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Zastosowania 
i konfiguracja

Cechy produktu ●	 Detekcja gazów i par palnych w powietrzu
●	 Zakres pomiarowy: 0 ... 100% DGW
●	 Zasada pomiarowa: spalanie katalityczne
●	 Liniowy sygnał pomiarowy 4 ... 20 mA
●	 Jednoosobowa kalibracja
●	 Odpowiednie do użycia w strefie 2 zagrożenia wybuchem

●	 Dostępne modele:
– HC150-M: 

Wersja standardowa 
do instalacji naściennej

W połączeniu z centralą pomiarowo-sterującą, detektor gazu ExDetector 
HC150 posiada następujące funkcje:
●	 Pomiary i wskazania bieżących stężeń potencjalnie wybuchowych gazów 

i par
●	 Monitorowanie takich gazów i ostrzeganie o ich obecności
●	 Aktywacja środków ochronnych:

- Technicznych: środki zapobiegające wzrostowi stężenia (wentylatory, 
wyłączenie sprzętu, etc.).

- Organizacyjne: urządzenia sygnalizacji optycznej i akustycznej.

Instalacja ostrzegania przed gazami składa się z następujących 
elementów:
●	 Sensor
●	 System analizujący
●	 Urządzenia sterowalne, takie jak wentylatory, podświetlane tablice 

ostrzegawcze i zawory elektromagnetyczne

CentralaDetektor

Zasada działania Elektronika detektora kontroluje parametry pracy (napięcie elementu 
grzejnego) sensora. Sensor składa się z elementu aktywnego i nieaktywnego. 
Nieaktywne i aktywne elementy sensora są połączone ze sobą w obwodzie 
mostka Wheatstone'a, aby skompensować wpływy środowiskowe, takie jak 
wahania temperatury otoczenia. Gdy tylko gazy palne dotrą do aktywnego 
elementu sensora, następuje spalanie gazu pomiarowego. Ciepło reakcji 
zmienia wartość oporu elektrycznego i tym samym sygnał mostka. Powstałe 
w ten sposób małe sygnały napięciowe są przetwarzane i przekształcane na 
sygnał pomiarowy 4 ... 20 mA.

– HC150-K-M: 
Do instalacji w kanałach 
wentylacyjnych
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Schemat blokowy 
obwodów

1) Na żywotność sensora katalitycznego wypływają tzw. trucizny 
katalizatorów –  substancje „trujące” obejmujące związki siarki, fosforu, 
krzemu i ołowiu. Substancje żrące, które uwalniają związki chloru lub fluoru 
podczas reakcji zachodzących w elemencie sensora, również skracają 
przewidywany okres eksploatacji wynoszący zwykle > 3 lata.

Dane techniczne 
(gazy)

ExDetector HC150-M ExDetector HC150-K-M

Zastosowanie Instalacja naścienna
Instalacja w kanale 
wentylacyjnym

Obszar zastosowania Strefa 2 zagrożenia wybuchowego

Kategoria 3

Grupa sprzętowa II

Atmosfera G

Wykrywane gazy Gazy i pary palne 1)

Funkcja pomiarowa
Przebadane gazy: metan, etan, propan, 
pentan, heksan i wodór w powietrzu

Zakres pomiarowy 0 ... 100% DGW

Zasada pomiarowa Spalanie katalityczne (ciepło reakcji)

Czas reakcji T90

Zależnie od próbkowanego gazu (6 ... 60 s)
– wodór: 6,9 s
– metan: 13 s
– propan: 20,5 s 
Czas pomiaru określono metodą dyfuzji. 
Gaz testowy podano do sensora za pomocą 
adaptera kalibracyjnego (0,25 L/ min).

Czas wygrzewania < 10 s

Maks.  przepływ 6 m/s

Zakres temperatur -20 °C ... +55°C

Obudowa:
-20 °C ... +55°C 
Sensor:
-20 °C ... +80°C

Zakres ciśnienia 800 ... 1200 hPa

Zakres wilgotności 20 ... 90 % wilg. wzgl.
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Dane mechaniczne ExDetector HC150          ExDetector HC150-K
Stopień ochrony 
(obudowa)

IP54

Materiały obudowy
Sensor: stal nierdzewna 
Obudowa: aluminium

Masa ok. 600 g ok. 1600 g

Dławik kablowy
Dławnica kablowa dla 
kabla o średnicy 7... 12 mm

Zaciski przyłączeniowe
0,5 ... 2,5 mm2 (bez osłony końcówek)
0,5 ... 1,5 mm2 (z osłoną końcówek)
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Exdetector HC150

Dane techniczne 
(instalacja)

ExDetector HC150-M      ExDetector HC150-K-M

Oznaczenie ATEX
II 3 G 
Ex nA de IIC T4 Gc

Certyfikat 
zgodności 
ATEX

PTB 10 ATEX 1023

Certyfikacja metrologiczna
i funkcjonalna

BAM 16 ATEX 0801 X

Interfejs polowy 4 ... 20 mA, rezystancja obciążenia maks. 240 omów

Napięcie zasilania 
(na zaciskach sensora)

18 ... 28 VDC SELV / PELV; 
wymagane zewnętrzne zabezpieczenie 100 mAT; 
maks. pobór mocy 5,5 W

Maks.  długość kabla 1000 m (przewód ekranowany)

Okablowanie
Kabel ekranowany 
H05VVC4V5-K

Warunki 
przechowywania

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

Odpowiednie centrale 
pomiarowo-sterujące

Centrala GMC 8022, 
GMC 8022E, 
GMC 8364, 
GMC 8420
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Exdetector HC 150-K-M

Wyposażenie Zestaw gazu testowego
Gazy kalibracyjne 

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

Dane mechaniczne

●	

●	
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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


