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MGS-400 SARJAN KAASUNILMAISIMET
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kylmäaineiden, myrkyllisten ja palavien kaasujen valvontaan
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MGS-410

2

ÄÄNI-/VALOHÄLYTIN
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MGS-450
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MGS-408 KESKUSLAITE ÄÄNI-/
VALOHÄLYTTIMELLÄ

MGS-400 MOBIILISOVELLUS
Bacharach MGS-400 -mobiilisovellus antaa käyttäjille mahdollisuuden konfiguroida,
ylläpitää ja kommunikoida langattomasti yhteensopivien MGS-400 kaasunilmaisinten
kanssa. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, sovellus korvaa erikoiskoulutuksen /
työkalujen tarpeen ja mahdollistaa standardien (ASHRAE 15, EN 378) noudattamisen
helpolla ja selkeällä tavalla.
Ominaisuudet:
•

Kokoonpano (nimeä laite uudelleen, määritä hälytysrajat, säädä Modbus-asetukset,
määritä releen toiminta ja hallitse analogisen ulostulon asetuksia).

•

Huolto (Testaa LED/ summeri-toiminto, releet ja analogisen ulostulon lähtötaso).

•

Kalibrointi (Näytä anturin tyyppi, sarjanumero ja “Seuraava kalibrointi” -ajastin ja 		
suorita nolla/span -kalibroinnit mukautettavalla kenttäkalibrointitodistuksella).

•

Selkeä käyttöliittymä (Katso nykyinen kaasupitoisuus, kuittaa hälytys/vikatila).

LATAA TÄNÄÄN
MGS-400 MOBIILISOVELLUS
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EDISTYKSELLISTÄ KYLMÄLÄITETURVALLISUUTTA

• SOVELTUU KYLMÄALAN ASHRAE15, EN378 & CSA
B-52 SÄÄNNÖKSIIN
• INTEGROITU ÄÄNI- JA VALOHÄLYTYS
• MOBIILISOVELLUS MAHDOLLISTAA HELPON
ASENNUKSEN JA HUOLTOTOIMET

YHTEYSTIETOMME

Sensorex Oy
Maskuntie 2, FI-21110 Naantali, Finland
www.sensorex.fi
sensorex@sensorex.fi
Tel. +358 2 4340750

K YLMÄL AITE TURVALLISUUS

MGS-400 ASENNUSESIMERKKI: KYLMÄLAITEHUONEEN ASENNUKSET

Integroitu ääni- ja valohälytys

KYLMÄLAITETURVALLISUUS
ei ole koskaan ollut helpompaa
Nykyaikaiset jäähdytysjärjestelmät
on suunniteltu toimimaan
tehokkaasti ja ilman vuotoja, mutta
virheellinen asennus, tahattomat
vauriot tai mekaaninen kuluminen
voivat johtaa potentiaalisesti
vaarallisiin vuotoihin. MGS-400
sarjan ilmaisimet reagoivat kaasuun
nopeasti, toimivat matalissa
lämpötiloissa (-40° C) ja niissä on
integroituna ääni- ja valohälytykset.
MGS-400 -sarjan kaasunilmaisimet
tekevät turvallisuutta koskevien
määräysten noudattamisesta
yksinkertaista ja helppoa.

USEITA KAAPELILÄPIVIENTEJÄ

MGS-410

MGS-450

MGS-460

MGS-402 Keskuslaite

MGS-410 Kaasunilmaisin
ÄÄNI- JA VALOHÄLYTYS

•	Integroitu ääni- ja valohälytys täyttää turvallisuusalan säädökset –
ei tarvetta muille laitteille
•	Toimii matalissa lämpötiloissa (-40° C)
• MODBUS RTU -ulostulo automaatiojärjestelmään kytkemiseksi

MGS-450 Kaasunilmaisin
•	Integroitu ääni- ja valohälytys täyttää turvallisuusalan säädökset –
ei tarvetta muille laitteille

UPPOASENNETTU
ANTURI

Konehuoneet

• LED-valo ilmaisee selkeästi järjestelmän statuksen
/ hälytykset
• Integroitu virransyöttö ja toiminnallisuus max. 		
kahden MGS-410 kaasunilmaisimen kanssa
• MODBUS RTU (Master/Slave) mahdollistaa 		
saumattoman integroinnin useimpiin 			
automaatiojärjestelmiin
• Integroitu ääni- ja valohälytys mahdollistaa 		
kylmälaitealan säännösten ASHRAE 15/ EN378 		
noudattamisen – ei tarvetta muille laitteille

•	Toimii matalissa lämpötiloissa (-40° C)

Walk-in-pakastimet &
kylmähuoneet

• IP41 tai IP66 luokiteltu ABS-kotelo

Teollinen kylmävarastointi

•	MODBUS RTU ja analoginen ulostulo automaatiojärjestelmään
kytkemiseksi

• Kolme relettä; täysin ohjelmoitavissa olevat hälytysreleet (alaraja/
yläraja) ja vikarele

Jäähdytinhuoneet
IP41 TAI IP66
KOTELOINTI

Kaikki ilmaisinmallit sisältävät:

MGS-460 Kaasunilmaisin
•	Integroitu ääni- ja valohälytys täyttää turvallisuusalan säädökset –
ei tarvetta muille laitteille

MGS-408 Keskuslaite

•	Toimii matalissa lämpötiloissa (-40° C)
•	Etäanturilla varustettu malli (5 metrin kaapeli)
•	Kolme relettä; täysin ohjelmoitavissa olevat hälytysreleet (alaraja/
yläraja) ja vikarele
• MODBUS RTU ja analoginen ulostulo automaatiojärjestelmään
kytkemiseksi

• Integroitu virransyöttö ja toiminnallisuus max. 		
kahdeksan kaasunilmaisimen kanssa
•	Ilmaisee reaaliaikaisesti kytkettyjen ilmaisimien
statuksen/kaasun mittaamisen
•	Säilyttää kytkettyjen ilmaisimien hälytys- ja
statushistorian
•	MODBUS RTU ja analoginen ulostulo
automaatiojärjestelmään kytkemiseksi

MALLIN VALINTAOPAS

MGS-410

MGS-450

MGS-460

KOTELON SUOJAUSLUOKKA

IP66

IP41 TAI IP66

IP66

DIGITAALINEN ULOSTULO

(MODBUS, AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN)

ANALOGINEN ULOSTULO

―

RELEULOSTULO

(VIKARELE, ALARAJA- JA YLÄRAJAHÄLYTYS)

―
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ETÄANTURI

―

―
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Havaittavat kaasut
CO

R-717 (Ammoniakki)

R-134a

R-407A

R-422D

R-450A

R-454C

CO2

NO2

R-22

R-407C

R-427A

R-452A

R-455A

HFO1234YF

O2 (Happivaje)

R-290 (Propaani)

R-407F

R-434A

R-452B

R-507A

HFO1234ZE

R-1234yf

R-32

R-410A

R-448A

R-454A

R-513A

R-50 (Metaani)

R-1234ze

R-404A

R-422

R-449A

R-454B

R-600 (Butaani)

