Cyfrowy detektor CO/LPG/CNG w garażach
zamkniętych WG.EG Gazex

Cyfrowy Detektor WG.EG jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli
nadmiaru spalin samochodowych) lub obecności gazów wybuchowych w garażach zamkniętych.

Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą
przekroczenia określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa
detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.
Oznaczanie modeli: WG-im.EG. gdzie "nn" - oznacza: 22 = tlenek węgla, 15 = propan-butan, 11= CNG (metan), 14= metan (selektywny).

ZASTOSOWANIE
●
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Garaże zamknięte i parkingi podziemne, sterowanie wentylacją
Stacje kontroli pojazdów - sterowanie wyciągiem

Garaże zamknięte o ilości przynajmniej 10 miejsc postojowych obowiązkowo należy wyposażyć w wentylację mechaniczną sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia
tlenku węgla, a wszystkie garaże zagłębione "czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan" (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002 r.
opublikowanym w Dz.U. 2002 Nr 75. poz.690 z późniejszymi zmianami).
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Selektywny pomiar stężenia tlenku węgla lub metanu
Wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora = niezawodność, stabilność
pracy, układ kompensacji termicznej, historia zdarzeń, testowanie i kalibracja (wzorcowanie) BEZ
ingerencji do wnętrza obudowy;
WYMIENNY, inteligentny sensor = prosta i lania eksploatacja, detektor całkowicie automatyczny,
nie posiada żadnych elementów regulacyjnych;
3 progi alarmowe (d/a CO zgodnie z europejską normą PN-EN 50545-1:2012);
3 wyjścia separowane z możliwością konfiguracji połączenia styku wspólnego, dodatkowy zestaw
złącz do podłączenia kolejnego detektora;
Możliwość wykorzystania wyjścia A3 jako AWARIA lub do sterowania drugim zestawem
sygnalizatorów, np. osobno dla CO i LPG w garażu;
Wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego montażu przewodów
wielodrutowych (typu linka) = tanie, szybkie i wygodne podłączanie;
Jednoczęściowa konstrukcja: sensor gazu + zasilacz + układy sterujące w jednej solidnej,
bryzgoszczelnej obudowie (IP54 w zalecanej pozycji montażowej);
Wyjścia stykowe kompatybilne ze WSZYSTKIMI wcześniejszymi wersjami WG...
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