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Sertifikuota ir saugi įranga

Sprogių dujų jutiklis / signalo keitiklis 4...20 mA

Savybės:

Energijos tiekimas: 12-24 V DC
Išeinantis signalas: 4 ÷ 20 mA, LEL % komplektui
Jutiklis: katalitinis jutiklis, jaučia sprogias dujas ir garus
Laido įvadas: ¾ NPT (sandariklis)
Sertifikuota sprogioms aplinkoms: ATEX II G Ex D IIC T6 Gb

Dujų detektorius įrengiamas jo jutiklį (išorinis elementas) nukreipiant žemyn, 
vertikaliai. Pasirinkite dujų detektoriaus įrengimo vietą prie grindų arba prie lubų, 
priklausomai nuo tikrinamų dujų svorio.
Pavyzdžiui, metanui ir vandeniliui reikia įrengimo ant lubų, o LPG (skystų naftos dujų) 
– apatinėje padėtyje.
Jei dujų detektorių įrengiate  atvirame ore, rinkitės mažiau dulkančią vietą ir 
apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių bei lietaus.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS

Elektriniai jungimai

Dujų detektoriaus jutiklį/siųstuvą junkite ekranuotu laidu 3 x 1,0 mm².
Ekranas jungiamas tik iš vienos pusės specialiu varžtu, pateikiamu dėžutėje arba 
skydo grandinės pradiniame taške.

+ 24 V cc teigiama elektras srovė
- 0 V cc neigiama elektros srovė (atitinkanti maitinimą ir 4 ÷ 20 mA signalą)
S išeinantis signalas 4 ÷ 20 mA

Jungties pluoštas tvirtinamas be varžto. Plonu atsuktuvu atsukite gnybtą, įstumkite 
laidą į angą, tinkamą jo vietą.

Atsuktuvas      Laido pluoštas 

Signalas 4 ÷ 20 mA
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Dujų detektoriaus atvaizdas su nuimtu dangteliu

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Ekrane rodoma:
- 1 eilutė: kalibravimo dujos
- 2 eilutė: % LEL reikšmė arba
4 ÷ 20 mA signalo reikšmė

S2, S3, S4 Kalibravimo ir 
programavimo mygtukai
JP1 Trumpiklis uždaras 
normalaus darbo metu
Trumpiklis atviras kai 
kalibruojama ir 
programuojama ZERO ir SPAN

Siųstuvo kortelės ekrane parodytos indikacijos apie įprastinį jutiklio darbą, čia 
galima kalibruoti ZERO ir SPAN mygtukais S2, S3, S4.

Pirmoji ekrano eilutė rodo dujas, kurioms sukalibruotas jutiklis.
Antroji eilutė rodo faktinį laiką, dujų koncentracijos reikšmę, išreikštą LEL %.
Paspaudę mygtuką S2, per  maždaug 10 sek. gaunate atitinkamus rodmenis – 4 ÷
20 mA.
Vėl paspaudę mygtuką S2, sugrįšite prie LEL % rodmenų, bus rodoma  10 sek.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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TRUMPIKLIO PADĖTYS

- JP1 bendrai, uždarytas.
Nelieskite trumpiklio, kai kalibruojate ZERO ir SPAN.

Jutiklio kalibravimas

Jutiklio kalibravimui reikalingas kalibravimo komplektas, kurį sudaro pavyzdžio dujų 
cilindras (oras + metanas 2,0 arba 2,5 % tūrio) ir srauto adapteris.

Jutiklio kalibravimas reiškia jutiklio reagavimo patikrinimą/patvirtinimą, kai yra dvi 
tikslios sąlygos:
- grynas oras, be degių dujų (ZERO)
- oro/metano mišinys, kurio koncentracija yra žinoma (SPAN)

Jutiklis analizuoja ramiai būdamas oro aplinkoje mažiausiai 15 minučių. ZERO ir SPN 
kalibravimui pradėti, reikia, kad užrakto mygtukas (trumpiklis JP1) būtų išjungtas.
Programavimo meniu pasiekiamas 5 kartus paspaudus centrinį mygtuką S4.

Bus parodytas šis meniu:
- ZERO
- SPAN

Paspauskite mygtuką S4 ZERO pavadinimo dešinėje ir pasieksite ZERO meniu.
Paspauskite mygtuką S3 SPAN pavadinimo kairėje ir pasieksite SPAN meniu.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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ZERO meniu

ZERO kalibravimas reguliariai naudojamas šiais atvejais:
- pakeitus jutiklį
- periodiškai kalibruojant jutiklio/siųstuvo ZERO ir SPAN reikšmes
- jutiklio nukrypimų, atsirandančių dėl amžiaus ir ekspozicijos didelės koncentracijos 
dujoms. Dėl pastarųjų, rodmenų reikšmės negrįžta į ZERO.

Svarbiausias dalykas,  kad jutiklio rodmenų reikšmė būtų 0 % LEL (pagal signalo 4 ÷ 20 
mA reikšmes), o jutiklis būtų gryno oro aplinkoje, kur nėra degių dujų ir garų.

Jei aplinka užteršta dujų, reikėtų į jutiklį nukreipti gryno oro srautą tokio kalibravimo 
metu.

Uždarius ZERO funkciją, ekrane bus parodyta:
- ZERO AUTO
- ZERO MAN

Pastaba: Bendrai, pirmenybę teikite Zero Manual Menu (ZERO MAN) naudojimui.
Spauskite mygtuką S3, atitinkantį ZERO MAN.
Ekrane bus parodyti šie rodmenys:

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Pirmoji eilutė: funkcija (ZERO CAL) ir skaičius, rodantis skaitmeninio potenciometro
padėtį naudotą ZERO nustatymui.

Antroji eilutė: dabartinė dujų koncentracijos reikšmė nustatyta jutiklio, tai yra
analoginis 4 ÷ 20 mA signalas ir atitinkama LEL % reikšmė.

Jei ekrane rodoma dujų koncentracija skiriasi nuo 0 % LEL (4 mA), paspauskite
mygtukus S2 ir (arba) S3, sureguliuokite reikšmę iki Zero, tiekdami gryną orą į jutiklį.

Šiuo metu spauskite mygtuką S4, kad išeitumėte iš ZERO MAN funkcijos ir sugrįžkite į
ekraną:

- ZERO AUTO
- ZERO MAN

Dar kartą paspauskite mygtuką S2, kad sugrįžtumėte į:

- ZERO
- SPAN

Ir pereikite prie SPAN meniu arba dar kartą paspaudę S2 mygtuką išeikite iš meniu,
kad matytumėte įpratinį ekraną.

Pastaba: Funkciją ZERO AUTO naudokite nedideliems ZERO reguliavimams. Didelius

reguliavimus atlikite rankiniu režimu.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Jei pasirinkote funkciją ZERO AUTO mygtuku S4, ekrane bus rodoma:

Pirmoji eilutė: funkcija (ZERO CAL) ir skaičius, rodantis skaitmeninio 
potenciometro padėtį naudotą ZERO nustatymui.

Antroji eilutė: laukimo laikas sekundėmis, būtinas automatiniam Zero funkcijos 
aktyvavimui

Praėjus 69 sekundėms, ekrane pasirodys ZERO OK su reikšme 4 mA ir 0,0 % LEL, 
jei nustatymas buvo sėkmingas, o jei ne – bus rodoma ZERO ERROR.

Nepavykus, grįžkite prie ZERO, pagal procedūrą ZERO MAN (rankinis).

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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SPAN meniu
- SPAN AUTO
- SPAN MAN

Pastaba: Pirmenybę teikite SPAN Manual Menu (SPAN MAN).
Spauskite mygtuką S3, atitinkantį SPAN MAN.
Ekrane bus parodyta:

Naudokite specialų kalibravimo adapterį, kad srauto kalibravimas vyktų pagal 
cilindre esančias dujas. Srautą nustatykite apie 1 litro/min. intensyvumu.

Jutikliui aptikus dujas, rodmenų reikšmės (LEL % ir mA) didės. Po 2-4 minučių 
(priklausomai nuo dujų rūšies), parodymai stabilizuosis ties viena reikšme.

Jei šio cilindro dujų koncentracijos reikšmė pateikta % LEL atitinka nurodytą 
reikšmę, nėra būtinybės nustatyti SPAN. Kitu atveju naudokite mygtukus S2 – S3, 
didinkite arba mažinkite SPAN potenciometro reikšmę (Skaičius viršuje dešinėje), 
kol pasieksite cilindro dujų reikšmę pagal % LEL (dešinėje apačioje).

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Pavyzdys: Reguliariai naudojamos reikšmės:
- cilindro dujos: oras + metanas 2,5 % tūrio (2,5% VOL. CH4 = 50 % LEL= 12,0 mA)
- cilindro dujos: oras + metanas 2,0 % tūrio (2,0% VOL. CH4 = 40 % LEL= 12,0 mA)

Spauskite mygtuką S4 patvirtinimui ir išeikite iš meniu bei grįžkite į:
- SPAN AUTO
- SPAN MAN

Spauskite mygtuką S2 išėjimui iš meniu bei grįžkite į:
- ZERO
- SPAN

Vėl spauskite mygtuką S2 išėjimui iš meniu ir grįžkite prie matavimų.

Jei vietoje to pasirinksite funkciją SPAN AUTO mygtuku S4, ekrane bus rodoma:

Pirmoji eilutė: funkcija (SPAN GAS SET)
Antroji eilutė: oro/metano mišinio koncentracija, kurią naudosite kalibravimui.
Mygtukais S2/S3 nustatykite cilindro dujų koncentraciją pagal % LEL CH4, kurią 
naudojate.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Pastaba: SPAN AUTO funkcija leidžia naudoti tik standartinį Oro/Metano cilindrų
kalibravimą, net kai jutiklis yra kalibruotas kitoms nei metanas dujoms. Siųstuvo
mikroprocesorius automatiškai į SPAN reguliavimo algoritmą įskaičiuos konversijos
faktorių K, būdingą kalibruojamoms dujoms.

Jei naudojate cilindrą užpildytą specialiomis kalibravimo dujomis kaip dujų kalibravimo
priemonę (pavyzdžiui, užpildytą oro/vandenilio 2 % tūrio mišiniu), būtinai reikės
naudoti funkciją SPAN MAN (rankinį reguliavimą).

Kai ketinamų naudoti cilindro dujų koncentracija yra nustatyta, patvirtinkite tai
mygtuku S4 ir ekrane bus parodyta:

Pradėkite tiekti dujų cilindro (SPAN GAS) turinį į jutiklį ir paspauskite mygtuką S3.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS



E: info@exzona.lt

T: +370 687 76555

www.exzona.lt

Sertifikuota ir saugi įranga

Pradėkite tiekti dujų cilindro (SPAN GAS) turinį į jutiklį ir paspauskite mygtuką S3.

Pirmoji eilutė: Funkcija (Span) ir skaičius rodantis SPAN nustatymui naudoto 
skaitmeninio potenciometro padėtį.
Antroji eilutė: laukimo laikas sekundėmis, būtinas automatiniam SPAN funkcijos 
vykdymui.

Praėjus 69 sekundėms, ekrane pasirodys SPAN OK su mA ir 0,0 % LEL reikšmėmis, 
atitinkančiomis naudotas koncentruotas dujas.

Nepavykus nustatyti, ekrane bus parodyta: SPAN ERROR.

Vėl įdėkite užraktą (trumpiklio laidą JP1) kalibravimo duomenų išsaugojimui.
Kai trumpiklio nėra, kartais ekrane bus rodomas užrašas: Uždarykite trumpiklį (CLOSE 
THE JUMPER)

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Katalitinio jutiklio pakeitimo procedūra

- atjunkite prie skydo prijungtą laidą.
- pašalinkite seną jutiklį ir keitiklio Exd korpuse priveržkite naują.
- prijunkite 3 laidus prie jutiklio, laikydamiesi poliariškumo:

R – teigiamas raudonas jutiklio laidas
N – neigiamas juodas jutiklio laidas
B – signalinis baltas jutiklio laidas

- siųstuvo grandinės maitinimas (prijungti prie skydo laidyno) kad trumpiklis JP1 
būtų išjungtas
- šiuo metu, ekranas bus įjungtas ir per nustatymų meniu galėsite nustatyti jutiklio 
darbinius parametrus.
Pastaba: Nustatymų meniu pasiekiamas tik prietaiso technikams, turintiems 
kalibravimo komplektą (dujų cilindrą), būtiną jutiklio nustatymui.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Konfigūravimo meniu lange galima nustatyti šiuos parametrus:

- jutiklio įtampą ir darbinę įtampą (Nustatytoji srovė)
- jutiklio primityvų balansą (Jutiklio bal)
- bazinį ribų pasirinkimą (% LEL x 20 mA)
- kalibruojamų dujų pasirinkimą
- konversijos faktoriaus (K) patvirtinimą arba pakeitimą
- ZERO ir SPAN kalibravimą

Nustatymų meniu pasiekiamas vienu metu spaudžiant mygtukus S2 ir S3 mažiausiai 6
sekundes.

Ekrane bus parodyta:

Mygtukais S2 ir S3 Jūs galite nustatyti darbinę įtampą iki 2,0 voltų. Tai atitiks
dabartinę nustatytą mA reikšmę tarp 330 ir 350, priklausomai nuo jutiklio.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIAI

Mygtuku S4 patvirtinkite ir pereikite prie kito parametro (jutiklio balanso)

Mygtukais S2 ir S3 nustatykite kairį skaičių į tinkamo skaičiaus reikšmę, pagal nuorodas.
Patvirtinkite mygtuku S4 ir pereikite prie kito parametro (ribų pasirinkimas).

Mygtuku S2 ir (arba) S3 nustatykite bazines ribų reikšmes, bendrai parodytas LEL %.

Standartinė reikšmė yra 100% LEL.

Patvirtinkite mygtuku S4 ir pereikite prie kito parametro (dujų kalibravimo 
pasirinkimas).
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Standartinės dujos yra dujos Nr. 1, atitinkančios Metaną.
Prietaiso saugykloje yra 34 rūšių dujos, kiekviena su pavadinimu ir specialiu
konversijos faktoriumi (K), kurių reikia SPAN kalibravimui naudojant metano dujų
cilindrą.
Mygtuku S2 ir (arba) S3 pereikite dujų sąrašą ir patvirtinkite pasirinkimą mygtuku S4.

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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1 – metanas 18 - benzenas

2 – T/C (šilumos laidumo jutikliai) 19 – etilbenzenas

3 – helis (T/C) 20 – chlorobenzenas

4 – vandenilis 21 – etanolis

5 – propanas 22 – etanas

6 – n-butanas 23 – etilo acetatas

7 – izobutanas 24 – etilenas

8 – n-pentanas 25 – etileno oksidas

9 – gazolinas 26 – etilo merkaptanas

10 – n-eptanas 27 – izobutanolis

11 – n-eksanas 28 – izopropanas

12 – n-oktanas 29 – izobutilenas

13 – toluolas 30 – metanolis

14 – amoniakas 31 – metil merkaptanas

15 – acetonas 32 – MEK

16 – acetilenas 33 – ksilenas

17 – acto rūgštis 34 – metilaminas

Išsaugotas dujų sąrašas ( % LEL, išskyrus T/C):

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Dabar mygtuku S4 galite patvirtinti arba mygtukais S2 / S3 pakeisti K konversijos
faktoriaus reikšmę

Pastaba: K reikšmės nekeisti, jei naudojate kaip SPAN dujas vieną cilindrą pripildytą
oro/metano mišiniu.

Visuomet rinkitės reikšmę K=1, jei ketinate kaip SPAN dujas naudoti kalibravimui
skirtų dujų cilindrą (pavyzdžiui, jei reikia aptikti deguonį, reikia naudoti kalibravimo
dujų cilindrą su mišiniu oras/vandenilis).

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS



E: info@exzona.lt

T: +370 687 76555

www.exzona.lt

Sertifikuota ir saugi įranga

Patvirtinkite mygtuku S4, išeikite iš nustatymų meniu ir ekrane bus parodytas
primityvaus kalibravimo meniu ZERO ir SPAN.
- ZERO
- SPAN
ZERO ir SPAN kalibravimo procedūra yra tokia pati, kaip parodyta ankstesniame

puslapyje. Vienintelis skirtumas – leidžiamas tik rankinis reguliavimas, AUTO – nėra.
Visiškai iš meniu išeisite ir siųstuvas/jutiklis dirbs normaliai, kai paspausite mygtuką

S2 apie 5 sekundes. Ekrane bus parodyta:

Ekrane rodoma:
- 1 eilutė: kalibravimo dujos
- 2 eilutė: % LEL reikšmė arba
4 ÷ 20 mA signalo reikšmė

S2, S3, S4 Kalibravimo ir 
programavimo mygtukai
JP1 Trumpiklis uždaras 
normalaus darbo metu
Trumpiklis atviras kai 
kalibruojama ir programuojama 
ZERO ir SPAN

DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS / DUJŲ DETEKTORIUS
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Garantija

Gamintojas suteikia prietaisui 12 mėnesių garantiją. Garantija netaikoma 
jutikliui.
Garantija suteikiama, vadovaujantis bendrosiomis sąlygomis, jeigu prietaisas 
buvo eksploatuojamas pagal šią INSTRUKCIJĄ.

Gamintojas:
RECOM INDUSTRIALE Srl
www.recomindustriale.com
E-mail: info@recomind.com
Via P. Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia
Tel. (+39) 010-469.56.61
Fax (+39)010.642.42.05

Platintojas:
EXZONA UAB
Ateities g. 10A LT-08303 Vilnius
www.exzona.lt
Tel.: +370 687 76555
info@exzona.lt
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