
 

Доказани във времето газсигнализаторни системи 

за сигнализация и управление при детекция на опасни 

концентрации на различни токсични и взривоопасни газове 

 

Професионално качество и обслужване на изгодни цени! 

 

 

 
 Производител: 
 
 
 
 

Делта Инструмент ООД 
Уебсайт: www.deltainst.com  
Имейл: delta@deltainst.com 
Телефон: +359 2 974 62 36; 
 

  

http://www.deltainst.com/
mailto:delta@deltainst.com
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Трансмитери за детекция на взривоопасни и токсични газове 
 

Трансмитери за взривоопасни газове модели DGS510-EXP и DGS510-Cd 

• За детекция на широк спектър взривоопасни газове и изпарения: 

метан, пропан, бутан, LPG, водород, ацетон, етанол, метанол, 

етилен, етилов ацетат, толуен, бензинови пари и др. 

• Обхват 0-100 % ДГВ 

• С каталитичен или инфрачервен сензорен елемент, 
защитен със синтерован филтър 

• Живот на сензора 5-10 год, в зависимост от обгазяването 

• Стандартен изходен сигнал 4-20 mA 

• Захранване 12-24 VDC 

• Степен на защита IP 65 

• Със заводски сертификат за калибриране 

• Сертифицирано взривозащитени - ATEX 
 

Трансмитери за токсични газове модел DGS510-TOX 

• За детекция на кислород и широк спектър токсични газове и изпарения: 

O2, CO, CO2, H2, NO, NO2, SO2, Cl2, H2S, NH3, ETO, HCl, O3, елегаз, фреони и др. 

• Различни възможни обхвати в зависимост от вида газ и 
приложението 

• С електрохимичен или инфрачервен сензорен елемент 

• Стандартен изходен сигнал 4-20 mA 

• Захранване 12-24 VDC 

• Степен на защита IP 54 

• Със заводски сертификат за калибриране 
 

Препоръчваме редовна проверка и калибриране на 

повечето видове сензори - обикновено веднъж годишно. 

С цел максимална сигурност и гаранция, това трябва да 

се извършва само от квалифициран и оторизиран 

персонал с помощта на бутилки ЕГС. 

За нашите уреди предлагаме периодична проверка и 

калибриране на място при Вас като допълнителна услуга. 
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Газсигнализаторни станции 
 
• Различни модели в зависимост от броя входни канали и вида монтаж 

• 2 програмируеми граничи алармени нива по всеки канал 

• Светодиодна и звукова сигнализация 

• Минимум 2 общи SPDT изходни релета – по едно за алармено ниво 

• Повечето модели са с доп. SPDT изходно реле за повреди по входните сигнали 

• Моделите за стена са с по 2 SPDT изходни релета за всеки канал 

• Повечето модели са с барграф индикация на моментната стойност 

• Модел DG510/3P за панел е с LCD дисплей 

• Бутони за настройка и навигация 

• Захранване 230 VAC  

• Възможен допълнителен модул за резервно захранване от акумулатор 

• Някои модели с възможност за RS485 комуникация 
 

Модели: 

Брой канали Монтаж на стена Монтаж на панел Монтаж на шина 

1 DG510/1W DG510/1P DG910/1 

2 DG510/2W DG510/3P DG910/2 

3 DG510/3W DG510/3P DG910/3 

4 DG510/4W / / 

5 до 8 DG510/8 / / 
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Газсигнализаторни системи за подземни гаражи 

 
• Газ детектори за CO – модел DG510/CG 

• Газ детектори за CO, LPG и CH4 едновременно – 
модел DG510/3G 

• С 2 гранични алармени нива, свързани към SPDT 
изходни релета 

• Със светодиодна и звукова сигнализация 

• Захранване 230 VAC или 12 / 24 VDC по заявка 

Газ детекторите могат да се ползват самостоятелно, но могат и 

да комуникират по RS485 със специално разработената 32-

канална станция за подземни гаражи TOX ALARM DG2000, 

разполагаща с 3 общи за каналите SPDT изходни релета (2 

алармени и 1 за повреди), LCD дисплей, клавиатура, 

светодиоди и сирена, както и опция за RS485 интерфейс за 

връзка към SCADA. 

 

Детектор за концентрация на кислород модел OXYmeter 

 
• Измерва O2 в обхват 0 – 30 % Об. или друг по заявка 

• LCD дисплей и клавиатура 

• 2 програмируеми алармени нива 

• Звукова и светодиодна сигнализация 

• 2 SPDT 5A/250V изходни релета за сигнализиране на недостиг 
или излишък на кислород в околния въздух или за 
управление на технологичен процес 

• Захранване 230 VAC, с възможност за доп. модул от резервен акумулатор 
 

 

Преносими газ детектори за персонална защита или за утечки 

 

 


