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Detektor tlenku węgla Dla garaży comag.3.3

www.sensortech.com.pl

comag.3.3  
mikroprocesorowy detektor tlenku węgla t1850-3.3

Detektor COMAG.3.3 jest urządzeniem przeznaczonym do  
detekcji toksycznego tlenku węgla (CO) w powietrzu. Wyko-
nany w technologii mikroprocesorowej, adresowalny z zaim-
plementowanym protokołem komunikacyjnym do współpracy  
z centralką DETCOM.3, stanowi podstawę systemu sterowania 
wentylacją bytową garaży.

n  Zastosowanie
Detektor wraz z nadrzędną centralką dedykowany jest do sterowania wentylacją kanałową 
lub strumieniową w parkingach wielostanowiskowych. Dzięki podłączeniu głowicy pomiaro-
wej ELPEG.3 funkcjonalność instalacji zostaje rozszerzona o detekcję stężeń propan-butanu 
(LPG).

n  Zasada działania
Obecność tlenku węgla wykrywana jest za pomocą specjalnej konstrukcji czujnika półprze-
wodnikowego. Dzięki m.in. technice mikroprocesorowej i układowi kompensacji termicznej 
detektor wykazuje wysoką odporność na czynniki środowiskowe, takie jak: zmiany tempe-
ratury, wilgotność czy obecność gazów zakłócających. Detektor COMAG.3.3 współpracuje 
z nadrzędną centralką DETCOM.3, przekazując jej informacje o aktualnym stężeniu tlenku 
węgla oraz ewentualnych awariach. Centralka porównuje dane otrzymane z detektorów  
z zaprogramowanymi progami i wysterowuje odpowiednie wyjścia przekaźnikowe dla syste-
mu wentylacyjnego oraz ostrzegawczego (DSO). Dodatkowo udostępnia informację o stanie 
detekcji za pośrednictwem protokołu Modbus RTU.

Schemat rozmieszczenia urządzeń detekcji
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n  montaż i podłączenie
Detektor CO należy instalować na wys. ok. 1,5-1,8 m od posadzki. W celu optymalizacji  
instalacji dla typowego parkingu należy przyjąć, że maksymalna odległość między detekto-
rami nie powinna przekroczyć 20 m. Montaż układu w pozycji pionowej z dwoma dławnica-
mi kablowymi ku górze. Detektor montuje się za pomocą kołków rozporowych korzystając  
z czterech otworów mocujących (schemat umieszczony na tylnej ścianie opakowania karto-
nowego). Niewykorzystane dławnice należy zabezpieczyć załączonymi zaślepkami.

uwaga! Wszystkie czynności związane z podłączaniem detektorów należy wykonywać 
przy wyłączonym zasilaniu! 

Dobór okablowania opisany jest w dokumentacji technicznej dla serii COMAG.3 – Instalacja 
detektora. Po podłączeniu napięcia zasilającego układ przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik 
(pulsująca żółta dioda LED AWARIA). W tym czasie ignorowane są alarmy spowodowane 
przekroczeniem stężenia tlenku węgla. Następnie układ przechodzi w tryb pomiarowy. Akty-
wacja alarmu następuje po przekroczeniu skalibrowanego stężenia progowego tlenku węgla. 
Stany alarmowe i awarie sygnalizowane są za pomocą diod LED na płycie czołowej detektora 
oraz w centralce DETCOM.3.

Do jednej centralki sterującej DETCOM.3 można podłączyć maksymalnie 32 detektory  
COMAG.3.3. Do każdego z detektorów można dołączyć głowicę ELPEG.3. Daje to łącznie 
podłączone maksymalnie 64 urządzenia.

Zalecany jest sposób podłączenia „od detektora do detektora”. Dopuszczalne są inne  
topologie stosowane przy użyciu RS485 np. magistrala, linia i inne. nie dopuszcza się  
topologii „gwiazdy”. Przy wyborze topologii należy wziąć pod uwagę maksymalne długości  
przewodów zalecane przez producenta (Dokumentacja Techniczna seria COMAG.3). Instala-
cja detektorów może wymagać (powyżej 300 m długości przewodu) terminowania na końcu 
(najbardziej oddalony od centralki detektor) i przy centralce.

Schemat instalacji detekcji z użyciem COMAG.3.3
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n  Dane techniczne
Parametr comag 3.3
Zasilanie 230VAC / 12VAC (na zamówienie)
Pobór mocy 4 W
Rodzaj czujnika półprzewodnikowy
Mierzone gazy tlenek węgla (CO)
Zakres pomiarowy 0-1000 ppm
Kompensacja temperaturowa -20°C..+70°C
Dokładność +/- 10%
Gazy zakłócające pracę wodór, znaczny niedobór tlenu
Okres powtórnej kalibracji 36 miesięcy
Wyjścia RS485 (protokół wewnętrzny ST)

Sygnalizacja optyczna
dioda LED na głowicy: ALARM – czerwona,
 AWARIA – żółta, ZASILANIE – zielona
dioda LED NA bazie: INFO – żółta, ON – zielona

Wyjścia magistrala RS485 do DETCOM.3
Liczba progów alarmowych CO maksymalnie 3
Obudowa poliwęglan; ABS RAL7035;
Wytrzymałośc temp. obudowy -40°C..+60°C (krótkoterminowo -40°C..+80°C)
Temperatura pracy -10.. +50°C
Stopień ochrony IP44
Klasa ochronności  II
Klasa niepalności UL 746 C5
Masa 550 g
Warunki środowiskowe użytkowanie zgodnie z IEC60 721-3-3
CE EMC 56/DL/III/10; LVD 57/DL/III/10

Schemat połączeń elektrycznych

Parametry techniczne detektora COMAG.3.3




