
INSTRUKCJA
OBS£UGI

GWARANCJA

SYSTEM ZABEZPIECZENIA
GAZOWEGO

SZG - 2/2P metan, propan-butan

Na urz¹dzenie Producent udziela12-miesiêcznej gwarancji i zapewnia serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Wszystkie naprawy, zarówno gwarancyjne jak i pogwarancyjne dokonywane 
s¹  w serwisie Producenta lub wyznaczonym przez niego zak³adzie.

Gwarancja udzielana jest na warunkach ogólnych, jeœli u¿ytkowanie by³o 
zgodne z niniejsz¹ INSTRUKCJ¥.
SZG - 2/2P Nr  ...............................

CB 2P metan, propan-butan Nr 
...................................................................................... .......................

Data sprzeda¿y:  ...........................

Producent:  

81-423 GDYNIA ul. Partyzantów 35  POLSKA
tel/fax.: +48 58 622 82 90 tel.: +48 58 622 75 21

IMPEX-ELECTRONICS in¿. Janusz Wójcik

www.impex-electronics.pl 
e-mail: jw@impex-electronics.pl

data
podpis  i pieczêæ 

serwisu
Naprawy I przegl¹dy techniczne

Serwis:

..................................................
pieczêæ i podpis sprzedawcy 

GWARANCJA



SYSTEM ZABEZPIECZENIA GAZOWEGO SZG-2/2P metan, propan-butan

PRZEZNACZENIE

System Zabezpieczenia Gazowego SZG-2/2P metan, propan-butan  jest 
urz¹dzeniem stacjonarnym, 2-progowym, sygnalizacyjno-steruj¹cym przeznaczonym 
do wykrywania metanu lub propanu-butanu,  sygnalizacji przekroczenia stê¿enia 
progów alarmowych i za³¹czania zaworu odcinaj¹cego dop³yw gazu do instalacji.

System posiada pamiêæ alarmu dla progu I i progu II oraz kasowanie tych 
pamiêci za pomoc¹ przycisku.

System sk³ada siê z SZG-2/2P CENTRALKA i Czujek Buforowych CB 2P metan, 
propan-butan.

Zasilany jest z sieci 230V/50 Hz. CENTRALKA posiada wewnêtrzny akumulator 
podtrzymuj¹cy pracê Systemu przy zaniku napiêcia sieci. 
       W przypadku wycieku metanu lub propanu-butanu z instalacji System reaguje 
automatycznie i natychmiast powoduj¹c: 

1. Przy przekroczeniu stê¿enia 10% DGW:
- za³¹czenie sygnalizacji optycznej ALARM 1 i PAMIÊÆ ALARMU 1,

             -  za³¹czenie wyjœcia sygnalizatora optyczno-akustycznego SO-A,
2. Przy przekroczeniu stê¿enia 20% DGW: 
       - za³¹czenie sygnalizacji optycznej ALARM 2 i PAMIÊÆ ALARMU 2,
       - za³¹czenie wyjœcia ZESTYK MAG uruchamiaj¹cego zawór odcinaj¹cy 

dop³yw gazu do instalacji.       

ZASTOSOWANIA

- kot³ownie na gaz ziemny (metan) i gaz p³ynny (propan-butan, LPG),
- pomieszczenia ogrzewane promiennikami gazowymi,
- pomieszczenia wyposa¿one w instalacjê gazow¹ metanu lub propanu-butanu,
- mieszkania w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- gara¿ach wielostanowiskowych,
- laboratoriach,
- przepompowniach œcieków, gdzie wydziela siê metan,
- na jachtach i statkach pasa¿erskich i innych,
- w innych pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeñstwo kumulowania 

siê i wybuchu metanu lub propanu-butanu (LPG).

ZASADA  DZIA£ANIA

W przypadku ulatniania siê metanu lub propanu-butanu i wyst¹pienia w okolicy 
którejkolwiek  z Czujek Buforowych stê¿enia 10% DGW - zostaje za³¹czona 
sygnalizacja alarmowa przekroczenia I progu alarmowego.

Za³¹czenie alarmu sygnalizowane jest na wzbudzonej Czujce Buforowej CB 2P 
przez zaœwiecenie  dwukolorowej diody LED na czerwono i zapalenie siê  diody 
ALARM 1 i PAMIÊÆ ALARMU 1  na p³ycie czo³owej Centralki. 

- II klasê izolacyjnoœci,
Obudowa wykonana jest w klasie palnoœci UL94HB z tworzywa nietoksycznego.

UWAGI TECHNICZNO - EKPLOATACYJNE

System Zabezpieczenia Gazowego SZG-2/2P jest urz¹dzeniem 
wymagaj¹cym okresowych kontroli i kalibracji.

Czêstotliwoœæ przegl¹du technicznego i kalibracji wymagana (konieczna): 
co 12 miesiêcy.

Akumulatorowe zasilanie awaryjne umo¿liwia pracê Systemu Zabezpieczenia 
Gazowego w stanie czuwania, przy zaniku zasilania sieciowego 230V/50Hz,           
do ok. 30 minut  ci¹g³ej pracy w stanie czuwania (przy pe³nym na³adowaniu 
akumulatora). 

System posiada uk³ad zabezpieczaj¹cy akumulator przed nadmiernym 
na³adowaniem i roz³adowaniem.

Po za³¹czeniu Systemu Zabezpieczenia Gazowego urz¹dzenie przechodzi              
w stan wstêpnego testowania trwaj¹cy ok. 80 sekund. 

Podczas testowania nastêpuje blokada wszystkich wyjœæ CENTRALKI oraz  
za³¹czenie siê sygnalizacji PAMIÊÆ ALARMU1  i PAMIÊÆ ALARMU 2.              
Sygnalizacjê t¹ nale¿y wy³¹czyæ przyciskiem KASOWANIE PAMIÊCI po zakoñczeniu 
wstêpnego testowania.           

Po zakoñczeniu wstêpnego testowania nastêpuje zwolnienie blokady wyjœæ                    
i System przechodzi w stan czuwania.

System Zabezpieczenia Gazowego SZG - 2/2P powoduje zamykanie zaworu 
elektromagnetycznego natomiast otwierania zaworu nale¿y dokonywaæ rêcznie 
(œwiadomie!) wed³ug zaleceñ producenta zaworu.

UWAGA! Zasilanie sieciowe 230V/50Hz nale¿y pod³¹czyæ do sta³ej 
instalacji elektrycznej poprzez dodatkowy wy³¹cznik (w którym odleg³oœæ 
miêdzy stykami wynosi nie mniej ni¿ 3mm).

Przy uruchomieniu Systemu konieczne jest podanie zasilania 230V/50 Hz 
aktywuj¹cego wewnêtrzny akumulator do pe³nienia funkcji zasilania 
awaryjnego.Zasilanie Systemu za³¹cza siê w³¹cznikiem na p³ycie czo³owej 
CENTRALKI.

Po up³ywie ka¿dego roku eksploatacji nale¿y obowi¹zkowo oddaæ 
CENTRALKÊ i Czujki Buforowe (CB) do serwisu Producenta w celu 
sprawdzenia i kalibracji parametrów systemu.

CERTYFIKATY: 

- Certyfikat Zgodnoœci wydany przez Zak³ad Certyfikacji ELTEST,
- Deklaracja Zgodnoœci Producenta,
- Oznaczenie CE.
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PARAMETRY  TECHNICZNE
- zasilanie Centralki: AC 230V/50Hz,
- moc: ok. 10W, 
- typ sensora:  TGS 2612,,
- zasada pomiaru: spalanie katalityczne,
- zakres stosowania: metan, propan-butan,
- iloœæ Czujek Buforowych: 1 - 30 szt.,
- stê¿enie alarmowe: I próg - 10% DGW (Dolnej Granicy Wybuchu),
                                 II próg - 20% DGW,
- stê¿enie, przy którym nastêpuje odciêcie dop³ywu gazu: 20 % DGW,
- sygnalizacja zasilania: zielona dioda ZASILANIE na p³ycie czo³owej Centralki                     
I zielona dioda LED na Czujce Buforowej CB 2P,
- sygnalizacja awaryjnego zasilania akumulatorowego: czerwona dioda ZASILANIE  
na p³ycie czo³owej Centralki,
- sygnalizacja alarmowa: czerwona dioda LED na Czujce Buforowej CB 2P, czerwone 
diody ALARM 1 i  ALARM 2 na p³ycie czo³owej Centralki (informuj¹ce, który próg 
zosta³ przekroczony) oraz za³¹czenie wyjœæ steruj¹cych Centralki,
- sygnalizacja pamiêci alarmów: ¿ó³te diody PAMIÊÆ ALARMU 1 i PAMIÊÆ          
ALARMU 2, 
- kasowanie pamiêci alarmów: przycisk KASOWANIE PAMIÊCI,
- czas wstêpnego testowania: do ok. 80 sekund,
- czas pracy awaryjnego zasilania akumulatorowego: do 30 min.,
- parametry elektryczne wyjœæ Centralki SZG - 2/2P:

- wyjœcie steruj¹ce zawór elektromagnetyczny: 20A (przy napiêciu 12V DC),
- wyjœcia steruj¹ce beznapiêciowe NO i NC: 20A (przy napiêciu 14VDC) lub 10A 
(przy napiêciu 120VAC),

- temperatura otoczenia: 0 - 60 st. C,
- wilgotnoœæ powietrza: do 80%RH,
- wymiary zewnêtrzne Centralki SZG - 2/2P (wys./szer./g³êbokoœæ): 185/235/120 mm                            
- wymiary zewnêtrzne Czujki Buforowej CB 2P (wys./szer./g³êbokoœæ): 65/98/57 mm,
- masa Centralki SZG -2/2P: ok. 1 kg,
- masa Czujki Buforowej CB 2P: ok. 0,2 kg.

Obudowa Centralki
Cardmaster firmy Fibox z tworzywa ABS, która zapewnia:
- stopieñ ochrony IP65 (EN 60529),
- wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ IK08/IK07 (EN50102),
- II klasê izolacyjnoœci dziêki czemu mo¿liwe jest stosowanie zasilania bez 

przewodu uziemiaj¹cego.
Obudowa wykonana jest w klasie palnoœci UL94-5V z tworzywa nietoksycznego 

(bezhalogenowego).

Obudowa Czujki Buforowej CB
Czujka Buforowa CB 2P wykonana jest w obudowie Euronorm II firmy Fibox z 

tworzywa ABS, która zapewnia:
- stopieñ ochrony IP66/IP67 (EN 60529),
- wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ IK07 (EN50102),

Oprócz tego uaktywnione zostaj¹ dwa niezale¿ne wyjœcia steruj¹ce (Próg 1) 
beznapiêciowe NO i NC    do sterowania innymi urz¹dzeniami zewnêtrznymi np. 
sygnalizatorami, central¹ alarmow¹, central¹ przeciwpo¿arow¹, central¹ telefoniczn¹ 
itp. Na czas trwania alarmu zostaj¹ za³¹czone wyprowadzenia COM (wspólne) i NO 
(zestyki normalnie otwarte), oraz roz³¹czone wyprowadzenia COM i NC (zestyki 
normalnie zamkniête). 

W przypadku przekroczenia stê¿enia 20% DGW metanu lub propanu-butanu    
w powietrzu w okolicy  którejkolwiek z Czujek Buforowych za³¹czona zostaje 
sygnalizacja optyczna ALARM 2 i PAMIÊÆ ALARMU 2 oraz uaktywnione zostaj¹ dwa 
wyjœcia steruj¹ce beznapiêciowe NO i NC (Próg 2) oraz wyjœcie steruj¹ce zawór 
elektromagnetyczny odcinaj¹cy dop³yw gazu - zestyk NO, który za³¹cza siê 
impulsowo w odstêpach ok. 30 sekund. Czas trwania impulsu wynosi ok. 2 sekund. 

Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa wyjœcia steruj¹cego zawór elektromagnetyczny wynosi 
20A (przy napiêciu 12V DC).

Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa wyjœæ NO i NC (próg 1 i przóg 2)wynosi 20A (przy 
napiêciu 14V DC) lub 10A (przy napiêciu 120VAC).

UWAGA! Przekroczenie dopuszczalnych parametrów wyjœæ steruj¹cych 
mo¿e spowodowaæ nieodwracalne ich uszkodzenie!

SPOSÓB  POD£¥CZENIA

Do CENTRALKI mo¿na pod³¹czyæ 1 - 30 Czujek Buforowych CB 2P.
Centralka mo¿e wspó³pracowaæ z zaworem odcinaj¹cym gaz i sygnalizatorem 

optyczno-akustycznym oraz centralami: alarmow¹, przeciwpo¿arow¹ i telefoniczn¹.

Rys. 1. Widok przy³¹cza Czujki Buforowej CB. 

pin 1 “+”

pin 4 “-”

pin 3 “P2”

pin 2 “P1”



Rys. 2. Przyk³adowy schemat po³¹czeñ Systemu Zabezpieczenia Gazowego SZG-2/2P.

CENTRALKA  SZG-2/2P mo¿e wspó³pracowaæ z:

-   Czujkami Buforowymi CB 2P,
-   jednym lub dwoma sygnalizatorami optyczno-akustycznymi SO-A. W przypadku dwóch  

sygnalizatorów nale¿y je po³¹czyæ ze sob¹ w sposób równoleg³y. Jako sygna³ 
steruj¹cy wykorzystuje siê tu beznapiêciowe wyjœcia NO (normalnie otwarte),

-   jednym zaworem elektromagnetycznym odcinaj¹cym gaz. Zalecane typy zaworów: 
ZB, ZB-K, MAG-1, MAG-2, MSV. Jako sygna³ steruj¹cy wykorzystuje siê tu 
beznapiêciowe wyjœcie ZESTYK MAG.

-   jedn¹ lub wieloma centralami alarmowymi, przeciwpo¿arowymi lub telefonicznymi. 
Jako sygna³ steruj¹cy wykorzystuje siê tu beznapiêciowe wyjœcia NO lub NZ 
(normalnie zamkniête).

Centralkê nale¿y umieœciæ w pomieszczeniu zamkniêtym, lub korytarzu na 
odpowiedniej dla jej obs³ugi wysokoœci lub w szafce.

Czujki Buforowe CB 2P nale¿y zamontowaæ na œcianie, na wysokoœci ok. 30 cm 
od sufitu (w przypadku detekcji metanu) lub ok. 30 cm od pod³ogi (w przypadku 
detekcji propanu-butanu).

 Nastêpnie nale¿y zamontowaæ przewody ³¹cz¹ce Czujki Buforowe z Centralk¹. 
2W tym celu nale¿y zastosowaæ kabel typu  4x0,5mm . Przewód najpierw nale¿y 

pod³¹czyæ do z³¹cz wchodz¹cych w sk³ad Czujek Buforowych CB a nastêpnie 
poprzez przepusty kablowe do listwy zaciskowej w Centralce Systemu. Pod³¹czeñ 
nale¿y dokonaæ zgodnie z rysunkiem zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na kolejnoœæ 
oznaczeñ w z³¹czu Czujki Buforowej. Po upewnieniu siê o poprawnoœci po³¹czeñ 
nale¿y pod³¹czyæ z³¹cze Czujki Buforowej do gniazda w Czujce Buforowej i dokrêciæ 
œrubê mocuj¹c¹ z³¹cze w Czujce Buforowej.

UWAGA! Dokonanie pod³¹czeñ w innej konfiguracji ni¿ przedstawiono      
na rysunkach mo¿e spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie uk³adu a nawet jego 
nieodwracalne uszkodzenie!

Nastêpnie, w zale¿noœci od potrzeb, nale¿y odpowiednimi przewodami pod³¹czyæ 
do wyjœæ steruj¹cych dodatkowe urz¹dzenia zewnêtrzne takie jak: sygnalizator 
optyczno-akustyczny, zawór elektromagnetyczny odcinaj¹cy dop³yw gazu czy 
dodatkowe uk³ady automatyki lub alarmowe. 

UWAGA! Przed pod³¹czeniem jakichkolwiek dodatkowych urz¹dzeñ nale¿y 
sprawdziæ czy parametry elektryczne tych urz¹dzeñ nie przekraczaj¹ 
dopuszczalnych parametrów elektrycznych wyjœæ steruj¹cych Centralki 
Systemu Zabezpieczenia Gazowego SZG - 2/2P. Przy pod³¹czaniu do Centralki 
jakichkolwiek urz¹dzeñ nale¿y zwróciæ tak¿e szczególn¹ uwagê                        
na odpowiedni¹ polaryzacjê wyjœæ. Dokonanie pod³¹czeñ urz¹dzeñ inaczej ni¿ 
zaleca to Producent mo¿e spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie uk³adu             
a nawet jego nieodwracalne uszkodzenie! 

Po pod³¹czeniu Czujek Buforowych CB 2P i innych urz¹dzeñ (sygnalizatora 
optyczno-akustycznego, zaworu elektromagnetycznego itp.) do Centralki nale¿y 
pod³¹czyæ zewnêtrzne zasilanie Centralki  poprzez 2-¿y³owy przewód zasilaj¹cy.

Za³¹czenie Centralki odbywa siê poprzez wy³¹cznik umieszczony na p³ycie 
czo³owej Centralki. 

Rys. 3. Widok przy³¹czy Centralki Systemu Zabezpieczenia Gazowego SZG - 2. 

SO-A

ZAWÓR
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ZASILANIE: 230V/50Hz, 10W, IP 65, EL
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SZG-2/2P
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