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Informacje o produkcie
RapidGas Multi  R507 jest dziesięciokanałowym czujnikiem gazu służącym do
pomiaru  stężenia  czynnika  chłodzącego  R507  w  atmosferze  metodą
aspiracyjnego poboru próbki  z  wielu miejsc.  Dzięki  obudowie ognioszczelnej
jego konstrukcja umożliwia mu pracę w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Zastosowanie punktów poboru próbki, ścieżek gazowych i pompy znajdującej
się  w  czujniku,  próbki  atmosfery  transportowane  są  do  znajdującego  się  
w urządzeniu sensora gazu działającego w technice IR (infra-red), mierzone jest
w  nich  stężenie  czynnika,  a  następnie  wypuszczane  są  z  powrotem  do
atmosfery. Pomiar dokonywany jest z każdego kanału sekwencyjnie. RapidGas
Multi  R507  jest  doskonałą  alternatywą  dla  czujników  gazu  montowanych
punktowo  gdy  warunki  środowiskowe  lub  przemysłowe  uniemożliwiają
zastosowanie  konwencjonalnych  rozwiązań.  Dodatkową  zaletą  ze  względów
ekonomicznych  i  eksploatacyjnych  jest  wykorzystanie  tylko  jednego  sensora
gazu dla dziesięciu punktów pomiarowych.

Przeznaczenie
RapidGas  Multi  R507  jest  dziesięciokanałowym
czujnikiem  gazu  służącym  do  pomiaru  stężenia
czynnika chłodzącego R507 w atmosferze metodą
aspiracyjnego poboru próbki z wielu miejsc. 

Wykonanie
Elektryczne komponenty systemu, przeznaczone do
zainstalowania  w  strefie  zagrożonej  wybuchem,
zostały wykonane w ochronie Ex typu II 2G.
(Ex d IIB+H2 T4 lub równoważnej). 
Urządzenie zostało oparte o rozwiązania modułowe
ułatwiające  późniejszą  eksploatację  i  wymianę
podstawowych elementów eksploatacyjnych przez
autoryzowany podmiot.

Najważniejsze cechy i funkcje

• układ zapobiegający kondensacji pary i zamarzaniu ścieżek gazowych 
w zimie poprzez przedmuch ścieżek gazowych powietrzem AKP,

• układ wymuszania przepływu gazu w urządzeniu,

Interfejs Użytkownika

Czujnik wyposażony jest w port komunikacyjny zgodny z RS-485. Komunikacja
odbywa się po protokole Modbus RTU.

Pozostałe funkcje
• Układ  pomiarowy  wykonany  w  oparciu  

o sensor gazu mierzący freon R507 w technice
NDIR, 

• multiplekser  obsługujący  do 10 aspiracyjnych
kanałów pomiarowych,

• praktycznie  nieograniczony  zakres
temperatury oraz wilgotności próbki,

• stabilizacja temperatury pracy powyżej punktu
rosy,

• wysoka stabilność pomiarów,
• układ kontrolujący prawidłowy przepływ gazu,
• ogrzewanie  wewnętrzne  dla  zapewnienia

poprawnej, nieprzerwanej pracy. 
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Obszar objęty detekcją

Punkt poboru  próbki gazu

Wielokanałowy aspiracyjny czujnik gazu

Magistrala RS-485

10 punktów pomiarowych

Umiejscowienie i rola urządzenia 
Interfejs elektryczny urządzenia 

1 2

1 2 3 4 5 6
L N PE GND A B

Zas i lanie RS-485

Nr Nazwa Zacisk Opis
1 Zasilanie Zas i lanie czujnika  230V AC

L Linia fazowa zas i lania
N Linia neutra lna  zas i lania 
PE Przewód ochronny

2 RS-484 Port komunika cyjny  RS-485
GND Zacis k ekranu

A

B

Linia s ygnałowa A 
(s ygnał nie odwrócony)

Linia s ygnałowa B
(s ygnał odwrócony)

Wymiary oraz budowa zewnętrzna
Nr Opis

1 Interfejs pneumatyczny – przepusty gazowe

2 Wpust kablowy do podłączenia kabla zasilającego (M20x1,5)

3 Wpust kablowy do podłączenia kabla transmisji danych (M20x1,5)

4 Zacisk podłączeniowy PE

5 Kontrolka zasilania
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Specyfikacja techniczna i parametry

Znamionowe parametry zasilania
• Napięcie UZAS
• Moc PZAS

230 V AC
300 W

Warunki środowiskowe:
• Zakres temperatur otoczenia
• Zakres wilgotności względnej

• Ciśnienie

-30 – 35 OC
10 – 90% ciągle
0 – 99% chwilowo
860 – 1050 hPa

Atex II 2G Ex db IIB+H2 T4
OBAC 13ATEX0087 X

Mierzona substancja Freon R507

Zakres wskazań 0 – 1000 ppm

Zakres możliwości ustawienia progu
alarmu

150 – 900 ppm

Sposób poboru próbki aspiracyjny

Liczba kanałów pomiarowych 10

Parametry czasowe
• Okres odświeżania wartości 

stężenia na kanale
10 – 600 s (w zależności od 
konfiguracji systemu)

Stopień IP IP 54

Parametry interfejsu 
pneumatycznego
• Typ kompatybilnego węża
• Minimalne / maksymalne 

ciśnienie wejścia AKP
• Parametry powietrza AKP

• Zużycie powietrza AKP

6/4 mm
250 mbar / 300 mbar

jak dla urządzeń aparatury kontrolno-
pomiarowej
3±1 l/min

Parametry komunikacji cyfrowej
• Port 

• Standard elektryczny
• Protokół komunikacyjny

RS – 485
Modbus RTU 19200 b/s, 8N1

Wbudowana sygnalizacja 
optyczna

Kontrolka zasilania

Klasa ochronności elektrycznej I

Wymiary Patrz ilustracja 

Wpusty kablowe (zakres 
dławionych średnic kabla)
• Wpust kabla zasilania
• Wpust kabla transmisji 

danych

7,5 – 11,9 mm
11 – 14 mm

Przekrój kabla złącz zaciskowych 0,5 – 2,5 mm2 

Materiał obudowy aluminium, pokrycie farbą epoksydową

Masa 43 kg
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Więcej szczegółów na temat urządzeń i innych elementów z naszej oferty znajdą 
Państwo na naszej stronie:

www.atestgaz.pl

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.




