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PRZEZNACZENIE PARAMETRY TECHNICZNE 
  

  Mikroprocesorowy Detektor Tlenku Węgla  WG-22.EN jest 
przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli 
nadmiaru spalin samochodowych) w garażach zamkniętych. 
Kontrola  polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w 
otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych 
wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja 
alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.  
 

OBSZAR ZASTOSOWAŃ 
 

 

 

Garaże zamknięte i parkingi podziemne, sterowanie wentylacją
Stacje kontroli pojazdów – sterowanie wyciągiem 

 

   Garaże zamknięte o ilości przynajmniej 10 miejsc postojowych  obowiązkowo należy wyposażyć w 
wentylację mechaniczną „sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla” zgodnie z 
§108 Rozporządzenia Nr 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002 r. opublikowanym w Dz.U. Nr 75 z 
dnia 15.06.2002 r.  
 

CECHY UŻYTKOWE 
 

 

 

 

 

Selektywny pomiar stężenia tlenku węgla przy bardzo niskim poziomie (od 20ppm); 
Wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora = 
niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia zdarzeń;  
WYMIENNY, iNteligentny sensor = prosta i tania eksploatacja, detektor całkowicie 
automatyczny, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych lub obsługowych;   
DWA progi alarmowe kalibrowane standardowo na ~23 i 117mg/m3 (uśrednione za 
15min.) + trzeci próg >250ppm (wartść chwilowa);  
lub dwa progi stężeń chwilowych wg życzenia Klienta;  
Jednoczęściowa konstrukcja: sensor gazu + zasilacz + układy sterujące w jednej 
solidnej, bryzgoszczelnej obudowie (IP44 w zalecanej pozycji montażowej). 

 

MODEL TABELA DOBORU WG-...EN WG-...EN/A WG-...EN/T WG-...EN/TA WG-...EN/G WG-...EN/GA
Wyjścia stykowe zwierane do 
zasilania, zacisku  „N” lub „-” 2      2 2 2 - -

Wyjścia styk. NO, separowane - - - - 2 2 
Wyjście stykowe AWARIA - - 1 1 - - 
Nominalne nap.zasil. (opcja)      230V~ 12V= (24V) 230V~ 12V= (24V) 230V~ 12V= (24V) 

Napięcie zasilania   230V~ (-15%, +10%), 50Hz; 
 w wersji WG-22.EN/(G)(T)A: 12V= (7,5÷16V); opcja:24V~/=(12÷30V) 

Pobór mocy  max 3W (wersja zasilania 12V : max 2W) 

Typ sensora gazu półprzewodnikowy, z filtrem węglowym, WYMIENNY z modułem 
procesorowym; szacowana trwałość w czystym powietrzu ~10 lat 

Temperatura pracy -10oC do +45oC zalecana; -20oC do +50oC dopuszcz. okresowo 
(<1h/24h); przy wilgotności wzgl. 35÷ 90% (bez kondensacji) 

Wykrywane gazy  tlenek węgla, w zakresie 20 ÷ 1000 ppm 
Gazy zakłócające 
pracę  sensora gazu  

 wodór (>100ppm), etanol (>1% obj.), chlor; znaczny niedobór   
 tlenu (<18% obj.), duży, gwałtowny  wzrost wilgotności 

Czas reakcji  ok. 20sek. (bez czasu dyfuzji do detektora 

Progi alarmowe 
A1= 20ppm, A2= 100ppm – wart.średnie stężenia CO za 15 min. 
A3 >250ppm CO (wart.chwilowa stężenia); lub kalibrowane w 
zakresie 20÷1000ppm (wart.chwilowe stęż.CO, na zamówienie) 

Warunki kalibracji  20(-2/+5)°C, wilgotność wzgl.  65(±10)%,ciśnienie atm.   
 1013(±30)hPa, minimum 72h nieprzerwanego zasilania 

Dokładność ustawienia 
progu alarmowego  ± 15 % dla A2 (w warunkach kalibracji)  
Okres  kalibracji 36 m-cy (zalecany, przekroczenie sygn.optycznie);optymalny =12 m-cy 
Stabilność  progów   ± 15 %, w  zakresie temperatur 0oC  do +40oC 
alarmowych  ± 20 % - długoterminowa w okresie 1 roku, 

               ale nie gorsza niż ± 30 %  w okresie 3 lat 
Sygnalizacja optyczna lampki LED:  A1, A2 = czerwone,  AWR (AWARIA) = żółta 
Wyjścia alarmowe  

WG-22.EN/(T)(A): 
 

A1, A2, zwierne (zwarcie zacisku wyjściowego do przewodu „N” 
zasilania 230V~ lub „_„ zasilania 12V);  obciążalność: max 2A 
(obc.rezyst. lub silniki) lub max 0,6A (świetlówki); max 230V~ 

WG-22.EN/G(A): A1, A2;  stykowe zwierne; obciążalność: jak wyżej 

Wyjście AWARIA  
tylko wersja WG-22.EN/T(A); stykowe rozwierne (max 1A, 
24V=), informuje o uszkodzeniu, braku zasil., otwarciu pokrywy 
(antysabotaż) 

Układy elektroniczne  SMT, układ kontroli zasilania, sprawności sensora i  bezpieczników 
Wymiary, waga  160 x 125 x 55 mm   wys., szer., głęb. (z 2 dławicami); ok.0,4 kg 
Obudowa  wysokoudarowy polistyren, IP44,  mocowanie 2-punktowe 
Gwarancja 12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); możliwość rozszerzenia okresu 

do 36 m-cy po zarejestrowaniu produktu-Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y) 
 

 

 



 

Elementy detektora WG-22.EN (widok bez pokrywy)     
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Schemat blokowy systemu sterowania wentylacją w garażach 
 

WG-22.EN

230V~

A1 - sterowanie wentylacją

A2 - sterowanie wentylacją
 i/lub tablicami ostrzegawczymi

 2 x
5 x 1,5 3 x 1,55 x 1,5

...

5 x 1,5

...

5 x 1,5

 STYCZNIK 230V

lub
SILNIK P<0,4kW

lub
TABLICE P<120VA

WG-22.ENWG-22.EN

WG-22.EN WG-22.EN WG-22.EN System samodzielny

(lub 12V=)

(opcjonalnie: zasilanie12V,
z detektorami WG-22.EN/...A
oraz stycznikami 12V)

(lub 24V~/=)

 

ZACISKI  
ZASILAJĄCO-ALARMOWE 

OPCJA: 
 ZACISKI 
AWARIA/SABOTAŻ 

LAMPKI KONTROLNE: 
ALARM2 (czerwona) 
ALARM1 (czerwona) 
ZASILANIE (zielona) 
AWARIA (żółta) 

230V~

A1 - sterowanie wentylacją

A2 - sterowanie wentylacją
 i/lub tablicami ostrzegawczymi

(zas.12V:  2 x 1,5)

...

Uzupełnienie systemu

(opcjonalnie: zasilanie12V,
z detektorami WG-22.EN/GA)

wykrywania tlenku węgla

(lub 12V=)

WG-22.EN/G...

WG-22.G...

3(lub 4) x 1,5
3 x 1,5

WG-22.G...
WG-2.LG... WG-2.LG...

...
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MODUŁ SENSORYCZNY 
 
PRZYCISK „TEST WYJŚĆ”
 
OTWÓR MONTAŻOWY 


