
A Sperian Biosystems NXP gázdetektor biztonságos, 
megbízható, költséghatékony, rendkívül könnyen
telepíthető gázérzékelő rendszer.

Az NXP számos telepítési lehetőséget kínál. Telepí-
thető különállóan, vezérlőrendszerekbe integrálva, 
illetve nagyobb gázérzékelő hálózat részeként is.

Az NXP egyik fő előnye az alapkivitelben kínált funkciók 
nagy választéka. A karcsú, ellenálló, IP66 védettségű 
tokozásban elfér a kétféle színű beépített villanólámpa, 
a beépített 105 dB-es riasztó hangjelzés, a beépített es-
eménynaplózó, a valós idejű LCD-kijelző és sok más is.

A Sperian NXP nyugalmat ad a munkavégzés 
során. Élvezze a védelmet!

MŰSZEREZÉS> > >

Védelem és 
nyugalom -
gombnyomásra
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Tökéletes választás az emberi tartózkodásra is 
szolgáló helyszínek, például rakodódokkok, 
laboratóriumok, raktárak, gyárterületek védelmére.

1. Szerelje fel az egységet a falra.
2. Csatlakoztassa szabványos fali aljzathoz.
3. Végezzen kalibrációt. Ezután az egység folyamatos 

védelmet biztosít.

Riasztás esetén:
• 105 dB-es hangjelzés szólal meg
• Aktiválódnak a nagy fényintenzitású villanólámpák

Védelem kevesebb 
mint 5 perc alatt!

Tökéletes választás az emberi 
tartózkodásra szolgáló, illetve üres 
területek védelmére és a veszélytelen 
atmoszféra helyreállítására.

1. Szerelje fel az egységet a falra.
2. Kösse be a segédüzemi eszközöket, például 

ventilátorokat, szellőzőfedeleket, távoli 
riasztókat.

3. Csatlakoztassa szabványos fali aljzathoz.
4. Végezzen kalibrációt. Ezután az egység folyamatos 

védelmet biztosít.

Riasztás esetén:
• 105 dB-es hangjelzés szólal meg
• Aktiválódnak a nagy fényintenzitású villanólámpák
• Meghúznak a segédüzemi relék, működésbe hozva a 

ventilátorokat, szellőzőfedeleket vagy távoli riasztásokat

Különálló aktív telepítés > > >

Különálló telepítés > > >
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(csak riasztás vagy aktív üzemmód)

Tökéletes választás a meglevő telepített 
rendszer nyújtotta védelem javítására.

1. Szerelje fel az egységet a falra.
2. Kösse a meglevő 4-20 mA-es vezérlőáramkörhöz.
3. Opcionálisan kösse be a segédüzemi eszközöket, 

például ventilátorokat, szellőzőfedeleket, távoli 
riasztókat.

4. Végezzen kalibrációt. Ezután az egység folyam-
atos védelmet biztosít.

Riasztás esetén:
• 105 dB-es hangjelzés szólal meg
• Aktiválódnak a nagy fényintenzitású villanólámpák
• A központi vezérlő értesül a riasztásról
• Meghúznak a segédüzemi relék, működésbe hozva a 

ventilátorokat, szellőzőfedeleket vagy távoli 
riasztásokat (ha bekötötték ezeket)

Ha az egységet vezérlőhöz csatlakoztatja, akkor 
váltóáramú betáplálás nem szükséges.

(csak riasztás vagy aktív üzemmód)

Tökéletes választás a robbanásveszélyes* és nem 
robbanásveszélyes területek, illetve a zárt vagy üres 
helyszínek védelmére.

1. A távadót szerelje fel a falra nem robbanásveszélyes 
területen.

2. A szenzort szerelje fel a robbanásveszélyes 
területen, a távadótól távol, akár 15 m-re (50 láb).

3. A telepítőkészlettel kösse össze a szenzort és a távadót.
4. A távadót kösse szabványos fali aljzathoz.
5. Igény szerint kösse be a segédüzemi eszközöket, 

például ventilátorokat, szellőzőfedeleket, távoli riasztókat.
6. Végezzen kalibrációt. Ezután az egység folyamatos 

védelmet biztosít a zárt vagy robbanásveszélyes zónában.

Riasztás esetén:
• 105 dB-es hangjelzés szólal meg
• Aktiválódnak a nagy fényintenzitású villanólámpák
• Meghúznak a segédüzemi relék, működésbe hozva a 

segédrendszereket (ha bekötötték ezeket)

*MEGJEGYZÉS: Ha a szenzort robbanásveszélyes zónába 
telepíti, akkor a szenzor-távadó csatlakozást a NEC 
megfelelő előírása szerint kell elvégezni.

Ha az egységet vezérlőhöz csatlakoztatja, akkor 
váltóáramú betáplálás nem szükséges.

< < < Működés vezérlőegységgel

< < < Távérzékelési üzem



■ A beépített vezérlővel az egység önálló 
gázmonitorként, távoli telepítésű 
szenzorral, illetve nagyobb rendszerbe 
építve, távadóként is üzemeltethető 

■ Az integrált, kétféle színű villanólámpák 
riasztáskor >200 fokos szögben észlelhető 
jelzést adnak. A sárga szín a figyelmeztetést, 
a piros a veszélyhelyzetet mutatja

■ A beépített, 105 dB hangerejű kürt 
egyértelműen észlelhető riasztó hang-
jelzést ad

■ A könnyen leolvasható, 3 számjegyes, 
háttérvilágított LCD-kijelző a pillanatnyi 
gázkoncentrációt mutatja.

■ Az erős, IP66 / NEMA 4X védettségű 
tokozás óvja az egységet a mostoha 
környezet, illetve a mosásos tisztítás 
hatásaitól.

■ Számos opció testreszabható, például 
a riasztási szintek, a reléüzemmódok, 
illetve a fény- és hangjelzés 
engedélyezése vagy tiltása

■ Az egység szabványos fali aljzatba, illetve 
külső vezérlőegység tápellátására is 
köthető

■ A beépített eseménynaplózó tárolja az 
utolsó 100 riasztási eseményt. A naplózó 
saját akkumulátorral rendelkezik

■ A szenzor akár a távadótól 15 méterre 
is telepíthető, így a távadó kényelme-
sen elérhető helyre szerelhető fel.

■ Kompatibilis a szabványos, 3 
vezetékes 
4-20 mA-es rendszerekkel.

■ A szenzor a zóna 
robbanásveszélyességének 
megszüntetése nélkül cserélhető.

■Önálló üzemben a kalibrációt egyetlen 
személy, a tokozás felnyitása nélkül, 
a szenzorfejnél elvégezheti.

■ Az előlapi üzemmódgomb szükség 
es-etén letiltható.

■ Három konfigurálható, beépített 
relé: Figyelmeztetés, Veszély, 
Önhiba. 

■ Az önhibarelé tájékoztat a 
betáplálás kieséséről, illetve a 
hiányzó szenzorról.

■ Az opcionális bennmaradó 
riasztás mindaddig aktív, amíg 
kézzel nem nyugtázzák.

■ Két NPT-menetes csatlakozó: a 
szabványos tömszelencék 
adapter nélkül beköthetők.

■ A készülékszoftver IrDA-
porton keresztül frissíthető.

■ Alapkivitelben 180 cm-es (6 láb) tápkábel. 
Opcionálisan 4,5 m-es (15 láb) tápkábel 
rendelhető. 
■ Az intelligens szenzorok átkonfigurálás 

nélkül cserélhetők. 

■Teljeskörű, 18 hónapos garancia. 

Fő funkciók

Termékkonfigurációk

Cikkszám Leírás

54-55-XXY Biosystems NXP 
ahol XX = szenzortípus;

Y = tokozás színe (0 — vil. szürke, 1 — narancs)

Termékkód Szenzortípus

01 — CO Szénmonoxid 

02 — H2S Hidrogén-szulfid 

03 — SO2 Kéndioxid 

08 — Cl2 Klór 

13 — PH3 Foszfin 

19 — CO-H Szénmonoxid csökkentett hidrogén-érzékenységgel 

21 — NH3 Ammónia 

80 — LEL* Éghető gáz 

90 — O2 Oxigén

*Az ARH-szenzorokat távoli telepítéssel kell felszerelni. A távadót tilos robbanásveszélyes 
zónába telepíteni. E konfigurációt robbanásbiztos távoli szenzortelepítő készlettel, 
valamint ARH-szenzorral. A távoli szenzortelepítő kábel külön rendelhető.

Tartozékok

Cikkszám Leírás

Távoli szenzortelepítő készletek

54-57-00N Nem robbanásbiztos távoli szenzortelepítő készlet 

54-57-00E Robbanásbiztos távoli szenzortelepítő készlet 

Kábel a távoli szenzortelepítő készlethez 

54-57-05C 5 ft / 1.5 m szenzorkábel 

54-57-10C 10 ft / 3.0 m szenzorkábel 

54-57-50C 50 ft / 15 m szenzorkábel 

Intelligens csereszenzor 

54-57-xxS NxP Intelligens szenzor
xx = Szenzortípus
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Tokozás: NEMA 4X típusú, IP66 
Méretek, tömeg: 11.0" x 6.50" x 3.56" (279.4 mm x 165.1 mm x 90.4 mm); 2.50 lbs (1.14 Kg) 

Légnedvesség: Oxigén — 15% .. 90%. Nem kondenzálódó 

Betáplálás: 110 / 220 AC vagy 12-24 VDC 
Relék: 3 db: Veszély, Figyelmeztetés és Önhiba 
Jelkimenet: 4-20 mA; Önhiba < 2 mA 
Hőfoktartomány: -20°C t..50°C (-4°F .. 122°F) — szenzorfüggő


