
Czujka gazu ICAM ECO™

Podstawowe cechy
• Wykrywanie gazów palnych, 

toksycznych i tlenu

• Wersje z jednym i dwoma 
sensorami gazów

• Sensory gazów wykalibrowane 
fabrycznie

• Diody LED określające stan 
urządzenia

• Integracja z systemami sygnalizacji 
pożaru, HVAC, BMS, DMS, PLC

• Konfi gurowalne przekaźniki 
wyjściowe

• Pętla prądowa 4-20 mA

• RS485 Modbus

• Ogromna pamięć zdarzeń

• Autodiagnostyka

• Zintegrowany otwór testowy

• Wejście Restart

Certyfi katy
CE
Bezpieczeństwo elektryczne:
ANSI/UL Std 61010-1
CAN/CSA Std C22.2 No. 61010-1
EN 61010-1

EMC:
FCC 47CFR Part 15B class B
ICES 003
EN 50270

Inne:
LCPB, VdS, AFNOR. Kompatybilność 
z zasysającymi czujkami dymu Xtralis 
potwierdzona badaniami wg EN54-20
LOM: UNE 23300 (CO & CO+NO2)
AQISQ – CMC
CCCF – CFE,  GB:15322.1
VNIIPO, Rosja
Atmosfery zagrożone wybuchem, 
ATEX, ANSI/ISA, CSA (w toku)

Wykrywanie gazów 
i monitorowanie środowiska

Wykrywanie gazów w połączeniu 
z zasysającymi czujkami dymu
Xtralis, producent zasysających 
czujek dymu ICAM, opracował 
pierwszy przemysłowy 
wielopunktowy detektor gazów, 
współpracujący z zasysającymi 
czujkami dymu ICAM.

Po raz pierwszy jest możliwe 
jednoczesne wykrywanie dymu 
i gazów w całej chronionej 
przestrzeni.

ICAM ECO pozwala wcześnie wykrywać gazy 
toksyczne, palne i określać poziom tlenu aby 
chronić personel i ciągłość procesów.

Wybrane zastosowania:

• Pomieszczenia ładowania akumulatorów
• Kotłownie
• Profesjonalne kuchnie
• Garaże podziemne
• Tunele telekomunikacyjne
• Chłodnie
• Stacje uzdatniania wody
• Oczyszczalnie ścieków
• Elektrownie
• i inne…

Jak to działa
ICAM ECO wykorzystuje przepływ powietrza w sieci rur zasysających 
systemu wykrywania dymu i analizuje poziomy gazów w nim zawartych. 

Czujka ECO może zawierać jeden lub dwa sensory gazu. Na jednej rurze 
zasysającej można umieścić kilka detektorów ECO dla monitorowania tylu 
gazów, ile będzie konieczne. Pojemnik z sensorami jest łatwy do wymiany co 
pozwala szybko wymienić zużyte sensory na nowe lub przestawić system na 
wykrywanie innych gazów.

Do konfi gurowania czujki ECO służy program Xtralis VSC, ten sam, przy 
pomocy którego konfi guruje się czujki ICAM. Do zdalnego monitoringu służy 
program VSM4. Oba programy pozwalają odczytać dane o poziomach gazów 
z karty pamięci czujki ECO dla przeprowadzenia analiz.

Łatwa integracja z innymi systemami budynkowymi: sygnalizacji pożaru, 
HVAC, BMS, DMS, PLC pozwala na wczesną ocenę zagrożenia i właściwą 
reakcję.

Dzięki koncepcji ICAM ECO liczba detektorów instalowanych w chronionej 
przestrzeni jest znacznie zredukowana, a pewność, że gaz dotrze do jednego 
z wielu punktów zasysających - znacznie większa. Elastyczność wyboru 
miejsca zainstalowania czujki ECO ułatwia późniejszy serwis i wymiany 
sensorów.

Aktualnie są badane wersje ICAM ECO przeznaczone do stosowania w 
atmosferach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 94/9/WE (ATEX).



Czujka gazu ICAM ECO™ Wykrywanie gazów 
i monitorowanie środowiska

Informacje do zamówień
Czujka ICAM ECO jest dostarczana w następującym zestawie: obudowa, 
pojemnik z sensorem/sensorami gazu/ów, karta pamięci, kabel USB. Dwa 
warianty wykonania są dostępne w zależności od potrzebnych wyjść.
Struktura kodu do zamówienia: ECO-D-X-AA-BB
X oznacza wyjścia czujki. Opcje B lub R:
B przekaźniki, pętla prądowa, RS485
R przekaźniki i pętla prądowa
Czujka z pojedynczym sensorem gazu
Zastąp AA przez liczbę jak niżej. Pomiń BB:
11 Wodór (H2) 0-100% LFL
12 Metan (CH4) 0-100% LFL
13 Propan (C3H8) 0-100% LFL
14 Wodór (H2) 0-2000 ppm
15 Opary benzyny 0-100% LFL
16 Pentan (C5H12) 0-100% LFL
19 Amoniak (NH3) 0-100% LFL
20 Alkohole 0-100% LFL
31 Tlen. Tylko zmniejszenie stężenia (O2) 0-25% v/v
32 Tlen. Zmniejszenie i wzrost stężenia (O2) 0-25% v/v
41 Tlenek węgla (CO) 0-500 ppm
42 Amoniak (NH3) 0-100 ppm
43 Siarkowodór (H2S) 0-100 ppm
44 Dwutlenek siarki (SO2) 0-10 ppm
45 Dwutlenek azotu (NO2) 0-10 ppm
47 Chlor (Cl2) 0-20 ppm
49 Dwutlenek węgla (CO2) 0-5% v/v
Czujka z dwoma sensorami gazu
Wybierz jedną z poniższych kombinacji w miejsce AA-BB. Inne kombinacje 
sensorów dostępne na zamówienie. Zakresy pomiarowe sensorów - jak wyżej:
11 – 31 Wodór i tlen
12 – 31 Metan i tlen
12 – 41 Metan i tlenek węgla
12 – 43 Metan i siarkowodór
13 – 31 Propan i tlen
31 – 41 Tlen i tlenek węgla
41 – 43 Tlenek węgla i siarkowodór
41 – 45 Tlenek węgla i dwutlenek azotu
Przykład: ECO-D-B-12-41
Czujka ECO z wyjściami przekaźnikowymi, pętlą prądową, interfejsem RS485 
i dwoma sensorami gazów: metanu i tlenku węgla.
Struktura kodu wymiennych pojemników z sensorami: ECO-SC-AA-BB
SC - Sensor Cartridge. AA-BB - jak wyżej. Jeśli jeden sensor gazu to pomiń 
BB.

Instalacja
Czujka ICAM ECO jest instalowana na rurze 25 mm systemu zasysającego 
ICAM w odległości nie mniejszej niż 50 cm od detektora ICAM. Należy wyciąć 
60 mm odcinek rury i końce wcisnąć we wlot i wylot gazu czujki ECO zwracając 
uwagę na kierunek przepływu powietrza.

Jedna lub kilka czujek ICAM ECO mogą być zainstalowane w dowolnym 
miejscu orurowania zapewniając monitorowanie powierzchni chronionej przez 
jeden punkt zasysający, rurę lub cały system.

Parametry
Napięcie zasilania
18-30 VDC

Pobór mocy przy zasilaniu 24 VDC
3,6 W (maks.)

Pobór prądu
W stanie dozorowania: typowo 60 mA 
z 24 VDC dla czujki z dwoma sensorami. 
85 mA w stanie alarmu.

Wymiary (szer x wys x gł)
34 mm x 125 mm x 110 mm

Waga
250 g 

Kategorie ochrony IP / NEMA
IP65 / NEMA 4

Warunki pracy
Temperatura pracy (dla większości 
sensorów): -20ºC to 50ºC
O2 -20ºC do 55ºC
NH3 -20ºC to 40ºC
Wilgotność: 10-95% RH, bez kondensacji

Zewnętrzna średnica rury
25 mm

Zaciski śrubowe
Do 1,5 mm2

Przypusty kablowe
2 x PG9. Średnica kabla od 4 do 8,5 mm

Dokładność pomiaru
+/-5%

Wyjścia
RS485 Modbus 
(4 przewody: dane + zasilanie)
4 programowalne przekaźniki 30 VDC 1A
Jedno wyjście pętli prądowej 4-20 mA na 
każdy sensor

Karta pamięci
Micro SD 2 GD (prawie 100 mln rekordów)
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Zawartość tego dokumentu bazuje na aktualnym stanie rozwoju urządzenia. Niniejszy dokument został sprawdzony pod kątem zgodności z opisywanym 
urządzeniem. Nie można jednak wykluczyć błędów, niedokładności i rozbieżności. Xtralis nie gwarantuje pełnej zgodności tego dokumentu ze 
stanem faktycznym. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie i specyfi kacji bez żadnych zobowiązań i wcześniejszego 
powiadamiania. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie gwarancje (powiedziane bądź dorozumiane), włączając wszelkie sugestie dotyczące przydatności 
do określonych zastosowań, są wyłączone. W tym dokumencie używane są znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe. Wszystkie użyte 
znaki towarowe są znakami towarowymi ich właścicieli. Używając tego dokumentu nie nabywa się żadnych praw do używania znaków towarowych i 
nazw. Copyright XTRALIS. Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, prezentowana publicznie, adaptowana, zmieniana, publikowana, 
dystrybuowana lub sprzedawana bez uprzedniej pisemnej zgody fi rmy XTRALIS. 
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