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System Alpa Gas przeznaczony jest do ochrony obiektów 
użyteczności publicznej takich jak garaże podziemne oraz 
do ochrony życia osób przebywających w nich przed gaza-
mi silnie trującymi, takimi jak tlenek węgla czy tlenek azotu. 
Alpa Gas zapewnia równiez ochronę przed gazami palnymi 
pochodzącymi z instalacji LPG w samochodach. Pozwala na 
3 progową detekcję gazów oraz indywidualną konfigurację 
dostosowaną do Państwa potrzeb.

ecodet xt

System Alpa Gas 

Odporne sensory

Szybki i prosty montaż

Gwarancja 5 lat na system

www.atestgaz.pl

Od 23 lat projektujemy i produkujemy urządzenia oraz systemy przezna-
czone do ochrony ludzkiego zdrowia, mienia oraz środowiska naturalne-
go przed zagrożeniami ze strony gazów niebezpiecznych.

Od 2012 roku skupiliśmy się na doskonaleniu naszych urządzeń pod ką-
tem komunikacji z użytkownikiem. Efektem tego rozwoju jest dedykowa-
ny system dla garaży podziemnych, który podobnie jak inne urządzenia 
firmy Atest-Gaz, wyróżniają się na rynku prostym i przejrzystym interfej-
sem użytkownika oraz najwyższą jakością wykonania.
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Stworzony w odpowiedzi 
na potrzeby Klientów

O nas

Wieloletnie doświadczenie na rynku detekcji gazów oraz potrzeby             
i uwagi naszych klientów to dwa najważniejsze źrodła, z których czer-
paliśmy inspirację, projektując najnowszą serię urządzeń systemu Alpa 
Gas, przeznaczonych do ochrony garaży i parkingów podziemnych. 

Wierzymy w to, że wyznaczając nowe standardy w branży detekcji gazów, 
możemy zagwarantować właściwy poziom bezpieczeństwa chronionych 
instalacji i komfort użytkowania naszych urządzeń. Dlatego też, System 
Alpa Gas tworzy najpewniejszy i najbardziej niezawodny system detekcji 
gazów dla garaży dostępny na rynku. 
 
Systemy produkcji Atest-Gaz cechują się wysoko zaawansowaną techno-
logią i rozwiązaniami pozyskanymi na rynku przemysłowym. Wszystko to 
zostało zaadaptowane i dostosowane do rynku HVAC.  



Ecowent XT

Sensor elektrochemiczny

Wymienne sensory
Czujnik Alpa EcoWent XT dzięki zastosowaniu selektywnego 
sensora elektrochemicznego w miejsce popularnych senso-
rów półprzewodnikowych, pozwala na ograniczenie do mini-
mum fałszywych załączeń układów wentylacji (oszczędność 
energii elektrycznej) oraz sygnalizacji alarmowej. Rozwiązanie 
to cechuje wysoka odporność na zmianę warunków środowi-
skowych takich jak temperatura, wilgotność, a także obecność 
gazów zakłócających. 

Odporność na wilgoć i zmiany temperatur

Wymienny moduł sensora

5 lat gwarancji
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EcoWent XT

Czujnik gazu EcoWent XT

Czujnik Gazu Alpa EcoWent XT jest urządzeniem służącym 
do detekcji stężenia tlenku węgla (CO) lub dwutlenku azotu 
(NO2). Urządzenie dokonuje cyklicznych pomiarów stężenia 
gazu w powietrzu,  a informacja o przekroczeniu ustalonych 
progów przekazywana jest za pomocą świecących na czujniku 
kontrolek i wyjściowego sygnału prądowego 4÷20mA. Czujni-
ki gazu łączone są między sobą przy użyciu nieekranowanych 
przewodów oraz t-konektora, co znacznie zmniejsza koszty  
i czas montażu. Czujnik kontroluje linie podłączeniowe i infor-
muje o awariach za pomocą dedykowanych kontrolek.

Diagnostyka czujnika i linii

Szybki montaż

Proste podłączenie
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Sensor katalityczny

Wymienne sensory
W czujnikach EcoDet XT do pomiarów gazów palnych za-
stosowano sensor katalityczny, który gwarantuje stabilną 
i pozbawioną fałszywych alarmów pracę. W odróżnieniu od 
powszechnie stosowanych, mało stabilnych sensorów pół-
przewodnikowych, sensory katalityczne odporne są na wil-
goć, zmiany temperatury oraz obecność gazów zakłócających. 
Dzięki temu ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów pocho-
dzących ze zmian temperatury, wilgotności i spalin samocho-
dowych jest bardzo niskie. 

Odporność na wilgoć i zmiany temperatur

Stabilna  praca

5 lat gwarancji

EcoDet XT

Czujnik gazu EcoDet XT

Alpa EcoDet XT to najnowszy, trójprogowy czujnik gazów słu-
żący do wykrywania niebezpiecznych stężeń propanu – bu-
tanu. Urządzenie dokonuje cyklicznych pomiarów stężenia 
gazu w powietrzu,  a informacja o przekroczeniu ustalonych 
progów przekazywana jest za pomocą świecących na czuj-
niku kontrolek i wyjściowego sygnału prądowego 4÷20mA.  
Systemy detekcji z wykorzystaniem tych czujników są stoso-
wane w garażach podziemnych, gdzie potencjalny  wyciek  
LPG z instalacji samochodowych zagraża bezpieczeństwu za-
równo ludzi, mienia jak i środowiska. Czujnik kontroluje linie 
podłączeniowe i informuje o awariach za pomocą dedykowa-
nych kontrolek.

Diagnostyka czujnika i linii

Szybki montaż

Proste podłączenie

Ecodet XT
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Jednostka Sterująca LED1

Nadzór nad systemem
Jednostka Sterująca LED1 jest urządzeniem odpowiadającym 
za kontrolę pracy czujników gazu oraz za sterowanie urzą-
dzeniami współpracującymi z nią - tworząc w ten sposób 
system detekcji gazów pozwalający na podłącznie do około 
40 czujników*. Dzięki funkcjonalności automatycznego nad-
zoru linii oraz sygnalizacji jej uszkodzeń, system gwarantuje 
niespotykany w tej grupie urządzeń poziom bezpieczeństwa  
i komfortu użytkowania. Moduł posiada możliwość współpra-
cy z systemem BMS i dodatkowo można wyposażyć go w aku-
mulatorowe podtrzymanie pracy.

Kontrola pracy systemu

3 progowe sterowanie wentylacją 

Czytelny interfejs

*Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych ilości znajdą Państwo w podręczniku użytkownika

Sygnalizacja obiektowa 
Tablica ostrzegawcza TOA

Tablice optyczno-akustyczne TOA pełnią rolę sygnalizacji 
obiektowej informującej o zagrożeniach powstałych w gara-
żach podziemnych. Treści napisów mogą być indywidualnie 
dopasowywane do Państwa potrzeb, co pozwala na szybką      
i czytelną identyfikację występującego w danej chwili niebez-
pieczeństwa. Ze względu na możliwość zastosowania tablic 
TOA na ścianie lub suficie sygnalizacja zapewnia dodatkowe 
źródło bezpieczeństwa.

Prosty montaż

Mały pobór mocy

Doskonała widoczność



Więcej szczegółów na temat urządzenia i innych elementów z naszej oferty znajdą 
Państwo na naszej stronie:
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Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.
ul. Spokojna 3, 44-109 Gliwice

tel.: +48 32 238 87 94
tel.: +48 32 234 92 71

e-mail: biuro@atestgaz.pl

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.


