ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ТЕМІО”

ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР
В А Р Т А 1 - 03.14
В А Р Т А 1 - 03.24
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ИТЕМ. 411712.001-01 ИМ

ЗМІСТ
Стор.
Вступ .................................................................................................................... 2
1. Загальні вказівки ............................................................................................. 2
2. Загальний вигляд газосигналізатора ............................................................. 4
3. Монтаж газосигналізатора ………………………......................................... 9
4. Схема підключення зовнішніх виконавчих пристроїв (варіант)……….… 21
5. Перевірка газосигналізатора після монтажу ................................................ 22
Додаток А Характеристики газових сумішей………………..…………….… 28
Додаток Б Номінальні значення порогів спрацювання
29
сигналізації та границі похибок .
Додаток В Номінальна функція перетворення ……………….……………. 30
Додаток Г Плата процесора з сервісним роз’ємом та органами
регулювання давачів газосигналізаторів ВАРТА 1-03.14 (виконання Д-14) 31
Додаток Д Плата процесора з органами регулювання давачів
газосигналізаторів ВАРТА 1-03.24 (виконання Д-24)………………………. 32
Додаток Е Зведена таблиця стану сигналізації газосигналізаторів………. 33
Додаток Є Давач. Загальний вигляд і засоби вибухозахисту…………...… 39

2

ВСТУП
Дана інструкція з монтажу (далі – інструкція) містить відомості, необхідні для правильної
підготовки до монтажу, проведенню монтажних робіт і введення в експлуатацію
газосигналізаторів ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П) та ВАРТА 1-03.24 (ВАРТА 1-03.24П) (далі
–газосигналізатор).
В інструкції наведені модифікації газосигналізаторів, що виготовляються ТОВ „ТЕМІО”,
схеми з’єднання зовнішніх пристроїв.
Перед монтажем і введенням в експлуатацію газосигналізатора необхідно ознайомитися з
даною інструкцією, а також з настановою з експлуатації ВАРТА 1-03.14 (ИТЕМ.411712.001-01 РЭ
) або настановою з експлуатації ВАРТА 1-03.24 (ИТЕМ.411712.001-04 РЭ ).
1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
1.1 Газосигналізатори призначені для автоматичного безперервного контролю
довибухонебезпечних концентрацій горючих і гранично допустимих концентрацій токсичних газів
(згідно з таблицею 1) в повітрі та його температури, видачі світлової і звукової сигналізації,
електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при
перевищенні встановлених значень об’ємних часток контрольованих газів або температури
повітря.
Згідно з замовленням користувача є можливість (як додаткова опція) підключення
газосигналізатора до системи контролю вищого рівня з використанням інтерфейсу «RS-485»
(протокол «Modbus RTU»).
1.2 Газосигналізатори можуть застосовуватись для контролю загазованості повітря в газових
котельних, газокомпресорних станціях, промислових і громадських спорудах та інших об’єктах.
1.3 Основні технічні характеристики газосигналізаторів наведені в настановах з експлуатації
газосигналізаторів. Контрольовані гази і пари та їх умовні позначення наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Горючі гази і пари
Контрольований компонент
Метан
Пропан (бутан)
Водень
Гексан (пари бензину, пари
дизельного палива)
Пари етилового спирту
Бензол
Етилен
Ацетон
Ацетилен
Диметиловий ефір (метиловий ефір)
Інші вуглеводні

Умовне
позначення
СН4
С3Н8
Н2

Токсичні гази
Контрольований
Умовне
компонент
позначення
Оксид вуглецю
СО
Аміак
NH3
Сірководень
H2S

С6Н14
С2Н5ОН
С6Н6
С2Н4
С3Н6О
С2Н2
С2Н6О

Інші гази
Діоксид вуглецю

СО2

1.4 В залежності від джерела живлення виготовляються газосигналізатори з живленням:
– змінним струмом напругою 230 В – ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.24;
– постійним струмом напругою 12 В – ВАРТА 1-03.14П, ВАРТА 1-03.24П.
1.5 З метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, пошкодження газосигналізаторів
та зовнішніх виконавчих пристроїв РЕКОМЕНДОВАНО:
– для живлення зовнішніх виконавчих пристроїв, що підключені до газосигналізаторів
ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.24, використовувати напругу зі змінним струмом 230 В;
– для живлення зовнішніх виконавчих пристроїв, що підключені до газосигналізаторів
ВАРТА 1-03.14П, ВАРТА 1-03.24П використовувати напругу постійним струмом 12 В.
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2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ
В залежності від особливостей об’єкту підключення давачів до блоку управління
газосигналізатора може бути здійснено по одно чи двопроменевій схемі відповідно:
для ВАРТА 1-03.14 - рисунок 1а, рисунок 1б;
для ВАРТА 1-03.24 - рисунок 2а, рисунок 2б.
Кількість підключених давачів до кожного променя магістралі та їх типи можуть бути
різними, але загальна кількість давачів, що підключено до блоку управлення не повинна
перевищувати:
для ВАРТА 1-03.14 - 14 одиниць;
для ВАРТА 1-03.24 - 24 одиниці.

Рисунок 1а – Основна магістраль з однопроменевою схемою
підключення повного комплекту давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.14
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Рисунок 1б – Основна магістраль з двопроменевою схемою підключення
повного комплекту давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.14
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Рисунок 2а – Основна магістраль з однопроменевою схемою підключення повного
комплекту давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.24
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Рисунок 2б – Основна магістраль з двопроменевою схемою підключення
повного комплекту давачів газосигналізатора ВАРТА 1-03.24
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3. МОНТАЖ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА
3.1 Монтаж газосигналізатора повинен виконуватись спеціалізованим підприємством згідно
з:
проектним рішенням;
настановою з експлуатації та інструкцією з монтажу;
«Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
(ДНАОП 40.1-1.32-01);
«Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (ДНАОП 40.1.21-98);
«Інструкцією з монтажу електрообладнання, силових і освітлювальних мереж
вибухонебезпечних зон» (ВСН 332-74).
3.2 Комплект газосигналізатора складається із блока управління (далі- БУ) і до 14 (24)
вимірювальних перетворювачів (далі - давачі) газу і (або) температури в різних комбінаціях по
типах.
Блоки управління газосигналізатора встановлюватись тільки поза вибухонебезпечними
зонами, в приміщеннях з нормальними кліматичними умовами.
3.3 Кріплення блоку управління газосигналізатора (рисунок 3) на місці експлуатації до
несучих конструкцій об’єкту здійснюється у послідовності:
– на обраному місці встановлення БУ закріпити DIN-рейку;
– тримачами, що встановлені на тильному боці корпусу БУ закріпити його на DIN - рейці.
Всі елементи кріплення входять в комплект поставки блоку управління.

Рисунок 3 - Кріплення блоку управління до DIN - рейки
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3.4 Перед тим як приступити до монтажу давача, необхідно здійснити його зовнішній огляд.
При цьому слід звернути увагу на :
– наявність марковання вибухозахисту і попереджувального напису, знаки вибухозахисту
повинні бути контрастними і зберігатись весь строк служби виробу;
– відсутність пошкоджень оболонки;
– відсутність пошкоджень (тріщин, відколів, розкришування) вогнеперешкоджувача
(фільтру) головки давача;
– наявність всіх кріпильних елементів;
– наявність та цілісність ущільнення в з’єднанні “кришка-корпус”;
– стан ущільнюючих пристроїв кришки та кабельних вводів;
– наявність заземлюючих пристроїв.
УВАГА! Обов’язково перевірити стан вибухозахисних поверхонь кришки і корпусу давача.
На цих поверхнях не повинно бути раковин, тріщин, механічних пошкоджень, покриття фарбою.
3.5. Всі монтажні роботи необхідно проводити при відключеному живленні
газосигналізатора. З метою створення магістралі (рисунки 1а, 2а, рисунки 1б, 2б), забезпечення
встановленого рівня вибухозахисту давачів та вказаного рівня «ІР» блоку управління для монтажу
застосувати кабель тільки круглого перерізу з зовнішнім діаметром від 6 мм до 9 мм типу КВВГэ4. Також дозволяється застосовувати кабель типу FTP stranded (solid) 4…10 pair 24 AWG або
стаціонарний телефонний кабель, наприклад ТСВ 10х2х0.4. В цьому випадку необхідно задіяти
одну кручену пару (біфіляр) для диференційного сигналу (“+DATA” і “-DATA”) незалежно від
загальної довжини магістралі. Інші дроти кабелю попарно розподілити та задіяти для
електроживлення датчиків. В один кабельний ввід дозволяється вводити тільки один кабель.
Загальна довжина магістралі та площа перерізу жили кабелю при електроживленні від БУ
означеної кількості та типу давачів визначаються за допомогою методики та розрахункової
програми що розміщена на сайті www.temio.com.ua в розділі «Спеціалістам».
Примітки:
1. У випадку підключення давачів за двопроменевою схемою, загальна довжина кожного
променю обчислюється в залежності від кількості підключених до нього давачів;
2. Якщо загальна довжина магістралі складає більш ніж 1200 м, рекомендовано застосувати
повторювачі сигналів (наприклад, і7510 або EX9510, або ND6510, або ADAM4510 тощо).
3.6 Давачі необхідно встановлювати в зонах приміщень, згідно з розділом «Призначення та
галузь застосування» як найближче до можливих джерел витоку газів у вертикальному положенні,
головкою давачів донизу.
3.7 Давач повинен бути заземлений за допомогою заземлюючих пристроїв, позначених
знаком заземлення:
- зовнішнього, розташованого на верхній стінці корпусу давача;
- внутрішніх, розташованих всередині корпусу давача симетрично по діагоналі.
Перехідний опір між заземлюючим затискачем та кожною металевою частиною оболонки,
повинен бути не більше 0,1 Ом.
3.8. По завершенню монтажу перевіряється величина опору заземлюючого пристрою, яка
повинна складати не більше 4 Ом.
3.9 Для монтажу давача на місті експлуатації необхідно:
– прикрутити до корпусу давача монтажний кронштейн 2-ма шурупами;
– прикрутити до стіни чи до стелі відповідний монтажний кронштейн з давачем 2-ма
шурупами
з дюбелями.
Всі елементи кріплення входять в комплект поставки давача.
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3.10 Підключення давачів виконується за допомогою викрутки хрестоподібної Ø3мм,
викрутки плоскої Ø3мм та пінцету. Перед підключенням давача на кабель надіти в такій
послідовності: муфту ущільнюючу різьбою у бік кабельного входу – шайбу металеву – гумовий
ущільнювач фаскою у бік кабельного входу. Зняти з кабелю зовнішню ізоляцію на 50 мм. Кінці
проводів кабелю оголити на 6 мм і залудити (встановити наконечники). Для внутрішнього
заземлення екран кабелю розплести та скрутити в окремий струмопровідник, залудити та
припаяти клеми заземлення.
3.11 Зняти кришку давача, просунути підготовлений кінець кабелю всередину давача через
кабельний вхід. Ввести кабель до упору ізоляції проводів у відповідні контакти клемної колодки
та закріпити. Клеми заземлення гвинтом з напівкруглою головкою прикрутити до внутрішньої
стінки корпусу давача. Зовнішнє заземлення виконується окремим проводом ПВ з перерізом не
менше 1 мм2 до існуючих шин заземлення об’єкту і кріпиться до корпусу давача за допомогою
клеми заземлення (у відповідності з рисунком 4).
Місце з’єднання кабелю та кабельного вводу ущільнити у наступному порядку: у кабельний
вхід вставити гумовий ущільнювач, шайбу та закрутити муфту ущільнюючу (рисунок 4).
Примітка
1. Клеми внутрішнього заземлення (2 од.) та клема зовнішнього заземлення (1 од.) входять в
комплект поставки давача;
2. Кабель підключення до зовнішнього заземлення в комплект поставки давача не входить.
Спеціальні умови застосування: при монтажі має бути забезпечене додаткове кріплення
кабелю зовнішнього електричного живлення давачів в системі прокладання, а також в
безпосередній близькості від кабельного вводу, щоб унеможливити його висмикування або
перекручування .

Рисунок 4 - Підключення жил кабелю до клемника давача та внутрішнього заземлення
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3.12 Узгоджувальні
встановлюються:

резистори

(рисунок

5),

які

входять

в

комплект

поставки,

Рисунок 5 - Схема узгодження загальної магістралі
- в кінцевому давачу загальної магістралі на вільному від кабелю боці клемника та на
клемнику блока управління, паралельно підключенню загальної магістралі, якщо схема
підключення давачів відповідає рисункам 1а, 2а;
- або в кінцевих давачах 2-х променевої загальної магістралі на вільному від кабелю боці
клемника давача, якщо схема відповідає рисункам 1б, 2б. В цьому випадку узгоджувач в блоці
управління не встановлюється.
3.13 УВАГА! Для забезпечення герметизації кінцевих давачів невикористані кабельні вводи
обов’язково закрити заглушками з комплекту постачання блоку управління газосигналізатора
(таблиця 3, паспорт на газосигналізатор ВАРТА 1, ИТЕМ.411712.001 ПС).
Порядок монтажу заглушки показано на рисунку 6. Металева шайба з комплекту кабельного
входу при цьому не використовується.

Рисунок 6 - Герметизація незадіяного кабельного входу кінцевого давача
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3.14 Кришку давача, яка знімалась при монтажі необхідно встановити на місце і звернути
увагу на її повне прилягання до корпусу.
Забезпечити рівномірне затягування кріпильних гвинтів із зусиллям 11Нм, перевірити
ширину щілини між корпусом і кришкою за допомогою стандартних щупів, наприклад, набору
вимірювальних щупів № 2 (номінальна товщина від 0,02 до 0,50 мм з кроком 0,05). Ширина
щілини по всьому периметру має бути менше 0,1мм.
3.15 Зовнішні пристрої (електромагнітний клапан, світозвукосигнальні пристрої)
підключають силовим кабелем типу ПВС перерізом жили не менш як 1 мм 2. Для цього необхідно
зняти кришку клемної колодки блоку управління (рисунок 1) та під’єднати зовнішні пристрої до
відповідних клем (рисунок 8).
Примітка - При використанні обмотки електромагнітного клапана напругою 12В та
номінальною потужністю >30Вт, рекомендовано управляти клапаном через джерело постійного
струму напругою 12В, Р > 50 Вт.
Для розмножування контактів рекомендовано застосування клемної колодки.
3.16 Окремий вхід «Пож.» блоку управління для прийому сигналу від контакту
розмикаючого (або замикаючого) типу (пожежна сигналізація, кінцевий перемикач і т.п.), при
спрацюванні якого видається звуковий сигнал та сигнали на зовнішні виконавчі пристрої, що
відповідають попереджувальній сигналізації (ПОРІГ І). При збереженні стану протягом 30 сек
(для Варта 1-03.24 – 5 сек) засвічується червоний світлодіод ТРИВОГА та видаються виконавчі
сигнали на зовнішні пристрої. Для використання цього входу необхідно видалити перемичку з
клемника та підключити контакти давача. Даний вхід може бути використаний для сигналізації
факту проникнення на об’єкт.
Також «сухі» контакти блоку управління «Відмова» реалізовані з метою сигналізування
щодо зникнення живлення газосигналізатора (тобто його відключення). У разі зникнення напруги
живлення приладу здійснюється перекриття подачі газу з газової магістралі до
газовикористовуючого обладнання (п. 6.6.2 настанови з експлуатації).
3.17 Оповіщувач і світлозвукосигнальне табло встановлюються у місцях найбільшого
скупчення людей, наприклад, при вході в приміщення котельної, при в’їзді/виїзді з паркінгу, в
під’їзді житлового будинку, тощо.
3.18 Забезпечити підключення блоку управління газосигналізатора до мережі
електроживлення (рисунок 8). У разі використання блоку безперебійного живлення (надалі - ББЖ)
підключити вихід ББЖ до клем електроживлення (~230V, клеми N та L) на клемній колодці блоку
управління газосигналізатора (додаток В).
3.19 У приладі при випуску з виробництва встановлено режим «контроль електромережі
230В» (виконання Варта 1-03.24, перемички на клемах «АС контр», додаток В), який у випадку
зникнення напруги живлення приладу забезпечує перекриття подачі газу з газової магістралі.
У разі, коли газовикористовуюче обладнання отримує живлення від іншого фідера ніж
газосигналізатор, необхідно: відкрити кришку клемника, зняти перемички (додаток В) та
під’єднати до клем «АС контр» кабель від електромережі 230В газовикористовуючого
обладнання, закрити кришку клемника. При такій комутації, у разі зникнення живлення, також
забезпечується перекриття подачі газу з газової магістралі до газовикористовуючого обладнання.
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3.20 При зовнішньому прокладанні кабельних ліній використовуються пластмасові короба
типу KOPOS, які не підтримують горіння. В підвальних приміщеннях прокладають кабельні лінії в
металорукаві типу РЗ-Ц-Х-15,20. У вибухонебезпечних зонах кабельні лінії газосигналізатора
прокладають у відповідності з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок» ДНАОП 0.00-1.32-01, глава 4.
3.21 Логічний номер давача відповідає номеру каналу на передній панелі блоку управління
чи на рідкокристалічному екрані.
УВАГА! Забороняється використовувати давачі з однаковим логічним номером
(логічний номер давача вказується на шильдику додатково до заводського номеру). При
повторному замовленні давачів до вже існуючого блоку, вказувати необхідний вільний логічний
номер давача, щоб уникнути підключення кількох давачів з однаковими логічними номерами до
загальної магістралі.
3.22 З метою підключення газосигналізатора до системи контролю вищого рівня та
передавання інформації про поточний стан кожного давача, на бічній стінці корпусу блока
управління газосигналізатора розташовано клемник, який дозволяє забезпечити зв'язок зі
споживачем інформації за ізольованим інтерфейсом «RS-485» по протоколу «Modbus RTU».

Рисунок 7 - Схема клемника
Підключення до інтерфейсу рекомендовано виконувати кабелем з крученими парами
(біфілярами) наступним чином:
- від’єднати кабельну частину роз’єму інтерфейсного від блоку управління;
- підключити пару проводів кабелю з диференційним сигналом від споживача інформації до
відповідних клем кабельної частини роз’єму інтерфейсного: «DATA-» підключити до «D-»,
«DATA+» підключити до «D+». Дозволяється підключити екран кабелю від споживача до клеми
«GND», але це робити необов’язково.
- з’єднати кабельну частину роз’єму інтерфейсного з блоком управління;
- зафіксувати кабельну частину роз’єму інтерфейсного гвинтами з метою запобігання його
випадкового від’єднання.
Команди протоколу Modbus RTU, що підтримує газосигналізатор, наведені у настанові з
експлуатації (ВАРТА 1-03.14 - ИТЕМ.411712.001-01 РЭ; ВАРТА 1-03.24 - ИТЕМ.411712.001-04
РЭ).
УВАГА! В залежності від рівня вібраційних та інших шкідливих впливів необхідно, з
встановленою на підприємстві періодичністю, але не рідше ніж вказано в розділі 7 настанови з
експлуатації (ИТЕМ. 411712.001-01 РЭ, ИТЕМ. 411712.001-04 РЭ) перевіряти стан місць
герметизації що впливають на рівень вибухозахисту та ІР-захисту газосигналізатора (Додаток Є).
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ЗАБОРОНЕНА! Експлуатація газосигналізатора з пошкодженими
елементами вибухозахисту та ІР-захисту.
За додатковою інформацією звертатися до фірми-виробника.

чи

відсутніми

4. СХЕМА
підключення зовнішніх виконавчих пристроїв

Рисунок 8 – Схема підключення зовнішніх виконавчих пристроїв (варіант)

5. ПЕРЕВІРКА ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА ПІСЛЯ МОНТАЖУ
5.1.1 Після вмикання блоку управління газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 до мережі світиться індикатор зеленого кольору «220В». Світлодіоди Норма і Лінія повинні почергово
світитися зеленим кольором протягом прогрівання у каналах до яких під’єднано давачі та постійно
світитися світлодіоди ЛІНІЯ у вільних каналах.
Після прогрівання (не більше ніж через 5 хв, з давачами аміаку-не більше 40 хв.) на блоці
управління повинні світитися зелені світлодіоди індикації стану давачів у відповідних каналах.
Натиснути та утримувати кнопку «ТЕСТ», при цьому в усіх каналах світяться світлодіоди Лінія,
Аварія, Норма, Поріг 1 та Поріг 2, видається звуковий сигнал і по закінченню часу затримки, не
більше 30 секунд, засвічується сигнал «ТРИВОГА» та видаються сигнали на спрацювання всіх
зовнішніх пристроїв. Для повернення приладу в режим «ЧЕРГУВАННЯ» необхідно натиснути
кнопку СТОП, світлодіоди Аварія, Поріг 1, Поріг 2 і Тривога гаснуть, звуковий сигнал
припиняється, що свідчить про справність блоку управління газосигналізатора.
5.1.2 Після вмикання блоку управління газосигналізатора ВАРТА 1-03.24 до мережі зелений
світлодіод «НОРМА» блимає з частотою 1 Hz, на екрані висвічується повідомлення «Прогрев
канал № хх». Після прогрівання (не більше ніж через 5 хв, з давачами аміаку-не більше 40 хв.)
переключити газосигналізатор у режим «СЕРВІС» та перевірити його параметри у відповідності з
настановою з експлуатації. Після перевірки газосигналізатора переключити його у режим
«ЧЕРГУВАННЯ».
5.1.3 Зведені дані щодо стану сигналізації та управляючих сигналів на виконавчі пристрої
наведено у додатку Е.
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5.1.4 Після ввімкнення газосигналізаторів на контактах клемної колодки «12 В» постійно
присутній електричний сигнал від вбудованого джерела живлення на зовнішні пристрої (напруга
постійного струму номінальним значенням 12 В з навантажувальною здатністю до 0,25 А).
5.1.5 У разі зникнення електроживлення з контактів «Контроль мережі»:
- спрацьовують обидва реле «Поріг 2»;
- імпульсні джерела «12 В імп.» та «220 В імп.»
Це призведе до перекриття газу з газової магістралі до газовикористовуючого обладнання.
5.2 Перелік та способи усунення можливих несправностей при монтажу приладу.
5.2.1 Якщо давач підключено, але після ввімкнення блоку управління у відповідному каналі
світиться жовтий світлодіод Лінія (для ВАРТА 1.03-24 - на екрані повідомлення «Підключено
ХХ» не співпадає з кількістю реально підключених здавачів) – це може свідчити про:
- помилкове підключення давача –перевірити відповідність підключення жил кабелю до
клемника;
- електроживлення давача знаходиться на неприпустимому рівні (менше 7,0 В) – збільшити
площу перерізу жил кабелю електроживлення давача або зменшити довжину кабелю;
- електроживлення або інформаційний обмін давача відсутні (обрив однієї або декількох жил
в кабелі) – перевірити цілісність кабелю;
- неузгоджена магістраль – відсутні або невірно встановлені узгоджувачі магістралі –
послідовно перевірити наявність та правильність їх встановлення у визначених місцях;
- наявність двох та більше давачів з однаковими логічними номерами – потрібно замінити
давачі, що мають однаковий логічний номер.
5.2.2 Якщо прогрівання не завершується за визначений час (п.п. 5.1.1, 5.1.2) та у
відповідному каналі поперемінно світяться світлодіоди Норма і Лінія (для ВАРТА 1.03-24
зелений світлодіод «НОРМА» блимає з частотою 1 Hz, на екрані висвічується повідомлення
«Прогрев канал № хх».) – це свідчить про:
- електроживлення давача знаходиться на неприпустимому низькому рівні (менше 7,0 В) –
збільшити площу перерізу жил кабелю електроживлення давача або зменшити довжину кабелю;
- неприпустимо високий рівень індустріальних радіоперешкод на території розміщення
магістралі давачів – забезпечити відповідність рекомендаціям даної інструкції щодо кабелів для
електричних з’єднань давачів.
5.2.3 Якщо в процесі роботи спонтанно засвічується світлодіод Аварія (для ВАРТА 1.03-24 на екрані повідомлення «Датчик не отвечает канал № хх») – це свідчить про:
- неприпустимо високий рівень індустріальних радіоперешкод на території розміщення
магістралі давачів – забезпечити відповідність довжини кабелів та перерізу жил визначеної
кількості давачів у відповідності рекомендаціям п.3.5 даної інструкції;
- наявність агресивних повітряних сумішей (парів розчинників, розріджувачів тощо) –
негайно(!) усунути вплив агресивних повітряних сумішей;
- несправність давача (якщо можливість витоків газу виключена) - відправити давач до
сервісного центру.
5.3 Перевірку визначення газових концентрацій для давачів з напівпровідниковим
сенсором проводять після монтажу за допомогою повірочних газових сумішей (далі - ПГС).
Список ПГС наведений у додатку А.
5.3.1 Зібрати схему за рисунком 9 встановити балон з ПГС № 2 у відповідності з додатком А
в залежності від типу давача, що випробовується.
5.3.2 Ввімкнути газосигналізатор;
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5.3.3 Відкрити вентиль балону, встановити за допомогою ротаметра та вентиля точного
регулювання (далі ВТР) витрату ПГС через насадку 0,4±0,1 дм3/хв, продути газову лінію з
насадкою не менше 1 хв, встановити насадку на давач і запустити секундомір;
5.3.4 Зафіксувати стан світлової та звукової сигналізації через 2 хв (через 4 хв. для давачів
окису вуглецю та аміаку) з моменту подачі ПГС;
5.3.5 За допомогою приладу електровимірювального комбінованого зафіксувати стан
контактів реле і вихідних електричних сигналів;
5.3.6 Повторити операції з перерахувань 5.3.3 - 5.3.5 для кожного давача;
5.3.7 Повторити операції з перерахувань 5.3.1 – 5.3.5 із застосуванням ПГС № 3;
5.3.8 Результати перевірки вважаються позитивними, якщо:
- при подачі ПГС № 2 газосигналізатор видає звукову та світлову сигналізацію, відповідну
порогу 1, і не видає сигналізації, відповідної порогу 2;
- при подачі ПГС № 3 газосигналізатор послідовно видає послідовно звукову та світлову
сигналізацію, відповідну порогу 1 та порогу 2;
- стан контактів реле при спрацьовуванні (неспрацьовуванні) сигналізації та інших
управляючих сигналів на виконавчі пристрої відповідає наведеним у додатку Е.
5.4 Перевірку визначення газових концентрацій для давачів з термокаталітичними
сенсорами проводять після монтажу за допомогою повірочних газових сумішей (ПГС). Список
ПГС наведений у додатку А.
5.4.1 Зібрати схему за рисунком 9, встановити балон з ПГС № 2 у відповідності з додатком
А в залежності від типу давача, що випробовується;
5.4.2 Ввімкнути газосигналізатор.
5.4.3 Переконатись, що в атмосфері біля давача відсутні вимірювані компоненти.
Зафіксувати вихідний «нульовий» сигнал по приладу вимірювальному, який під’єднано до
контактів «-» та «Сенсор» сервісного роз’єму процесора (для давачів Д-14 додаток Г, для давачів
Д-24 пункт 8.3 настанови з експлуатації).
5.4.4 Відкрити вентиль балону, встановити за допомогою ротаметра та ВТР витрату ПГС
через насадку 0,4±0,1 дм3/хв; продути газову лінію з насадкою не менше 1 хв, встановити насадку
на давач і запустити секундомір;
5.4.5 Через 3 хв з моменту подачі ПГС зафіксувати за допомогою приладу
електровимірювального комбінованого значення вихідного сигналу і стан контактів реле, а також
стан світлової та звукової сигналізації;
5.4.6 Повторити операції з перерахувань 5.4.3 - 5.4.5 для кожного давача;
5.4.7 Повторити операції з перерахувань 5.4.1 - 5.4.5 із застосуванням ПГС № 3;
5.4.8 Визначити за допомогою номінальної функції перетворення (яка відповідає компоненту
що визначається, додаток В), значення концентрації цього компонента.
5.4.9 Розрахувати основну абсолютну похибку давача за формулою:
Δ = С - Спгс,
де: С - значення об'ємної частки компонента що визначено за допомогою номінальної
функції перетворення (п. 2.5), С = а * Х (п. 2.5), % НКГР и Х= U сенс.пгс – U сен.чп;
Снгс - об'ємна частка компонента в НГС, % НКГР що вказана в сертифікаті на НГС.
5.4.10 Результати перевірки вважаються позитивними, якщо відповідають п. 5.3.8. та
абсолютна похибка давача знаходиться в межах зазначених в додатку Б
5.5 Зібрати газосигналізатор (закріпити елементи, що були зняті під час перевірки п.п 5.3 –
5.4) та передати його споживачу в режимі «ЧЕРГУВАННЯ».
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1 - балон з ПГС; 2 - редуктор; 3 – вентиль ВТР; 4 – ротаметр; 5 - повірочна насадка;
6 –блок управління газосигналізатора; 7 – вимірювальні перетворювачі (давачі);
8 – прилад електровимірювальний комбінований

Рисунок 9 - Схема контролю характеристик газосигналізатора ВАРТА 1-03.14 (24)
Додаток А
Характеристики газових сумішей, які застосовуються для перевірки газосигналізатора
Номінальне
Границі допустимого
Границі допустимої
Компонентний
значення об’ємної відхилення об’ємної частки
№ ПГС
абсолютної похибки
склад
частки метану, % контрольованого газу від
атестації, %
(% НКГР)
номінального значення, %
2
0,75 (15)
0,03
0,02
СН4- повітря
3
1,25 (25)
0,06
0,04
2
0,0070
0,0007
0,0003
СО- повітря
3
0,0120
0,0007
0,0003
2
1.5%
± 25%
СО2-повітря
3
2,5%
± 25%
2
0,3 (15)
0,03
0,02
С3Н8- повітря
3
0,5 (25)
0,06
0,04
2
0,15(15)

0,008
 0,003
С6Н14- повітря
3
0,25 (25)
 0,01
 0,005
2
0,6 (15)

0,04
 0,03
Н2-повітря
3
1,0(25)
 0,05
 0,03
2
0,47(15)

0,06
 0,04
С2Н5ОН- повітря
3
0,78 (25)
 0,03
 0,02
2
25,0

1,5
 1,2
NH3-1 - повітря
3
75,0
 2,5
 3,5
2
250,0

10
 12
NH3-2 - повітря
3
625,0
 25
 30
2
0,29

0,015
 0,03
С2Н4 - повітря
3
0,58
 0,03
 0,05
2
0,18

0,009
 0,015
С6Н6 - повітря
3
0,35
 0,017
 0,03
2
С2Н6 - повітря
3
0,68 (25)
 0,006
 0,04
2
С2Н2 - повітря
3
0,58 (25)
 0,006
 0,04
2
С3Н6О- повітря
3
0,73 (25)
 0,006
 0,04
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Додаток Б
Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації та границі похибок
Номінальні значення
порогів спрацювання
сигналізації

Найменування компоненту
газової суміші

Метан
Пропан (бутан)
Окис вуглецю
Окис вуглецю ( ДХ-24)
Н2S (ДХ-24)
Аміак (ДА-24-1)
Аміак (ДА-24-2)
Діоксид вуглецю (ДО-24)
Пари бензину
Пари дизельного палива
Пари етилового спирту
Водень
Етилен
Бензол
Ацетон (об’єм. частка)
Ацетилен (об’єм. частка)
Диметиловий ефір (об. ч.)
Температура повітря

Поріг 1

Поріг 2

0,5 % об.
0,2 % об.
0,005 % об.
20 мг/м3
10 мг/м3
20 мг/м3
200 мг/м3
1% об.
0,1 % об.
0,1 % об.
0,31 % об.
0,4 % об.
0,23 % об.
0,14 % об.
0,29 %
0,23 %
0,27 %
70 0С

1,0 % об.
0,4 % об.
0,01 % об.
100 мг/м3
30 мг/м3
60 мг/м3
500 мг/м3
2% об.
0,2 % об.
0,2 % об.
0,62 % об.
0,8 % об.
0,46 % об
0,28 % об
0,58 %
0,46 %
0,54 %
70 0С

Границі допустимої похибки спрацювання сигналізації
Границі допустимої абсолютної похибки
Границі
допустимої
спрацювання сигналізації ()
відносної
похибки
спрацювання
сигналізації
()
в умовах
впливу
За іншими
За основним
граничних
компонентами
(повірочним)
робочих
компонентом ( 9 % НКГР) температур і
для горючих
відносної
( 5 % НКГР)
газів
вологості ( 7
% НКГР)
 0,25 % об.
 0,45 % об.
 0,35 % об.
 0,1 % об.
 0,18 % об.
 0,14 % об.
–
 0,002 % об.
 0,003 % об.
± 7,5 мг/м3
± 25% (Поріг 2)
--± 25%
(Поріг--1)
-–
 35 % (δ)
 25 %
-–
 35 % (δ)
 25 %
---± 25%
 0,05 % об.
 0,09 % об.
 0,07 % об.
 0,05 % об.
 0,09 % об.
 0,07 % об.
 0,16 % об.
 0,28 % об.
 0,22 % об.
 0,2 % об.
 0,36 % об.
 0,28 % об.
 0,115 % об.  0,207 % об
 0,16 % об
 0,07 % об
 0,126 % об
 0,1 % об
± 0,145 % об
± 0,261 % об
0,203
± 0,115 % об
± 0,207 % об
0,161
± 0,135 % об
± 0,243 % об
0,189
–
 5 0С
 10 ºС

Додаток В
Номінальна функція перетворення
(для вимірювальних перетворювачів термохімічного принципу дії):
С = аX,
де С - значення об'ємної частки компонента що визначається,%,
а - коефіцієнт пропорційності, який характеризує ступінь чутливості вимірювального
перетворювача до компоненту що визначається, %/В;
Х - значення вихідного сигналу, В, що вимірюється на контактах «–» та «сенсор» сервісного
роз’єму ХР1.
Значення коефіцієнта пропорційності для компонентів що визначаються:
- метан - 0,47;
- пропан (бутан) - 0,27;
- водень - 0,38;
- пари бензину (пари дизельного палива) - 0,26;
- пари етилового спирта – 0,33;
- етилен – 0,12;
- бензол – 0,27
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Додаток Г
ПЛАТА ПРОЦЕСОРА З СЕРВІСНИМ РОЗ’ЄМОМ ТА
ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДАВАЧІВ
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ ВАРТА 1-03.14 (виконання Д-14)

Додаток Д
ПЛАТА ПРОЦЕСОРА З ОРГАНАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДАВАЧІВ
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ
ВАРТА 1-03.24 (виконання Д-24)
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Додаток Е
Таблиця Е.1 Зведена таблиця стану сигналізації газосигналізатора ВАРТА 1-03.24
при визначених параметрах середовища
Параметри
стану і
середовища

Звукова
сигналізація

ПРОГРІВАННЯ

Після ввімкнення

Ні

НОРМА

Загазованість та
температура
середовища в
нормі

Ні

№
Режими
з/п газосигналізатора
1

2

3

4

5

6

Світлодіодна
сигналізація
Зелений світлодіод
«НОРМА» блимає
з частотою 1 Hz
Постійне світіння
зеленого
світлодіоду
«НОРМА»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Загазованість
Внутрішня
середовища 30%
сирена
від рівня ПОРІГ 1 з частотою 1 Hz

ПОРІГ 1

Загазованість
середовища
Внутрішня
досягла рівня
сирена
ПОРІГ 1 чи вище з частотою 2 Hz
за нього

Синій світлодіод
«ГАЗ» блимає з
частотою 1 Hz

Синій світлодіод
«ГАЗ» блимає з
частотою 2 Hz

1.Загазованість
середовища
досягла рівня
ПОРІГ 2 чи вище
за нього

1.Внутрішня
сирена
з частотою
4 Hz

1.Синій
світлодіод «ГАЗ»
блимає з
частотою 4 Hz

2. Температура
середовища
більше ніж 70ОС ±
5 ОС

2.Внутрішня
сирена
з частотою
4 Hz

2.Ні

1.Загазованість
середовища рівна
чи
більше ніж рівень
ПОРІГ 2 та триває
довше 30 секунд

1.Внутрішня
сирена
з частотою
4 Hz

Повідомлення
на екрані

Сигнали на
виконавчі
пристрої

«Прогрев
канал № хх»

Ні

«Норма»

Ні

«ГАЗ!!!
тип давача,
поточна
концентрація,
канал № хх»
«ПОРОГ 1
тип давача,
поточна
концентрація,
канал № хх»

1.«ПОРОГ 2
тип давача,
поточна
концентрація,
канал № хх»

ПОРІГ 2

1.Червоний
світлодіод
«ТРИВОГА» та
синій світлодіод
«ГАЗ» блимають з
частотою 4 Hz

2. «Т>700C
канал № хх»

1.«ТРЕВОГА!
тип давача,
поточна
концентрація,
канал № хх»

ТРИВОГА
2.Температура
2.Внутрішня
середовища більше
сирена
ніж 70ОС ± 5ОС
з частотою
триває довше 30
4 Hz
секунд
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2.Червоний
світлодіод
«ТРИВОГА»
блимає з
частотою 4 Hz

2. «Т>700C
канал № хх»

Видається
пульсуюча
напруга
=12 В частотою
1 Hz на клеми
«Сирена».
1. Спрацьовує
реле «Поріг1»
2. Видається
пульсуюча
напруга =12 В
частотою 2 Hz на
клеми «Сирена».
1.Реле
«ПОРІГ 1»
залишається
у
включеному
стані
2.
Видається
пульсуюча
напруга
=12 В
частотою 4 Hz на
клеми «Сирена».
1.Спрацьовує
реле
«Поріг 1»
2.
Видається
пульсуюча
напруга
=12 В
частотою 4 Hz на
клеми «Сирена».
Для обох
ситуацій:
1. Реле «Поріг1»
залишається у
включеному
стані;
2.Спрацьовують:
- обидва реле
«Поріг2»;
- імпульсні
джерела «12 В
імп.» та «220 В
імп.»
3.
Видається
пульсуюча
напруга =12 В
часто-тою 4 Hz
на
клеми
«Сирена»..

Продовження Таблиці Е.1
Режими
Параметри
№
газосигналізато
стану і
з/п
ра
середовища
1.Давач, який
працював, не
відповідає на
запити БУ
газосигналізатора
2. Давач, який
працював не відповідає на запити
7
АВАРІЯ
БУ
газосигналізатора
більше 30 сек

Звукова
сигналізація

«ПОЖЕЖА» 1.Спрацювали
(Проникнення) контакти «ПОЖ»

1.Жовтий
світлодіод
«АВАРІЯ» блимає
з частотою 1 Hz

2.Внутрішня
сирена з
частотою 2 Hz

2.Червоний
світлодіод
2.«АВАРИЯ! Не
«ТРИВОГА» бли- отвечает канал
має з частотою 2 №хх»
Hz

ВІДМОВА

1.«Датчик не
отвечает
канал
№ хх»

Сигнали на
виконавчі
пристрої
1.Видається
пульсуюча напруга
=12 В частотою 1 Hz
на клеми «Сирена».

1.Видається
пульсуюча напруга
=12 В часто-тою 2 Hz
на клеми «Сирена».
2. Спрацьовує реле
«Відмові»
1.Видається
3.Червоний
3.«НЕСПРАВНО пульсуюча напруга
світлодіод
СТЬ!»
=12 В часто-тою 2 Hz
«ТРЕВОГА»
Обращайтесь к на клеми «Сирена».
блимає з часпроизводителю 2. Спрацьовує реле
тотою 2 Hz
«Відмові»
1. Спрацьовує реле
Червоний світло«Поріг1»
діод «ТРЕВОГА» «ТРЕВОГА!»
2. Видається
блимає з частотою
пульсуюча напруга
2 Hz
=12 В часто-тою 2 Hz
на клеми «Сирена».
1. Реле «Поріг1»
залишається у
ввімкненому стані;
2.Спрацьовують:
1.Червоний
- обидва реле
світлодіод
1.«ТРЕВОГА!
«Поріг2»;
«ТРИВОГА» та
конт ПОЖ»
- імпульсні джерела
синій світлодіод
«12 В імп.» та «220 В
«ГАЗ» блимають з
імп.»
частотою 4 Hz
3. Видається
пульсуюча напруга
=12 В часто-тою 4 Hz
на клеми «Сирена».
1. Спрацьовує реле
«Відмова»
2. Здійснюється
Згасання всіх
відключення подачі
світло діодів та
Ні
газу з газової
екрану
магістралі на
газовикористовуюче
обладнання

Внутрішня
сирена з
частотою 2 Hz

2. Спрацювали
1.Внутрішня
контакти «ПОЖ» сирена з
та цей стан триває частотою 4 Hz
5 сек чи більше

9

Повідомлення
на екрані

1.Внутрішня
сирена з
частотою 1 Hz

3. Під час роботи
3.Внутрішня
фонова тестова
сирена з
програма виявила
частотою 2 Hz
критичні помилки.

8

Світлодіодна
сигналізація

Відсутність мережі
живлення
Ні
газосигналізатора
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Таблиця Е.2 - Зведена таблиця стану сигналізації газосигналізатора ВАРТА 1-03.14
при визначених параметрах середовища
№
з/п

Режими
газосигналізатора

1

ПРОГРІ
ВАННЯ

Після ввімкнення Ні

НОРМА

Загазованість та
температура
Ні
середовища в
нормі

ПОРІГ 1

Загазованість
середовища
досягла рівня
ПОРІГ 1 чи вище
за нього

Внутрішня
сирена
з частотою
1 Hz

1.Загазованість
середовища
досягла рівня
ПОРІГ 2 чи вище
за нього

1.Внутрішня
сирена з
частотою
1 Hz

2. Температура
середовища
більше ніж 70ОС
± 5ОС

2.Внутрішня
сирена з
частотою
1 Hz
1.Внутрішня
сирена
з частотою
2 Hz

ТРИВОГА

1.Загазованість
середовища рівня
ПОРІГ 2 триває
довше 30 секунд
2.Температура
середовища
більше ніж
70ОС ± 5ОС
триває довше 30
секунд

1.Згасання світлодіоду «ПОРІГ 1» та
засвічування червоного
світлодіоду «ПОРІГ 2» у каналі до
якого під’єднано давач, що
виявив рівень загазованості
«ПОРІГ 2».
2. Згасання світлодіоду
«НОРМА» та засвічування
жовтого світлодіоду «ПОРІГ 2» у
каналі до якого під’єднано давач, що
виявив температуру
70ОС ± 5ОС
1.Постійне світіння червоного
світлодіоду «ПОРІГ 2» та
засвічування червоного
світлодіоду «ТРИВОГА»

2.Внутрішня
сирена
з частотою
2 Hz

2.Постійне світіння жовтого
світлодіоду «ПОРІГ 2» та
засвічування червоного
світлодіоду «Тривога»

6

АВАРІЯ

Давач, який
працював не
відповідає на
запити БУ
газосигналізатор
а

7

ЛІНІЯ

2

3

4

5

Параметри
стану і
середовища

Звукова
сигналізація

ПОРІГ 2

Давач не
під’єднано

Світлодіодна
сигналізація
Світлодіоди «НОРМА» і «ЛІНІЯ»
почергово світяться протягом
Ні
прогрівання у каналах до яких
під’єднано давачі.
Постійне світіння зелених
світлодіодів «НОРМА» у каналах до
яких під’єднано давачі та жовтих
Ні
світлодіодів «ЛІНІЯ» у каналах до яких
давачі не під’єднано.
Згасання світлодіоду «НОРМА» та
засвічування червоного світлодіоду
«ПОРІГ 1» у каналі до якого
під’єднано давач, що виявив рівень
загазованості «ПОРІГ 1».

9

«ПОЖЕЖА»
2. Спрацювали
(Проникнення)
кон-такти
«ПОЖ» та цей
стан триває 30
сек чи більше

ВІДМОВА

1.Спрацьовує реле «ПОРІГ 1»
2. Видається
пульсуюча напруга =12 В частотою
1 Hz на клеми «Сирена».
1.Реле «ПОРІГ »
залишається у включеному стані
2. Видається пульсуюча напруга
=12 В частотою
1 Hz на клеми «Сирена».
1.Спрацьовує реле
«ПОРІГ 1»
2. Видається пульсуюча напруга
=12 В частотою
1 Hz на клеми «Сирена».
Для обох ситуацій
1.Спрацьовують:
- обидва реле «ПОРІГ 2»;
- імпульсні джерела
«12 В імп.» та «220 В імп.»
2. Видається пульсуюча напруга
=12 В
частотою 2 Hz на клеми «Сирена».

Перші 30 сек:
сигналізація
Ні
відсутня
Постійне світіння червоного
Після 30 сек:
світлодіоду «АВАРІЯ»
внутрішня
Спрацьовує реле «Поріг1»
сирена з
частотою 1 Hz
Постійне світіння жовтого світлодіоду
Ні
«Лінія»
Ні

Внутрішня
1.Спрацювали
сирена з
контакти «ПОЖ»
частотою 1 Hz

8

Сигнали на виконавчі
пристрої

1.Внутрішня
1.Червоний світлодіод «ТРИВОГА»
си-рена з
світиться постійно
частотою 2 Hz

Відсутність
мережі живлення
Ні
газосигналізатора

Згасання всіх світлодіодів
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1. Спрацьовує реле «Поріг1»
2. Видається пульсуюча
напруга =12 В частотою
1 Hz на клеми «Сирена
1. Реле «Поріг1» залишається у
ввімкненому стані;
2.Спрацьовують:
- обидва реле «Поріг2»;
- імпульсні джерела «12 В імп.»
та «220 В імп.»
3. Видається пульсуюча
напруга =12 В частотою
2 Hz на клеми «Сирена».
1. Спрацьовує реле «Відмова»
2. Здійснюється відключення
подачі газу з газової магістралі на
газовикористовуюче обладнання

Додаток Є
Давач. Загальний вигляд і засоби вибухозахисту
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