02/2019

a r t y k u ł

HOME

t e c h n i c z n y

s tr. 30

dalej

Systemy detekcji czynników chłodniczych HFC
W budynkach biurowych i hotelowych

Cyfrowy detektor typu DD-62
JOLANTA DĘBOWSKA

Zabezpieczenie instalacji klimatyzacyjnych w budynkach biurowych,
apartamentowych i hotelach systemami detekcji wycieku czynników chłodniczych
HFC jest dużym wyzwaniem dla firm projektowych i wykonawczych. Zwykle obiekty
tego typu charakteryzują się skomplikowaną architekturą i wysokimi wymaganiami
natury estetycznej w odniesieniu do urządzeń technicznych montowanych
w reprezentacyjnych wnętrzach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
firma Gazex rozszerzyła swoją ofertę o Cyfrowy System Detekcji Gazów (CSDG)
z nowoczesnymi, oszczędnymi w formie detektorami DD-62.

Freony sklasyfikowane jako grupa HFC, którymi

napełniane są instalacje klimatyzacyjne, w większości nie są gazami potencjalnie wybuchowymi lub
toksycznymi dla ludzkiego organizmu. Zagrożenie
stanowi fakt wypierania przez nie tlenu z otaczającego powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
o ograniczonej kubaturze. W przypadku wystąpienia nieszczelności instalacji czynnik chłodniczy, jako
cięższy od powietrza, będzie zalegać przy posadzce. Norma PN-EN 378-1 klasyfikuje pomieszczenia
w zależności od sposobu ich użytkowania. Wyodrębniono w niej pomieszczenia kategorii A, czyli ta-
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kie, w których ludzie mogą spać lub mają ograniczone możliwości poruszania się, bądź istnieje możliwość
obecności niekontrolowanej liczby osób, czy dostępu osób niezapoznanych z wymogami bezpieczeństwa. Gdy w rozpatrywanym obiekcie występują tego
typu pomieszczenia, należy obliczyć maksymalne napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym N [kg].
N = PL ∙ V
gdzie:
N – maksymalne napełnienie instalacji czynnikiem
chłodniczym, kg,
PL – praktyczna granica stężenia dla danego czynnika chłodniczego, kg/m3,
V – kubatura najmniejszego pomieszczenia obsługiwanego przez instalację, m3.
Jeżeli rzeczywista ilość czynnika chłodniczego w instalacji, która w wyniku awarii może się dostać do rozpatrywanego pomieszczenia przekracza wartość N,
istnieje ryzyko, że poziom tlenu w pomieszczeniu
kategorii A będzie niewystarczający i może to niekorzystnie wypłynąć na zdrowie osób w nim przebywających,

Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub freonów
(HFC) stosowane są w obiektach użyteczności publicznej (wyposażone w magistralę RS-485).
Przeznaczone są do ciągłej kontroli obecności wyspecyfikowanych gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na cyklicznym
pomiarze stężenia danego gazu w powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana stanu wyjścia stykowego
oraz za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485 zostaje przekazana informacja do modułu sterującego. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.
Cechy użytkowe:
• wymienny sensor półprzewodnikowy o wieloletniej trwałości
(ponad 10 lat);
• standardowo kalibrowane 3 progi alarmowe (A1/A2/A3);
• cyfrowa komunikacja z systemem detekcji poprzez izolowany
port RS485, z protokołem MODBUS RTU, zdalny nadzór, identyfikacja i diagnostyka;
• wbudowany mikroprocesor sterujący = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji
termicznej, historia stanów alarmowych, uproszczona procedura adresowania;
• wyjście stykowe typu NO i NC (niskonapięciowe), przekaźnik bistabilny, standardowo reagujący
przy A2 (możliwość przypisania do A1 lub do A3 poprzez dedykowane oprogramowanie
konfiguracyjne „DETnet View”);
• wbudowana sygnalizacja akustyczna (wyłączalna zworką), zróżnicowana dla poszczególnych
progów alarmowych;
• łatwość montażu i podłączenia przewodem FTP („skrętka” komputerowa), zdejmowalne,
podwójne zaciski bezśrubowe (możliwość „wypięcia” detektora z magistrali cyfrowej);
• bardzo krótki czas przenikania gazów przez osłonę sensora;
• estetyczna obudowa do montażu naściennego, z możliwością wprowadzenia przewodu spod
tynku lub montaż do typowej podtynkowej puszki instalacyjnej Ø 60mm (z wkrętami na obrzeżu);
• konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne DETnet
View, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
• wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).
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Schemat blokowy cyfrowego systemu detekcji czynników chłodniczych HFC
w skrajnych przypadkach może doprowadzić do
śmierci. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa,
w pomieszczeniach takich montowane są detektory
typu DD-62 wykrywające wycieki czynników chłodniczych z grupy HFC.
Architektura CSDG oparta jest o jednostkę sterującą
– moduł nadzorczy MDD-256/T. System ma strukturę
logiczną podzieloną na grupy składające się z maksymalnie 32 detektorów. W obrębie każdej grupy można realizować niezależne funkcje alarmowe i sterujące
przy pomocy modułów wykonawczych – MDD-L32/T
(wizualizacja stanów 32 detektorów), MDD-C32/T
(32 wyjścia typu OC), MDD-R4/T (dodatkowe wyjścia

stykowe). Moduł MDD-256/T może obsłużyć maksymalnie 224 detektory DD-62 i 21 modułów wykonawczych.
CSDG jest systemem rozproszonym, w którym elementy połączone są przewodem FTP i komunikują się
ze sobą cyfrowo w standardzie RS-485 zgodnie z protokołem Modbus RTU. Moduł nadzorczy MDD-256/T
cyklicznie odpytuje wszystkie detektory DD-62, gromadzi i analizuje odebrane dane pomiarowe oraz
steruje modułami wykonawczymi.
Zebrane dane można zwizualizować na ekranie komputera za pomocą bezpłatnej aplikacji MDD256 View
lub udostępnić do zewnętrznych systemów sterująco-kontrolnych BMS.

CSDG jest systemem uniwersalnym – można go swobodnie rozbudowywać, modyfikować, zmieniać jego
funkcjonalność.
Otwiera praktycznie nieograniczone możliwości
projektowe. Umożliwia konfigurację zarówno małych systemów składających się z modułu MDD-256/T
i kilku detektorów DD-62, które w przypadku wykrycia wycieku lokalnie zamykają zawór czynnika
chłodniczego, jak i budowę rozległych systemów
złożonych z kilkuset urządzeń, gdzie sterowanie zaworami jest realizowane centralnie przy wykorzystaniu modułów wykonawczych MDD-R4/T i/lub
MDD-C32/T.
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