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A  KÖZPONT  MŰKÖDÉSEA  KÖZPONT  MŰKÖDÉSE
Az NFG-8 központra csatlakoztatható max. 8 db 4-20 mA kimenetű gázérzékelővel  kisebb telephelyek gázjelző
rendszere  ideálisan  megvalósítható.  A gázjelző  központra  a  VGS.DU,  illetve  VGS-AD  sorozat  érzékelői  közül
bármely  mérgező-,  robbanásveszélyes-,  illetve  hűtőgáz  érzékelő  csatlakoztatható.  A  csatlakoztatott  érzékelő
típusának  és  mérési  tartományának  megfelelően  a  központ  ppm-ben,  illetve  az  ARH  (Alsó  robbanási  határ)
százalékában vagy tf%-ban folyamatosan mutatja a gázkoncentrációt és a beállított jelzési szinteknél riasztást jelez.
Oxigén érzékelők esetén kiválasztható a koncentráció növekedésére, illetve csökkenésére jelző működés is.

A riasztáskor, vagy hibajelzéskor elvégzendő vezérlések a beépített 6 db programozható relével hajthatók végre.
Igény esetén a relék  az egyes  gázérzékelők  eseményeihez is  szelektíven hozzárendelhetők,  azaz pl.  egy relé
működtethető az x. gázérzékelő Alarm2 jelzésére.

Az  egyes  gázérzékelők  által
aktuálisan mért  gázkoncentráció,  az
érzékelők  riasztásai,  az  érzékelők
vagy  a  központ  hibája,  illetve  az
1000  mélységű  eseménytár  a
központ  4x16  karakteres  kijelzőjén
jeleníthető meg. A gázjelző rendszert
általános állapotának kijelzésére a 9
(x 2) db LED szolgál.

A  gázjelző  központ  kezelése  az
előlapi  kulcsos  kapcsolóval
engedélyezhető,  s  az engedélyezés
után  a  menü  gombokkal,  illetve
néhány  dedikált  gombbal  (Nyugta,
Törlés, Teszt) végezhető.

A központ, illetve a gázjelző rendszer
üzembe  helyezéskori  konfigurálása,
opcionális  felügyelete,  kezelése,
illetve  az  eseménytár  beolvasása
egy  soros  (RS-232  vagy  USB)
kapcsolaton keresztül csatlakoztatott számítógépen a PK-NFG programmal végezhető.

NFG-8 gázjelző központ Műszaki leírás 1. oldal

 Kisebb telephelyek gázjelző rendszereihez 
ideális

 Csatlakoztatható 8 db 4-20 mA-es analóg 
kimenetű gázérzékelő

 Érzékelők mérgező-, robbanásveszélyes-, 
hűtő-gázokhoz és különböző O2 gázhoz

 Érzékelőnként beállítható
- mérési tartomány és mérési mód 
- 3 - 4 riasztási szint
- név (felszerelési hely)

 6 db programozható relé a szükséges 
vezérlésekhez (bővíthető 22 reléig)
- Riasztási szintekhez
- Hibajelzéshez
- Szelektív, érzékelőnkénti jelzésekhez

 4 x 16 karakteres nagy fényerejű 
folyadékkristályos kijelző az aktuális 
gázkoncentrációk, események kijelzésére

 Kulccsal védett kezelői interfész nyugtázás, törlés 
és teszt funkciókkal

 1000 mélységű eseménytár, valós idejű órával
 USB-n csatlakozó PK-NFG-8 programmal 

konfigurálható, felügyelhető és lekérdezhető 
eseménytár

 Felügyelt akkumulátorokkal biztosított 
tartaléküzem

 ATEX és SIL1 tanúsított központ az 
EN 60079-0: 2012 + A1: 2013 és 
EN60079-29-1: 2016 szerint
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Állapot LED-ek

Tartomány felett
Alarm-3
Alarm-2
Alarm-1
Alacsony érték
Hiba

TILTÁS/TESZT
TÁPHIBA
TÁP RENDBEN

KIJELZŐ
4 x16 kar.

KEZELŐ-
GOMBOK

NYUGTA

TÖRLÉS LE

FEL KILÉPÉS

ENTER MENÜ

LED 
TESZT

 

            3-ÁLLÁSÚ
   KULCSOS KAPCSOLÓ
Kezelés  -  Nyugta  -  Tiltva
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MŰSZAKI ADATOKMŰSZAKI ADATOK
Bemeneti feszültség 100 - 240V~  ±15%, 10 VA max. 50 - 60 Hz 

Áramfelvétel 750 mA @ 220V~ 

Kimeneti feszültség 27,6 V= @ 5,4 A; (2,7 A az akkuk, 2,7 A a központ számára)

Akkutöltő kimenet 27,6 V= / 2,7 A max. (Hőkompenzált kimenet)

Javasolt akkumulátorok 2 db 12 V / 7,2 Aó

Felhasználói táp kimenetek 2 db 27,6 V= (+3%/-18%) / 1 A (biztosítékkel védett); külső terhelésekhez

Kijelző - 4 x 16 karakteres háttérvilágítású LCD
- 9 (x 2) állapotjelző LED:
  Alarm1, Alarm2, Alarm3 és Tartomány feletti riasztási szintek jelzése
  Alacsony érték, Hiba, Tiltás/Teszt, Táphiba és Táp rendben jelzésekkel

Bemenetek 8 db 4 - 20 mA kimenetű (VGS.DU/VGS.AD sorozat) gázérzékelőhöz

Belső relé kimenetek - 1 db Hiba relé
- 5 db Programozható relé
- 8 A / 250 V~ terhelhetőségű érintkezőkkel

Bővítő relé kimenetek - az opcionális NFG-16REL relé kártyán
- 16 db programozható relé, 6 A6 / 250 V~ terhelhetőségű érintkezőkkel

Érzékelők bekötése 3 x 0,75 mm2 keresztmetszetű árnyékolt, max. 100 m hosszú vezetékekkel

Eseménytár 1000 mélységű, időbélyeges

Interfész (PC felé) Választható RS-232 vagy USB

Konfigurálás, eseménytár lekérdezés PK-NFG programmal (Windows 7/ 8/ 10)

 KÖRNYEZETI ADATOK KÖRNYEZETI ADATOK
Hőmérséklet tartomány Működési: 0 - +55oC  /  Tárolási: -20 - +60oC 

Megengedett rel. páratartalom Működési: 15 - 85% / Tárolási: 5 - 85%  (nem kondenzálódó)

Védettség IP42

 MECHANIKAI JELLEMZŐK MECHANIKAI JELLEMZŐK
Szekrény anyaga ABS

Méret (mm) / Tömeg (kg) 420 (széles) x 3803 (magas) x 160 (mély) mm  /  4,0 kg (akkuk nélkül)

Szerelés Gyorsan és egyszerűen beköthető, rádugható csatlakozók max. 2,5 mm2-ig

 TANÚSÍTÁSOK TANÚSÍTÁSOK
Szabványnak megfelelés / tanúsítás ATEX és SIL1 tanúsított központ az 

EN 60079-0:2012+A1:2013 és EN60079-29-1:2016 szerint

A  gázjelző  központ  konfigurálása,  működés  közbeni
felügyelete,  illetve  eseménytárának  beolvasása  egy
RS232 vagy USB kapcsolaton keresztül csatlakoztatott,
PK-NFG programot futtató számítógéppel végezhető.

A  programmal  kiválaszthatók  az  egyes  csatornákra
csatlakozó  gázérzékelők  típusa.  Az  érzékelőknek  nevet
adva  egy-egy  riasztás-  vagy  hibajelzéskor  gyorsan
behatárolható  a  jelzés  pontos  helye.  A  típus
meghatározza  a  kijelzendő  mérési  tartományt,  melyen
belül (szabadon) beállíthatók az egyes riasztási szintek. 

A különböző eseményekhez tartozó vezérlések a belső 6
db  programozható  relével  hajthatók  végre.  A
(működésükre  utaló)  névvel  ellátott  relék  egy-egy
általános,  vagy  egy  vagy  több  érzékelő  eseményéhez
rendelhetők (OR és AND kapcsolat), valamint működési
módjuk is beállítható (folytonos, pulzált, időzített).

A beállított és elmentett konfiguráció a soros kapcsolaton
keresztül  letölthető  a  központba,  míg  a  központ
konfigurációja,  illetve  eseménytára  beolvasható  és
archiválható a számítógépen.

2. oldal Műszaki leírás  NFG-8 gázjelző központ

1116 BUDAPEST Tel.:  (36)-1-205-2385
Hauszmann Alajos u. 9-11.           (36)-1-205-2386
HUNGARY Fax.:  (36)-1-205-2387
Web: www.promatt.hu E-mail: info@promatt.hu

Menü:
- Rendszer infok beállítása
- Általános beállítások
- Csatornák (érzékelők)
  – Név 
  – Típus/mód (mérési tartomány)
  – Riasztási szintek (Alarm1-3)
- Relék
  –  Név
  – Aktiváló esemény 
     (ÉS – VAGY opció)
  – Működési mód

PK-NFG

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft

                                                                                     

                                                                                     




