
DETECTOARE DE GAZ FĂRĂ FIR
NU MAI AU NEVOIE DE CABLURI



DE CE SĂ FOLOSIȚI 
ECHIPAMENTE WIRELESS 
PENTRU DETECȚIA GAZELOR?
De mulți ani, instalațiile industriale moderne folosesc dispozitive cablate pentru alimentarea cu date  
a instrumentelor de producție și de siguranță. Cererea din ce în ce mai mare de flexibilitate superioară și 
costuri mai mici în instalațiile industriale a dus la proliferarea tehnologiilor wireless în toate domeniile, inclusiv 
în cel al detectoarelor de gaz fixe. 

Detectoarele de gaz wireless de la Dräger vă oferă aceeași fiabilitate ca sistemele cablate, dar cu flexibilitate 
mai mare și cu costuri reduse. Oferă trei avantaje substanțiale: 

• Sistemul de instalează extrem de rapid
• Flexibilitate de extindere unică: sistemele se pot extinde ulterior, prin simpla adăugare a unor detectoare 
 în rețeaua wireless;
• Reducerea semnificativă a costurilor, întrucât nu se mai trage cablu până la fiecare senzor
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DETECTOARELE DE GA Z 
FĂRĂ FIR VĂ ASIGURĂ 
SIGUR ANȚĂ ȘI FIA BILITATE
Protocoalele de comunicații wireless moderne, de grad industrial trebuie să asigure comunicații ultrafiabile, non-stop. 
De aceea, Dräger folosește protocolul de comunicații de date ISA100, proiectat special pentru industrie. Acesta asigură 
transmisiuni de date de nivel SIL2 între detectoarele de gaz și sistemul de comandă cu omologare SIL2.

Protocolul de comunicații wireless ISA100 a fost dezvoltat special pentru aplicații industriale cu cerințe stricte de siguranță 
(de exemplu, detectarea flăcărilor și a gazelor). Utilizează o tehnologie mesh avansată pentru a transmite datele pe mai 
multe căi, astfel încât să existe mereu canal de legătură între detectorul de gaz și punctul de acces, ca datele despre 
măsurătorile concentrației de gaze să poată fi transmise în cel mult 5 secunde.





DETECTOARELE W IRELESS DRÄGER 

SESIZE A ZĂ PESTE 
150 DE GA ZE DIFERITE 
(INFL AM A BILE ȘI TOXICE)
Sistemele de detectare fără fir de la Dräger folosesc aceiași senzori de gaze ca detectoarele din bine cunoscutele serii 
convenționale cablate Polytron 8000 și 5000 – și tehnologia de IR Dräger pentru depistarea gazelor inflamabile. 

Drept urmare, tehnologia Dräger fără fir pentru detecția gazelor se poate implementa în toate instalațiile industriale, 
onshore și offshore.





DRÄGER VĂ PUNE L A DISPOZIȚIE 
SOLUȚII COMPLET FĂRĂ FIR 
PENTRU DETECȚI A GA ZELOR
Întrucât nu este nevoie de lucrări ample de cablare și de instalare a tablourilor, planificarea și implementarea sistemului fără 
fir pentru detecția gazelor devine mult mai ușoara pentru echipă. 
De obicei, principalele etape de implementare, de la început până la finalizare, se prezintă astfel:

• Determină ce gaze pot fi depistate în unitate
• Identifică locurile în care pot apărea scurgeri și stabilește, în consecință, numărul de detectoare fără fir ce pot fi instalate
• Determină amplasarea potrivita a antenelor centralizate pentru comunicații wireless optime pentru fiecare detector de gaze
• Calibrarea la instalare a fiecărui detector de gaze fără fir și instalarea sistemului de comandă centralizat REGARD 7000, 
 sau realizarea interfeței cu sistemul de siguranță PLC al unui alt furnizor.
• Punerea în funcțiune a sistemului și predarea către utilizatorul final.

Dräger a acumulat mulți ani de experiență în toate aceste sarcini și vă poate pune la dispoziție un pachet complet wireless 
pentru detecția gazelor, precum și asistență tehnică, de la planificarea sistemului până la punerea în funcțiune și predarea 
acestuia către client.



SISTEM FĂRĂ FIR DRÄGER PENTRU DETECȚIA GAZELOR
Un sistem fără fir Dräger pentru detecția gazelor se compune din următoarele componente principale

Polytron 6100   Detector de gaze toxice 
GS01    Detector de gaze inflamabile
Regard 7000   Sistem de comandă pentru detecția gazelor
Gateway digital  Router digital care controlează întreaga rețea 
   de comunicații wireless de pe teren (nu apare în ilustrație)
Punct de acces (antenă) Antena centrală care preia datele comunicate fără fir de la echipamentele
   de pe teren și le transmite către gateway-ul digital (nu apare în ilustrație)

Detector fără fir pentru gaze 
toxice Polytron 6100

Detector fără fir pentru 
gaze inflamabile GS01



STUDIU DE CAZ 
cu o instalație wireless reală pentru detecția gazelor

Compania norvegiană producătoare de energie, 
Equinor, în colaborare cu Yokogawa și GasSecure,  
o companie Dräger, a instalat cu succes cel mai mare 
sistem SIL2 wireless din lume pentru detecția gazelor 
la rafinăria din Kalundborg, în Danemarca.

Principalul obiectiv al sistemului a fost îmbunătățirea 
acoperirii sistemului de detecție de gaze în trei zone 
de procesare identificate de analiza riscurilor. Echipa 
Equinor a avut dificultăți cu instalarea în zonele deja 
aglomerate ale rafinăriei, precum și cu detecția  
în spațiile închise. A devenit clar că instalația de 
detecție fără fir ISA100 se poate implementa mai ușor 
și rezolvă rapid problemele de natură fizică, respectiv 
logistică, oferind și flexibilitate pentru extinderi sau 
modificări ulterioare.

Detectoarele GS01 certificate SIL2 au fost 
implementate în cadrul primului sistem de siguranță 
SIL2 complet wireless din lume pentru detecția 
gazelor. Sistemul a fost realizat cu comunicații sigure 
între echipamentele specifice și sistemul de comandă. 

Inițial au fost instalate o sută douăzeci și două de 
detectoare fără fir GS01 în cele trei zone de procesare.

Studiile inițiale au indicat că un proiect cu dispozitive 
cablate ar presupune o investiție de multe milioane 
de dolari. Era necesară o soluție cu costuri mai 
rezonabile, așa că s-a creat o echipă de specialiști 
Dräger la rafinărie, care au colaborat cu specialiștii de 
securitate de la Equinor.

După trei luni, echipa inovatoare și atentă la costuri  
a ajuns la concluzia că sistemul de detecție wireless 
este cea mai bună soluție. Estimările de costuri 
inițiale au fost reduse semnificativ, fără a face rabat 
la parametrii de acoperire ai sistemului de detecție  
de gaze.

În afară de reducerea costurilor, sistemul fără  
fir ISA100 facilitează și extinderea ușoară și instalarea 
unor dispozitive suplimentare, prin adăugarea 
detectoarelor în rețeaua wireless existentă. După multi 
ani dupa ce implementarea a fost finalizata Equinor  
a adăugat încă șaptesprezece detectoare fără fir 
GS01 la cele 122 inițiale, fără alte lucrări suplimentare  
de cablare sau de teren.

„INSTAL ARE A SISTEMULUI W IRELESS
PENTRU DETECȚI A GA ZELOR ESTE  

O CONTRIBUȚIE IMPORTANTĂ L A
ATINGERE A OBIECTI V ELOR DE SIGUR ANȚĂ”

Jofrid Klokkehaug,
Vicepreședinte Kalundborg



DETALIILE INSTALAȚIEI

UTILIZATOR FINAL
Equinor

LOCAȚIE
Poza ilustreaza o rafinărie,  
dar nu cea efectivă din  
Kalundborg.

TIPUL INSTALAȚIEI
Rafinărie onshore

DETALIILE INSTALAȚIEI
122 buc. GS01
8 buc. GS01-EA
3 buc. gateway-uri fără fir
18 buc. puncte de acces wireless
Siemens S7

COMUNICAȚII
PROFIsafe prin ISA100 WirelessTM



Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este  
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Localizaţi reprezentantul  
dumneavoastră regional la:  
www.draeger.com/contact

ROMANIA
Dräger Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel +40 21 250 91 68
Fax +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
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