FCGALEX

Exproof Gaz Dedektörleri

• ATEX belgeli
• 4 - 20 mA analog çıkışlı
• Cihaz durum göstergesi
• %LEL, PPM veya %V0L ölçümü
• Opsiyonel röle kartı

FCGALEX Exproof Gaz Dedektörleri, endüstriyel ortamlarda kullanılmakta olan, patlayıcı/parlayıcı,
zehirli gazların ve Oksijen miktarının tespit edilmesi amacıyla kullanılır. 40’tan fazla endüstriyel gazın
algılanması için 300’den fazla FCGALEX modeli bulunmaktadır. Bütün modeller EN 60079:0, EN
60079:1, EN 60079:18 standartlarına uygunluk göstermekle birlikte 3 farklı ATEX belgesiyle
güvenirliliğini ispat etmiştir. Üretilen bütün gaz dedektörleri, kalibrasyon gazı kullanılarak fabrika ortamında kalibre edilmektedir. Kullanımdan önce yeniden kalibre edilmelerine gerek bulunmamaktadır.
Yıllık kalibrasyon işlemleri ise, uygun kalibrasyon gazları kullanılarak sahada kolaylıkla yapılabilmektedir. FCGALEX Exproof Gaz Dedektörleri kullanılarak ortam gazının yoğunluğu % VOL (hacimsel),
%LEL (oransal) veya PPM (miktar) olarak ölçülebilir. FCGALEX Exproof Gaz Dedektörleri standart
olarak 4 - 20 mA analog çıkış vermektedir. Bu sayede gaz kontrol panellerine ve PLC’Iere direk
bağlanabilir, istenmesi halinde opsiyonel olarak sunulmakta olan p2REL 2’li röle kartı kullanılarak
kontrol paneline veya PLC’ye bağlanmasına gerek kalmadan kullanımı sağlanabilir, ikili röle kartı
kullanılarak dedektörlerin yangın panelleriyle kullanılması da sağlanabilir.
Kart üzerinde olası arızalar için durum LED’i bulunmaktadır. Normal çalışma durumunda fasılalı
yanan durum LED’İ, bir arıza durumunda fasılalı yanıp sönmeye son verecektir. FCGALEX
Exproof Gaz Dedektörlerinde kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş infrared, Pelistör,
Elektrokimyasal ve Katalitik sensör teknolojileri sunulmaktadır.
KULLANIM ALANLARI
Yoğun gaz ortamlarında katalitik sensörlerin zehirlenme ihtimaline karşı dedektörlerde infrared
sensörler kullanılır, böylece istenilen bölgede daha uzun ömür ve hassasiyet sağlanmış olur. Zehirli
gazların tespitinde ise, FCGALEX Exproof Gaz Dedektörlerinde en kaliteli Elektrokimyasal
sensörler kullanılmaktadır. Kimyasal Üretim Tesisleri Petrokimya Tesisleri Laboratuvarlar Gaz
Türbinleri Maden ve Tüneller LPG/LNG Depolama Alanlar Otogaz istasyonları.
FCGALEX Exproof Gaz Dedektörlerinin algıladığı gazlar büyük çeşitlilik göstermektedir.
Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. Bu gazlar dışında oluşabilecek ihtiyaçlarınız için lütfen
bizimle iletişime geçiniz.
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