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NOWA GENERACJA W WYKRYWANIU GAZÓW
NRG TECH srl zostało założone jako nowa rzeczywistość w świecie elektroniki, stosowana do
wykrywania nieszczelności oraz gazu w produkcji i w badaniach nowych rozwiązań. NRG TECH
zaproponowano jako nowe granice dla tych z nas, którzy szukają i kochają nowe wyzwania.
Obsługa klienta nie jest działalnością samą w sobie, ale stanowi aktywną wymianę informacji,
usługę opartą na solidnej i zróżnicowanej wiedzy: pomocy technicznej, wymianie wiedzy i
informacji technicznych z klientami, a także ścisłej współpracy z producentami; kompleksowe
rozwiązywanie problemów z pomocą kompetentnych pracowników; stałe i ukierunkowane
aktualizacje produktów - dzielenie się z użytkownikami umiejętnościami niezbędnymi do
korzystania z produktów; zapewnienie jakości poprzez analizę informacji zwrotnych od klientów i wewnętrznych testów produktów.
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PONAD 50 LAT NA PEŁNYCH OBROTACH!
Boldrin została założona ponad 50 lat temu jako rodzinna firma handlowa.
Dziś posiada potężne narzędzia i wyspecjalizowany personel, co pozwoliło
przyczynić się do tworzenia technologii i produktów, stanowiących przełom w
dziedzinie gazów, paliw i gazów przemysłowych.
Ciągłe wyzwania z konkurentami doprowadziły nas do skoncentrowania się na
innowacji, która pozwoliła nam utrzymać wysoki poziom jakości i profesjonalizmu.
To podejście ma zapewnić naszym klientom postrzeganie grupy Boldrin nie tylko
poprzez pryzmat produktów i usług dostosowanych do ich potrzeb, ale przede
wszystkim, poprzez wspaniałe doświadczenie podyktowane know-how w tej dziedzinie
podyktowane know-how w tej dziedzinie.
Pasja, która naznaczyła te ponad 50 lat działalności, doprowadziła nas do
nowych i ekscytujących wyzwań, co zaowocowało współpracą, taką jak ta,
stworzoną około 20 lat temu pomiędzy TAG® (spółka grupy), RegO® i
Rochester, co pozwoliło nam znacznie rozszerzyć naszą
obecność na rynkach zagranicznych.
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Bezpieczeństwo
wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Czujnik gazów wybuchowych - Seria GDT1
Cechy techniczne
Wykrycie gazu.…………………………………………………………………..metan, LPG
Styki przekaźnikowe……………………………………………….10A 250V rezystancyjny
Technologia czujników………………………………………………………….katalityczny
Poziom progu alarmowego……………………………………………………….10% L.E.L.
Sygnały alarmowe………………………….optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Temperatura pracy……………………………………………………od -10 ° C do + 40 ° C
Wymiary…………………… ……………………………………………..170x108x39mm
Stopień ochrony IP………………………………………………………………………..IP42
Ten czujnik gazu został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normami europejskimi w celu wykrywania gazów wybuchowych. Wbudowany
mikroprocesor zapewnia pełną funkcjonalność wykrywania i kontroli i sprawia, że urządzenie to szczególnie nadaje się do użycia wewnętrznego.
Wbudowany przekaźnik przyrządu może być używany do obsługi zaworów elektromagnetycznych, sygnalizatorów oraz innych urządzeń ostrzegawczych i alarmowych. Sprytne techniczne rozwiązania sprawiają, że detektor jest niezwykle uniwersalny, niezawodny, precyzyjny i bezpieczny w użyciu.
Ponieważ przekaźnik jest pozbawiony napięcia, więcej niż jeden detektor może być zainstalowany na jednym zaworze elektromagnetycznym,
monitorując wiele środowisk. Specjalny układ elektroniczny monitoruje skuteczności czujników i sygnalizuje warunki błędów.

Kod

Moc zasilania

Wykrywanie gazu
Gaz ziemny, metan
Gaz ziemny, metan
Gaz ziemny, metan
Gaz ziemny, metan

Czujnik tlenku węgla - Seria GDT2
Właściwości techniczne
Wykrycie gazu……………………………………………………………………..tlenek węgla
Styki przekaźnikowe. ……………………………………………… 10A 250V rezystancyjny
Technologia czujników………………………………………………………elektrochemiczny
Poziom progu alarmowego. …………………………………………………………. .300ppm
Sygnał alarmu. ……………………………… optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Temperatura pracy. ……………………………………………………..od -10 ° C do + 40 ° C
Wymiary. …………………………………………………………………….. 170x108x39mm
Stopień ochrony IP. ………………………………………………………………………. IP42
Ten czujnik gazu został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normami europejskimi, aby wykrywać tlenek węgla. Wbudowany
mikroprocesor zapewnia pełną funkcjonalność wykrywania i kontroli oraz czyni to urządzenie szczególnie odpowiednim do użytku
domowego. Urządzenie wykrywa tlenek węgla, gdy zostanie przekroczone maksymalne stężenie lub gdy niższe stężenia utrzymują się w
środowisku i mogą gromadzić się w organizmie, stwarzając zagrożenie dla zdrowia.

Kod

Moc zasilania

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Czujnik metanu i tlenku węgla - Seria GDT3
Właściwości techniczne
Wykrycia gazu…………………………………………………………. metan i tlenek węgla
Styki przekaźnikowe. ……………………………………………….10A 250V rezystancyjny
Technologia czujników……………………………………... katalityczny i elektrochemiczny
Poziom progu alarmowego (gaz wybuchowy). …………………………………...1 0% L.E.L.
Poziom progu alarmowego (gaz toksyczny). ……………………………………….. 300 ppm
Sygnał alarmu. ……………………………….optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Temperatura pracy. …………………………………………………… od -10 ° C do + 40 ° C
Wymiary……………………………………………………………………….170x108x39mm
Stopień ochrony IP. ………………………………………………………………. ………IP42
Ten czujnik gazu został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normami europejskimi w celu wykrywania toksycznych i/lub wybuchowych gazów.
Wbudowany mikroprocesor zapewnia pełną funkcjonalność wykrywania i kontroli i sprawia, że urządzenie to szczególnie nadaje się do użycia
wewnętrznego. Urządzenie może wykrywać metan oraz tlenek węgla z czułością 10% L.E.L. CO może być wykrywany, gdy maksymalne stężenie, w
przypadku przekroczenia, lub niższe stężenia, utrzymują się w środowisku i mogą gromadzić się w ciele stwarzając zagrożenie dla zdrowia.

Kod

Moc zasilania

Czujnik gazów wybuchowych - Seria GDT4
Właściwości techniczne
Zasilanie. ………………………………………………………………. 230VAC lub 12VDC
Wykrywanie gazu. ……………………………………………………………….. metan, LPG
Styki przekaźnikowe. ……………………………………………… 10A 250V rezystancyjny
Technologia czujników. …………………………………………………………..katalityczny
Poziom progu alarmowego (gaz wybuchowy). ……………………………………10% L.E.L.
Poziom progu alarmowego (gaz toksyczny). ……………………………………….. 300 ppm
Sygnały alarmowe. ………………………… optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Temperatura pracy. ………………………………………………………. -10 ° C do + 40 ° C
Wymiary……………………………………………………………………… 170x108x39mm
Stopień ochrony IP. ………………………………………………………………………..IP42
Ten czujnik gazu został zaprojektowany i wykonany zgodnie z normami europejskimi w celu wykrywania gazów wybuchowych. Wbudowany
mikroprocesor zapewnia pełną funkcjonalność wykrywania i kontroli i czyni to urządzenie szczególnie odpowiednim do użytku domowego.
Wbudowany przekaźnik przyrządu może być używany do obsługi zaworów elektromagnetycznych, sygnalizatorów i innych urządzeń ostrzegawczych i
alarmowych. Sprytne rozwiązania techniczne sprawiają, że detektor jest niezwykle uniwersalny, niezawodny, precyzyjny i bezpieczny w użyciu.
Ponieważ przekaźnik jest pozbawiony napięcia, więcej niż jeden czujnik można zainstalować na jednym zaworze elektromagnetycznym, monitorując
tym samym wiele środowisk. Specjalny układ elektroniczny monitoruje skuteczności czujników i sygnalizuje warunki błędu.

Kod

Moc zasilania

Wykrywanie gazu
Gaz ziemny, metan
Gaz ziemny, metan

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Czujnik gazów wybuchowych z sensorem sejsmicznym - Seria GDT5
Właściwości techniczne
Wykrywanie gazu. ……………………………………………………………….. metan, LPG
Styki przekaźnikowe. ……………………………………………… 10A 250V rezystancyjny
Technologia czujników. …………………………………………………………. katalityczny
Sejsmiczna technologia czujników. …………………………. 3-osiowy akcelerometr MEMS
Poziom progu alarmowego (gaz wybuchowy). …………………………………… 10% L.E.L.
Poziom progu alarmowego (sejsmiczne). …………………………………………ASCE 25-97
Sygnały alarmowe. …………………………... optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Temperaturę pracy. ……………………………………………………. od -10 ° C do + 40 ° C
Wymiary ……………………………………………………………………... 170x108x39mm
Stopień ochrony IP. ………………………………………………………………………..IP42
GDT5 SISMAGAS, dzięki funkcji wykrywania sejsmicznej jest wiodącym urządzeniem technologicznym. Mikroprocesor został wykorzystany do
stworzenia kompletnego systemu nadzoru z maksymalną elastycznością. Wraz z technologią czujnika katalitycznego wykrywa obecność gazów
wybuchowych, takich jak: metan i LPG, z progiem kalibrowanym przy 10% dolnej granicy wybuchowości. Wbudowany przekaźnik może włączyć:
elektrozawory sygnalizatory i inne urządzenia sygnału alarmowego. Mikroprzełączniki pozwalają wybrać funkcjonowanie impulsu przekaźnika i
podłączyć ręczne zawory elektromagnetyczne lub ciągłe funkcjonowanie i aktywować N.C. klasy „A” zawory elektromagnetyczne i syreny. Trójosiowy
czujnik przyspieszenia wewnątrz urządzenia może wykrywać zdarzenia sejsmiczne z uwzględnieniem normy ASCE 25-97.

Kod

Moc zasilania

Wykrywanie gazu
Gaz naturalny, metan
Gaz naturalny, metan

Wbudowany czujnik gazu - Seria GDT6
Właściwości techniczne
Wykrycia gazu. …………………………………………………………………. metan, LPG
Styki przekaźnikowe. ……………………………………………….10A 250V rezystancyjny
Technologia czujników. ………………………………………………………… katalityczny
Poziom progu alarmowego. ……………………………………………………… 10% L.E.L.
Sygnały alarmowe. …………………………..optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Temperatura pracy. …………………………………………………... od -10 ° C do + 40 ° C
Wymiary………………………………………………………………………... 66x49x45mm
Stopień ochrony IP. ……………………………………………………………………… IP42
Kompatybilne płyty:
- BTicino Light, Living International
- Vimar Idea Antracite, Plana, Eikon, Eikon Bianca
- Gewiss Play Bus, Play Bus Young, Chorus One / Lux / Bianco, Chorus
One / Lux / Antracite
- Siemens Delta Futura Graphit, Delta Geo
Wbudowany czujnik gazu z 3 pól modułowych. Detektor ten został wykonany zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami technicznymi i jest zaopatrzony w
skomplikowaną autodiagnostykę sygnalizującą ewentualne nieprawidłowości. Czujka może być również podłączona do elektrozaworu, który umożliwia
wykrycie wycieku gazu. W warunkach zagrożenia elektrozawór jest jednocześnie uruchamiany sygnałem akustycznym.

Kod

Moc zasilania

Wykrywanie gazu
Gaz naturalny, metan

Wykrywanie gazu
przemysłowego

Wykrywanie gazu przemysłowego

Czujnik IP65 - Seria GSE1
Właściwości techniczne
Zasilanie. ………………………………………………………………od 1 do 24 VDC 2VDC
Technologia czujników. ……………………………………………………………katalityczne
Moc wyjściowa………………………………………………………………………. 4-20 mA
Wymiana czujki ………………………………………………………………….. niedostępne
Połączenie z testerem……………………………………………………………… niedostępne
Sygnał awarii. ………………………………………………………………….. na sterowniku
Temperatura pracy……………………………………………………….... -10 ° C do + 50 ° C
Wymiary ………………………………………………………………………..110x75x60mm
Stopień ochrony IP. ……………………………………………………………………......IP65

Ta sonda katalityczna o współczynniku ochrony IP65 wykrywa gazy wybuchowe, w tym metan, LPG i inne.
Sterowanie mikroprocesorowe urządzenia zapewnia sygnał alarmowy i zapewnia funkcję automatycznej kalibracji, która obejmuje
niezmiennie precyzyjne wykrywanie. Sonda jest zatem odpowiednia do zastosowania w trudnych i zmiennych temperaturach oraz
unika fałszywych alarmów.

Kod
GSE10B421C
GSE10B02C
GSE223021C
GSE107621C
GSE11B421C
GSE11B021C
GSE117621C

Zakres
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 300 ppm
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.

Wykrycie gazu
Gaz ziemny (metan)
LPG
Tlenek węgla
Opary benzyny
Gaz ziemny (metan)
LPG
Opary benzyny

Wykrywanie gazu przemysłowego

Czujnik IP65 - Seria GSE2
Parametry techniczne
Zasilanie. …………………………………………………………….. od 1 do 24 VDC 2VDC
Technologia czujników…………………………………………………………… katalityczne
Moc wyjściowa………………………………………………………………………. 4-20 mA
Wymiana czujki …………………………………………………………………... niedostępne
Połączenie z testerem…………………………………………………………………..dostępne
Sygnał awarii. …………………………………………… centralnej jednostce i na sterowniku
Temperatura pracy. ……………………………………………………..od -10 ° C do + 50 ° C
Wymiary………………………………………………………………………...110x75x60mm
Stopień ochrony IP. ………………………………………………………………………. IP65

Ta sonda katalityczna o współczynniku ochrony IP65 wykrywa gazy wybuchowe, w tym metan, LPG i inne. Sterowanie
mikroprocesorowe urządzenie zapewnia sygnał alarmowy do przyłączonego urządzenia do wykrywania oraz zapewnia funkcję
automatycznej kalibracji, która obejmuje niezmiennie precyzyjne wykrywanie. Sonda jest zatem odpowiednia do zastosowania
w trudnych oraz zmiennych temperaturach oraz unika fałszywych alarmów. Różnice w porównaniu z GSE 1: Dostępna pełna lista
gazów, gniazdo rozszerzeń i podłączenie testera.

Kod
GSE201021C
GSE200621C
GSE20G621C
GSE201421C
GSE208221C
GSE205421C
GSE20B021C
GSE208821C
GSE20B421C
GSE20B621C
GSE223021C
GSE20E621C
GSE20G421C
GSE207621C
GSE20H221C
GSE211021C
GSE210621C
GSE21G621C
GSE211421C
GSE218221C
GSE215421C
GSE21B021C
GSE218821C
GSE21B421C
GSE21B621C
GSE21E621C
GSE21G421C
GSE217621C
GSE21H221C

Zakres
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 300 ppm.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.

Wykrycie gazu
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
metanol (alkohol metylowy)
tlenku węgla
propan
toluen
opary benzyny
ksylen
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
metanol (alkohol metylowy)
propan
toluen
opary benzyny
ksylen

Wykrywanie gazu przemysłowego

Czujnik IP65 z wymiennym elementem - Seria GSE3
Parametry techniczne
Zasilanie……………………………………………………………… od 1 do 24 VDC 2VDC
Technologia czujników. …………………………………………………………. katalityczne
Moc wyjściowa…………………………………………………………… analogowa 4-20 mA
Wymiana czujki ……………………………………………………………………… dostępne
Połączenie z testerem…………………………………………………………………..dostępne
Sygnał awarii…………………………………………...w centralnej jednostce i na sterowniku
Temperatura pracy………………………………………………………od -10 ° C do + 50 ° C
Wymiary………………………………………………………………………...110x75x60mm
Stopień ochrony IP………………………………………………………………………... IP65
Ta sonda katalityczna o współczynniku ochrony IP65 wykrywa gazy wybuchowe, w tym metan, LPG i
inne. Sterowanie mikroprocesorowe urządzenia zapewnia sygnał alarmowy do przyłączonego
urządzenia do wykrywania i zapewnia funkcję automatycznej kalibracji, która obejmuje niezmiennie
precyzyjne wykrywanie. Sonda jest zatem odpowiednia do zastosowania w środowisku z trudnymi i
zmiennymi temperaturami i unika fałszywych alarmów. Różnice w porównaniu do GSE 2: Dostępna jest
wymiana elementu czułego bez kalibracji.

Kod
GSE301021C
GSE300621C
GSE30G621C
GSE301421C
GSE308221C
GSE305421C
GSE30B021C
GSE308821C
GSE30B421C
GSE30B621C
GSE323021C
GSE30G421C
GSE307621C
GSE30H221C
GSE311021C
GSE310621C
GSE31G621C
GSE311421C
GSE318221C
GSE315421C
GSE31B021C
GSE318821C
GSE31B421C
GSE31B621C
GSE31E621C
GSE31G421C
GSE317621C
GSE31H221C

Zakres
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 300 ppm
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.

Wykrycie gazu
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
metanol (alkohol metylowy)
tlenek węgla
propan
toluen
opary benzyny
ksylen
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
metanol (alkohol metylowy)
toluen
opary benzyny
ksylen

Wykrywanie gazu przemysłowego

Czujnik adresowalny IP65 - Seria GSE4
Parametry techniczne
Zasilanie…………………………………………………………….… od 1 do 24 VDC 2VDC
Technologia czujników…………………………………………………………… katalityczne
Moc wyjściowa………………………………………………………………………... cyfrowa
Wymiana czujki ……………………………………………………………………niedostępne
Połączenie z testerem…………………………………………………………………..dostępne
Sygnał awarii. ………………………………………….w centralnej jednostce i na sterowniku
Temperatura pracy………………………………………………………od -10 ° C do + 50 ° C
Wymiary ………………………………………………………………………..110x75x60mm
Stopień ochrony IP………………………………………………………………………... IP65
Ta sonda katalityczna o współczynniku ochrony IP65 wykrywa gazy wybuchowe, w tym metan, LPG i inne.
Sterowanie mikroprocesorowe urządzenia zapewnia sygnał alarmowy do przyłączonego urządzenia do
wykrywania i zapewnia funkcję automatycznej kalibracji, która zapewnia niezmiennie precyzyjne wykrywanie.
Sonda jest zatem odpowiednia do zastosowania w środowisku z trudnymi i zmiennymi temperaturami i unika
fałszywych alarmów. Różnice w porównaniu do GSE 3: Czujnik adresowalny z protokołem cyfrowym. Element
czuły bez kalibracji nie wymienny.

Kod
GSE431021C
GSE430621C
GSE43G621C
GSE431421C
GSE438221C
GSE435421C
GSE43B021C
GSE438821C
GSE43B421C
GSE43B621C
GSE433021C
GSE43E621C
GSE43G421C
GSE437621C
GSE43H221C

Zakres
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 300 ppm
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.

Wykrycie gazu
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
Metanol (alkohol metylowy)
tlenek węgla
propan
toluen
opary benzyny
ksylen

Wykrywanie gazu przemysłowego

Czujnik adresowalny IP65 z wymiennym
Parametry techniczne
Zasilanie. ……………………………………………………………... od 1 do 24 VDC 2VDC
Technologia czujników. ………………………………………………………….. katalityczne
Moc wyjściowa………………………………………………………………………...cyfrowa
Wymiana czujki ………………………………………………………………………dostępne
Połączenie z testerem…………………………………………………………………dostępne
Sygnał awarii. ………………………………………….w centralnej jednostce i na sterowniku
Temperatura pracy………………………………………………………od -10 ° C do + 50 ° C
Wymiary ………………………………………………………………………..110x75x60mm
Stopień ochrony IP…………………………………………………………………………IP65

Ta sonda katalityczna o współczynniku ochrony IP65 wykrywa gazy wybuchowe, w tym metan, LPG i inne. Sterowanie
mikroprocesorowe urządzenia zapewnia sygnał alarmowy do przyłączonego urządzenia do wykrywania i zapewnia funkcję
automatycznej kalibracji, która gwarantuje niezmiennie precyzyjne wykrywanie. Sonda jest zatem odpowiednia do
zastosowania w środowisku z trudnymi i zmiennymi temperaturami i unika fałszywych alarmów.
Różnice w porównaniu do GSE 4: Wymiana elementu wrażliwego bez kalibracji jest dostępna.

Kod
GSE531021C
GSE530621C
GSE53G621C
GSE531 421C
GSE538221C
GSE535421C
GSE53B021C
GSE538821C
GSE53B421C
GSE53B621C
GSE53E621C
GSE53G421C
GSE537621C
GSE53H221C
GSE533021C

Zakres
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 300 ppm
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.

Wykrycie gazu
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
metanol (alkohol metylowy)
tlenek węgla
propan
toluen
opary benzyny
ksylen

Wykrywanie gazu przemysłowego

Czujnik ATEX - Seria GSE6
Parametry techniczne
Zasilanie………………………………………………………………. od 1 do 24 VDC 2VDC
Technologia czujników…………………………………………………………… katalityczne
Moc wyjściowa…………………………………………………………analogiczne 4-20 mA
Wymiana czujki …………………………………………………………………...nie dostępne
Połączenie z testerem…………………………………………………………………..dostępne
Sygnał awarii. ………………………………………….w centralnej jednostce i na sterowniku
Temperatura pracy………………………………………………………od -10 ° C do + 60 ° C
Wymiary ……………………………………………………………………………100x65mm
Sonda GSE6 jest certyfikowanym przez ATEX urządzeniem do wykrywania gazów, które wraz z
jednostką kontroli przemysłowej, wykrywa obecność różnych typów gazów (gaz wybuchowy,
gaz toksyczny). Sonda jest zarządzana przez mikroprocesor, który nie tylko dostarcza sygnał
alarmowy, ale umożliwia również wykonanie autodiagnostyki i stąd automatyczna kalibracja,
tak aby zawsze mieć maksymalną dokładność detekcji. Autokalibracja oznacza, że sonda
dostosowuje się do trudnych i zmiennych środowisk temperatury, unika fałszywych alarmów z
powodu anormalnych zdarzeń.

Kod
GSE601031C
GSE600631C
GSE60G631C
GSE601431C
GSE608231C
GSE605431C
GSE60B031C
GSE608831C
GSE60B431C
GSE60B631C
GSE623031C
GSE60E631C
GSE60G431C
GSE607631C
GSE60H231C
GSE611031C
GSE610631C
GSE61G631C
GSE611431C
GSE618231C
GSE615431C
GSE61B031C
GSE618831C
GSE61B431C
GSE61B631C
GSE61E631C
GSE61G431C
GSE617631C
GSE61H231C

Zakres
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 300 ppm
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.
od 0 do 20% L.E.L.

Wykrycie gazu
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
metanol (alkohol metylowy)
tlenek węgla
propan
toluen
opary benzyny
ksylen
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
metanol (alkohol metylowy)
propan
toluen
opary benzyny
ksylen

Wykrywanie gazu przemysłowego

Adresowalny czujnik ATEX - Seria GSE7
Parametry techniczne
Zasilanie. ……………………………………………………………... od 1 do 24 VDC 2VDC
Technologia czujników…………………………………………………………... katalityczne
Moc wyjściowa…………………………………………………………………………cyfrowa
Wymiana czujki …………………………………………………………………...nie dostępne
Połączenie z testerem………………………………………………………………….dostępne
Sygnał awarii…………………………………………...w centralnej jednostce i na sterowniku
Temperatura pracy………………………………………………………… -10 ° C do + 60 ° C
Wymiary …………………………………………………………………………... 100x65mm
Sonda GSE7 jest certyfikowanym przez ATEX urządzeniem do wykrywania gazów, które
wraz z jednostką sterowania przemysłowego wykrywa obecność różnych rodzajów gazów
(gazy wybuchowe, gazy toksyczne). Sonda zarządzana jest przez mikroprocesor, który nie
tylko dostarcza sygnał alarmowy do jednostki sterującej połączonej z nim, ale umożliwia
również wykonanie autodiagnostyki, a zatem automatycznej kalibracji, tak aby zawsze mieć
maksymalną dokładność wykrywania. Autokalibracja oznacza, że sonda dostosowuje się w
trudnych i zmiennych warunkach temperaturowych, unika fałszywych alarmów z powodu
anormalnych zdarzeń. Różnice w stosunku do GSE 6: Czujnik adresowalny z protokołem
cyfrowym.

Kod
GSE731031C
GSE730631C
GSE73G631C
GSE731431C
GSE738231C
GSE735431C
GSE73B031C
GSE738831C
GSE73B431C
GSE73B631C
GSE733031C
GSE73E631C
GSE73G431C
GSE737631C
GSE73H231C

Zakres
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 300 ppm
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.
od 0 do 100% L.E.L.

Wykrycie gazu
acetylen
aceton
terpentyna
amoniak
heksan
etanol (alkohol etylowy)
LPG
wodór
metan
metanol (alkohol metylowy)
tlenek węgla
propan
toluen
opary benzyny
ksylen

Wykrywanie gazu przemysłowego

Karta wtyczki przekaźnikowej PEC02
Parametry techniczne
Zasilanie. ……………………………………………………………z oryginalnego PCB
Zużycie. ………………………………………………………………………50 mA Max
Zakres pracy: wersja „S1” …………………………………………20% L.E.L. lub 200 ppm
Zakres pracy: wersja „S2”…………………………………………30% L.E.L. lub 300 ppm
Styki przekaźnikowe…………………………………………2A @ 30VDC rezystancyjny
Czas reakcji……………………………………………………………………………<2s
Wilgotność względna……………………………………………0-80% bez kondensacji
Temperaturę pracy…………………………………………………od -10 ° C do + 60 ° C
Kompatybilność elektromagnetyczna…………………………………………EN 50270

Karta rozszerzeń PEC02 to urządzenie, które podłączone do NRG Tech S.r.l. zapewnia dwa wolne wyjścia napięcia w celu kontaktu z interfejsem
centrum pożaru, BMS i innymi urządzeniami, które wymagają tego typu połączenia. Oba przekaźniki mogą pracować jako normalnie otwarty
lub normalnie zamknięty. Wybór warunków pracy przekaźników jest dobrze widoczny na mikroprzełączniku.

Kod

Montaż
Sonda gazu

Wykrywanie gazu przemysłowego

Jednostka centralna do 4 stref - Seria GCU104
Parametry techniczne
Zasilanie………………………………………………………………………230VAC 50Hz
Liczba podłączonych zdalnych czujników…………………………………………............. 4
Sygnał wejściowy……………………………………………………...analogiczny 4-20 mA
Poziom progu alarmowego (tlenek węgla)………………………………………....300ppm
Poziom progu alarmowego (gaz wybuchowy)………………………………......0,20% L.E.L.
Sygnały alarmowe……………………………optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Styki przekaźnikowe………………………………………………..10 A 250V rezystancyjny
Temperatura pracy……………………………………………………od -10 ° C do + 60 ° C
Wymiary ……………………………………………………………………...105x90x58mm

To urządzenie do wykrywania gazu zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z
europejskimi normami dotyczącymi maksymalnej wszechstronności w wykrywaniu toksycznych i/lub wybuchowych
gazów poprzez cztery zdalne czujniki. Wbudowany mikroprocesor zapewnia kompletne funkcje wykrywania i kontroli
oraz zapewnia wysoki stopień uniwersalności. Te i inne rozwiązania techniczne sprawiają, że to urządzenie szczególnie
nadaje się do zastosowań domowych i przemysłowych oraz małych parkingów podziemnych.

Kod
GCU104D21C
GCU104W21C

Montaż
Szyna DIN (IP20)
Do montowania na ścianie (IP65)

Jednostka centralna do 8 stref - Seria GCU108
Parametry techniczne
Zasilanie. ……………………………………………………………………… .230VAC 50Hz
Liczba podłączonych zdalnych czujników. …………………………………………………. 8
Sygnał wejściowy……………………………………………………….. analogiczny 4-20 mA
Poziom progu alarmowego (tlenek węgla)……………………………………..programowalny
Poziom progu alarmowego (gaz wybuchowy)…………………………………programowalny
Sygnały alarmowe……………………………. optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Styki przekaźnikowe………………………………………………… 10A 250V rezystancyjny
Temperaturę pracy………………………………………………………… -10 ° C do + 60 ° C
Wymiary………………………………………………………………………...158x90x58mm
To urządzenie do wykrywania gazu zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z europejskimi
normami dotyczącymi maksymalnej wszechstronności w wykrywaniu toksycznych i/lub
wybuchowych gazów poprzez osiem zdalnych czujników. Wbudowany mikroprocesor zapewnia
kompletne funkcje wykrywania i kontroli oraz gwarantuje wysoki stopień uniwersalności. Te i inne
rozwiązania techniczne sprawiają, że to urządzenie szczególnie nadaje się do zastosowań domowych i
przemysłowych oraz do małych parkingów podziemnych. Jednostka sterująca ma dwa przekaźniki
alarmowe w celu kontrolowania dwóch oddzielnych zaworów elektromagnetycznych. Ponadto
funkcja przekaźnika czyni tę jednostkę sterującą niezawodną i bezpieczną.

Kod

Montaż
Do montowania na ścianie (IP65)

Wykrywanie gazu przemysłowego

Jednostka centralna do 16 stref - Seria GCU116
Parametry techniczne
Zasilanie………………………………………………………………….. 230VAC 50Hz
Liczba podłączonych zdalnych czujników……………………………………………16
Sygnał wejściowy………………………………………………….analogiczny 4-20 mA
Poziom progu alarmowego (tlenek węgla)……………………………programowalny
Poziom progu alarmowego (gaz wybuchowy). ………………………programowalny
Sygnały alarmowe………………………optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk)
Styki przekaźnikowe……………………………………………10A 250V rezystancyjny
Temperatura pracy…………………………………………………od -10 ° C do + 60 ° C
Wymiary……………………………………………………………………158x90x58mm
To urządzenie do wykrywania gazu zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z
europejskimi normami dotyczącymi maksymalnej wszechstronności w wykrywaniu
toksycznych i/lub wybuchowych gazów poprzez maksymalnie szesnaście zdalnych
czujników. Wbudowany mikroprocesor ułatwia monitorowanie zdarzeń i dostarcza
kompletne funkcje wykrywania i kontroli. Ten oraz inne rozwiązania techniczne sprawia
że to urządzenie jest szczególnie uniwersalne i nadaje się dla klientów prywatnych i
przemysłowych, a także do parkingów podziemnych. System sterujący ma dwa
przekaźniki alarmowe w celu kontrolowania dwóch oddzielnych
zaworów elektromagnetycznych. Ponadto funkcja przekaźnika czyni
tą jednostkę sterującą niezawodną i bezpieczną.

Kod

Montaż
Do montowania na ścianie (IP65)

Termoregulacja

Termoregulacja

Elektroniczny sterownik dla systemów słonecznych - Seria SCU1
Parametry techniczne
Zasilanie………………………………………………………………………230VAC 50Hz
Liczba możliwych do podłączenia czujników zdalnych………………………………… 6
Czujniki……………………………………………………………………………NTC 10kP
Różnica temperatur ………………………………………………………od 3 ° C do 15 ° C
Maksymalna odległość między czujnikami i jednostką centralną………………….. 150m
Styki przekaźnikowe………………………………………………10A 250V rezystancyjny
Temperatura pracy czujnika…………………………………………. od -20 ° C do 120 ° C
Temperatura pracy sterownika. …………………………………… od -10 ° C do + 60 ° C
Wymiary …………………………………………………………………… 54x90x58mm
Zaawansowany układ sterowania dla termicznej instalacji solarnej z kolorowym TFT, z
ekranem dotykowym dla łatwego ustawienia. Możliwość monitorowania do sześciu
temperatur. Sześć wstępnie zainstalowanych systemów zapewnia maksymalną
elastyczność tego sterownika, a animowane ikony pozwalają użytkownikowi zobaczyć, co
robi system w czasie rzeczywistym. Wbudowany jest również licznik kalorii, a także port
wyjściowy RS485, pozwalający na dłuższe komunikowanie uzyskanych danych.

Kod

Montaż
Montaż panelowy

Termoregulacja

Chronotermostat - Seria THR1
Parametry techniczne
Zasilanie. ………………………………………………………1.5 V AA baterie (n.2)
Mechanizm różnicowy …………………………………………………… ± 0,5 ° C
Programy wcześniej ustalone. ……………………………………………………7
Styki przekaźnikowe…………………………………………6A 250V rezystancyjny
Temperatura pracy………………………………………………od 5 ° C do + 30 ° C
Wymiary ……………………………………………………………..130x84x30mm

Dzienny i tygodniowy elektroniczny cyfrowy chronotermostat. Pozwala zaprogramować
żądaną temperaturę o każdej porze dnia, a przyjemny i elegancki design umożliwia instalację
w każdych warunkach.

Kod

Montaż
Montaż ścienny

Sprzęt i akcesoria

Sprzęt i akcesoria

Przenośny czujnik gazu
dla gazów wybuchowych i chłodniczych - Seria PGD1
Parametry techniczne
Zasilanie……………………………………………………….wewnętrzna bateria
Test baterii………………………………………………………………. dostępny
Wymiana czujnika ……………………………………………………….dostępne
Temperatura pracy……………………………………………od 0 ° C do + 50 ° C
Wymiary…………………………………………………………… 178 x 178mm
Pozwala na wykrywanie wycieków metanu lub gazu płynnego i gazu z rurociągu.
Zapewnia ostrzeganie akustyczne i wizualne. Lokalizuje przecieki szybko i łatwo.
Zasilanie bateryjne. Minimalna autonomia 6 godzin ciągłej pracy. Funkcja
samo-wyłączenia oszczędza baterię, gdy urządzenie nie jest w użyciu.

Kod
PGD107000C
PGD10B400C

Wykrywanie gazu
Gazy chłodnicze
Metan, LPG, wodór, acetylen i inne gazy wybuchowe

Przenośny czujnik gazu
dla gazów wybuchowych - Seria PGD1
Parametry techniczne
Zasilanie. ……………………………………………………………wewnętrzna bateria
Test baterii. …………………………………………………………………niedostępne
Temperatura pracy. …………………………………………………od -20 ° C do + 60 ° C
Wymiary……………………………………………………………………170x62x26mm
Pozwala na wykrywanie wycieków metanu lub gazu płynnego i gazu z rurociągu.
Zapewnia ostrzeganie akustyczne i wizualne. Lokalizuje przecieki szybko i łatwo.
Zasilanie bateryjne. Minimalna autonomia 6 godzin ciągłej pracy. Funkcja
samo-wyłączenia oszczędza baterię, gdy urządzenie nie jest w użyciu.

Kod

Wykrywanie
Wykrywaniegazu
gazu
Metan, LPG, wodór, acetylen i inne gazy wybuchowe

Sprzęt i akcesoria

Jednorazowe butle gazowe - próbki - Seria GMC1
Parametry techniczne
Objętości……………………………………………………………………… 1 l
Zapas ………………………………………………… przez zawór nie wliczone
Wymiary……………………………………………………………… 74x260mm
Dokładność od żądanej wartości…………………………………………….± 5%
Dokładność od zadeklarowanej wartości…………………………………… ± 2%
Urządzenie do wykrywania gazu musi być poddane badaniom okresowym w
określonych odstępach czasu. Gaz stosowany do tego celu musi być dokładnie
skalibrowany do wyników badań, aby był skuteczny i niezawodny. Stosowanie
kalibrowanego źródła gazu jest również wymagane przez najnowsze normy EN.
Więcej informacji
Dostępne w opakowaniach po 6 butelek. Minimalne zamówienie: 6 butelek.
W przypadku mieszanin nie zaprezentowanych w tym katalogu, prosimy o kontakt z nami w celu
sprawdzenia dostępności i szczególnych cech.

Kod
GMC10B456C
GMC10B462C
GMC10B468C
GMC10E656C
GMC10E668C
GMC108868C
GMC103034C

Mieszanina
metan w powietrzu
metan w powietrzu
metan w powietrzu
propan w powietrzu
propan w powietrzu
wodór w powietrzu
tlenek węgla w powietrzu

Stężenie
10% L.E.L.
22% L.E.L.
33% L.E.L.
10% L.E.L.
33% L.E.L.
33% L.E.L.
300ppm

Zawór gazowy - Seria MVL1

Cechy techniczne
Regulacja przepływu zaworu…………………………………………. przez kran
Emisja gazów. …………………………………………………………….złączka
Kompatybilne jednorazowe butle z gazem próbki. …………………..seria GMC1
Wymiary……………………………………………………………… 66x62x31mm

Kod

Tworzywo
mosiądz

Sprzęt i akcesoria

Elektrozawór normalnie otwarty - Seria ELV1
Parametry techniczne
Tworzywo ……………………………………………………mosiądz
Tolerancja………………………od -15% do 10% wartości nominalnej
Maksymalne ciśnienie robocze. ………………………………500mbar
Czas zamknięcia. ……………………………………………………<1 s
Stopień ochrony IP…………………………………………………IP65
Temperatura pracy…………………………………od -15° C do + 60 ° C
Zawory elektromagnetyczne gazu zostały zaprojektowane tak, aby łączyć się z
dowolnym systemem detekcji gazu. Wyłączyć główny wylot, gdy sytuacja nadzwyczajna z
ostanie wykryta. Instaluje się je na rurociągach gazu i łączy z czujnikiem gazu.
Przerwanie przepływu gazu w sytuacji zagrożenia.

Kod
EVL162100C
EVL163100C
EVL164100C

Typ
Ręczne resetowanie DN15 (½")
Ręczne resetowanie DN20 (¾")
Ręczne resetowanie DN25 (1 ")

Moc zasilania
230VAC 50Hz
230VAC 50Hz
230VAC 50Hz

Elektrozawór normalnie zamknięty - Seria ELV3
Parametry techniczne
Tworzywo ………………………………………………………mosiądz
Tolerancja. ………………………od -15% do 10% wartości nominalnej
Maksymalne ciśnienie robocze. …………………………………500mbar
Czas zamknięcia. ……………………………………………………<1 s
Stopień ochrony IP. …………………………………………………IP65
Temperatura pracy…………………………………od -20 ° C do + 50 ° C
Zawory elektromagnetyczne gazu zostały zaprojektowane tak, aby być w
połączeniu z dowolnym systemem detekcji gazu. Wyłączyć główny wylot
po wykryciu sytuacji awaryjnej. Instaluje się na rurociągach gazu i łączy z
czujnikiem gazu. Przerwanie przepływu gazu w sytuacji zagrożenia.

Kod
EVL362100C
EVL363100C
EVL364100C

Typ
Ręczne resetowanie DN15 (½")
Ręczne resetowanie DN20 (¾")
Ręczne resetowanie DN25 (1 ")

Moc zasilania
230VAC 50Hz
230VAC 50Hz
230VAC 50Hz

Sprzęt i akcesoria

Dwuwejściowe elektrozawory ATEX - Seria EVL5
Parametry techniczne
Tworzywo. ……………………………………………………miedź
Tolerancja. ……………………od -10% do +10% wartości nominalnej
Dawna klasa ochrony. ………I I2GD (EEx-d I IB, IC) I I1 / 2GD (EEx-d I IB, I IC)
Maksymalne ciśnienie robocze. ……………………………………16bar
Różnica ciśnień pracy min / max. . …………………………………0/5bar
Stopień ochrony IP. . …………………………………………………IP67
Temperatura pracy. …………………………………od -20 ° C do + 40 ° C

Kod

Typ
NC Ręczne resetowanie
NO Ręczne resetowanie

Moc zasilania

Dwuwejściowe elektrozawory ATEX (serwo-wspomagane) - Seria EVL6

Charakterystyka techniczna
Materiał. …………………………………………………mosiądz
Tolerancja . ……………………od -10% do +10% wartości nominalnej
Dawna klasa ochrony. ………I I2GD (EEx-d I IB, IC) I1 / 2GD (EEx-d I IB, I IC)
Maksymalne ciśnienie robocze. …………………………… 20bar
Różnica ciśnień pracy min / max . ……………………, 0,3 / 10bar
Stopień ochrony IP. ……………………………………………IP67
Temperatura pracy. …………………………od -20 ° C do + 40 ° C

Kod

Typ

Moc zasilania

Sprzęt i akcesoria

Zasilacze impulsowe - Seria PSU1E
Charakterystyka techniczna
Zasilanie………………………………………………………..230VAC 50Hz
Ochrona. ………………………..krótkie spięcie, przeładowanie, przepięcie
Bez obciążenia zużycia ………………………………………………..<0,5W
Temperatura pracy. …………………………………..od -20 ° C do + 70 ° C

Zasilacze te posiadają zwartą konstrukcję o wysokiej sprawności, która
zasila przy stałym napięciu 12 Vdc. Są idealne do użytku gdy detektor nie ma dostatecznej moc do
obsługi zaworów elektromagnetycznych, sygnalizatorów lub innych urządzeń. Naładuje ponownie
baterie zapasowe detektora.

Kod

Napięcie wyjściowe

Moc

Zasilacze przełączania źródła energii na szynie DIN - Seria PSU1D
Charakterystyka techniczna
Zasilanie…………………………………………………230VAC 50Hz
Ochrona……………………krótkie spięcie, przeładowanie, przepięcie
Bez obciążenia zużycia…………………………………………<0,5W
Temperatura pracy…………………………………od -20 ° C do + 60 ° C
Zasilacze te posiadają zwartą konstrukcję o wysokiej sprawności, która
zasila przy stałym napięciu 12 lub 24 Vdc. Są one przeznaczone do zasilania nowego zakresu
RV 150.07, a także mogą być używane, gdy detektor nie ma dostatecznej mocy na obsługę
zaworów elektromagnetycznych, sygnalizatora lub innych urządzeń. Naładuje także
ponownie baterie zapasowe detektora.

Kod

Napięcie wyjściowe

Moc

Sprzęt i akcesoria

Akumulatory - Seria LBT1
Charakterystyka techniczna
Technologia………………………………………ołów - dwutlenek ołowiu
Średnia trwałość………………………………………………od 3 do 5 lat
Napięcie znamionowe………………………………………………12VDC
Temperatura pracy. …………………………………od -10 ° C do + 60 ° C

Kod

Zasilanie

Pojemność

Migający sygnalizator - Seria FAS1
Charakterystyka techniczna
Moc wyjściowa………………………………………………… 99 dB (A) 1m
Natężenie światła. ……………………………………………………200cd
Stopień ochrony IP………………………………………………………IP66
Temperatura pracy……………………………………od -25 ° C do + 55 ° C
Wymiary………………………………………………………172x86x83mm

Kod

Moc zasilania

Sprzęt i akcesoria

Wykrywacz sejsmiczny - Seria SDT1
Charakterystyka techniczna
Zasilanie………………………………………………patrz dostępne napięcia
Poziom progu alarmowego…………………………………………ASCE 25-97
Styki przekaźnika………………………………………10A 250V rezystancyjne
Temperatura pracy………………………………………od -20 ° C do + 60 ° C
Wymiary………………………………………………………132x91 x78mm

Urządzenie, które w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa zamyka przejście dla gazu
wobec zdarzeń sejsmicznych (z czasem i analizą częstotliwości na 3 osiach
przyspieszenia) oraz zdalne sterowanie (czujnik gazu, awaryjne blokowanie). Elektrozawór zawiera
również wyjście alarmu przekaźnikowego, który będzie używany
dla sygnałów odległych i zatrzyma zasilacze, unikając w tym przypadku możliwych źródeł ognia i
eksplozji. Czujnik może być montowany z normalnie zamkniętymi/otwartymi ręcznie zaworami
elektromagnetycznymi. Jest możliwe, aby zastosować zestaw czujników sejsmicznych nawet na już
zainstalowane zawory elektromagnetyczne.

Kod

Moc zasilania

