
 

 
 
 

 
 
 
 
 

       Wielostrefowy Monitor Wycieków 
  Czynników Chłodniczych i Amoniaku (NH3) 

 
 
 
 
 
 

     Zalety Wielostrefowego Monitora Wycieków – MZ 
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Wielostrefowy monitor wycieków czynników chłodniczych zapewnia monitoring 
niskich stęŜeń gazów chłodniczych takich jak CFC, HCFC, HFC oraz  amoniaku 
(NH3) w przemysłowych systemach chłodniczych. Ten supernowoczesny produkt 
zapewnia najwyŜszą na rynku skuteczność, niski koszt obsługi, oraz zapewnia 
moŜliwość integracji z innymi układami obniŜając znacząco koszt 
funkcjonowania całego systemu. 
 

Dane techniczne  Zalety  Korzy ści  
Wykonanie  
Najszybszy czas reakcji Najszybszy czas odpowiedzi systemu Szybka detekcja wycieków gazów umożliwia 

natychmiastową reakcję systemu 
Największy monitorowany obszar  Obszar monitorowany wynosi 365m w 

porównaniu ze 152m najlepszych innych 
konkurencyjnych produktów 

Możliwość zastosowania w większej liczbie 
instalacji chłodniczych 

Biblioteka 38-iu czynników 
chłodniczych 

Większość produktów konkurencyjnych oferuje 
możliwość monitorowania 1-6 gazów oraz 
konieczności fabrycznego 
przeprogramowywania, co wiąże się z 
dodatkowymi kosztami 

Zapewnia wsparcie dla systemów 
składających się z wielu agregatów 
chłodniczych wykorzystujących różne 
czynniki chłodnicze dając użytkownikowi 
większe możliwości konfiguracyjne 

Rzeczywisty k oszt utrzymania  
Kalibracja świeżym powietrzem 
atmosferycznym 

Nie jest wymagany żaden gaz kalibracyjny Niski koszt obsługi i mniejsza ilość przerw w 
pracy 

Czujniki podczerwieni Długi czas pracy czujników oraz eliminacja 
fałszywych alarmów 

Niski koszt obsługi, minimalna ilość przerw w 
pracy i dokładne zarządzanie wyciekami 
gazów 

Ograniczona do minimum 
obsługa 

Automatyczne zerowanie eliminuje potrzebę 
kalibracji, a serwis urządzenia ogranicza się do 
corocznej wymiany filtra 

Niskie koszty oraz brak przerw w pracy 

Integracja  
Połączenie z wyświetlaczem 
(ROM) zlokalizowanym na panelu 
przednim 

Do przeprowadzenia konfiguracji i diagnostyki 
nie jest wymagany komputer lub przenośny 
wyświetlacz 

Wszystkie dane diagnostyczne dostępne na 
panelu przednim bez konieczności przerywy 
w połączeniu z systemem kontroli 

Uniwersalny zasilacz o 
przełączanym poziomie napięcia 

Pracuje przy każdym napięciu niezależnie od 
częstotliwości sieci 

Zmniejszona liczba podzespołów i ułatwiona 
integracja dostepnymi systemami zasilania 

Umożliwia zbudowanie 
zintegrowanego systemu 
zarządzania 

Kompatybilność z popularnymi protokołami 
transmisji danych 

Umożliwia integrację z wieloma dostepnymi 
systemami  

Koszt zakupu  
Połączenie z wyświetlaczem 
(ROM) zlokalizowanym na panelu 
przednim 

Nie wymaga dodatkowych akcesoriów ,takich 
jak laptop lub przenośny wyświetlacz 

Obniża ogólny koszt zakupu 

Zwiększony obszar 
monitorowanej strefy 

Eliminuje potrzebę zakupu dodatkowych 
monitorów stref - czujników 

Obniża ogólny koszt zakupu 
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Dane techniczne  HGM-MZ AGM-MZ 
Rodzaj produktuRodzaj produktuRodzaj produktuRodzaj produktu    Wielostrefowy Monitor Wycieków Gazów jest systemem 

wielostrefowego, ciągłego monitoringu niskich poziomów stężeń gazów 
stosowanych w przemysłowych instalacjach chłodniczych takich jak:  
CFC, HCFC, HFC i amoniak. System został zaprojektowany pod kątem 
zgodności z  ANSI/BSR ASHRAE 15-1994. 

GazyGazyGazyGazy    CFC: R-11, R-12, R-113, R-114, R-
502, HFP 
 

HFC: R-404a (HP62), R-407a, R-
407c (AC9000), R-134a, R-410a 
(AZ20), R-507 (AZ50), R-508b 
(SUVA95), R236FA, R125, R245Fa, 
R422a, R422d, R427a 
 

HCFC: R-22, R-123, R-124, R-500, 
R-503,  
R-401a (MP39), R-402a (HP80), R-
402b (HP81),R-408a, R-409a, R-23, 
R21, R227 
 

HALON: H1301,H2402, H1211 
 

INNE: FA188, FC72, N1230 

Amoniak / NH3 / R-717 

CzułośćCzułośćCzułośćCzułość    Wszystkie gazy1 ppm (R11 ±10 ppm 
±15%   
odczytu  0-1,000 ppm) 

25 ppm 

Zakres pomiarowyZakres pomiarowyZakres pomiarowyZakres pomiarowy    Wszystkie gazy 0-10 000 ppm Amoniak 25-10 000 ppm 

DokładnośćDokładnośćDokładnośćDokładność    ±1ppm ±10% odczytu dla zakresu 0-
1,000ppm (R11 ±10ppm ±15% 
odczytu 0-1,000ppm) 

±10 ppm od 25 do100ppm, lub 
±10% odczytu od 0-1,000 ppm 

Panel przedniPanel przedniPanel przedniPanel przedni    

3 wskaźniki świetlne: 
• Zielony=świeci się w sposób ciągły w trakcie pracy Monitora, miga 

podczas nagrzewania urządzenia 
• Czerwony= Alarm. LED miga gdy zastanie przekroczonay zadany 

poziom w dowolnym punkcie. 
• Żółty= Awaria.  Migająca dioda sygnalizuje awarię systemu 

Wymiary i wagaWymiary i wagaWymiary i wagaWymiary i waga    12.23” H x 13.7” W x 4.96” D / 6,8 kg 

DryfDryfDryfDryft t t t     temperaturowytemperaturowytemperaturowytemperaturowy    ±0.3% odczytu na stopień C 

ZasięgZasięgZasięgZasięg    Standardowo 4 punkty z możliwością rozszerzenia do 16  

Rodzaj czujnikaRodzaj czujnikaRodzaj czujnikaRodzaj czujnika    Czujnik podczerwieni bez rozproszenia  

Tryb próbkowaniaTryb próbkowaniaTryb próbkowaniaTryb próbkowania    Automatyczny lub ręczny (wstrzymanie) 

ZZZZeroeroeroerowaniewaniewaniewanie    Automatyczne lub podczas zmiany strefy 

Czas reakcjiCzas reakcjiCzas reakcjiCzas reakcji    10 do 330 sekun zależnie od długości linii i liczby stref 

Poziom szumuPoziom szumuPoziom szumuPoziom szumu    Poniżej  40dB(A) @ (3m) 

Obszar monitorObszar monitorObszar monitorObszar monitorowanyowanyowanyowany    
Maksymalna łączna długośc próbki wraz króćcem doprowadzającym 
dla każdej strefy 365 m  

AlarmyAlarmyAlarmyAlarmy    4 przekaźniki alarmowe SPDT (obciążenie 5 A przy 230V) . 3 
przewidziane do monitorowania poziomu PPM, 1 przewidziany do 
sygnalizacji awarii systemu 

ŁącznoŁącznoŁącznoŁącznośćśćśćść    Pełna łączność dwukierunkowa z odpowiednim  modułem wyświetlacza 
lub wbudowanym systemem zarządzającym poprzez interfejs 
szeregowy  RS485 MODBUS-RTU  , standardowy port  komunikacyjny  
RS-232C 

Tryb bezpiecznego Tryb bezpiecznego Tryb bezpiecznego Tryb bezpiecznego 
wyłączaniawyłączaniawyłączaniawyłączania    

W pełni automatyczny reset systemu. Wszystkie zaprogramowane 
parametry pozostają zachowane 

Temperaturowy Temperaturowy Temperaturowy Temperaturowy 
przedział przedział przedział przedział     pracypracypracypracy    

0 do 50 °C 

Wilgotność otoczeniaWilgotność otoczeniaWilgotność otoczeniaWilgotność otoczenia    5% do 90% RH (bez kondensacji) 

Zasilanie ACZasilanie ACZasilanie ACZasilanie AC    100 do 240 VAC, 50/60 Hz, 20 W 

CertyfikatyCertyfikatyCertyfikatyCertyfikaty    UL 61010-1, CAN/CSA 22.2 No. 61010-1,  Znak CE 

GwarancjaGwarancjaGwarancjaGwarancja    2 lata od czasu wysyłki 

LokalizacjaLokalizacjaLokalizacjaLokalizacja    Nie więcej jak 2 000 m nad poziom morza 

Zdalny Wyświetlacz (HGM-RD/ 

AGM-RD) wchodzi w skład Monitora 

Wielostrefowego, i może być 

zlokalizowany w dowolnym 

oddaleniu od MZ miejscu, 

zapewniając dostęp do zespołu 

diagnostyki, łączności i kontroli. 

 
Główne zalety: 
• Zdalny dostęp do danych 

diagnostycznych i danych 

gromadzonych przez Monitor 

• Szybka identyfikacja i 

rozwiązywanie potencjalnych 

awarii systemu 

• Szybka identyfikacja rodzaju 

alarmu, wielkości i lokalizacji 

wycieku 

• Możliwość podłączenia do 4-ch 

stref z możliwością 

rozszerzenia do 64-ch 

Numer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowyNumer katalogowy    

Systemy Wielostrefowe 
Podzespół# Opis 
3015-5043  4 strefowy monitor gazów 

halogenowych 
3015-5044  8 strefowy monitor gazów 

halogenowych 
3015-5045 12 strefowy monitor gazów 

halogenowych 
3015-5046  16 strefowy monitor gazów 

halogenowych 
3015-5047  4 strefowy monitor amoniaku 
3015-5048  8 strefowy monitor amoniaku 
3015-5049  12 strefowy monitor amoniaku 
3015-5050 16 strefowy monitor amoniaku 
Wyświetlacz Wielostrefowy 
3015-5138 Halogen 
3015-5139 Amoniak 
Zestawy Wielostrefowe 
3015-5330 HGM-MZ (4) strefowy z RD 
3015-5331 HGM-MZ (8) strefowy z RD 
3015-5332 HGM-MZ (12) strefowy z RD 
3015-5333 HGM-MZ (16) strefowy z RD 
3015-5334 AGM-MZ (4) strefowy z RD 
3015-5335 AGM-MZ (8) strefowy z RD 
3015-5336 AGM-MZ (12) strefowy z RD 
3015-5337 AGM-MZ (16) strefowy z RD 
 
     


