
گواهی های معتبر
دارای�روسنسPQDسری�ابتگازد�کتورهای
هس�ند.ATEX/IECEx/UKEXمعتبر�ا�یدیه های

امنیت ضد انفجاری
لطفبهاشتعال زاوس�یگازهای��وستهپایش

ایمنکامالصورتبهانفجاری،ضدهاوزینگ
صورت �ی گ�رد.

�ا�یدیه عملکرد
معیارهایتما�یحائز�روسنسد�کتورهای

IECاس�انداردعملکردی EN 60079‐29‐1
هس�ند.

عملکرد ایمن
هس�ند�SILا�یدیهدارای�روسنسمحصوالت

سوءازناشیفزایندهتهدیدهایبابتوانند�ا
سریکنند.مقابله�یچیدههایسیستمعملکرد

PQایمنیسطح�ا�یدیهدارای�روسنسSIL2و
هس�ند.آلمانTUVآکاد�یازSIL3ن�ز

مقاوم و باکیفیت
وسنسورکلگیSS316ضدزنگاست�لجنس

/IP65حفاظتیاس�انداردهای IP66طولباعث
تهاج�یمحیط هایدرباالالعادهفوقعمر

�ی شود.

اندازه گ�ری دق�ق
وPIDالکتروشیمیا�ی،استری،پلیسنسورهای

راحساسودق�قگ�ریاندازهقرمزمادون
تضم�ن �ی کنند.

آماده نصب
مدباسوآم�ریمیلی20-4آنالوگخروجی های

RS485 RTUامیشوندارائهآنبوردصورتبه�
قابلممکنشکلساده تر�نبهراه اندازیامر

انجام باشد.

نگهداری آسان
�کنولوژیلطفبهPQDسرید�کتورهای

یکباسنسورتعویضقابلیتدارای�روسل،
همچن�نهس�ند.دیگرشدهکالیبرهسنسور

بهکالیبراس�ون،پکازاستفادهبا�ی توانید
آسانی د�کتور را در محل کالیبره نما�ید!

آسانوضعیتتشخیصوOLEDنمایشگر
به�ی تواندOLEDباالیوضوحنمایشگرصفحه
لطفبهشود.مشاهدهزاویه ایهرازآسانی
LEDتشخیصسبز)وزرد(قرمز،رنگیهای

وضعیت ن�ز برای شما بسیار آسان خواهد بود.

SAFELOGدی�االگر
250سقف�ادادهذخ�رهتوانا�یPQDسری

ناگهانیقطعیهرگونهصورتدردارند.رارویداد
�ی توانیدآسانیبهباتریازاستفادهباجریان،

داده ها را ذخ�ره کنید.

کالیبراس�ون خودکار
کالیبراس�وننیاز،موردشرایطفراهم سازیبا

موجود�یش فرضمقاد�رازاستفادهباد�کتور
در نرم افزار ، به طور خودکار انجام �ی گ�رد.

حالت محافظ پلی استر
طوربهد�کتورگاز،حدازبیشغلظتشرایطدر

عمرطول�ا�ی کندخاموشراسنسورخودکار
مفید سنسور پلی استری حفظ شود.

کالیبراس�ون خودکار سیگنال آنالوگ و نظارت
خروجی��وستهطوربهPQDسرید�کتورهای

نظرازپنل،بهان�قالاز�یشراآنالوگسیگنال
بررسیشدهگ�ریاندازهمقاد�ربا�ناسب

انحراف،هرگونهوجودصورتدر�ی کنند.
و�رایشکهصورتیدروشدهو�رایشسیگنال

خطایسیگنالنباشد،موجودانحرافپاسخگوی
عملکرد ایجاد �ی شود.

گزارش مقدار صفر
اندازه گ�ریمقدار�ی تواندنیازصورتدرد�کتور

احتمال�ادهدنشانصفربابرابرراشده
هرگونه نگرانی �ی مورد را به حداقل برساند.

کنترل آسان تجه�زات خارجی
میدهدرااجازها�نشمابهرله ایجان�یماژول

آشکارسازسیستمیکعنوانبهد�کتورازکه
یکو�نظیمقابلگازتجمعآالرمدوبامس�قل

آالرم خطای عملکرد استفاده کنید.

تست ��وسته عملکرد خودکار

برایراخودعملکرد��وستهصورتبهد�کتور

تستنقص،هرگونهوجودعدمازاطمینان

بالفاصلهعملکرد،خطایوجودصورتدر�ی کند.

آالرم مربوطه نمایش داده �ی شود.

پارامترهای قابل �نظیم
بهبستهآسانیبه�ی توانندپارامترهاتما�ی
استفادهمحلاس�انداردهایوشرایطنیازها،

�نظیم شوند.

نمایشگر ریموت
به�ی تواندنمایشگرنصب،نوعونیازبهبسته

طورهربگ�رد.قراردیگریمحلدرجداگانهطور
که شما ما�ل باشید!

نگهداری با استفاده از نرم افزار
از�ی توانیدراحتیبه�روسنس،افزارنرمبا

راد�کتورآسانیبهوکردهنگهداریفعالسیستم
با استفاده از کام��وتر کالیبره کنید.

موارد استفاده
نفت و گاز●
پتروشی�ی●
صنا�ع فوالد/فلزات●
صنا�ع شیمیا�ی●
جایگاه های پخش گاز●
تولیدی ها●
�اسیسات تصفیه آب●
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PQD‐XY36PQD‐XY35PQD‐XY34PQD‐XY33PQD‐XY31مشخصات

PIDPellistorElectrochemicalInfraredSemi‐Conductorنوع سنسور

20mA Analog and RS485 Modbus RTU‐4سیگنال خروجی

60secزمان آمادگی

30sec*<15sec<30sec**<30sec<15sec>زمان پاسخ

1±%دقت

** C ~ +70°C°40‐دمای عملکرد

RH ** Non‐Condensing%100 ~0رطوبت

Min 10VDC ‐ Max 32VDC ‐ Nominal 24VDCورودی

128x64 Graphic OLEDنمایشگر
5 LED indicator for detector status

Records alarm, fault and maintenance events up to 250 logsالگ داده ها

Max. 4Wمصرف انرژی

Alarms (Programmable) and 1 Fault 2خروجی رله
(All relays are NO/NC adjustable)

NPT ‐ 3/4''NPT ‐ 3xM20''1/2ورودی کابل (گلند)

IPIP65/IP66  Optional IP66 (Sensor Head)نمره

Epoxy Painted Die‐Cast Aluminum / 316 Stainless Steelکلگی

316L Stainless Steelجنس سنسور

196,96x145,99x112mm / 2100grابعاد/وزن

�ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb |  II 2G Ex mb db IIC T6 Gbا�یدیه
I M2 Ex db I Mb

Zone 1 ‐ Zone 2 ‐  M2محیط ها

ExVeritas 18 ATEX 0371X   •IECEx EXV 18.0021X  •FTZU 18 ATEX 0086   •ExVeritas 21UKEX0878X   •FuncƟonal•�ا�یدیه ها
Safety : TUV Rheinland‐ 968/FSP 2091.00/21

IEC EN 60079‐0   • IEC EN 60079‐1   •IEC EN 60079‐18  • IEC EN 60079‐29‐1 •اس�انداردها

* در صورت �نظیم برای پایش ��وسته               ** بسته به سنسور
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