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Field mounted gas detection solutions for
the protection of plant and personnel

Детектори
Xgard

TXgard-IS+

Детектор за кислород, запалими и токсични газове.

X

gard включва пълен набор от стационарни газдетектори с разнообразно предназначение за
всички области на индустрията по света. Предлагат
се в искробезопасно (IS) или взривозащитено (Exd)
изпълнение за широка гама приложения.

Искробезопасен детектор с дисплей

T

Xgard IS + е детектор за контрол
на токсични газове и кислород
в искробезопасно (IS) изпълнение с
вграден дисплей. Към детекторите се
предлага широк диапазон от сензори
за различни цели.

•

Изходен сигнал 4-20 mА,
двупроводен
Лесна калибровка от един
човек без отваряне на
корпуса
Широк набор сензори
Доказан в практиката
Сертифициран съгласно ATEX,
IECEx и UL

•

•
•
•

•
•
•

Избор измежду множество сензори
Избор между сензори от 3 технологии
Корпус от специален найлон, алуминий или 316
неръждаема стомана
ATEX, UL, MED (Marine) и IECEx сертификати
Xsafe за запалими газове в безопасни зони
Xgard са сертифицирани за IEC 61508 (SIL 1 - SIL 3)

•
•
•

TXgard Plus и Flamgard Plus
Детектор в взривозащитено (Exd) изпълнение с дисплей

T

xgard Plus е детектор за контрол на токсични газове и
кислород въе взривозащитено (Exd) изпълнение с вграден
дисплей. Към детекторите се предлага широк диапазон сензори
за различни цели.

F

lamgard Plus е детектор на запалими газове в
взривозащитено (Exd) изпълнение с вграден дисплей.
Използва защитен от отравяне пелистор за откриване на
взривоопасни нива на въглеводороди, водород и други
запалими газове и пари, включително пари от гориво за
реактивни двигатели и горива с оловни добавки

•

3 цветни светодиодни LED
индикатора за работния статус
Лесна калибровка от един човек
без отваряне на корпуса
Дисплей с подсвет
Релета за автономно
функциониране
Сертифициран съгласно ATEX и UL

•
•
•
•

Детектори
IREX

IRmax

IR замяна на остарелите пелисторни детектори

Инфрачервен газ детектор на въглеводороди

I

Rmax е компактен, високо-устойчив газдетектор с изключително
ниска консумация, предназначен за мониторинг на потенциално
запалими концентрации от метан, бутан, пропан и други
въглеводородни газове и изпарения.
IRmax е сертифициран взривобезопасен продукт изработен от
неръждаема стомана тип 316, осигуряваща надеждното му
функциониране и при екстремни атмосферни условия.
IRmax е IR газов детектор от премиум клас, създаден за защита на
съоръжения от запалими газове. IRmax и перфектният избор за
защита на нови инсталации или повишаване безопасността на
съществуващи такива.

•
•
•
•

I
•
•

‘STAY-CLIR’ оптика
4 - 20мА изходи

•

IEC61508 SIL 2 compliant
RS 485 Modus

Fixed IR Display
•
•
•

•

rex дава възможност на пелисторно
базираните системи да бъдат
обновени с технологията на двулъчева IR газ-детекция без
значителните разходи свързани с
модернизацията и
преинсталиранието.
Бърза реакция (<7с), работа без
синтерован филтър, работа в
бедна на кислород среда
Ниско (<1W) енергопотребление
и mV изходи: совместимост с
контролни системи от мостов тип
Отлична нулева стабилност:
проблемите свързани с
пелисторите и свързващите
проводници са елиминирани
IEC61508 SIL 2, ATEX, IECEx

Голям, ярък дисплей показва нивото
на газ и друга важна информация
Лесна калибровка без отваряне на
корпуса

Nimbus

Свързане на HART комуникатори

Инфрачервен детектор на запалими газове и CO2

N

Nimbus е детектор за запалими газове и CO2 във

Remote IR Display
•
•

Могат да бъдат монтирани
до 30 метра от IRmax
Дължината на кабела е по
избор

I.S. Ръчен калибратор
•
•
•

Позволява калибриране и разпит на IRmax
детектори без фиксиран или дистанционен
дисплей
Само един калибратор е необходим за цял
парк на IRmax.
Искробезопасен; подходящ за използване в
опасни зони

взривозащитено (Exd) изпълнение. Nimbus e икономичнo
решение за осигуряване безопасността на помещения и
персонал. Отговаря на всички приложими световни стандарти
и е предназначен за работа във всякакви атмосферни условия.

•
•
•
•
•
•

Здрава оптика с разклонител на лъча
Открива широк диапазон взривоопасни газове и пари
Индикатор за работния статус
Сертифициран съгласно ATEX, UL и IECEx
Адресируем цифров Modbus интерфейс
IEC 61508 SIL 2

Контролни системи
Gasflag

CellarSafe

Едноканален контролен панел

G

asflag е контролер за мониторинг на произволен детектор
за кислород, запалими или токсични газове със сигнал 4
-20mA. Разполага с вградено реле за управление на външни
устройства като вентили, акустични, визуални и прочие аларми,
като има и вградена акустична и светодиодна аларма.

•
•
•
•
•

Икономично решение
Лесно управление с
един бутон
Лесно инсталиране
Вградени индкиатори и
акустична аларма
Реле за управление на
външни устройства в случай
на аларма или повреда

Контролер с вградени сензори за CO2 и 02

C

ellarsafe е комплексна система за мониторинг на
въглероден диоксид (CO2) и кислород (O2) с вградени
сензори и дисплей. Когато концентрацията на въглеродния
диоксид (или кислорода – опция) достигне опасно ниво
Cellarsafe дава акустичен и визуален сигнал (аларми) за
опасност. Системата включва репитер, 9м кабел и две релета
за управление на вентилацията.

•
•
•
•
•

Автономна система
Лесно инсталиране и работа
Живот на сензора 5 години
Минимална поддръжка
Батерийно захранване (опция)

Gasmaster
Едно- до четири-канален контролер

G

asmaster е универсално и просто устройство за
мониторинг на газова или пожарна опасност.
Комбинира висока функционалност и ефективност,
което го прави най-удачното решение за множество
приложения.

•
•
•
•
•
•

Голям, мулти-езичен дисплей
Лесно инсталациране и работа
Реле за повреда или аларма 8A, 250V АС
Изходен сигнал 4 - 20mA и цифров RS-485 Modbus
Софтуер за конфигуриране и мониторинг
IEC 61508 SIL 2

Vortex
Многоканален контролер

К

онтролер за мониторинг на 1 до 12 детектора. Универсална
модулна система с до 32 програмируеми релета.
Контролният панел включва дисплей, вградена акустична
аларма, захранване от батерии, възможност за калибровка от
един човек, цифров интерфейс RS - 485 Modbus, запис на
събития и софтуер за конфигуриранеи мониторинг.
Устройството се предлага във версия за монтаж като панел или
в 19” шкаф.
Vortex FP е конторлен панел, ATEX сертифициран за
исплзване в опасни зони, като на офшорните платформи или
петролни рафинерии.

•
•
•
•

Доказана надеждност
Модулна конструкция
Степен на защита IP65
RS-485 Modbus цифров
интерфейс

Други продукти
Gasmonitor Plus
Многоканален контролер за 19” стойка

G

asmonitor е контролер за мониторинг на до 16 детектора
или 32 пожароизвестителни зони за монтаж на стойка.
Стойката може да бъде доставена отделно или контролера може
да се монтира в подходящ окачен или стоящ шкаф. Всеки
детектор е с отделно захранване и мониторинг, с отделен
дисплей за указване нивото на газа.Контролерът може да бъде
доставен и като част от комплексна система, изработена според
конкретните потребности на клиента.

•
•
•
•
•

Crowcon предлага богата гама
принадлежности към
произвежданите системи

Открити газ-детектори
IR и UV версии с избор на
работни обхвати

Модулна конструкция с възможност за разширение
Индивидуален дисплей за всеки детектор
3 нива на алармиране с функция мажоритарна аларма
Възможност за монтаж на до 84 релета на стойка
4-20mA изходен сигнал на канал

Детектори на пламък
UV, IR, UV/IR и IR3 модели за
всякакви приложения

Прегради и изолатори
Ценерови бариери и галванични
изолатори за работа с IS
детектори и индикатори

Sample Systems

Ръчни точки за известяване
Версии за безопасни зони, съществено
безопасни или огнеупорни версии

Пробовземни системи

П

робовземни системи позволяват непрекъснат

мониторинг на токсични и /или запалими газове в
участъци и среда в които стандартните стационарни
детектори не са подходящи. Типични приложения:

•
•
•

мониторинг на сметища и изкопи
мониторинг на биогаз в тръбопровод
мониторинг на CO2 в
пивоварни
сградна защита
въгледобивната промишленост
– противопожарна безопасност

•
•
•
•
•
•
•

Богат набор пробовземни
системи
Системи с помпа или с привод от
сгъстен въздух
Висока степен на интеграция
Бърза реакция
Системи за опасни зони

Акустични и визуални
аларми
Версии за безопасни зони,
искробезопасни или
огнеупорни версии

Детектори на пушек и
горещина
Достъпен е широк набор,
съвместими с повечето
контролни панели на Crowcon
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Crowcon произвежда широка гама
преносими продукти:

Gas-Pro
Нов мулти - газ
монитор

Triple Plus +

Tetra

Detective +

Мулти - газ монитор с
функция записващо
устройство

Мулти - газ персонален
монитор с опция помпа

Транспортируем мулти –
газ монитор за пообширни участъци

UK: 2 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, OXON, OX14 1DY
+44 (0) 1235 557700 sales@crowcon.com
US: 21 Kenton Lands Road, Erlanger, Kentucky
41018-1845 +1 859 957 1039 salesusa@crowcon.com
NL: Vlambloem 129, 3068JG, Rotterdam
+31 10 421 1232 eu@crowcon.com
SG: Block 194 Pandan Loop, #06-20 Pantech Industrial Complex, Singapore, 128383
+65 6745 2936 sales@crowcon.com.sg
CN: Unit 316, Area 1, Tower B, Chuangxin Building, 12 Hongda North Road, Beijing
Economic & Technological Development Area, Beijing, PRC 100176
+86 10 6787 0335 saleschina@crowcon.com

www.mdatabg.com

Tetra 3
Персонален мулти газ монитор

Eikon
Персонален
детектор

BG: МДата Системс ЕООД

България BG-4230, Асеновград, Винарска 10
Тел: +359 884 847132.
Факс: +359 331 28303
Email: info@mdatabg.com
Web: www.mdatabg.com

Gasman
Персонален
едноканален газ монитор

