Spaliny samochodowe mog¹ zawieraæ od 0,5 % do 4% tlenku wêgla CO. Wykrywanie
niedopuszczalnych stê¿eñ tlenku
wêgla oraz prawid³owa wentylacja gara¿y i parkingów
podziemnych s¹ bardzo istotne dla bezpieczeñstwa przebywaj¹cych tam ludzi.
Odpowiednie przepisy* od kilku lat nakazuj¹ stosowanie w takich miejscach systemów detekcji
tlenku wêgla. Inn¹ groŸn¹ substancj¹ mog¹c¹ pojawiæ siê w gara¿ach jest gaz propan-butan (LPG),
ze wzglêdu na masowe u¿ywanie w Polsce propanu-butanu jako paliwa samochodowego. Niestety
czêœæ projektantów gara¿owych systemów detekcji nie uwzglêdnia tak¿e koniecznoœci wykrywania
niebezpiecznych stê¿eñ LPG. Na rynku istnieje wiele rozwi¹zañ systemów detekcji tlenku wêgla, czy
te¿ tlenku wêgla i LPG w gara¿ach.
Firma Pro-Service sp. z o.o. posiada w swej ofercie zarówno systemy wykrywania Co , jak i CO
i LPG. S¹ to detektory uniTOX.CO G/E (detektor tlenku wêgla) i jedyny na rynku - DUOmaster
CO/LPG (gara¿owy detektor tlenku wêgla i propanu-butanu). Do wykrywania CO u¿ywa siê w nich
selektywnych sensorów elektrochemicznych, a do wykrywania LPG sensorów pó³przewodnikowych.
S¹ to urz¹dzenia pracuj¹ce na magistrali cyfrowej RS-485 (z protoko³em Modbus RTU) lub
posiadaj¹ce wyjœcie pr¹dowe 4…20mA. Jako jednostki centralne mog¹ byæ wykorzystane centralki :
uniSTER8z (systemy do 8 detektorów), uniSTER16z (systemy do 16 detektorów), modularPAG
(systemy modu³owe - 500 i wiêcej detektorów ).

System oparty na urz¹dzeniach firmy Pro-Service sp. z o.o. wyró¿nia siê na tle innych kilkoma
przydatnymi cechami:
- uniwersalnoœæ - mo¿e byæ wykorzystany zarówno w przypadku ma³ych gara¿y (z kilkoma
detektorami ) jak i wielkimi gara¿ami z kilkuset detektorami
-niski koszt okablowania - detektory pracuj¹ na magistrali a nie potrzebuj¹ osobnych kabli do ³¹czenia
poszczególnych detektorów z centralkami
-zastosowanie do wykrywania tlenku wêgla selektywnego sensora elektrochemicznego (brak
fa³szywych alarmów). Stosowane powszechnie w detektorach CO sensory pó³przewodnikowe mog¹
powodowaæ tzw. ”fa³szywe alarmy” i ulegaæ zatruciu innymi sk³adnikami spalin samochodowych.
-programowane jednostki centralne mo¿liwoœæ implementacji dowolnych funkcji sterowniczych
i sygnalizacyjnych
- zastosowanie dwugazowego detektora DUOmaster CO/LPG dodatkowo obni¿a koszty
i upraszcza budowê sytemu detekcji CO i LPG.
-mo¿liwoœæ wspó³pracy z innymi systemami automatyki i dozoru stosowanymi w budynkach
(inteligentny dom, systemy p-po¿, sytemu ochrony, itp.)
- system bezpieczny pod wzglêdem elektrycznym - zasilanie detektorów napiêciem 12V
-niski koszt eksploatacji.

* Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. Nr 75, pozycja. 690 z póŸn. zm.)

uniTOX.CO G/E -Detektor Tlenku Wêgla
Detektory Tlenku Wêgla „uniTOX.CO G/E” przeznaczone s¹ do stosowania w stacjonarnych
systemach detekcji lub pomiaru niskich (toksycznych) stê¿eñ tlenku wêgla, poza strefami
wybuchowymi. Do wspó³pracy z szerok¹ gam¹ centralek i sterowników. Zasilanie 12V DC.
W zale¿noœci od wersji mog¹ posiadaæ ró¿ne rodzaje wyjœæ :
- pr¹dowe : ci¹g³e (4…20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
- napiêciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjœcia sygnalizuj¹ce przekroczenie progów alarmowych
I. i II.
- cyfrowe - ³¹cze RS-485, protokó³ Modbus-RTU, detektor adresowalny.
Stosowane czujniki : elektrochemiczne, selektywne (pomiar lub detekcja dwuprogowa). Zakres
pomiarowy : 500 (1000)ppm, progi alarmowe : 40/100ppm.
Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii .
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpust kablowy (d³awica) PG11.

Dwugazowy Gara¿owy Detektor - DUOmaster CO/LPG
Dwugazowy Gara¿owy Detektor „DUOmaster CO/LPG” s³u¿y do ci¹g³ej ochrony pomieszczeñ
zagro¿onych emisj¹ tlenku wêgla i propanu-butanu (LPG).
„DUOmaster CO/LPG” jest przeznaczony do wspó³pracy z typowymi centralkami alarmowymi lub
sterownikami z wejœciami RS-485.
Zasilanie 12V DC.
Detektor posiada wyjœcie cyfrowe - ³¹cze RS-485, protokó³ Modbus-RTU, detektor adresowalny.
Stosowane czujniki :
-tlenek wêgla CO : elektrochemiczne, (selektywne, pomiar lub detekcja dwuprogowa, zakresy
pomiarowe 0…500ppm , progi alarmowe : 40/100ppm).
- LPG : pó³przewodnikowe (nieselektywne, progi alarmowe : 10/30%DGW).
Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii .
Detektor sk³ada siê z dwóch modu³ów : g³ównego i modu³u LPG po³¹czonych kablem.
Modu³ g³ówny - obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpusty kablowe (d³awice) : PG11, PG9.
Modu³ LPG - obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpust kablowy (d³awica) :PG9.

Skalowalna jednostka centralna typu modularPAG® jest urz¹dzeniem stacjonarnym,
przeznaczonym do kontroli stanu czujników gazowych, wizualizacji tych stanów oraz
autonomicznego sterowania urz¹dzeniami zewnêtrznymi. W sk³ad urz¹dzeñ zewnêtrznych mog¹
wchodziæ np. sygnalizatory optyczne, sygnalizatory dŸwiêkowe, zawory sterowane, inne uk³ady
®
automatyki, itp. Urz¹dzenie modularPAG nale¿y stosowaæ wszêdzie tam, gdzie istnieje
koniecznoœæ aktywnej ochrony ¿ycia i mienia przed skutkami awaryjnych wycieków gazów.
®

Skalowaln¹ jednostkê centraln¹ typu modularPAG zaprojektowano i wykonano jako
konstrukcjê modularn¹. Dziêki takiej budowie mo¿na w naturalny sposób dostosowywaæ
konfiguracjê centrali (np. iloœæ obs³ugiwanych kana³ów kontrolno-steruj¹cych) do specyficznych
wymagañ klienta. Wybór takiej filozofii budowy pozwala równie¿ na elastyczne rozbudowywanie
urz¹dzenia w miarê wzrastaj¹cych wymagañ chronionego obiektu.

®

Centrale modularPAG montowane s¹ w standardowych szafkach instalacyjnych. Rozmiar
szafki zale¿y od konkretnej konfiguracji urz¹dzenia. System stanowi kompletny, okablowany zestaw
modu³ów w obudowach na szynê DIN. W sk³ad wchodz¹ modu³y takie jak: procesora g³ównego,
sterownika SVGA, wejœæ RS-485, wejœæ 4-20mA, wyjœæ przekaŸnikowych, sygnalizacji optycznej
LED, zasilacza buforowego, podtrzymania akumulatorowego, oraz inne dodatkowe jak np.
optoizolacji galwanicznej. Jednostka mo¿e obs³ugiwaæ od 24 do 500 wejœæ pomiarowych cyfrowych
opartych na ³¹czu RS-485 lub analogowych w standardzie 4-20 mA. System mo¿e byæ tak¿e
mieszany, tzn. czêœæ wejœæ analogowych i czêœæ cyfrowych. Po cyfrowej obróbce DSP (Digital Signal
Processing) nieustannie nap³ywaj¹cych danych z detektorów, centrala steruje urz¹dzeniami
zewnêtrznymi w iloœciach do 50 wyjœæ swobodnie konfigurowalnych jako typu NC, NO, napiêciowych
12V=, 230V~ lub specjalne dla zaworów odcinaj¹cych w przypadku awaryjnego wycieku gazów lub
cieczy w chronionym obiekcie. Wszystkie stany wejœæ pomiarowych i wyjœæ steruj¹cych obrazowane
s¹ na kolorowym monitorze SVGA stanowi¹cym integraln¹ czêœæ systemu. Urz¹dzenie wyposa¿one
jest tak¿e w sygnalizacjê optyczn¹ i dŸwiêkow¹ z pamiêci¹. System posiada równie¿ interfejs
szeregowy typu RS-485, pozwalaj¹cy na zdalne nadzorowanie i wizualizowanie ca³oœci systemu
z poziomu programu kontrolno-pomiarowego PAGview® oraz na ³¹czenie wiêkszej iloœci central
w jeden rozproszony system monitoringu, kontroli i sterowania. Niezale¿nie od pracy sieciowej,
urz¹dzenia mog¹ pracowaæ niezale¿nie, co gwarantuje nawet w sytuacjach awarii zasilania czy te¿
utraty ³¹cza komunikacji sieciowej, na nieprzerwan¹ ochronê opomiarowanych obiektów.

Program PAG®view jest kompleksowym systemem wizualizacji, sterowania i przetwarzania danych
wyposa¿onym w graficzny interfejs u¿ytkownika. System ten zapewnia bardzo komfortowy warsztat
pracy z wieloma udogodnieniami co w powi¹zaniu z elastycznym interfejsem i swobodnym jego
konfigurowaniu jak i ca³ego programu pozwala na wydajn¹ i efektywn¹ pracê. Dziêki wykorzystaniu
uniwersalnej technologii komunikacji VDM (Virtual Device Module), przed programem s¹ otwarte
drzwi do swobodnej rozbudowy ca³ego systemu bez potrzeby aktualizacji oprogramowania. Program
®
PAG view dostêpny jest w dwóch wersjach, które ró¿ni¹ siê od siebie zakresem wykonywanych
zadañ.
·
Wersja Demo - posiada wszystkie funkcje uaktywnione za wyj¹tkiem mo¿liwoœci zapisywania
projektów w pliku oraz brak komunikacji z odpowiednim wspó³pracuj¹cym sprzêtem. Dziêki tej wersji
u¿ytkownik mo¿e zapoznaæ siê z programem, jego mo¿liwoœciami i funkcjami. Wersja ta jest
dostêpna bezp³atnie bezpoœrednio ze strony www.pro-service.com.pl
Wersja Pe³na - wersja ta posiada wszystkie funkcje odblokowane i aktywne.

Program PAG®view zbudowany jest w opaciu o technologiê VDM czyli modu³ów wirtualnych
urz¹dzeñ i programowaniu ich zale¿noœci w jêzyku graficznym. Oznacza to bardzo ³atwe
pos³ugiwanie siê mo¿liwoœciami systemu oraz projektowanie najbardziej nawet skomplikowanych
zastosowañ przy wykorzystaniu tylko myszki komputerowej. Dziêki zastosowanej technologii VDM
istniej¹ bardzo szerokie mo¿liwoœci rozbudowy ca³ego systemu przez prost¹ instalacjê modu³ów
programowych bez zmiany oprogramowania. Instalacja ta przebiega automatycznie podczas
uruchamiania programu bez koniecznoœci anga¿owania u¿ytkownika. W sk³ad standardowo
instalowanego programu wchodzi 49 modu³ów programowych s³u¿¹cych do okreœlania drogi
i zakresu przetwarzanego sygna³u. Sygna³em tym mog¹ byæ dane odbierane ze skalowalnej
jednostki centralnej typu modularPAG®. Wyœwietlanie obrobionych danych realizuje siê za pomoc¹
graficznych modu³ów VDM symuluj¹cych rzeczywiste elementy sygnalizacyjne i sterownicze takie
jak np. kolorowe diody LED, lampki sygnalizacyjne, wyœwietlacze alfanumeryczne, prze³¹czniki, itp.
Wszystkie te elementy mo¿na implementowaæ na schematycznej mapie obiektu, co znakomicie
podnosi komfort pracy zespo³u obs³uguj¹cego zdalny monitoring systemu detekcji gazów.
®
®
Znaki towarowe modularPAG , DUOmaster i know-how detektora zastrze¿one w UPRP.

