
ASG-2000
SERIA AUTONOMICZNYCH  

DETEKTORÓW GAZÓW



Dane techniczne
Autonomiczne detektory gazów 
typu ASG-2000

Zasilanie:
• ASG-200x    9 ÷ 30 V DC
• ASG-200xHV    230 V ± 10% AC
Max pobór prądu 
przez ASG-200x      120 mA / 12 V, 60 mA / 24 V
Rodzaj sensora:
• ASG-2001/HV, ASG-2002/HV półprzewodnikowy
• ASG-2003/HV    elektrochemiczny
Trwałość sensora    do 10 lat
Promień dozorowania   ≤ 9 m
Obszar dozorowania do 250 m2

Liczba wyjść przekaźnikowych  3
Liczba progów alarmowych   3
Progi alarmowe:
• ASG-6001  A1 = 10%, A2 = 20%, A3 = 30% DGW
• ASG-6002  A1 = 10%, A2 = 20%, A3 = 30% DGW
• ASG-6x03  A1 = 30 ppm, A2 = 60 ppm, A3 = 150 ppm

Łączna obciążalność styków przekaźników 
alarmowych 3 A / 30 V DC, 3 A / 250 V AC
Zakres temperatur pracy   od -20°C do +50°C
Szczelność obudowy   IP 54
Wymiary     80 x 216 x 68 mm

Autonomiczne detektory gazów typu ASG-2000 są przeznaczo-
ne do wykrywania obecności gazów palnych i toksycznych w po-
mieszczeniach zagrożonych ich emisją, szczególnie w garażach 
i kotłowniach. Każdy detektor ma ustawione trzy progi alarmo-
we, związane ze ściśle określonym stężeniem gazu w powie-
trzu. Po ich przekroczeniu zostaje włączona sygnalizacja optycz-
na w detektorach oraz uaktywnione odpowiednie wyjścia steru-
jące zewnętrzną sygnalizacją akustyczno-optyczną. Możliwe jest 
także uruchomienie wentylacji, w celu przewietrzenia i usunięcia 
nadmiaru szkodliwych gazów z pomieszczenia. 
Detektory typu ASG-2000 są przewidziane do pracy samodziel-
nej, jednak można je łączyć ze sobą tworząc niewielkie instalacje 
detekcji gazów. Detektory mają wbudowane wymienne modu-
ły sensorów gazów, co pozwala na obniżenie kosztów ich eksplo-
atacji. Sygnalizowana jest konieczność przeprowadzenia kalibra-
cji sensorów. Obudowy detektorów gwarantują wysoki stopień 
szczelności, umożliwiający ich instalowanie w trudniejszych wa-
runkach środowiskowych. Detektory są zasilane z zewnętrzne-
go zasilacza 12 V (24 V) lub ze źródła napięcia zmiennego 230 V.

Autonomiczne detektory typu ASG-2000 dostępne są w nastę-
pujących odmianach:
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