techniczny: 11/2010

Systemy analizy gazów 

Karta katalogowa
GMC 8420 / RK 8420

Dane techniczne Liczba detektorów, które 
można podłączyć

Maks.  4 detektory

Wejścia detektorów 4x 4-20 mA
Zewnętrzny reset Tak
Wyjścia Bezpotencjałowe zestyki przełączne (230 VAC, 4A): 

– 1x błąd
– 3 programowalne dla Alarmu 1, 2 i buczka

Przekaźnik PhotoMOS (32 VDC, 200 mA)
- 4 programowalne dla Alarmu 1, 2 i buczka

Urządzenie alarmowe Wbudowany buczek sygnalizacyjny 85dBA
Elementy wskaźnikowe – Wskazania stężenia

– Wskazanie numeru kanału
– LED-y dla Alarmu 1, Alarmu 2, 

błędu, gotowości, pomiaru
Zasilanie 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 20W
Zasilanie awaryjne Wejście zasilania awaryjnego 1x 24VDC
Zaciski rozdzielcze Dla każdego: 6 zacisków dla N i PE, 3 dla L
Zakres temperatur -10°C do +40°C
Wilgotność względna 10 – 95%  (bez kondensacji)
Ciśnienie powietrza 800 – 1200 hPa
Warunki otoczenia – Możliwość użycia na wysokości do 2000 m n.p.m.

– Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym
Warunki przechowywania -10°C do +70°C

10 – 95%  (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP44
Obudowa Naścienna obudowa z tworzywa sztucznego 

(240x190x90 mm)
Masa 1300 g
Przewidywana żywotność Zwykle > 8 lat
Przyłącza – Przyłącze sieci zasilającej: dławik dla kabla

o średnicy 7-14 mm
– Przepusty kablowe dla sensorów i wyjść

 dwustanowych: gniazda z podwójną membraną,
 zakres uszczelnienia 5-9 mm

Bezpieczeństwo elektryczne EN61010
Wymogi EMC EN50270 (Typ 2) 

EN61000-6-3
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Wyjścia Bezpotencjałowe zestyki przełączne (230 VAC, 4A):
- 4 programowalne dla Alarmu 1, 2 i buczka

Wejścia 4 wejścia sterujące z centrali GMC 8420
Zasilanie Zasilanie z centrali GMC 8420
Zaciski rozdzielcze 6 zacisków (L, N, PE) dla każdego
Zakres temperatur -10°C do +40°C
Wilgotność względna 10 – 95%  (bez kondensacji)
Ciśnienie powietrza 800 – 1200 hPa
Warunki środowiskowe – Możliwość użycia na wysokości do 2000 m n.p.m.

– Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym
Warunki przechowywania -10°C do +70°C

10 – 95%  (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP44
Obudowa Naścienna, tworzywo sztuczne (160x190x90 mm)
Masa 750 g
Przewidywana żywotność Zwykle > 8 lat
Przyłącza 2 dławiki dla kabli o średnicy 7-14 mm

5 gniazd z podwójną membraną, uszczelnianie 5-9 mm
Bezpieczeństwo elektryczne EN61010
Wymogi EMC EN50270 (Typ 2) 

EN61000-6-3

Dane techniczne

RK 8420

190 mm

90 mm
160 mm

RK 8420
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Wyposażenie

Wszystko od jednego dostawcy – od projektu systemu do instalacji Państwa 
nowego systemu detekcji gazów. To wszystko jest poparte kompleksową 
obsługą przez naszą sieć sprzedaży i serwisu. Prosimy o kontakt w sprawie 
przedstawicieli w Państwa regionie. Nasi technicy serwisowi służą pomocą 
i radą 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 
projektowanie i instalację systemów detekcji specjalnie dopasowanych do 
zastosowań Klienta.

Instalacje dostosowane 
do potrzeb Klienta

Bieler + Lang GmbH Systemy 
detekcji gazów i ostrzegania

PO Box 1129, D-77842 Achern Von-
Drais-Straße 31, D-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

Zastrzegamy prawo zmian technicznych!

● Buczki alarmowe
● Światła ostrzegawcze
● Zawory elektromagnetyczne
● Centralne zasilanie awaryjne
● Kable połączeniowe do programowania (USB)

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


