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Zastosowanie 
i konstrukcja

W połączeniu z centralą pomiarowo-sterującą, sensor w detektorze gazu 
IR 220 CO2 posiada następujące funkcje:
●	 Pomiar i wyświetlanie bieżących stężeń CO2 .
●	 Monitorowanie lub ostrzeganie o obecności tego gazu.
●	 Monitorowanie niezamierzonych wycieków w celu uniknięcia przestojów 

i ochrony środowiska.
●	 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa personelu.
●	 Aktywacja środków ochronnych:

–  Technicznych: działania przeciwdziałające wzrostowi stężenia (wentylatory, 
wyłączenie sprzętu, etc. ).

– Organizacyjne: urządzenia sygnalizacji optycznej i akustycznej.

System detekcji gazu i ostrzegania składa się z następujących elementów:
●	 Sensor
●	 System analizujący
●	 Urządzenia sterowalne, takie jak wentylatory, podświetlane tablice 

ostrzegawcze i zawory elektromagnetyczne

CentralaDetektor

Cechy produktu ●	 Wykrywane gazy:
Detekcja CO2 w zakresie ppm z wysoką selektywnością

●	 Zakres pomiarowy:
– Sensor typu CO2-10k: 0 ... 10 000 ppm (1% obj.)
– Sensor typu CO2-20k: 0 ... 20 000 ppm (2% obj.)
– Sensor typu CO2-50k: 0 ... 50 000 ppm (5% obj.)

●	 Zasada pomiarowa: NDIR (niedyspersyjna absorpcja podczerwieni)
●	 Długa żywotność sensora
●	 Niski wpływ temperatury i wilgotności względnej
●	 Wysoka dokładność i powtarzalność
●	 Wysoka odporność na trucizny chemiczne
●	 Liniowy sygnał pomiarowy 4 ... 20 mA 
●	 Zintegrowane wyjścia dwustanowe dla:

– Alarmu 1 (alarm wstępny)
– Alarmu 2 (alarm główny)
– Sygnału błędu sensora

●	 Jednoosobowa kalibracja (opcjonalna jednostka robocza)

NDIR jako zasada 
pomiarowa sensora

Sensor NDIR składa się z źródła światła, optycznych filtrów pasmowych 
i detektorów. Źródło światła emituje pulsujące widmo szerokopasmowe. 
Promieniowanie przenika przez komorę pomiarową. Mierzona substancja 
przedostaje się do komory na drodze dyfuzji.
Niektóre gazy wykazują właściwość redukcji intensywności promieniowania 
w pewnych ograniczonych zakresach długości fal (podczerwień). Na końcu 
ścieżki promieniowania zainstalowane są dwa detektory. Przed detektorami 
znajdują się dwa optyczne filtry pasmowe. Pasma przenikania filtrów są 
dobrane do mierzonego gazu.
Pasmo przenikania filtra referencyjnego jest ograniczone do zakresu długości 
fal, które nie są pochłaniane przez próbkę gazu. Filtr detektora przepuszcza 
widmo, które gaz może zaabsorbować. Algorytm linearyzacji określa stężenie 
mierzonego gazu na podstawie zarejestrowanej różnicy między detektorem 
pomiarowym a detektorem kompensacyjnym. Dodatkowy pomiar temperatury 
kompensuje wpływ temperatury otoczenia.

źródło światła

wiązka

wlot gazu

komora pomiarowa

filtr optyczny

detektor

Detektor gazu 

IR220
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Zasada funkcjonowania Sensor w detektorze gazu IR 220 wykorzystuje technikę NDIR (niedyspersyjnej 
absorpcji podczerwieni) do monitorowania obecności czynnika chłodniczego. 
Sensor IR jest wyposażony we własną elektronikę i oprogramowanie sprzętowe 
celem zapewniania sygnału liniowego z kompensacją temperatury. 
Sygnał wyjściowy jest konwertowany na sygnał prądowy 4 ... 20 mA.

Detektor gazu IR 220 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 (alarm wstępny) załącza 
niepodtrzymywane styki NZ, zaś alarm poziomu 2 (alarm główny) załącza 
podtrzymywane styki NZ. Gdy sygnał spadnie poniżej progu, alarm 
pozostaje aktywny i musi zostać skwitowany wejściem resetującym. 
Para styków powiadomienia o błędzie sygnalizuje nieprawidłową pracę, 
w tym przekroczenie zakresu pomiarowego. 
Dodatkowo odczyt zapewniany jest w postaci wyjściowego sygnału
prądowego 4 ... 20 mA w celu dalszego przetwarzania.

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

Do programowania parametrów operacyjnych i regulacji sensora pomiarowego 
wykorzystać można opcjonalną jednostkę roboczą typu CB02 z kluczem 
programowym.

Schemat blokowy układów
DC

DC

U

#

Interfejs

CPU

Detektor gazu IR 220

+ 24 VDC

4...20 mA

Reset

Alarm 1 
Alarm 2 
Błąd

125 mA T
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Dane techniczne 
Ogólne

Dane mechaniczne

Detektor gazu IR 220 CO2 

Typ sensora CO2-10k CO2-20k CO2-50k

Zastosowanie Instalacja naścienna

Mierzony gaz: CO2 (dwutlenek węgla)

Zakres 
pomiarowy

0 ... 1% obj.
0 ... 10 000 ppm

0 ... 2% obj.
0 ... 20 000 ppm

0 ... 5% obj.
0 ... 50 000 ppm

Zasada 
pomiarowa

NDIR (dwuwiązkowy)

Czas reakcji T90 ≤ 60 s

Czas wygrzewania ≤ 60 s

Maks.  przepływ 6 m/s

Zakres temperatur -20 ... +50 °C

Zakres ciśnienia 
atmosferycznego

800 ... 1200 hPa

Wilgotność 0 ... 95% bez kondensacji

Przechowywanie Temperatura: -40 ... +85 °C 
Ciśnienie atmosferyczne: 800 ... 1200 hPa 
Wilgotność: 0 ... 95% bez kondensacji

Stabil. krótkookres. ±1% zakresu pomiarowego

Dokładność * ±1% zakresu dla pomiarów poniżej 25 % 
±2% zakresu dla pomiarów poniżej 50 % 
±5% zakresu dla pomiarów powyżej 50 %

Rozdzielczość 0,2% zakresu pomiarowego

Stabil. długokres.
punktu zerowego

±2% zakresu pomiarowego / rok

Temperatura ±3% zakresu dla pomiarów poniżej 50 % 
±5% zakresu dla pomiarów powyżej 50 %

Ciśnienie 0,1 % ... 0,2 % wskazania na hPa

Czas wygrzewania Osiąga gotowość do pracy po 60 s 
Pełna dokładnść ≤ 60 min przy 25 °C

Oczekiwana 
żywotność (sensor)

> 4 lat

Detektor gazu IR 220 CO2 

Stopień 
ochrony 
(obudowa)

IP54

Materiał obudowy Sensor: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne (POM) 
Obudowa: aluminium

Masa ok. 1350 g

Przepust kablowy 1) 1 dla kabla o średnicy 6-10 mm
2) 1 zaślepka M16

Zaciski 0,5 ... 2,5 mm2 (bez osłony końcówek kablowych)
0,5 ... 1,5 mm2 (z osłoną końcówek kablowych)
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Dane mechaniczne

Dane techniczne 
Instalacja

Detektor 

gazu IR220

85 mm

110 mm

61 mm

d= 50 mm

25 mm

22 mm

111 mm

Detektor gazu IR 220 CO2 

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

Napięcie 
zasilania 
(na zaciskach 
sensora)

18 ... 28 VDC SELV / PELV 
Zintegrowana zabezpieczenie 125 mAT 
Maksymalne bezpieczne napięcie Um=250V

Zestyki 
przełączające

Wszystkie NZ (bezpieczne w wypadku awarii), maks. 28 
VDC SELV/PELV, zintegrowane zabezpieczenie 200 mAT

– Alarmu 1 (alarm wstępny)
Dowolne w zakresie pomiarowym
– Alarmu 2, podtrzymywane (alarm główny)
Dowolne w zakresie pomiarowym
– Błędu

Wejście resetowania 18 ... 28 VDC, bezpotencjałowe

Maks. długość kabla 200 m (zależne od typu kabla)

Okablowanie 3 aktywne przewodniki plus ekran, 
najlepiej H05VVC4V5-K

Odpowiednie 
centrale

GMC 8022, GMC 8022E, GMC 8364, GMC 8420

Pobór prądu 75 mA przy 24VDC 
zintegrowane zabezpieczenie 125 mAT
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Wyposażenie Zestaw gazu testowego
Gazy kalibracyjne
Jednostka robocza typ CB02 

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. 
Nasi technicy służą poradą i pomocą również po zakupie.

Serwis

Stan techniczny: 07/2020 
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


