
Nic nie zastąpi dobrych prac
projektowych

PROJEKTOWANIE
SYSTEMÓW
STACJONARNEJ
DETEKCJI
GAZOWEJ
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Bezpieczna i bezproblemowa praca –
24 godziny na dobę, 365 dni w roku

Potencjalnie niebezpieczne gazy i pary mogą wystąpić wszędzie – właśnie dlatego
systemy detekcji gazowej są niezbędną częścią sprzętu bezpieczeństwa w wielu
zakładach pracy i fabrykach.

Instalacja takich systemów to złożony proces
obejmujący wiele różnych parametrów. Należy
uważnie skoordynować dane chemiczne i fizyczne,
możliwości techniczne, wymagania prawne i -
oczywiście - wszystkie procesy operacyjne. Tylko
wtedy spodziewać się można optymalnego wyniku:
niezawodnego ostrzegania i najwyższej możliwej
dostępności, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Od dziesięcioleci Dräger jest partnerem, na którym 
można polegać: spełniamy wszystkie kryteria
udanego wdrażania systemów detekcji gazowej z
użyciem sprawdzonych, dobrych produktów,
profesjonalnych konsultacji opartych na szerokich
doświadczeniach, uczciwym podejściem do
problemów i świetnym wsparciem posprzedażowym. 
Już od pierwszego kontaktu do ukończenia i
przekazania systemu do eksploatacji przy
zakończeniu projektu, tworzony jest system detekcji 
gazowej spełniający wymagania Klienta – system, 
który jest funkcjonalny, modularny i skalowalny.

Dräger sam opracowuje i produkuje wszystkie
kluczowe komponenty. W szczególności sensory są
przedmiotem nieprzerwanego procesu optymalizacji
i przystosowania do nowych wymagań. Dopełnione
wysoce innowacyjną elektroniką i oprogramowa-
niem sensory są w stanie zmierzyć nawet najniższe 
stężenia - także w niesprzyjających warunkach 
środowiskowych. Opatentowane funkcje samotesto-
wania zwiększają dostępność i minimalizują nakłady 
konserwacyjne po stronie obsługującego. Wszystkie 
elementy systemowe, od przetworników polowych 
do jednostek sterujących, wyposażane są w stan-
dardowe interfejsy, tj. analogowe interfejsy 4-20 mA, 
HART® lub inne interfejsy cyfrowe. Umożliwia to 
optymalną konfigurację systemu do każdego zada-
nia, np. pod kątem kosztów okablowania, dostępno-
ści systemu i przepustowości danych.
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Gwarantowana stabilność
                         systemu!      
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Projektowanie i tworzenie systemów detekcji gazowej?
To zdanie dla nas!

Ponieważ każde rozwiązanie detekcji gazowej dostosowane jest do konkretnego
miejsca i warunków, potencjalnych stref zagrożenia oraz przepisów, żadne dwa
systemy detekcji nie są identyczne.

W celu zaprojektowania systemu detekcji gazowej,
niezbędne są niezawodne i solidne informacje.
Informacje te pozyskiwane są przez inżynierów
Dräger podczas rozmów z Klientem, o ile to
możliwe - na miejscu przyszłej instalacji.
W oparciu o uzyskane informacje, zespół, w
którego skład wchodzą inżynierowie i technicy o
różnych specjalizacjach, stworzy ofertę rozwiązania
najlepiej spełniającą potrzeby Klienta. Ułatwia to
fakt, iż Dräger jest w stanie korzystać z wiedzy
nabytej podczas realizacji setek udanych projektów. 
Projekty realizowane są zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem przez zespół składający się ze 
specjalistów w zakresie planowania, montażu i
rozruchu.

W zależności do wymagań projektu, na proces ten
składać się mogą inspekcje, testy fabryczne,
instalacja, rozruch i szkolenie zapewniane przez
specjalistów firmy Dräger – w Lubece lub 
u Klienta. Na rysunki techniczne dostarczone 
przez Klienta, we wszystkich standardowych 
formatach, naniesione zostają szczegóły systemu 
detekcji gazowej. Z Klientem omawiany jest każdy 
element prezentacji wskazań, tablic znamionowych 
i dokumentacji systemowej. Jeśli w trakcie prac nad 
projektem pojawią się nieoczekiwane zmiany, 
specjaliści Dräger zawsze znajdą właściwe 
rozwiązanie.
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WŁAŚNIE TO NAS INTERESUJE –
PODSTAWA KONSULTACJI

– Lista substancji do monitorowania wraz z ich oczekiwanymi
   stężeniami
– Lista możliwych substancji zakłócających
– Informacje na temat istniejących systemów wentylacyjnych
– Wszelkie wstępne plany i pomysły, analizy zagrożeń, etc.
– Dokumentacja istniejącej ochrony przeciwwybuchowej,
   wraz z klasyfikacją Stref Zagrożenia
– Wymagania oficjalne
– Warunki środowiskowe i warunki użycia systemu
– Szczegóły istniejącego zasilania
– Dokumentacja techniczna interfejsów istniejących systemów
– Możliwe wymagania poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL)
– Ocena kwalifikacji własnego personelu do przeprowadzania
   konserwacji systemu

WŁAŚNIE TO ROBIMY –
WYNIKI KONSULTACJI

– Wybór odpowiednich sensorów / zasady pomiarowej
– Specyfikacje środków na wypadek alarmu
– Specyfikacja granic alarmów
– Wstępne specyfikacje lokalizacji sensorów
– Specyfikacje komponentów z ochroną Ex
– Specyfikacje miejsca instalacji i jednostki sterującej
– Integracja istniejących elementów systemowych
– Transmisja sygnałów
– Oferta koncepcji konserwacyjnej, wraz z czasami reakcji
– Zapewnienie gazów kalibracyjnych
– Harmonogram realizacji projektu
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Dobry projekt zaczyna się

             od właściwych pytań!      
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Pobór i próbkowanie gazu: to trzeba przemyśleć.

Sensory Dräger są znane ze stabilnych reakcji nawet w najtrudniejszych warunkach, zaś ich
większość używana jest w oparciu o dyfuzję na miejscu instalacji.

Istnieją także powody instalacji sensorów w strefie
chronionej lub instalacji wyższego segmentu
kondycjonowania gazu. W takiej sytuacji występuje
sporo wariantów technicznych i możliwych
rozwiązań, od prostego filtrowania i schładzania
gazu pomiarowego do wielomiejscowego
monitorowania zespołu budynków. Lista możliwych
błędów technicznych jest niestety także długa:
zawilgocenie lub pył w systemie wlotowym,
całkowita awaria systemu z powodu korozji lub
przedwczesnego zużycia, przeniesienie stref Ex,

opóźnione alarmy, usterki. Jedynie zespół
specjalistów z rozległymi doświadczeniami
praktycznymi może znać wszystkie możliwości i
ograniczenia technologii. W firmie Dräger
posiadamy precyzyjną wiedzę na temat
sensorów, które opracowujemy i sami
produkujemy, tj. w odniesieniu do wpływów ze
strony zmiany ciśnień, czułości skrośnych,
możliwości kalibracyjnych, etc. Zapraszamy do
skorzystania z tej unikalnej kombinacji!
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Blisko procesów:
z nowoczesnymi technologiami:
  in-line, on-line lub at-line       
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Systemy detekcji gazowej z ultranowoczesnym
sprzętem i oprogramowaniem: ależ oczywiście!

Nowoczesna technologia cyfrowa oferuje wielki
potencjał optymalizacji kosztów, szczególnie gdy
systemy znajdują się w różnych lokalizacjach. Przy
prawidłowym projekcie nie ma ograniczeń w
zakresie dostępności i stabilności systemu.
Zaletami użytkowymi są bezpośredni dostęp do
danych, szerokie możliwości analizy i wizualizacji
oraz pełna dokumentacja. Firma Dräger pomagała
ukształtować te techniki od samego początku i ofe-

ruje rozwiązania nawet dla zadań stanowiących
największe wyzwanie. Doświadczeni inżynierowe
wdrażania tworzą wydajne i sprawdzone
rozwiązania, praktycznie dla każdej gałęzi przemysłu,
biorąc oczywiście pod uwagę wszystkie
odpowiednie przepisy techniczne i normy –
zarówno w celu rozszerzenia istniejącego systemu,
jak i w celu instalacji nowego.
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Dräger Polytron 7000 Dräger Polytron 7000 Dräger Polytron 7000

Sterownik LON Sterownik LON

Sterownik LON

Sterownik LON

VisiLon
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SYTUACJA POCZĄTKOWA:
Instytut technologii półprzewodnikowej chce wyposażyć wszystkie swoje
laboratoria w system detekcji gazowej, lampy ostrzegawcze, kontrolę
dostępu i systemy odcinania awaryjnego. Istnieje ponadto konieczność
centralnego wyświetlania alarmów grupowych. Brak stref Ex.

WYZWANIE:
Ponieważ koszt przedłużenia istniejącego okablowania byłby
zaporowy, pożądane jest rozwiązanie wykorzystujące minimum okablowania.

     ROZWIĄZANIE DRÄGER:
     Sterowniki Dräger LON i przetworniki pomiarowe
     Dräger Polytron 7000 rozmieszczone wokół obiektu
     zapewniają zdecentralizowaną ochronę dla wszystkich
     laboratoriów, co oznacza konieczność użycia jedynie
     jednej linii komunikacji cyfrowej pomiędzy
     sterownikami. Sterownik centralny Dräger LON
     analizuje alarmy grupowe, wyprowadza je centralnie i
     wyświetla z użyciem Dräger VisiLon.

Minimalizacja kosztów
     przez dobre
           planowanie systemu       

| 09
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Dräger REGARD 
Sterownik sieciowy

Dräger REGARD 
Sterownik sieciowy

System sterujący

Ethernet TCP/IP

System 1 System 2
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SYTUACJA POCZĄTKOWA:
Istnieje konieczność wymiany i użycia alarmów grupowych i
indywidualnych pomiędzy dwoma dużymi systemami Dräger
REGARD z dodatkowym wskazaniem wszystkich danych na
systemie sterującym wyższego poziomu.

WYZWANIE:
Połączenie kilku podsystemów Dräger REGARD
w jeden całościowy system.

     ROZWIĄZANIE DRÄGER:
     Każdy z systemów Dräger REGARD zostaje
     wyposażony w sterownik sieciowy Dräger REGARD,
     którego moduły wejściowe rejestrują alarmy systemów
     Dräger REGARD i następnie udostępniają drugiemu
     podsystemowi. Istnieje ponadto możliwość użycia
     połączenia Ethernet TCP/IP w celu przesyłania
     wszystkich informacji do systemów sterujących
     wyższego poziomu.

Wydawać się może, że nic nie jest niemożliwe
dla dzisiejszych systemów cyfrowych. W
praktyce jednak nieskoordynowane interfejsy i
niezdefiniowane odpowiedzialności prowadzić
mogą do niespodzianek – co jest nie do
przyjęcia w wypadku instalacji bezpieczeństwa

takich, jak systemy detekcji gazowej. Dlatego
inżynierowie wdrażania firmy Dräger
przeprowadzają szczegółową klaryfikację
wszystkich odpowiednich interfejsów oraz
danych systemowych i biorą odpowiedzialność
za integrację systemu detekcji gazowej.

Interfejsy i integracja nie wykluczają się wzajemnie

10 |



S
T-

46
52

-2
00

3

Rurociąg 10km

RS 485

Sieć światłowodowa Ethernet TCP/IP

600 m 600 m

Sterownik sieciowy Dräger REGARD

Zdecentralizowane podsystemy Dräger RVP 2400

Dräger 
REGARD 2410

Dräger Polytron Pulsar

Dräger Vision32
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SYTUACJA POCZĄTKOWA:
Rurociąg z gazem skroplonym o długości 10km
wymaga monitorowania pod kątem szczelności z
użyciem systemów open-path.

WYZWANIE:
Minimalizacja kosztów okablowania i
osiągnięcie zdecentralizowanej wizualizacji.

     ROZWIĄZANIE DRÄGER:
     Systemy open-path są połączone w grupach do Dräger
     REGARD 2410, każdy po cztery przetworniki. Umożliwia
     to lokalne sygnalizowanie alarmów i skraca ścieżki sygnałów 
     analogowych 4-20mA do maksymalnie 150m. Jako 
     podsystem, do panelu Dräger RVP 2400 z użyciem RS 485, 
     podłączonych jest pięć takich grup. Oznacza to możliwość 
     dostępu wizualnego do danych monitorowania co około 3km 
     wzdłuż rurociągu. Poszczególne podsystemy połączone są 
     z użyciem światłowodów. Dane są zbierane i wyświetlane 
    w sterowni, skąd - z użyciem sterownika sieciowego 
    Dräger Regard - wyprowadzane są także alarmy grupowe.

| 11
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Dräger REGARD

Wariant A Wariant B

Ethernet TCP/IP

SMSE-mail

Profibus DPProfibus DP

PLC

Dräger REGARD Rejestrator systemowy Dräger REGARD

PLC
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SYTUACJA POCZĄTKOWA:
Istnieje konieczność rejestracji danych z kilku systemów
Dräger REGARD przez sterownik PLC w celu dalszego
przetwarzania.

WYZWANIE:
Wydajny pod względem kosztów transfer danych
Dräger REGARD do sieci Profibus DP.

     ROZWIĄZANIE DRÄGER:
     Wariant A: bezpośrednie połączenie systemów Dräger
     REGARD do sieci z użyciem Dräger Profibus DP.
     Wariant B: połączenie systemów Dräger REGARD z
     użyciem rejestratorów systemowych Dräger REGARD jako
     pośredników. Oznacza to dodatkowe udostępnienie
     danych ostrzeżeń gazowych w postaci informacji HTML w
     sieci lokalnej Ethernet. Jako opcja, alarm może zostać
     także przesłany w postaci wiadomości tekstowej z użyciem
     poczty elektronicznej lub przez modem GSM. Alarm
     ogłaszany jest niezależnie w sieci Profibus.

Interfejsy i

                      integracja.
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Centrum detekcji 
gazowej i płomieni 

Cyfrowe i analogowe 
moduły Wej/Wyj

Alarm gazowy

Alarm pożarowy

Alarm manualny

Detektor gazowy open-path

Panel wskazań straży pożarnej

Stacja sterująca

Wskazania łączne systemu alarmów pożarowych i gazowych

Ethernetowa pętla bezpieczeństwa
Centrum alarmów pożarowych 
z adresowalnymi liniami alarmowymi

Bramka
Profibus DP  
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SYTUACJA POCZĄTKOWA:
W fabryce znajdują się zbiorniki z gazem skroplonym, jednostka straży pożarnej 
wymaga, na wypadek wezwania, informacji o zagrożeniu danych stref atmosferami 
wybuchowymi. Ponadto istnieje konieczność wizualizacji w jednym systemie informacji 
z centrum ostrzeżeń gazowych i punktu alarmu pożarowego.

WYZWANIE:
Integracja systemu detekcji gazowej i detekcji pożarowej
charakteryzujących się różnymi obowiązującymi przepisami.

     ROZWIĄZANIE DRÄGER:
     Powiadomienia alarmowe z centrum ostrzeżeń
     gazowych są wyprowadzane z użyciem bramki
     zaprojektowanej przez firmę Dräger na panelach
     wskazań jednostki straży pożarnej. Ponieważ
     wszystkie dane są połączone na pętli
     bezpieczeństwa, istnieje możliwość wyświetlania
     raportów stanu w DrägerVision.

13 |



9
0 

9
4 

71
2 

|
 1

2.
0

9
-1

 |
 C

om
m

un
ic

at
io

ns
 &

 S
al

es
 M

ar
ke

tin
g 

| 
P

L 
| 

G
S

 |
 Z

as
tr

ze
ga

m
y 

pr
aw

o 
zm

ia
n 

| 
©

 2
01

4 
D

rä
ge

rw
er

k 
A

G
 &

 C
o.

 K
G

aA

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Producent:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lubeka, Niemcy

SIEDZIBA SPÓŁKI 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Posag 7 Panien 1 
02-495 Warszawa
Tel. +48 22 243 06 58 
Fax  +48 22 243 06 59 

BIURO KATOWICE 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 18 
40-007 Katowice
Tel. +48 32 388 76 60 
Fax +48 32 601 26 24 

BIURO BYDGOSZCZ 
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Sułkowskiego 18a 
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33 
Fax  +48 52 346 14 34 

BIURO GŁOGÓW 

Dräger Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218 
67-200 Głogów
Tel. +48 76 728 63 18 
Fax  +48 76 728 63 68 

BIURO GDYNIA
Dräger Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15 
81-341 Gdynia
Tel. +48 58 671 77 70 
Fax  +48 58 671 05 50 




