
Przegląd produktów

Przenośne i stacjonarne 
systemy detekcji gazów
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BEZPIECZEŃSTWO 
TO NIE BIZNES, ALE 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Ryzyka nie można uniknąć, ale można je 
zminimalizować. Firma GfG zajmuje się tym 
zadaniem od 60 lat, oferując przenośne i 
stacjonarne systemy detekcji gazów.

Kwestia optymalnej ochrony ludzi, obiektów 
przemysłowych i środowiska determinuje 
zatem wszystkie aspekty naszej codziennej 
działalności.

Witamy w GfG

WYSOKA 
JAKOŚĆ

Jakość to pełny pakiet 
produktów, wsparcia ser-
wisu i dążenia do tego, 

aby każdego dnia stawać 
się coraz lepszym.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo oznacza wysokie standardy 
planowania, szczegółową wiedzę w zakresie 

rozwoju i dbałość na każdym etapie produkcji 
oraz kontroli jakości.

GLOBALNI
Pięć zakładów produkcyjnych, 

liczne biura sprzedaży, jeden cel: 
Twoje bezpieczeństwo.

13%
naszych 

wpływów jest 
inwestowane 

w rozwój 

CERTY-
FIKOWANI
Normy oznaczają 

bezpieczeństwo. GfG 
posiada certyfi kat ISO 

9001:2015, ATEX i IECEx 
QAR QM.
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Jakość i certyfi kacja Wszystko z jednego źródła

Certyfi kacja to 
dopiero początek
Jest to oczywiste, że procesy produkcyjne 
i produkty są zgodne z przepisami kra-
jowymi i międzynarodowymi oraz że są 
certyfi kowane przez niezależne organy 
kontrolne.

Jednak w GfG jest to dopiero pierwszy krok. Nasza 

koncepcja jakości nie oznacza przestrzegania mini-

malnych standardów, ale ich wyznaczanie - w najlep-

szej tradycji "Made in Germany".

Z tego powodu przywiązujemy dużą wagę do pro-

duktów GfG, które przeszły nie tylko standardowe 

testy ale także praktyczne. Regularne wyróżnienia, 

takie jak niezależne nagrody za wzornictwo, ergo-

nomie i bezpieczeństwo, pokazują zarówno łatwość 

obsługi jak i praktyczność.

Kompetentne wsparcie od 
planowania do działania

Bezpieczeństwo - bez względu na to, czy chodzi 

o ochronę osób, instalacji czy środowiska - jest 

ogólnym produktem o odpowiedniej technologii, 

kompetentnym doradztwie podczas planowania, 

wsparciu podczas uruchamiania i dbałości podczas 

konserwacji. 

Doświadczeni pracownicy GfG towarzyszą Państwu 

na wszystkich etapach procesu i są do Państwa dys-

pozycji na wszystkich kontynentach służąc pomocą 

i radą. Obejmuje to również szkolenie pracowników 

na życzenie, tak aby podstawowe kontrole bezpie-

czeństwa mogły być przeprowadzane na własną 

odpowiedzialność w precyzyjny i jednocześnie eko-

nomiczny sposób. Odpowiednie umowy serwisowe 

obejmują wymagane testy funkcjonalne.

Zaangażuj nas 
w swój projekt 
na wczesnym 
etapie i skorzy-
staj z naszego 
doświadczenia z 
tysięcy istnieją-
cych aplikacji na 
całym świecie.

Odbiór 
techniczny

SzkoleniaSerwisDoradztwo 



Elektrochemiczne 
(EC)
» Gazy toksyczne, 02 i H2

» Liniowe zachowanie 
 wyświetlacza
» Bardzo efektywne 
 energetycznie
» Wysoka czułość
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Projektowanie 
z zasadami

Zasady pomiaru

Dobre wzornictwo przemysłowe 
podlega specjalnym kryteriom. Sztu-
ka polega na przekształceniu wyma-
gań wewnętrznych i zewnętrznych w 
przekonujący język formalny.

Przestrzenie montażowe, bezpieczne odległości i 

odpowiednia technologia czujników stawiają wy-

magania projektowe od wewnątrz. Z zewnątrz 

na formę mają wpływ takie elementy jak stopień 

ochrony IP lub Ex, specyfikacje elektrostatyczne i 

wreszcie rozmieszczenie elementów obsługi.

We współpracy z renomowanymi międzynarodo-

wymi projektantami przemysłowymi, GfG opraco-

wało projekty produktów, które spełniają najwyż-

sze wymagania klientów na całym świecie.

Form follows Function Technologie sensorów

Spalanie 
katalityczne (CC)
» Suma pomiarów 
 gazów wybuchowych
» 0 - 100 % LEL
» Wysoka dokładność 
 pomiaru

Detektor 
fotoonizacji (PID)
» Lotne związki organiczne
» Dobra stabilność 
 punktu zerowego
» Bardzo wysoka czułość
» Szerokie spektrum 
 pomiaru

Przewodność 
cieplna (TC)
» Gazy toksyczne i 
 łatwopalne
» Duży zakres 
 pomiarowy 
 (do 100% obj.)
» Nadaje się do 
 szerokiego zakresu 
 zastosowań

Zasady pomiaru

Spalanie Przewodność 

Dwutlenek 
cyrkonu (ZD)
» Wysoce selektywne 
 dla tlenu
» Bardzo krótki czas 
 reakcji
» Odporny na warunki 
 środowiskowe
» Długa żywotność

Podczerwień (IR)
» Gazy wybuchowe i CO2

» Niska czułość krzyżowa
» Wysoka dokładność 
 pomiaru
» Długa żywotność

Rosnące znaczenie przesyłu danych 
w czasie rzeczywistym

Dobre wzornictwo przemysłowe zawsze 

uwzględnia zmieniające się wymagania, nowo-

czesne miernik posiadają zaawansowaną elektro-

nikę uzupełniającą funkcje pomiarowe. Pierwotna 

koncepcja jako środek poprawy jakości sygnału, 

otwiera nowe możliwości w przemyśle 4.0 oraz w 

Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT).

Chęć posiadania wszystkich istotnych danych i 

informacji, np. w zakresie analizy prognostycznej 

lub automatycznej dokumentacji w czasie rzeczy-

wistym i poprzez zdalny dostęp, nie jest już dziś 

przeszkodą a raczej naturalna funkcjonalnością.



Portfolio produktów

Przenośne i 
stacjonarne systemy 
detekcji gazu

Pomiar gazu czy roz-
wiązanie do ostrze-
gania przed gazem?

Wykrywanie potencjalnie niebez-
piecznych stężeń gazów wymaga 
zastosowania zaawansowanych 
technik pomiaru.

Jest to nie tylko kwestia stacjonarnego lub 

mobilnego rozpoznawania sytuacji niebez-

piecznych, ale również zdalnej ochrony pra-

cowników, uruchamiania alarmów i środków 

zaradczych lub dokumentacji audytowej wła-

ściwego monitorowania systemów i stref za-

grożenia.

Dzięki ręcznym urządzeniom, nadajnikom i 

sterownikom, jak również szerokiej gamie 

różnych sensorów, GfG oferuje odpowiednie 

rozwiązanie dla każdego wyzwania.

Różnica znajduje się w zastosowa-
niu a nie w produkcie.

Pytanie, czy produkt jest bardziej detektorem 

gazu czy systemem pomiaru gazu, zależy przede 

wszystkim od zadania, które musi wykonać. 

Zastosowane czujniki stanowią istotną wska-

zówkę. Czujniki katalityczne (CC) zazwyczaj 

mierzą %DGW i w ten sposób służą do wcze-

snego ostrzegania. Dotyczy to również czujni-

ków elektrochemicznych (EC), które monito-

rują wartości graniczne w zakresie ppm.

Z drugiej strony, czujniki mierzące procent ob-

jętości są częściej stosowane w urządzeniach, 

które mierzą gaz. Granica jest jednak płynna, co 

pokazują czujniki dwutlenku cyrkonu (ZD), które 

określają zawartość tlenu w powietrzu oddecho-

wym w procentach objętościowych. Stawiane 

przed nimi zadanie to ostrzeganie Cię w odpo-

wiednim czasie, jeśli wartości graniczne zostaną 

przekroczone lub nie zostaną osiągnięte.

"Na pewno nie ma 
sposobu, aby 

wycenić poziom 
bezpieczeństwa. 
Może być tylko 

bezpieczny lub nie-
bezpieczny. Dlatego 

w GfG nie idziemy 
na kompromisy". 

Hans-Jörg Hübner, 

Dyrektor Zarządzający GfG

GfG w przestrzeni 
kosmicznej

Czujniki GfG były 
również wyko-
rzystywane w 
projektach ESA w 
ramach misji ISS.
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Bezpieczeństwa pracy nie można zignorować. 
Przenośne detektory gazu fi rmy GfG oferują 
profesjonalną ochronę osobistą i pomagają 
w szybkiej identyfi kacji wycieków i źródeł 
zagrożeń.

SAMODZIELNE 
STANOWISKA

Dodatkowe funkcje zabez-
pieczające poszczególne 
stanowiska pracy stają się 
coraz bardziej istotne w 
przypadku przenośnych 

detektorów gazu.

2,9 MLD USD
Wielkość światowego 
rynku systemów wy-

krywania i alarmowania 
gazu w 2024 r. 

Źródło: marketwatch.com

ILOŚCI 
SENSORÓW 

powiedzą więcej o moż-
liwościach urządzenia niż 

"liczba" mierzonych gazów.

MBE
GfG opiera się na tech-
nologii Molecular Beam 

Epitaxy przy opra-
cowywaniu nowych, 
energooszczędnych 

czujników IR.

Przenośne systemy detekcji

PRZENOŚNE 
SYSTEMY DETEKCJI

RYZYKO: 
PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE

Zagrożenia, jakie niosą ze sobą zamknięte 
pomieszczenia i szyby, niezależnie od branży, 

są często niedoceniane. Dokładne pomiary prze-
strzeni oraz przenośne detektory gazu pomagają 

zminimalizować te zagrożenia.
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Przenośne detektory wielogazowe

Przenośne detektory gazu są częścią wyposażenia osobistego wie-
lu grup zawodowych. Dzięki G999 i G888 GfG oferuje dwa najbar-
dziej poręczne detektory wielogazowe na świecie.

Moduł Radiowy
Opcjonalny moduł radiowy do zabezpieczenia poszczególnych stano-
wisk pracy. Zmierzone wartości i status alarmu są wysyłane do GfG-
-Link G999L lub do centralnego systemu nadzoru.

Pompa
Do swobodnego pomiaru w wąskich przestrzeniach i kontenerach lub 
do wykrywania nieszczelności. Przepływ: 0,5...0,6 lpm.

Potrójny Sygnał Ostrzegawczy
Sytuacje niebezpieczne są sygnalizowane wizualnie, akustycznie i za 
pomocą alarmu wibracyjnego.

Man-Down-Alarm
Zintegrowane są dwa lokalne poziomy ostrzegania oraz automatyczne po-
wiadomienie przez moduł radiowy organu nadzoru lub centrum kontroli.

Symulacja alarmów
Za pomocą symulacji alarmów można przesyłać do urządzeń z trans-
misją radiową dowolne wartości gazu, symulując w ten sposób szeroki 
wachlarz scenariuszy awaryjnych.

Model
Czujniki: Typ / maks. liczba Moduł 

radiowy
Pompa Do strefy 

ExEC CC CC/CL IR PID

G888C (41) 3 (42) 1 − − − opcja − 1, 2
G888C (51) 3 (42) 1 − 1 (24) − opcja − 1, 2
G999C (51) 3 (42) 13 13 1 (24) − opcja opcja 1, 2
G999P (51) 3 (42) − − 1 (24) 1 opcja opcja 0, 1, 2
G999E (51) 4 (52) − − 1 (24) − opcja opcja 0, 1, 2

1 Liczba czujników
2 Opcjonalny podwójny czujnik EC

3 Opcjonalny podwójny czujnik CC/CL
4 Opcjonalny podwójny czujnik IR

Polytector III G999 & 
Microtector III G888

Szeroki zakres wyposażenia dla 
wielu profi li pomiarowych



Mobilna Jednostka Monitorująca Detektor jedno/dwugazowy

GFG-LINKG999L

« W trybie 
treningowym 
można wyzwalać 
alarmy dla 
określonych 
ćwiczeń . » 

W zależności od lokalizacji, czasy reakcji sił ratowniczych, które są 

alarmowane przez centrum przyjmowania sygnałów alarmowych 

(PNEZ) są zbyt długie lub komunikacja z centrum ratowniczym jest 

technicznie niemożliwa.

W takich przypadkach zalecana jest mobilna jednostka monitorująca 

GfG-Link. Umożliwia on nadzorcy bezprzewodowe monitorowanie 

stężeń gazów i stanów alarmowych (łącznie z czujnikiem bezruchu) do 

10 pracowników na odległość do 700 metrów.

GfG-Link może być również 

używany do ćwiczenia sytuacji 

alarmowych. W trybie szkolenia 

możliwe jest wyzwalanie okre-

ślonych alarmów na sieciowych 

urządzeniach do pomiaru gazu 

w celu symulacji niebezpiecz-

nych sytuacji i wyszkolenia odpo-

wiedniego zachowania. Funkcja 

pager oferuje również podsta-

wowe opcje komunikacyjne.

Czasami wystarczy proste, poręczne i niezawodne rozwiązanie. 

Micro V G222E jest idealnym pojedynczym lub podwójnym detek-

torem gazu do pomiaru gazów toksycznych, tlenu i wodoru, posia-

da certyfikat Ex Zone 0.

Dlaczego nie jest to pojedyn-
czy przyrząd pomiarowy?
Ponieważ sytuacja zagrożenia jest 

często złożona, a dwa specjali-

styczne czujniki są w takich przy-

padkach bardziej precyzyjne i czułe 

niż rozwiązania łączone.

Inteligentne czujniki EC
Dwa gniazda na czujniki mogą być 

używane w szerokiej gamie inte-

ligentnych sensorów dla różnych 

stężeń gazów.

Potrójny Sygnał Ostrzegawczy
Alarm optyczny, akustyczny i 

wibracyjny.

Rozsądna funkcjonalność
Micro V ma solidną obudowę i funkcjonalną konstrukcję. Zapisy z 

wbudowanego rejestratora danych do dokumentacji zmierzonych 

wartości i alarmów mogą być w wygodny sposób odczytywane przez 

interfejs IrDA. Standardowa bateria AA, którą można łatwo wymienić, 

zapewnia czas pracy liczony w miesiącach.

GfG-Link G999L Micro V G222E

Micro V ma solidną obudowę i funkcjonalną konstrukcję. Zapisy z 

wbudowanego rejestratora danych do dokumentacji zmierzonych 

wartości i alarmów mogą być w wygodny sposób odczytywane przez 

interfejs IrDA. Standardowa bateria AA, którą można łatwo wymienić, 

zapewnia czas pracy liczony w miesiącach.

14 | 15
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Stacje testujące

Stacja testowa 
TS888/999 i TX888/999

Stacja dokująca 
DS400 i DS404

Przenośne detektory gazu są sprzętem roboczym w rozumieniu 

międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa pracy i dlatego 

w razie potrzeby wymagają regularnych kontroli i regulacji.

TS888/999 i TX888/999 są automatycznymi stanowiskami testowy-

mi do przeprowadzania regularnej kontroli mierników Microtector III 

G888 i Polytector III G999. TX888/999 umożliwia również regulację 

zastosowanych czujników.

Oprócz dodatkowej możliwości pracy jako stacja ładująca, urządzenia 

te pozwalają na konfigurację i wymianę danych za pośrednictwem 

komputera PC. Ponadto posiadają wewnętrzną pamięć danych do do-

kumentowania kontroli urządzenia.

Regulacja przenośnych detektorów gazu G999 i G888 za pomo-

cą stacji testowej TX888/999 nie może zastąpić regularnych, peł-

nych kontroli funkcjonalnych. Wymaga to kompletnego syste-

mu zarządzania urządzeniami, takiego jak stacje dokujące serii 

DS400.

Automatyczne stacje testowe DS400 i DS404, z odpowiednio jednym 

i czterema połączeniami dla gazów testowych, pozwalają na regulację 

punktu zerowego i czułości czujników G999 i G888, oprócz testów 

normalnych funkcji (bump test). Dane z testów urządzeń są przecho-

wywane na wewnętrznej karcie SD i dlatego są dostępne do kontroli 

w każdej chwili.

Ładowarka DIC 888/999-B
Poręczna stacja ładująca przenośnych detektorów gazu. Ładowarka 

jest zasilana przez zasilacz sieciowy lub przewód ładujący samochodo-

wej instalacji elektrycznej.

Przyrząd
Test 

wyświet-
lacza/pompy

Regulacja 
czułości

kontrola 
funkcjo-

nalna

funkcja 
ładowania

przyłącza 
gazowe

rejestrator 
danych

DIC 888/999-B − − − − −
TS888/999 − − opcja 1
TX888/999 − opcja 1
DS400* 1
DS404* 4

kumentowania kontroli urządzenia.

Stacja dokująca DS404

Stacja testowa TX888/999

Ładowarka
 DIC 888/999-B

* w wersji dla G999 i G888
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Gazy odgrywają kluczową rolę w produkcji 
przemysłowej, czy to jako źródło energii, 
składnik procesu produkcyjnego, czy też 

produkt odpadowy. We wszystkich przypadkach 
systemy ostrzegania przed gazem zapewniają 
ochronę ludzi, mienia i środowiska.

Stacjonarne systemy detekcji gazów

STACJONARNE 
SYSTEMY DETEKCJI 
GAZÓW

POTENCJAŁ 
OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

W szczególności w garażach podziemnych i 
tunelach, inteligentny system sterowania wentyla-
torami wykorzystujący system ostrzegania przed 
gazem może drastycznie obniżyć koszty energii.

ZATRUWANIE 
SENSORÓW

Przy wyborze czujnika ważne 
jest nie tylko to, który gaz ma 
być mierzony, ale również to, 

które inne substancje są obec-
ne w otaczającym powietrzu i 

mogą "zatruć" czujnik.

BIOGAZ 
D'ARGENT
Nagroda dla G999 
na Biogaz Europe 
Concours de l'In-

novation 2019.

ANALIZA
W kontekście analizy pro-
gnostycznej i przemysłu 

4.0, coraz ważniejsza staje 
się integracja stacjonarnych 

systemów ostrzegania 
przed gazem z systemami 

informatycznymi.

RYZYKO 
KLIMATYCZNE
1,7% (75 mln ton) świa-
towej produkcji gazu 

ziemnego jest tracone z 
powodu nieszczelności.



« Odpowiednie centrale 
do wszystkich zastosowań. » W połączeniu z różnymi miernikami, nasze sterowniki zapew-

niają stacjonarne monitorowanie gazów palnych i toksycznych 

oraz tlenu.

Dzięki modelom serii GMA200, GfG oferuje odpowiednie sterowniki do 

najróżniejszych wymagań, zarówno pod względem wielkości instalacji, 

formy montażu, jak i specjalnych wymagań konstrukcyjnych.

Certyfi katy i badania typu SIL2
Cztery warianty GMA200-M (GMA200-MW4, GMA200-MW16, GMA-

200-MT6, GMA200-MT16) zostały opracowane zgodnie z normami 

produktowymi EN 50402 i IEC 61508 oraz certyfikowane przez TÜV 

Rheinland. Mogą być stosowane w jednokanałowej strukturze HFT=0 

do SIL2 / PL d oraz w redundantnej architekturze HFT=1 do SIL3 / PL e.

Posiadają również certyfikat badania typu:

» II (2)G BVS 19 ATEX G 001 X 0158

» PFG 19 G 002 X

Seria central GMA200
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Centrale

do wszystkich zastosowań.

Model
Komunikacja Maks. liczba 

kanałów 

Montaż Prze-
kaźniki 4-20 mA RS485 ACDC* ściana TS 35

GMA22-M 1 1 1 4 − 4
GMA200-MW4 4 3 − 16 − 6
GMA200-MW16 16 3 − 16 − 8
GMA200-MT6 6 3 − 16 − 8
GMA200-MT16 16 3 − 16 − 8
GMA200-CT64 16 3 − 64 − 8
GMA200-MGSS 1 2 − 4** − 8

* Interfejs ACDC (analogowy nośnik dla komunikacji cyfrowej) 
 alternatywny do interfejsu 4-20 mA
** 1x Pompa, 1x CC i opcjonalnie 2xEC lub 1x EC / 1x IR
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Centrale

Dzięki modułom przekaźniko-

wym GMA200-RT i GMA200-R-

TD (z wyświetlaczem do zde-

centralizowanego wyświetlania 

zmierzonych wartości), sterowni-

ki GfG serii GMA200 mogą być 

łatwo rozbudowane o dodatko-

we 16 dowolnie konfigurowal-

nych przekaźników. Sterowniki 

GMA200 mogą zarządzać mak-

symalnie czterema dodatkowymi 

modułami przekaźnikowymi.

Moduł przekaźnikowy 
GMA200GMA200-CT64

Sterownik GMA200-CT64 zo-

stał opracowany specjalnie dla 

potrzeb garaży podziemnych i 

parkingów wielopoziomowych. 

Centralną rolę odgrywają wy-

magania dotyczące zmierzonych 

wartości z czujników wilgotności 

i temperatury oraz ich wpływ na 

regulację czasową sterowania 

systemem wentylacji.

GMA22-M

Centrala GMA22 została zapro-

jektowana z myślą o spełnieniu 

najnowszych wymagań w zakre-

sie monitorowania małych aplika-

cji, takich jak jednostki kogenera-

cyjne i kotłownie. 

Oszczędzające miejsce rozwią-

zanie do montażu na ścianie po-

siada wyświetlacz i trzy przyciski 

funkcyjne i oferuje albo wejście 

4-20 mA albo do 4 wejść RS485 

i 4 przekaźniki wewnętrzne. 

Wewnętrzny rejestrator danych 

przechowuje wyniki pomiarów 

oraz informacje o zdarzeniach i 

alarmach. 

GMA200-MGSS

GMA200-MGSS łączy w sobie 

wszystkie niezbędne możliwości 

urządzenia próbkującego gaz 

przy zachowaniu minimalnej 

przestrzeni. Rzeczywisty pomiar 

odbywa się w bloku pomia-

rowym z maksymalnie trzema 

czujnikami. Opcjonalne moduły, 

takie jak wężownica chłodząca, 

filtr lub bariera wodna, gwaran-

tują bezpieczne monitorowanie 

niebezpiecznych stężeń gazów.

 CENTRALE



Detektory serii 28 są przeznaczone do użytku w strefach wybu-

chowych i są dostępne dla gazów i par wybuchowych (CC) lub 

dla gazów toksycznych, tlenu i wodoru (EC).

Alarm
Wizualny i dźwiękowy alarm dzięki jasnym diodom LED i zintegrowa-

nej syrenie (90dB).

Bus-system
Połączenie Modbus do komunikacji danych z kilkoma nadajnikami.

Wbudowany przekaźnik
Dodatkowe wyjście przekaźnikowe do podłączenia innej sygnalizacji 

alarmowej.

Stopnie ochrony
Opcjonalnie zwiększone bezpieczeństwo [e] lub iskrobezpieczne [i] z 

dopuszczeniem dla strefy Ex 0.

Seria 28
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Mierniki stacjonarne

Model
Sensory Wyświe-

tlacz
Alarm

Przekaź-
niki 

Bus- 
system

Do strefy 
ExCC EC

CC28 − − − − − 1, 2
CC28 D − − − − 1, 2
CC28 DA − − − 1, 2
EC28 − − − − − 1, 2
EC28 D − − − − 1, 2
EC28 DA − − − 1, 2
EC28 DAR − − 1, 2
EC28 B − − − − 1, 2
EC28 DB − − − 1, 2
EC28 DAB − − 1, 2
EC28 i1 − − − − − 0, 1, 2
EC28 Di1 − − − − 0, 1, 2

« Wykrywanie 
gazów 

wybuchowych 
lub toksycznych 
w strefach Ex. »

1 Iskrobezpieczny [i]



Detektory gazów wybuchowych i CO2 w wykonaniu Ex. Senso-

ry wbudowane w przetwornik IR29 działają zgodnie z zasadą 

absorpcji podczerwieni. Dostosowanie do rodzaju monitorowa-

nego gazu odbywa się za pomocą specjalnych filtrów optycz-

nych w połączeniu z odpowiednimi krzywymi charakterystyk.

Bus-system
Połączenie Modbus do komunikacji danych z kilkoma nadajnikami.

Wyświetlacz
Wyjście zmierzonych wartości dodatkowo można odczytać poprzez 

zintegrowany wyświetlacz.

Stopnie ochrony
Opcjonalnie zwiększone bezpieczeństwo [e] lub iskrobezpieczne [i] z 

dopuszczeniem dla strefy Ex 0.

Seria 29

Mierniki stacjonarne

Model
Sensor

Wyświetlacz
Rejestrator 

danych
Bus- 

system
Do strefy Ex

IR

IR29 − − 1, 2
IR29 B − 1, 2
IR29 D − 1, 2
IR29 DB 1, 2
IR29 i − − 0, 1, 2
IR29 Di − 0, 1, 2
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« Bezobsługowe 
monitorowanie gazów 

wybuchowych i CO2 

nawet w strefi e Ex 0 . » 



Czujniki gazów i par wybuchowych z serii 33 są ognioszczelne i 

spełniają wymagania ochrony przed zapłonem typu "d".

Dla konwencjonalnych zastosowań przemysłowych, CC33 jest dostęp-

ny w malowanej obudowie z odlewanego ciśnieniowo aluminium i z 

kuloodpornego szkła o grubości 10 mm. Do zastosowań o specjalnych 

wymaganiach, np. w przemyśle spożywczym lub naftowym, dostępna 

jest nielakierowana obudowa ze stali nierdzewnej z kuloodporną szybą 

szklaną o grubości 15 mm. Obie wersje są również dostępne z interfej-

sem 4-20 mA/ACDC lub RS485.

W serii 33 zastosowano również wysokiej jakości i trwałe uszczelki Vi-

ton, które wytrzymują najtrudniejsze warunki pracy przez wiele lat. 

Dodatkowo, gwinty wlotów przewodów i czujnika są zaprojektowane 

jako stożkowe gwinty ½"-NPT lub ¾"-NPT. 

W połączeniu z opcjonalnym tubą Ex, detektory serii 33 mogą być rów-

nież skonfigurowane jako samodzielne lokalne systemy detekcji gazu. 

Dwa progi alarmowe mogą być konfigurowane indywidualnie, a prze-

kaźniki dowolnie programowane.

Seria 33
« Dostępny również z 

obudową z ognioodpornej 
stali nierdzewnej. » 
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Mierniki stacjonarne
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Seria 22 detektorów GfG charakteryzuje się dużym wyborem czuj-

ników i kompaktową konstrukcją. To sprawia, że jest to idealny 

wybór dla szerokiego spektrum zastosowań, w których nie ma 

zwiększonych wymagań w zakresie ochrony przeciwwybuchowej.

Wszystkie modele dostępne są w wariancie D z opcjonalnym wyświe-

tlaczem i zintegrowanymi alarmami wizualnymi oraz dźwiękowymi. 

CC22: Miernik z czujnikiem katalitycznym do pełnego pomiaru 

 gazów i par wybuchowych.

CS22:  Miernik o długiej żywotności, z czujnikiem półprzewodnikowym 

 do wykrywania amoniaku i czynników chłodniczych.

EC22:  Idealny miernik z czujnikiem elektrochemicznym do 

 monitorowania gazów toksycznych, tlenu lub wodoru.

IR22:  Odporny na zatrucia sensor wykorzystujący metodę 

 podczerwieni dla gazów wybuchowych i CO2.

ZD22: Miernik z czujnikiem dwutlenku cyrkonu do selektywnego, 

 długookresowego monitorowania tlenu.

Seria 22 « Sprawdzone mierniki 
do szerokiego zakresu 

zastosowań. »
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Mierniki stacjonarne

Wszystkie modele dostępne są w wariancie D z opcjonalnym wyświe-

tlaczem i zintegrowanymi alarmami wizualnymi oraz dźwiękowymi. 

 Miernik z czujnikiem katalitycznym do pełnego pomiaru 

  Miernik o długiej żywotności, z czujnikiem półprzewodnikowym 

 monitorowania gazów toksycznych, tlenu lub wodoru.

 Miernik z czujnikiem dwutlenku cyrkonu do selektywnego, 
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MiniCal III

Żaden element nie jest tak wszechstronny w swoich właści-

wościach i zastosowaniach jak woda. Dlatego tym ważniejsze 

jest ciągłe monitorowanie jakości wody, aby w odpowiednim 

czasie wykluczyć lub przynajmniej zidentyfikować zagrożenia 

dla ludzi, środowiska i obiektów.

GfG oferuje Państwu specjalnie opracowane systemy pomiarowe 

do niezawodnego monitorowania mieszanin wody i solanki, selek-

tywnych pomiarów amoniaku i amonu, np. w obwodach chłod-

niczych, jak również rozwiązania dla stacji uzdatniania wody, w 

których wymagana jest technologia pomiaru pH, redoks lub chloru. 

Zakres jest uzupełniany przez odpowiednie przetworniki do wy-

krywania gazów wybuchowych lub toksycznych oraz czynników 

chłodniczych.

METROLOGIA 
WODNA

Metrologia wodna

MiniCal III 
do pomiaru jonoselektywnego w obwodach chłodzenia

Obiegi wody chłodzącej z czynnikiem chłodniczym amonia-

kalnym muszą być stale monitorowane pod kątem wycieków 

w celu zapewnienia długotrwałego bezpieczeństwa instalacji 

oraz w przypadku systemów otwartych pod kątem zgodności 

z wymogami ochrony środowiska.

W tym celu metody pomiarów selektywnych sprawdziły się bez-

pośrednio w obwodzie wtórnym. System MiniCal III selektywnie 

mierzy przecieki nawet w najmniejszych stężeniach, zarówno w 

normalnych zbiornikach wodnych, jak i w obiegu wody i solanki. 

Wybór odpowiednich rozwiązań MiniCal zależy od miejsca insta-

lacji. Medium może być pobierane i zwracane bezpośrednio do 

rurociągów, mierzone w zbiornikach lub na bazie swobodnego 

przepływu. Urządzenia są elastyczne w użyciu, łatwe w montażu i 

charakteryzują się modułową konstrukcją.

« Woda i powietrze, dwa 
podstawowe media, od których 

zależy całe życie, stały się 
globalnymi śmietnikami. » 

Jacques-Yves Cousteau

METROLOGIA 
WODNA

Woda i powietrze, dwa 
podstawowe media, od których 



Odbiór 
techniczny

SzkoleniaSerwis
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Serwis i wsparcie Szkolenia

Doradztwo 
techniczne*
Zespół GfG jest dla Państwa aktywnym 
partnerem, od profesjonalnej instalacji 
przez odbiór techniczny po wsparcie 
podczas eksploatacji. 

Oczywiście, obejmuje to również:

» Regularną konserwacje

» Niezawodne zaopatrzenie w części eksploatacyjne

» Szybką naprawę w przypadku usterki

W tym celu wykwalifikowani technicy serwisowi są 

do Państwa dyspozycji zarówno w terenie, jak i w 

naszym specjalistycznym warsztacie.

Kontakt:  +48 22 796 25 51

* Skontaktuj się z nami i sprawdź swoje możliwości rozwiązań.

Sesje szkoleniowe
Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet przy korzysta-

niu z detektorów przenośnych. Niezbędne jest wyko-

nywanie okresowych przeglądów oraz odpowiednia 

konserwacja sprzętu. W zależności od zadania, wy-

maga to odpowiednio przeszkolonego personelu. W 

przybliżeniu można wyróżnić trzy poziomy kwalifikacji: 

Osoba przeszkolona

Każdy pracownik korzystający z urządzeń pomia-

rowych gazu lub wykonujący prace w zakresie 

systemów ostrzegania przed gazem musi być prze-

szkolony w zakresie ich obsługi i prawidłowego za-

chowania w przypadku wystąpienia alarmu. 

Wykwalifikowany specjalista 

Po przeszkoleniu wykwalifikowani pracownicy mogą 

przeprowadzać regularne kontrole funkcjonalne. GfG 

oferuje odpowiednie szkolenia i dokształcanie w zakre-

sie nauczania i kwalifikacji. GfG oferuje odpowiednie 

szkolenia i dokształcanie na obu poziomach kwalifikacji.

Wykwalifikowany personel

W przypadku wszystkich kontroli i czynności, które 

mogą być wykonywane wyłącznie przez kompetent-

ny personel, istnieją sprawdzone umowy o świadcze-

nie usług GfG
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