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Газдетектор тип

„GAS-TRANSmitter DGS 510 - Cd”

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Настоящото техническо описание и инструкция за експлоатация дава сведения,
необходими за запознаване, въвеждане в експлоатация, използване,съхранение и техническо
обслужване на газдетектор тип „GAS-TRANSmitter DGS 510 – Cd”.

„GAS-TRANSmitter DGS 510 - Cd” е предвиден за съвместна работа с
газсигнализатори от серията „GAS ALARM DG510/X” и „GAS ALARM DG910/X”. Може да
се използва и с други устройства при стриктно спазване на посочените технически
характеристики. Предназначен е за детекция на широк спектър взривоопасни газове и пари.
Газдетекторът се произвежда във взривонепроницаемо (Eх d) изпълнение и може да се
използва в зони 1 и 2. Взривозащитната маркировка е указана на етикета. Ако липсва такава
или няма етикет, детекторът не е атестиран и не може да се използва в потенциално
експлозивна атмосфера.

Принципът на действие, в зависимост от използвания сензор, се основава на
каталитично изгаряне или топлопроводимост. Чрез дифузия през синтерован филтър газовата
проба достига до сензорен елемент и предизвиква промяна на електрическите му
характеристики. Полученият сигнал се усилва, мащабира и преобразува в токов. Влиянието
на влагата, температурата и налягането се компенсират, което позволява да се детектират
ниски концентраци, позволяващи ранно алармиране. Електрониката е монтирана в метален
корпус, осигуряваща лесен монтаж и оптимална защита срещу влиянията на околната среда и
електромагнитни смущения. Работното положение на „GAS-TRANSmitter DGS 510 – Cd” е
вертикално (синтерованият филтър е от долната страна).
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2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение Осигурява се от централата или12-24V DC
Контролиран газ метан (природен газ), пропан-бутан, водород,

амоняк, ацетон, етанол, бензинови пари и др.
Сензор Каталитичен (пелистор)
Обхват 0-100% ДЕГ (виж етикета)
Изходен сигнал Токов, 4-20mA или по заявка
Време за реакция (t - 90%) ~ 20s
Габаритни размери 85 х 35 х 35mm
Тегло 140g
Степен на защита IP65
Работна температура -20 до +50 °С
Относителна влажност 0-90%, без конденз
Взривозащитна маркировка II 2 G Ex d IIC T6 Gb
Стандарти EN60079-0:2006, EN60079-1:2004

3. НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ

4. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

„GAS-TRANSmitter DGS 510 – Cd” трябва да се монтира само от правоспособен
техник, запознат с правилата за работа в потенциално експлозивна атмосфера и с
инструкцията за монтаж.
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4.1. Механичен монтаж

„GAS-TRANSmitter DGS 510 – Cd” е предназначен за монтаж на стена посредством
два винта. Работното положение е вертикално (синтерованият филтър е надолу). Това
предпазва чувствителния елемент от прах и вода, което може да възпрепятства достъпа на газ
до сензора.

При избор на място за монтаж на газдетектора трябва да се имат предвид следните фактори:

4.1.1. Относителното тегло на контролирания газ.
При газове с относително тегло, по-малко от това на въздуха, газдетекторът трябва да се

разположи над мястото на изтичане на газ или в най-високото място, където се събира газ.
При газове, по-тежки от въздуха - под мястото на изтичане или в най-ниската точка,

където могат да се съберат.
При въздушни потоци газдетекторът се разполага между възможните места на изтичане

или събиране на газ и възможния източник на възпламеняване.
При избор на място за газдетектор за кислород трябва се има предвид плътността на

газа, който измества кислорода.
4.1.2. Наличие на прах и вода.

При силно запрашени помещения да се използва прахозащитен филтър, който да не
възпрепятства достъпа на газ до датчика. Във влажни помещения да се предвиди защита от
пръскаща вода.

4.1.3. Наличие на вибрации
Газдетекторът е чувствителен към вибрации и трябва да се монтира на място, където

няма вибрации или да се вземат мерки за тяхното намаляване.
4.1.4 Източници на топлина.

Газдетекторът да се монтира далече от източници на топлина и да се предпазва от пряко
попадане на слънчева светлина. Това може да промени температурния клас на изделието.

4.1.5. Профилактика
Съгласно действащите разпоредби, газдетекторът полежи на периодични провеки и

калибриране с еталонна газова смес. Мястото за монтаж трябва да осигурява достъп за
извършване на тези дейности.

4.2. Електрически монтаж

4.2.1. Избор на проводник
Свързващият проводник трябва да отговаря на стандартите и правилата за монтаж,

регламентирани с наредба за всяка страна (за Р. България – НАРЕДБА No Iз-1071 за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 01.09
2013г.). Сечението на проводника се избира в зависимост от разстоянието между
газсигнализатора и газдетектора. За разстояния до 200м могат да се използват проводници
със сечение 0,75mm². Ф-ма „Делта инструмент“ ООД препоръчва за газдетектори
взривонепроницаемо изпълнение (Ех d) да се използва ширмован ( с метална оплетка) кабел.
Могат да се използват и други методи, например проводникът да се положи в метални тръби
или гофрета, при условие, че се спазат всички изисквания на стандарта.

5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

5.1. Газдетекторът може да се използва само по предназначението, дадено от фирмата
- производител “Делта инструмент” ООД. Видът взривозащита, детектиран газ, обхват,
сериен номер и дата на производство са отбелязани на етикет, залепен на капака на кутията.
Газдетекторът излиза от фирма „Делта инструмент“ ООД калибриран с еталонна газова смес
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(калибровъчно свидетелство) и при правилен монтаж не се нуждае от настройка.
5.2. Сензорните елементи стареят и чувствителността им намалява, особено ако има

постоянен фон. Присъствието в атмосферата на инхибитори, към които се отнасят например
силициевоорганичните съединения, сулфидите и др., могат драстично да намалят
чувствитеността и да съкратят живота на сензора. По тази причина на всеки дванадесет
месеца за взривоопасни газове и шест месеца за токсични газове и пари на органични
разтворители трябва да се прави проверка и калибриране с еталонна газова смес, за което се
попълва протокол.

5.3. Проверката се извършва от акредитирани от БСА лаборатории или лица и по
утвърдена за различните газове методика. Протоколът, който се издава, е от типа „годен-
негоден“ за експлоатация.

5.4. Провеждането на проверката и калибриране с еталонна газова смес (ЕГС) се
осъществява само от представител на фирмата или от оторизирано лице на място или в
лабораториите на фирма “Делта инструмент” ООД.

5.5. Гаранцията за сигурната работа на уреда не важи, когато уредът се обслужва от
неупълномощени от фирмата лица или не е попълнен валиден протокол за проверка и
калибриране с ЕГС.

6. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

6.1. Монтажът, експлоатацията и техническото обслужвана на „GAS-TRANSmitter
DGS 510 – Cd” се извършва в строго съотвтствие с настоящата инструкция, правилата за
работа в потенциално експлозивна атмосфера и инструкцията за безопасност в обекта, в
които се монтира газдетекторът.

6.2. Електрическият монтаж трябва да се извършва от правоспособен техник, като по
време на свързване не трябва да има проводници под напрежение. Преди подаване на
електрическо напрежение капакът на газдетектора трябва да бъде затворен и стопорният
винт завит.

6.3. Техническото обслужване, проверка и калибриране с еталонна газова смес се
извърва само от квалифициран специалист. Преди отваряне на капака на газдетектора е
необходимо да се убедите , че помещението е вентилирано и в околната среда отсъстват
взривоопасни газове и пари.

6.4. При техническо обслужване и ремонт трябва да се използват само оригинални
резервни части, произведени от фирма „Делта инструмент“ ООД. Използването на резервни
части и детайли от други производители може да доведе до повреди, анулиране на
сертификата или отпадане на гаранцията.

6.5. При необходимост от демонтаж се изключва захранващото напрежение, изчаква
се 2-3 минути (време, необходимо за разреждане на кондензаторите и охлаждане на сензора)
и тогава се отваря капакът.

6.7. Не се допуска експлоатация на газдетектор с отворен капак, без етикет, както и с
повреди по корпуса или свързващия кабел.

7. РЕМОНТ

Ремонт на „GAS-TRANSmitter DGS 510 – Cd” се извършва само в лабораториите
на фирма „Делта Инструмент“ ООД.


