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Elozmeny
A Honeywell Szabalyozastechnikai Kft. kepviseloje szemelyes mekereses utjan kerte az
eZsense ZPFL1 tipusu gaz szivargasat erzekelo es jelzo keszulek FOGAZ Foldgazelosztasi
Kft. altal valo alkalmazhatosaginak vizsgalatat.

2.

Vizsgalatok

2.1.

Dokumentacio
A forgalmazo a keszulek vizsgalatahoz mellekelte a Magyar nyelvu muszaki leirast es kezelesi utmutatot (1. melleklet)

2.2.

2.3.

Alapfogalmak
•

ppm: parts pro million, a gazkoncentracio mertekegysege. 1 ppm = 1 cm3/m3.

•

ARH[%] also robbanasi hatar (angolul LEL, low explosion limit): az egheto gaznak vagy goznek az a koncentracioja levegoben, amely alatt a keverek nem robbanokepes. (,,gazszag" erzese 0,5-1% ARH-nal jelentkezik).

®

(FRH) [%] felso robbanasi hatar: az egheto gaznak vagy goznek az a koncentracioja
levegoben, amely folott a keverek nem robbanokepes.

®

Katalitikus erzekelo: Mukodesi elve az egheto gaznak egy elektromosan futott katalitikus elem feliileten torten elegetesen alapul. Az erzekelo altalaban ket spiralis platina
futoszalbol all, melyek mindegyike keramiareteggel (aluminium-oxid) van bevonva, es
ezek elektromosan hidban kapcsolodnak egyrnashoz. Az erzekelok legnagyobb resze
ilyen elven mukodik.

Vizsgalt keszlek
A vizsgalat targyat a Honeywell ezsense ZPFL1 tipusu gaz szivargasat erzekelo es jelzo
keszulek kepezte.
A keszulek parameterei:

•

Erzekelesi tartomany: 0-10000[ppm] (20%ARH)

•

Erzekelt gaz:

foldgaz, metan, butan, propan

®

Horn. tartomany:

-10C°- +50C°

•

Tapellatas:

2x 1,5V (AA) elem

A keszulek hang- es fenyjelzessel jelzi a szivargast, ahol:
Zold led: gazkoncentracio kisebb, hint 500ppm
Sarga led: gazkoncentraci6500ppm felett
Piros led: gazkoncentracio 2000ppm felett
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A keszulek a forgahnazoi adatszolgaltatas alapjan az EMC Directive 89/336/EEC szerinti
min6sitessel rendelkezik.
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Vizsgalat menete
•

A jelenleg keszulek termekismertet6je alapjan a muszaki parameterek beazonositasa.

•

A vizsgalathoz rendelkezesre allo dokumentaci6k es a terinek parametereinek osszehasonlitasa.

•

Az atadott keszulek szemrevetelezese, mukodesi pr6baja.

•

Javaslattetel a keszulek alkahnazasara.

Vizsgalat eredmenyei
A keszulek muszaki leirasaban szerepld javasolt felhasznalasi teruletnek a berendezes maradektalanul megfelel.
Merdkotes kialakitasanal, egyeb oldhato kotesek ellendrzesenel a vizsgalt keszulek a jelenleg
alkahnazott gazszivargas jelz6 spray-vel muszakilag egyenerteku 1n6don jelezte a szivargast.
J61 hasznalhato rneglev6, uzemel6 vezetekszakaszok koteseinek ellenorzesere, kivaltkeppen
olyan helyeken, ahol a kotesek elhelyezkedese inegnehezid vagy nem teszi lehet6ve a spray
hasznalatat (nehezen hozzaferhet6 helyek, csoportos merdszekrenyek ,rengeteg" oldhato
kotessel stb.).
Azonnal jelezte a ki nem szell6ztetett szekrenyek kinyitasakor a szivargo kotesek rniatt
megnovekedett gazkoncentraciot.
Az erzekelo hasznalatanal viszont ki kell hangsulyozni, hogy a berendezest - mint minden
katalitikus 6rz6ke16t - a femtartalmu etilezett benzin, a pigment-tartahnu festekek es a szilikon vegyuletek tartosan karosithatjak, a halogen vegyuletek pedig iddszakosan nagy merteku erzekenyseg vesztest okoznak. Magas paratartalom, illetve a nedvesseg szinten karosithatja az erzekel6 feliiletet. Ezert az ellen6rzes kozben zajlo mas szakipari munkak esetleges
hatasaira tekintettel kell alkalmazni, es a gyart61 el6irasokat fokozottan be kell tartani.
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Masik fontos tenyezo, hogy ha a szivargas kozvetlen kornyezeteben a gazkoncentracio tullepi a fels6 robbanasi hatar (FRH) erteket, akkor az erzekelo rovid idon beliil tonkremegy.
Ezert figyelembe kell venni - mint minden gazkoncentracio erzekelo muszernel - az alkalmazhatosagi korlatokat.
Osszehasonlito tdbldzat:
RAPID gazszivargas jelzo
spray

Fogyasztoi ar netto
[ft]

Elettartam / toltet
kiadossdga

Kezelhetoseg

Nagy kiterjedesu
halozatok, csoportos
meroszekrenyek

Honeywell ezsense gazszivargas
jelzo kesziilek

288

9990

2 het

maz.3-5 ev (szakirodalom)
2-3 ev (lnas kesziilekek tapasztalata

eldugott helyeken,
zugokban a hasznalata nehezkes, a
szivargas meglete
nem ellenorizheto

rosszul hozzaferheto helyeken is lehet
hasznalni. Zart, szelldzes nelkiili helyeken csak kiszelloztetes utan alkalmazhato. (Az erzekelo vedelme erdekeben)
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anyagigenyes
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nincs
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nin cs
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kenyse

Magas relativ paratartalomra, nedvesseg re valo erzekenySea

Alkalmazhatosag
nyomdsproba kozben

Egyiitt torteno
haszndlat

3.

rendben

csak a spray elott hasznall7ato, utana

TILOS!

Osszefoglalas
A vizsgalati jelentes megallapitja, hogy a Honeywell ezsense ZPFL1 tipusu gaz szivargasat
erzekelo es jelzo keszdlek FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. teruleten torteno alkahnazasanak
muszaki akadalya nincs. Bar a gazszivargas jelzd spray-t kivaltani lninden helyen nern tudja,
de sok esetben a kotesek ellenorzeset meggyorsitja, leegyszerusiti.
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