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Instalacja 
i konfiguracja

Cechy produktu ● Monitorowanie gazów i par palnych
● Zakres pomiarowy: 0 ... 100  D
● Zasada pomiarowa: spalanie katalityczne (efekt termiczny)
● Liniowy sygnał pomiarowy 4 ... 20 m
● Zintegrowane wyjścia dwustanowe dla:

– Alarmu 1 (alarm wstępny)
– Alarmu 2 (alarm główny)

– Sygnału błędu sensora
● Jednoosobowa kalibracja (z użyciem opcjonalnego kalibratora)
● Przeznaczone do użytku w strefie Ex 2

Zasada działania Elektronika detektora kontroluje parametry pracy (napięcie elementu 
grzejnego) sensora. Sensor składa się z elementu aktywnego i nieaktywnego. 
Nieaktywny element sensora jest połączony z elementem aktywnym w mostku 
Wheatstone’a i kompensuje wpływy środowiskowe, takie jak wahania 
temperatury otoczenia. Gdy tylko gaz palny dotrze do aktywnego elementu 
sensora, następuje spalenie mierzonego gazu. Ciepło reakcji zmienia wartość
oporu elektrycznego, a tym samym sygnał z obwodu mostka. Uzyskane małe 
sygnały napięciowe są przetwarzane i konwertowane na sygnał 4 ... 20 m.

ExDetector HC200 można zaprogramować do pracy w jednym z dwóch trybów:

● Tryb autonomiczny
W trybie autonomicznym aktywna jest zintegrowana ocena alarmów 
i istnieje możliwość zaprogramowania dwóch poziomów alarmów 
z histerezą przełączania. Alarm poziomu 1 pełni funkcję alarmu 
wstępnego i nie obejmuje podtrzymywanych styków normalnie zwartych. 
Alarm poziomu 2 (alarm główny) przełącza parę podtrzymywanych 
styków normalnie zwartych. Gdy sygnał spadnie poniżej progu, alarm 
pozostaje aktywny i musi zostać skwitowany wejściem resetującym. 
Styk powiadomienia o błędzie sygnalizuje nieprawidłową pracę 
i przekroczenie zakresu pomiarowego. Dodatkowo odczyt przesyłany 
jest w postaci sygnału 4 ... 20 m  w celu dalszego przetwarzania.

● Tryb przetwornika CL
Jeśli nie jest wymagana funkcja oceny alarmów, detektor można 
obsługiwać  za pomocą zintegrowanej opcji CL. W tym przypadku detektor 
przesyła zmierzone stężenie gazu w postaci sygnału 4 ... 20 m  do dalszego 
przetwarzania w centrali i styki przełączające alarmu są nieaktywne.

Użycie opcjonalnego, iskrobezpiecznego kalibratora umożliwia programowanie
parametrów pracy i regulację sensora, ułatwiając pracę i konserwację nawet 
w strefach zagrożenia wybuchem.

Detektor ExDetector HC 200 posiada następujące funkcje:
● Pomiar bieżącego stężenia gazu
● Monitorowanie i ostrzeganie o obecności tego gazu
● Aktywacja środków ochronnych:
– Technicznych: przeciwdziałających dalszemu wzrostowi stężenia 
(wentylatory, wyłączanie, etc.).

– Organizacyjnych: urządzenia sygnalizacji optycznej i akustycznej.

ExDetectorHC200
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Schemat blokowy

1) Na żywotność sensora katalitycznego wypływają tzw. trucizny katalizatorów
– substancje „trujące” obejmujące związki siarki, fosforu, krzemu i ołowiu. 
Substancje żrące, które mogą powstawać w wyniku reakcji związków fluoru 
i chloru w ogniwie pomiarowym, skrócą przewidywany okres eksploatacji 
wynoszący zwykle > 3 lat.

Dane techniczne 
(gazy)

Uh=const
DC

DC

U

#

Interfejs

CPU

ExDetector HC 200

+24 VDC

4...20 mA

Reset

Alarm 1 
Alarm 2 
Błąd

100 mAT

ExDetector HC200

Oznaczenie ATEX
II 3(2) G 
Ex nA de [ib] IIC T4 
PTB 05 ATEX 1047

Obszar zastosowania Strefa Ex 2

Kategoria 3

Grupa sprzętu II

Atmosfera G

Instalacja Naścienna

Wykrywane gazy Gazy / pary palne 1)

Zakres pomiarowy 0 ... 100% DGW

Zasada pomiarowa Spalanie katalityczne (efekt termiczny)

Czas reakcji (T90) Zależny od wykrywanego gazu (typowo < 30 s)

Maks.  przepływ 6 m/s

Zakres temperatur -20 °C ... +55 °C

Zakres ciśnienia 800 ... 1100 hPa

Zakres wilgotności 20 ... 90%  wilg. wzgl.

Warunki 
przechowywania

Temperatura: -25 °C do 60 °C 
Ciśnienie powietrza: 800 hPa do 1100 hPa 
Wilgotność : 20% do 90% wilg. wzgl.
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Dane techniczne 
(instalacja)

ExDetector HC200

Interfejs polowy 4 ... 20 mA
Maksymalne bezpieczne napięcie Um=250V

Napięcie zasilania 
(na zaciskach detektora)

18 ... 28 VDC SELV / PELV 
Zintegrowany bezpiecznik 100 mAT
Maksymalne bezpieczne napięcie Um=250V

Interfejs kalibracyjny

Klasy Ex, iskrobezpieczny EEx ib IIC; 
tylko przy podłączeniu do atestowanego, 
iskrobezpiecznego obwodu: wartości maksymalne:
Ui = 13,8 V ; Pi = 432 mW 
Nieistotnie małe Li oraz Ci 

Zestyki przełączające

– Alarmu 1 (alarm wstępny)
– Alarmu 2 (alarm główny, podtrzymywany)
– Błędu 
Styki NZ (bezpieczne w wypadku awarii), maks. 28 VDC
SELV/PELV ze zintegrowanym bezpiecznikiem (200 mAT)

Wejście resetowania 18 ... 28 VDC, bezpotencjałowe

Maks. długość kabla 200 m

Odpowiednie centrale 
pomiarowo-sterujące

GMC 8022, GMC 8022E, GMC 8364

Bezpieczeństwo 
elektryczne sprzętu

II 3(2) G 
Ex nA de [ib] IIC T4 -20°C < Ta < +55°C
PTB 05 ATEX 1047
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Dane mechaniczne

ExD
etector H

C
200

135 mm

170 mm

85 mm

ExDetector HC200

Stopień ochrony 
(obudowa)

IP54

Materiał obudowy
Sensor: stal nierdzewna 
Obudowa: aluminium

Masa ok. 800 g

Dławik kablowy
1) Jeden dławik kablowy dla kabla 
o średnicy 6 ... 10 mm

2) Jeden wtyk M16

Zaciski przyłączeniowe
0,5 ... 2,5 mm2 (bez końcówek kab.)
0,5 ... 1,5 mm2 (z końcówkami kabl.)
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Certyfikaty Dyrektywa 94/9/WE 
Urządzenia przeznaczone do użytku w potencjalnie wybuchowych 
atmosferach:

Bezpieczeństwo elektryczne sprzętu 
II 3(2) G 
Ex nA de [ib] IIC T4 
-20°C < Ta < +55°C 
PTB 05 ATEX 1047

Bezpieczeństwo W przypadku użycia zgodnego z przeznaczeniem w strefach Ex 2, 
zgodność z poniższymi normami zapewnia najwyższy poziom 
bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia:

● Dyrektywa EMC 2004/108/WE
● Dyrektywa ATEX 94/9/WE

Wyposażenie ● Zestaw gazu testowego
● Gazy kalibracyjne
● Kalibrator Calibrationbox-i

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

Serwis

Stan techniczny: 04/2010 
Zastrzegamy prawo zmian technicznych!

●

Bieler + Lang GmbH 
Systemy detekcji gazów i ostrzegania

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

Telefon 
Telefaks 
E-mail

Internet

+49 (0) 7841 6937-0 
+49 (0) 7841 6937-99 
info@bieler-lang.de

www.bieler-lang.de

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


