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Informacje o produkcie
Czujnik Gazu Sigma ReAct jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do
detekcji  oraz  monitorowania  poziomu  gazów  reaktywnych  w  otaczającej
atmosferze. W przypadku Sigma ReAct zastosowano sensory elektrochemiczne
–  (odmiana  ToxSurvey)  używane  do  pomiaru  gazów  toksycznych  i  innych
np. H2S,  CO,  NH3,  HCl,  itp.  Sensory  te  oferują  wysoką dokładność pomiaru
jednak charakteryzuje je szybka utrata własności  pomiarowych – muszą być
wymieniane  raz  na  dwa  –  trzy  lata.  Urządzenie  nadaje  się  również  do
pomiaru tlenu. 

Wyświetlacz
Czujnik  dostępny  jest  w  dwóch  wariantach  bez
wyświetlacza  lub  z  unikalnym  czterokolorowym
wyświetlaczem FLED.

Szeroki zakres zastosowań
Szeroki  zakres  temperatur  pracy  oraz  obudowa
wykonana z aluminium bądź ze stali kwasoodpornej
pozwala  na  zastosowanie  czujnika  na  obiektach
o zróżnicowanych warunkach środowiskowych.
Ochrona przeciwwybuchowa ATEX
Uzyskana cecha przeciwwybuchowości II 3G Ex nA
IIC  T3  Gc  pozwala  na  eksploatację  w  strefie
2 zagrożonej wybuchem z powodu gazów, oparów
lub mgieł, na powierzchni ziemi. 
Łatwa integracja
Czujnik  przeznaczony  do  integracji  z  innymi
urządzeniami systemu detekcji gazów Sigma Gas.

Pozostałe funkcje

Nieinwazyjna kalibracja i konfiguracja
Czujnik  może być kalibrowany i  parametryzowany
(np.  wartości  progów  alarmowych)  w strefach  Ex
bez  otwierania  obudowy  lub  wyłączenia  innych
części systemu detekcji gazów.

Dodatkowe informacje
Urządzenie  posiada  funkcję  przechowywania
w pamięci  parametrów  takich  jak:  numer  CAS
substancji,  nazwa  lokalizacji,  numer  seryjny,  czas
pomiędzy obowiązkowymi kalibracjami, itp.

Najważniejsze cechy i funkcje

Interfejs Użytkownika

W  przypadku  zastosowania  czujnika  z  czterokolorowym  sygnalizatorem
optycznym  FLED  informacje  na  temat  stanu  czujnika  pokazywane  są  za
pośrednictwem  kolorów  np.  kolor  zielony  oznacza  prawidłową  pracę
urządzenia.  Szczegółowy  opis  kontrolek  stanu  czujnika  znajduje  się
w Podręczniku Użytkownika. 
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Umiejscowienie i rola urządzenia w Systemie Detekcji Gazów

Jednostka 
Sterująca

Operator
PLC

Sigma 
ReAct

Sigma 
ReAct
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            Wymiary urządzenia

Interfejs elektryczny urządzenia 

B A + -

Zacisk Opis
B Linia  s ygnałowa B

A Linia  s ygnałowa A
+
-

Dodatni biegun zasilania
Ujemny biegun zasilania
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Lista akcesoriów

Kod Produktu Opis

PW-063-A Adapter Wentylacyjny AW1

PW-064-WM1 Wspornik Montażowy WM1

PW-064-WM2 Wspornik Montażowy WM2

PW-064-WM4 Wspornik Montażowy WM4

PW-069-DP1 Domek Pogodowy DP1

PW-069-DP1WIN Domek Pogodowy DP1WIN
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Specyfikacja techniczna i parametry

Znamionowe parametry 
zasilania
• Napięcie U ZAS

• Moc PZAS

12 – 30 V      
0,4 – 2,2 W

Warunki środowiskowe:

• Zakres temperatur 
otoczenia

• Zakres wilgotności 
względnej

• Ciśnienie

-40 – 50OC
10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
Bez kondensacji
1013 ± 10% hPa
Dowolny z powyższych parametrów może 
być ograniczony parametrami sensora

Atex II 3G Ex nA IIC T3 Gc
-40 ≤ Ta ≤ 50°C

Stopień IP Bezpieczne  warunki
pracy  urządzenia
oraz  niezakłócony
dostęp  gazu  do
sensora

Bezpieczne  warunki
pracy  urządzenia
oraz  możliwy
zakłócony  dostęp
gazu do sensora

IP 43 IP 43

Parametry komunikacji 
cyfrowej
• Port

• Standard elektryczny
• Protokół

komunikacyjny

RS-485
Sigma BUS

Wbudowana sygnalizacja 
optyczna

Wielokolorowy wyświetlacz statusu 
czujnika (D=FLED)

Klasa ochronności elektrycznej III

Wpusty kablowe
• zakres dławionych średnic 

kabla
• gwint zewnętrzny

3,2 – 8 mm, 6,5 – 11,9 mm, 
10,0 –  14,3 mm
M20

Przekrój kabla złącz zaciskowych 0,5 – 2,5 mm2 (dla przewodów 
podwójnych należy zastosować tulejki 
2 x 1 mm2 lub 2 x 0,75 mm2)

Materiał obudowy • Aluminium  pokryte  farbą
epoksydową / stal kwasoodporna /
PTFE (opcja E=ALx)

• stal kwasoodporna (opcja E=SS)

Masa 3,5 kg

Częstotliwość obowiązkowych 
przeglądów serwisowych

Raz na rok (ważność Świadectwa 
Kalibracji) – czas może ulec skróceniu ze 
względu na trudne warunki pracy

Sposób montażu • Do  ściany,  2  otwory  na  wkręt
średnica 4 mm, rozstaw 127 mm

• Wskazane użycie wsporników 
montażowych PW-064-WM1/ PW-
064-WM2 / PW-064-WM4
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Sposób oznaczania zamówienia: PW-098-LPG

Rodzaj
Nazwa

handlowa

Kod urządzenia

Typ - M D H E T

Czujnik Gazu Sigma ReAct PW-093 -A-SR TS
0
FLED HR

ALB
ALZ
SS

0

M – przetwornik

TS ToxSurvey elektrochemiczny

D – wziernik

0 bez okienka

FLED z okienkiem – wielokolorowy wyświetlacz statusu czujnika

H – głowica

HR osłona sensora bez spieku, wykonanie ze stali kwasoodpornej i tworzywa sztucznego

E – obudowa

ALB aluminium pokryte epoksydem – kolor obudowy – biały (kremowy)

ALZ aluminium pokryte epoksydem – kolor obudowy – żółty

SS stal kwasoodporna

T – zakres temperaturowy przetwornika

0 standard (-40°C – 50°C)

Przykład

PW-093-A-SR -TS -FLED -HR -ALB -0

Czujnik  Gazu  Sigma
ReAct

przetwornik
elektrochemiczny

wziernik
z okienkiem,
z wielokolorowym
wyświetlaczem
statusu czujnika

osłona  sensora  bez
spieku

obudowa
aluminiowa  pokryta
epoksydem – kolor
– biały (kremowy)

zakres
temperaturowy
przetwornika
standard
(-40°C – 50 °C)
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Uwarunkowania prawne:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów, lecz jest zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
niniejszego dokumentu oraz do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez
uprzedzenia.




