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1.  Wstęp

1.1  Przeznaczenie urządzenia XgardIQ firmy Crowcon
Urządzenie Crowcon XgardIQ to inteligentny i wszechstronny detektor gazu z nadajnikiem, 
który jest kompatybilny z całą gamą produktów i czujników firmy Crowcon. Detektor XgardIQ 
wyposażony jest w jasny wyświetlacz OLED (ang. Organic Light Emitting Diode), na którym 
przedstawiane są szczegółowe informacje o stanie w kilku językach. Wyświetlacz jest dostępny 
z następującymi zamontowanymi modułami czujników:

• gazów toksycznych
• tlenu
• pelistorowy
• podczerwień (IR)

XgardIQ może być również instalowany w obudowie jako zdalny czujnik w odległości do 15 
metrów od nadajnika.

Standardowo komunikacja odbywa się przez protokół Modbus RS-485 i sygnał analogowy 
w zakresie 4 - 20 mA (patrz Rozdział 6). XgardIQ może zostać dodatkowo wyposażony w 
przekaźniki alarmów i błędów oraz moduły do komunikacji w standardzie HART. 

Przekaźniki alarmów i błędów wyposażone w trwałe przełączane styki przystosowane do 
napięcia znamionowego 230 V, 5 A można dokupić i zamontować w dowolnym momencie 
po instalacji.

Komunikacja w standardzie HART do celów diagnostycznych może zostać umożliwiona 
zarówno poprzez sygnał analogowy, jak i poprzez lokalne zaciski I.S. po podłączeniu do 
dowolnego systemu AMS (Asset Management) bazującego na protokole HART lub urządzeń 
przenośnych.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 316 posiada trzy wejścia na przewody o średnicy 
M20 lub dławiki kablowe ½” NPT.

W przypadku, gdy montaż urządzenia XgardIQ przewidziany jest na kilka miesięcy 
przed oddaniem instalacji do użytku, istnieje możliwość dostarczenia detektora bez 
zamontowanego modułu czujnika. Pozwoli to zapobiec skażeniu czujnika i wygaśnięciu jego 
terminu przydatności do użycia w okresie, gdy nie będzie używany. Nadajnik XgardIQ jest 
dostarczany z imitacją modułu czujnika, co zabezpiecza urządzenie przed przedostawaniem 
się do jego wnętrza pyłu i wilgoci. Wymagany moduł czujnika może zostać dostarczony do 
montażu w chwili wprowadzenia nadajnika do użytku.

Certyfikacja ATEX i IECEx  pozwala na instalację w strefach zagrożenia 1 i 2 - oznacza to, 
że XgardIQ został zaprojektowany do długoletniej pracy w ekstremalnych warunkach. Ze 
względu na wytrzymałą konstrukcję i szeroki zakres temperatur roboczych od -40°C do 
+75°C (w zależności od typu czujnika), XgardIQ nadaje się do najbardziej wymagających 
zastosowań.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat akcesoriów do XgardIQ patrz Rozdział 2.4 na 
stronie 13; informacje na temat części zamiennych - Rozdział 5, na stronie 34.
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1.2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Detektory gazu XgardIQ muszą być instalowane, obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami, 
ostrzeżeniami i informacjami na etykietach oraz w zgodzie z ustalonymi ograniczeniami. 
• Podczas pracy detektora XgardIQ okrągła pokrywa musi być szczelnie zamknięta i dociśnięta 

śrubą ustalającą. Nie należy zdejmować pokrywy do chwili tymczasowego odłączenia 
zasilania - w przeciwnym razie w strefach zagrożonych wybuchem może dojść do zapłonu 
gazu. Przed zdjęciem pokrywy do montażu lub konserwacji należy sprawdzić, czy otaczające 
środowisko jest wolne od łatwopalnych gazów lub oparów. Nie należy otwierać detektora 
przez kilka minut po wyłączeniu zasilania. Moduł czujnika jest iskrobezpieczny i dlatego 
może być bezpiecznie wyjmowany w obszarze zagrożonym wybuchem nawet, gdy nadajnik 
jest włączony.

• Prace konserwacyjne i kalibracje mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel. 

• Należy stosować jedynie oryginalne części zamienne firmy Crowcon; stosowanie innych niż 
zalecane części zamiennych może unieważnić certyfikaty i gwarancję urządzenia XgardIQ. 

• Detektor XgardIQ należy chronić przed silnymi wibracjami oraz bezpośrednim 
działaniem światła słonecznego w środowiskach o podwyższonej temperaturze, 
ponieważ może to doprowadzić do przegrzania się detektora XgardIQ i spowodować 
jego przedwczesne zużycie.

• Obudowa musi być uziemiona poprzez przymocowanie dostarczonego uchwytu do 
górnego lewego dławika kablowego.

• Detektor musi zostać zainstalowany w miejscu, gdzie istnieje niewielkie ryzyko 
uszkodzenia mechanicznego.

• Zaślepki do dławików kablowych dostarczane wraz z urządzeniem XgardIQ mogą być 
dopuszczone do użytku jedynie w przypadku, gdy są stosowane razem z niniejszym 
produktem.

• Niewykorzystane otwory wejściowe / dławiki muszą zostać uszczelnione za pomocą 
dostarczonych zaślepek lub alternatywnych elementów ognioszczelnych posiadających 
certyfikaty ATEX / IEC Ex Exd.

• Dławiki kablowe oraz dopasowane gwintowane adaptery powinny być odpowiednio 
dobrane do urządzeń, przewodów i warunków w miejscu stosowania, jak również powinny 
posiadać certyfikat ognioszczelności IECEx / ATEX jako urządzenia Ex, a nie komponenty Ex.

• Należy przestrzegać lokalnych procedur i przepisów.
• Ostrzeżenie: nadajniki wyposażone w moduły przekaźnika mogą być wykorzystywane 

do przełączania napięcia sieci zasilającej. Należy zachować szczególną ostrożność 
podczas zdejmowania pokrywy i podpinania przewodów połączeniowych. Przed 
przystąpieniem do prac konserwacyjnych na urządzeniu XgardIQ przewody zasilania 
podłączone do styków przekaźnika (i urządzeń powiązanych) muszą zostać zaizolowane.

• Podczas wprowadzania zmian w konfiguracji prosimy odnieść się do punktu 3.12.

1.3 Instrukcje dotyczące przechowywania
Niektóre rodzaje czujników dostępnych wraz z urządzeniem XgardIQ mają ograniczoną żywotność 
po odłączeniu zasilania i/lub mogą ulec zniszczeniu pod wpływem ekstremalnych temperatur lub 
zanieczyszczenia powietrza. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji prosimy odnieść się do 
karty informacyjnej dołączonej do modułu czujnika.
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1.4 Konfiguracja modelu
Konfiguracja każdego urządzenia XgardIQ została umieszczona na etykiecie przymocowanej 
do korpusu detektora. Kontaktując się z firmą Crowcon w celu uzyskania porady lub części 
zamiennych prosimy podać nazwę produktu, kod produktu i numer seryjny.

Rysunek 1: XgardIQ Model / Etykieta z numerem seryjnym

1.4.1 Wersje produktu

1.4.1.1. Moduł przekaźnika
XgardIQ może być opcjonalnie wyposażony w moduł przekaźnika zawierający następujące 
przekaźniki do przełączania alarmów lokalnych, zaworów itp.: Alarm 1, Alarm 2 i Fault (Błąd). 
Moduł przekaźnika może zostać zamontowany podczas realizacji zamówienia lub dodany 
później w dowolnym momencie. Aby zamontować moduł przekaźnika, należy odłączyć 
zasilanie od nadajnika i włożyć moduł do dedykowanego gniazda (patrz Rysunek 3). Moduł 
przekaźnika zostanie rozpoznany i skonfigurowany po ponownym podłączeniu zasilania.

Rysunek 2: Moduł przekaźnika

XgardIQ

KOD PRODUKTU:
RODZAJ GAZU: Patrz czujnik
SN:

NUMER SERYJNY

KOD KRESKOWY 2D

ROK PRODUKCJI

Kod produktu Opis

XIQ-**-**-**-Z-Z-** HART nieaktywny + standard

XIQ-**-**-**-Z-R-** HART nieaktywny + moduł przekaźnika

XIQ-**-**-**-Z-F-** HART nieaktywny + moduł Fieldbus

XIQ-**-**-**-H-Z-** HART aktywny + standard

XIQ-**-**-**-H-R-** HART aktywny + moduł przekaźnika

XIQ-**-**-**-H-F-** HART aktywny + moduł Fieldbus
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1.4.1.2. Komunikacja w systemie HART
Komunikacja w standardzie HART do celów diagnostycznych może zostać umożliwiona zarówno 
poprzez sygnał analogowy, jak i poprzez lokalne zaciski I.S. po podłączeniu do dowolnego 
systemu AMS (Asset Management) bazującego na protokole HART lub urządzeń przenośnych.
Uwaga: Komunikacja w systemie HART może zostać dodana jako opcja dodatkowa tylko 
w czasie składania zamówienia. Nie można zmienić opcji komunikacji nadajnika XgardIQ 
w późniejszym czasie.
Detektory gazu i przekaźniki obsługujące komunikację w systemie HART można zidentyfikować 
po numerze produktu detektora, jak również przez opcję menu Information/About/Fitted 
Modules (Informacje/O programie/Zamontowane moduły) na wyświetlaczu urządzenia 
XgardIQ (prosimy odnieść się do punktu Fitted Modules, Rozdział 3.5 pełnej wersji instrukcji 
obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com).

Rysunek 3: Moduł przekaźnika i dystans/złącze do modułu Foundation Fieldbus

1.4.1.3. Moduły czujnika
XgardIQ jest dostępny w opcjach z modułem czujnika, obudową zdalnego czujnika (umożliwiającą 
montaż czujnika w odległości do 15 metrów od nadajnika) lub bez modułu czujnika.
Opcja 1 z modułem czujnika: Moduł czujnika zostanie w pełni skalibrowany i przetestowany, a 
następnie zapakowany w oddzielne pudełko kartonowe wraz z nadajnikiem XgardIQ. Nadajnik 
prześle odpowiednią konfigurację pobraną z modułu czujnika po jego pierwszym włożeniu.
Opcja 2 - obudowa zdalnego czujnika: nadajnik i moduł czujnika zostaną skonfigurowane i 
wysłane, jak opisano powyżej. Moduł czujnika może zostać zainstalowany później w obudowie 
zdalnego czujnika zamówionej wraz z detektorem.
Opcja 3 - bez modułu czujnika: jeżeli montaż detektora XgardIQ przewidziany jest na kilka 
miesięcy przed oddaniem instalacji do użytku, istnieje możliwość dostarczenia detektora bez 
zamontowanego modułu czujnika. Pozwoli to zapobiec skażeniu czujnika i wygaśnięciu jego 
terminu przydatności do użycia w okresie, gdy nie będzie używany. Fabrycznie skalibrowane 
moduły czujników mogą zostać dostarczone i zainstalowane przed oddaniem ich do użytku; 
nadajnik odczyta prawidłową konfigurację z modułu czujnika po jego założeniu.

Relay ModuleFieldbus moduleModuł Fieldbus Moduł przekaźnika
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1.5 Etykiety certyfikatów
XgardIQ to zestaw inteligentnego i wszechstronnego detektora gazu z nadajnikiem, który 
jest kompatybilny z całą gamą produktów i technologii firmy Crowcon.

XgardIQ wyposażony jest w elektroniczne urządzenia ognioszczelne (Exd)/obszar 
terminala, na którym zamontowany jest indywidualny izolator galwaniczny zapewniający 
iskrobezpieczny interfejs dla modułu wyświetlacza i modułu czujnika. Produkt posiada 
certyfikat Exd ia i nadaje się do użytku w strefach zagrożenia wybuchem: Strefie 1 i Strefie 
2 ATEX/IECEx.

Uwaga: jeśli do urządzenia XgardIQ nie została przymocowana żadna etykieta, detektor 
nie jest przeznaczony do pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Rysunek 4: XgardIQ - etykieta certyfikatu

Rysunek 5: XgardIQ - etykieta ostrzegawcza

OSTRZEŻENIE: Nie 
otwierać w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem.
OSTRZEŻENIE: 
POTENCJALNE ZAGROŻENIE 
POWSTANIA ŁADUNKU 
ELEKTROSTATYCZNEGO. 
PATRZ INSTRUKCJE

II 2 G1180

14V-30V DC

(See Cert for Ambient Temperature)
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Rysunek 6: Etykiety modułu czujnika

Rysunek 7: Etykieta zdalnego modułu czujnika

Data produkcji

Kod produktu 
np. XIQ-**

Kod kreskowy
Nr seryjny

Data produkcji

Kod kreskowy 2D
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1.6 Wymiary produktu

Rysunek 8:  Wymiary urządzenia XgardIQ 

Rysunek 9: Wymiary obudowy zdalnego czujnika

210mm278mm

140mm

50mm

89mm

90mm

105mm 70mm

105mm

90mm



8
Detecting Gas Saving Lives

Polski

2.  Montaż

OSTRZEŻENIE
• Urządzenie XgardIQ posiada certyfikaty ATEX i IECEx i może być stosowane w 

następujących strefach zagrożenia wybuchem: Strefa 1 i Strefa 2. W niniejszym 
modelu zastosowano dwie koncepcje zabezpieczeń: Ognioszczelność (Exd) i 
iskrobezpieczeństwo (EXIA), w związku z czym ogólny kod certyfikatu to: Exd ia. 
 
Pomimo że konstrukcja zawiera elementy iskrobezpieczne (Exia) (tj. moduł 
wyświetlacza i moduły czujnika), ogólna koncepcja jest zasadniczo ognioszczelna 
(Exd) i dlatego urządzenie XgardIQ nie może być wykorzystywane do zastosowań 
w strefie 0 w taki sam sposób, jak produkty posiadające certyfikat Exia. 
 
Iskrobezpieczny obwód zaprojektowany przez firmę Crowcon został zintegrowany 
z obwodami mieszczącymi się w ognioszczelnej części obudowy (Exd) nadajnika 
XgardIQ. Zapewnia on wymaganą ochronę iskrobezpieczną (I.S.) elementów 
niniejszego produktu. 
 
XgardIQ nie może i nie powinien być podłączany do systemu sterowania poprzez 
iskrobezpieczną barierę ochronną, taką jak bariera Zenera lub izolator galwaniczny. 
 
W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat certyfikatów 
prosimy odnieść się do tabeli specyfikacji w Rozdziale 4. Instalacja musi być 
przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi standardami wydanymi przez 
właściwe organy w danym kraju.

Ostrzeżenie: imitacja modułu czujnika musi być włożona do nadajnika XgardIQ w celu 
zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, jeśli instalacja przeprowadzana jest 
znacznie wcześniej niż oddanie urządzenia do użytku.

• W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z firmą Crowcon. 
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac instalacyjnych należy upewnić się, że 
przestrzegane są wszystkie lokalnie obowiązujące i zakładowe przepisy. 

• Urządzenie musi zostać uziemione w miejscu dławika kablowego przewodem ze 
stalowym zbrojeniem.
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2.1 Lokalizacja
Urządzenie XgardIQ lub, jeśli dotyczy, obudowę zdalnego czujnika należy zamontować 
w miejscu najbardziej prawdopodobnego występowania gazu, który ma zostać wykryty. 
Podczas ustalania miejsca montażu detektorów gazu należy wziąć pod uwagę następujące 
kwestie:

• Aby wykryć gazy, które są lżejsze od powietrza, takie jak metan, czujniki powinny 
być zamontowane wysoko. Aby wykryć gazy cięższe niż powietrze, takie jak gazy 
łatwopalne, czujniki powinny być montowane nisko.

• Podczas wyboru miejsca do zamontowania detektorów należy wziąć pod uwagę 
ewentualne uszkodzenia, które mogą zostać spowodowane przez zjawiska naturalne, 
m.in. deszcz lub powodzie. W przypadku detektorów montowanych na otwartych 
przestrzeniach w bardzo ciepłych regionach firma Crowcon zaleca korzystanie z osłon 
przeciwsłonecznych (patrz Rozdział 2.4.9, Osłona przeciwsłoneczna (numer części 
S012339), na stronie 14).

• Należy wziąć pod uwagę łatwość dostępu do urządzenia w celu przeprowadzenia 
testów funkcjonalnych i serwisowania. 

• Warto również rozważyć, w jaki sposób ulatniający się gaz może zachowywać się 
pod wpływem naturalnych lub wymuszonych ruchów powietrza. W razie potrzeby 
urządzenie XgardIQ można zamontować w kanałach wentylacyjnych (patrz Rozdział 
2.4.10, Zestaw do mocowania na kanałach wentylacyjnych (numer części C01894), na 
stronie 14). 

• Należy uwzględnić procesy technologiczne. Na przykład, butan jest zwykle cięższy 
od powietrza, ale uwalniający się w wyniku procesu technologicznego z użyciem 
podwyższonej temperatury i/lub ciśnienia może unosić się, a nie opadać.

• Umiejscowienie czujników tlenu wymaga wiedzy na temat gazów, który mogą wypierać 
tlen. Na przykład, dwutlenek węgla ma większą gęstość niż powietrze, a tym samym 
może wypierać tlen z obszarów niżej położonych do góry.

• Czujniki powinny być montowane na wysokości głowy (nominalnie na wysokości 1,5 
m) w celu wykrywania gazów o gęstości podobnej do powietrza, przy założeniu, że 
warunki otoczenia oraz temperatura gazu docelowego wynosi nominalnie 20°C.
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2.2 Montaż nadajnika XgardIQ
Nadajnik XgardIQ można przymocować na dwa sposoby:

• Do powierzchni płaskich za pomocą mocowania M6 odpowiedniego do danego typu 
ściany/powierzchni.

• Do rur/słupów o średnicy do 60 mm przy użyciu zestawu do montażu na rurach. 

Uwaga: nadajnik musi być montowany z czujnikiem skierowanym w dół (jeśli jest 
mocowany bezpośrednio) Chroni to czujnik przed gromadzącym się na nim kurzem i/lub 
wodą i zapobiega potencjalnym sytuacjom, w których gaz mógłby nie zostać wykryty.

2.2.1 Montaż do płaskich powierzchni

Rysunek 10: Montaż do płaskich powierzchni

Za pomocą mocowań 4 x M6 odpowiednich do powierzchni ściany.
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2.2.2 Montaż do rury

Rysunek 11: Montaż do rury

Za pomocą zestawu do montażu na rurach (numer części C01001). Należy upewnić się, że 
dostarczone podkładki zostały prawidłowo zamontowane, a nakrętki mocno dokręcone. 
Maksymalna średnica rury: 60 mm.
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2.3 Montaż obudowy zdalnego czujnika i okablowania
Moduł czujnika XgardIQ można zamontować w odległości do 15 metrów od nadajnika. 
Pozwoli to na instalację czujnika w idealnej lokalizacji do wykrywania gazu, przy jednoczesnym 
utrzymaniu nadajnika na poziomie, który może być łatwo obserwowany i obsługiwany przez 
personel techniczny. Obudowa zdalnego czujnika posiada otwory oraz zaczepy do montażu 
na ścianie lub suficie.

Rysunek 12: Instalacja obudowy zdalnego czujnika

2.3.1 Wymagane akcesoria:
Obudowa zdalnego czujnika oraz okablowanie o odpowiedniej długości: 
  5 metrów (numer części S012325) 
  15 metrów (numer części S012331)

Uwaga: obudowa zdalnego czujnika oraz zestawy przewodów są dostarczane wraz z 
nakładką ustalającą, która musi zostać zamontowana w sposób, który przedstawia 
Diagram 13. Zestawów przewodów nie można w żaden sposób ucinać ani modyfikować

Rysunek 13: Montaż nakładki ustalającej

Przewód zdalnego czujnika należy podłączyć do portu modułu czujnika nadajnika XgardIQ. 
Nakładka ustalająca musi zostać zamontowana w celu zapewnienia, że przewód czujnika nie 
zostanie przypadkowo wyciągnięty.
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2.4 Akcesoria wymagane do montażu
2.4.1 Nakładka kalibracyjna (numer części S012323)
Mocowana na nadajniku XgardIQ lub obudowie zdalnego czujnika 
umożliwia przeprowadzenie kalibracji/testów okresowych z użyciem 
gazu z butli o odpowiedniej regulacji.

W razie potrzeby można podłączyć rurę wydechową o maksymalnej długości 30 m.

Ostrzeżenie: ten element musi zostać zdjęty po przeprowadzeniu kalibracji/testu 
okresowego z użyciem gazu.

2.4.2 Stacja kalibracyjna (numer części S012343)
Akcesoria do montażu na płaskiej powierzchni umożliwiają 
przeprowadzenie kalibracji modułu czujnika XgardIQ na stole 
warsztatowym. W razie potrzeby można zamontować rurę wydechową 
o maksymalnej długości 30 m.

2.4.3 Osłona przeciwdeszczowa (numer części S012322)
Mocowana jest do nadajnika XgardIQ lub obudowy zdalnego czujnika. 
Służy do ochrony czujników zamontowanych na zewnątrz oraz 
przed ochlapywaniem wodą. Wyposażona jest w króciec niezbędny 
do wykonywania szybkiego testu okresowego (Speedy Bump test) 
wewnątrz budynków, gdzie lokalna prędkość przepływu powietrza jest 
mniejsza niż 1 m/s. W zależności od długości rury zaleca się zastosowanie 
testowej prędkości przepływu gazu w zakresie 1 - 3 litrów na minutę.

2.4.4 Adapter przepływu (numer części S012324)
Montowany do nadajnika XgardIQ; służy do próbkowania gazów.

2.4.5 Filtr przeciwpyłowy (numer części S012321)
Samoprzylepny filtr; umieszczany w zagłębieniu w module czujnika 
XgardIQ, który ma na celu chronić czujnik w środowisku o dużym 
zanieczyszczeniu.

Ostrzeżenie: w przypadku stosowania filtra przeciwpyłowego, czujnik należy skalibrować 
wraz z założonym filtrem. Filtr musi być regularnie monitorowany i sprawdzany poprzez 
przeprowadzanie testów okresowych w celu zapewnienia, że nie został zapchany, a 
gaz nadal przedostaje się do czujnika. Filtr należy wymienić w przypadku, gdy został 
zanieczyszczony lub jeśli pomyślne przeprowadzenie testu okresowego jest niemożliwe. 
Filtr przeciwpyłowy wpływa na czas reakcji czujnika: patrz arkusz danych modułu 
czujnika.

2.4.6 Imitacja modułu czujnika (numer części S012335)
Utrzymuje stopień ochrony nadajnika XgardIQ, w którym nie został 
zamontowany moduł czujnika.
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2.4.7 Zestaw do montażu na rurach (numer części C01001)
Śruby ze stali nierdzewnej wyprofilowane w kształcie litery U, nakrętki 
oraz podkładki umożliwiające przymocowanie detektora XgardIQ na 
sztywno do rur o średnicy do 60 mm.

2.4.8 Stożek kolektora (numer części S012340)
Mocowany na obudowie zdalnego czujnikaXgardIQ umożliwia 
wykrywanie obecności gazów lżejszych od powietrza, takich jak wodór 
lub metan. Wyposażony w króciec umożliwiający podłączenie gazu do 
testów okresowych.

2.4.9 Osłona przeciwsłoneczna (numer części S012339)
Chroni czujnik przed promieniowaniem słonecznym i zapobiega 
nagrzewaniu.

2.4.10  Zestaw do mocowania na kanałach wentylacyjnych 
(numer części C01894)

Kanały wentylacyjne o szerokości od 300 mm do 3 m, przepływ 
powietrza od 4 do 20 m/s.

Uwaga: ten element może być użytkowany jedynie w połączeniu z 
obudową zdalnego czujnika.

2.4.11 Przewody do komunikacji z komputerem PC
Przewody USB umożliwiają konfigurację nadajnika XgardIQ lub 
modułów czujnika z poziomu komputera PC z system operacyjnym 
Windows. Oprogramowanie Detectors Pro można pobrać ze strony 
internetowej firmy Crowcon. Przewody te nie nadają się do stosowania 
w obszarach zagrożonych wybuchem.

 E070045 - przewód komunikacyjny: nadajnik XgardIQ > PC 
 C02187 - przewód komunikacyjny: moduł czujnika XgardIQ > PC.

2.4.12  Narzędzie do wyjmowania modułu czujnika  
(numer części C02186)

Służy do wyjmowania modułu czujnika. Włóż narzędzie i naciskając do 
dołu podważ moduł tak, aby się wysunął z łącznika.
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2.5 Wymagania dotyczące okablowania
Okablowanie do urządzenia XgardIQ musi być zgodne z  lokalnie obowiązującymi przepisami 
wydanymi przez właściwy organ w danym kraju i musi spełniać wymagania elektryczne 
urządzenia XgardIQ. 
Firma Crowcon zaleca stosowanie przewodów ze zbrojeniem stalowym (SWA) oraz specjalnych 
przeciwwybuchowych dławików kablowych. Można stosować alternatywne okablowanie, np. w 
rurkach stalowych, o ile spełniają one wymagania odpowiednich norm. Aby zapewnić odpowiedni 
stopień ochrony nadajnika, należy stosować jedynie dławiki kablowe klasy IP66 lub wyższej. 
Gwinty dławika kablowego należy uszczelnić za pomocą taśmy PTFE. Jeśli zamontowane zaślepki 
otworów wejściowych do obudowy zostały wyjęte, ale mają zostać ponownie zamontowane, 
należy przed ich ponownym włożeniem owinąć gwinty zaślepek nową warstwą taśmy PTFE.
Firma Crowcon usilnie zaleca stosowanie ekranowanych przewodów w celu uniknięcia ryzyka 
wystąpienia zakłóceń sygnału. Informacje na temat wymogów dotyczących uziemienia znajdują 
się w następnym rozdziale.
Maksymalna zalecana długość kabla to 1 km w przypadku zastosowania kabla z przewodami 2,5 
mm2 (patrz Tabela 1). Przedstawione obliczenia zakładają, że zastosowano czujnik o największej 
mocy i zamontowano moduł przekaźnika. Rzeczywista maksymalna długość przewodu do 
nadajników XgardIQ wyposażonych w czujniki o małej mocy (np. czujników elektrochemicznych) 
i bez zamontowanych przekaźników będzie większa.
Nadajnik XgardIQ wymaga zasilania prądem stałym w zakresie 14-30 V DC. Należy upewnić się, 
że dla urządzenia XgardIQ z panelu sterowania dostarczane jest zasilanie o minimalnym napięciu 
14 V, z uwzględnieniem spadku napięcia z powodu rezystancji przewodu przy wartości szczytowej 
prądu równej 0,25 A. Poniższe obliczenia zakładają gwarantowane minimalne napięcie prądu 
zasilania z systemu sterowania równe 20 V DC.
Tabela 1 poniżej przedstawia maksymalne długości przewodów dla typowych parametrów przewodu.

Przekrój przewodu 
(CSA)

Rezystancja Maks. długość >20 V DC*

mm2 (Ohm/km) (km)

1,0 18,4 0,65

1,5 13,0 0,9

2,5 11,5 1,0

* Minimalne napięcie prądu zasilania z panelu sterowania

Tabela 1: Maksymalne długości standardowych przewodów

Uwaga: Firma Crowcon usilnie zaleca stosowanie przewodów ekranowanych, w celu 
uniknięcia ryzyka wystąpienia zakłóceń sygnału.

2.5.1 Wymagania dotyczące uziemienia
Zaciski uziemienia znajdują się na zewnątrz obudowy urządzenia XgardIQ obok prawego 
górnego dławika kablowego oraz wewnątrz w pobliżu prawego złącza przewodu wtórnego. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego istotnym jest, aby obudowa 
urządzenia XgardIQ została uziemiona za pomocą zewnętrznego uchwytu uziemiającego. 
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Jeżeli w przewodzie obwodu wtórnego znajduje się żyła uziemienia, można zastosować 
wewnętrzny punkt uziemienia.
Aby uniknąć pętli zwarciowej i potencjalnych zakłóceń sygnału, przewody powinny być 
uziemione tylko na jednym końcu (czyli albo na detektorze albo w na panelu sterowania/w 
bezpiecznym obszarze): nie na obu końcach.
Przewody ekranowane: przewody ekranowane powinny być stosowane w celu zapobiegania 
zakłóceniom sygnału z pobliskich urządzeń elektrycznych lub innych przewodów. Przewody 
ekranowane muszą być uziemione tylko na jednym końcu; zazwyczaj na panelu sterowania.

2.5.2 Połączenia przewodów
Dwa rzędy po 5 zacisków do podłączania przewodów obwodu wtórnego umożliwiają połączenie 
"złączem przelotowym" sąsiedniego detektora. Funkcje złącza/terminala przedstawia Rysunek 14. 
Zaciski i gniazda są oznaczone kolorami, co umożliwia określenie ich właściwej lokalizacji.
Standardowo urządzenie XgardIQ dostarczane jest z otwartym prawym górnym dławikiem 
kablowym do podłączenia przewodu obwodu wtórnego. Poniższe instrukcje zakładają, że 
przewody obwodu głównego są podłączane po prawej stronie do odpowiednich czarnych 
zacisków obwodu wtórnego.

Rysunek 14: Funkcje zacisków przewodów obwodu wtórnego

Uwaga: nadajnik nie będzie działać, jeśli zaciski przewodów obwodu wtórnego zostaną 
zamienione miejscami (tzn. pomarańczowe zaciski z przewodami zostaną włożone do 
czarnego gniazda). W takim przypadku nadajnik nie ulegnie uszkodzeniu.
Ostrzeżenie: przed próbą zdjęcia pokrywy urządzenia XgardIQ należy odłączyć zasilanie. 
Nigdy nie należy zdejmować pokrywy w obecności gazów palnych.
Aby uzyskać dostęp do podłączeń elektrycznych należy zdjąć pokrywę nadajnika XgardIQ. 
Przed próbą odkręcenia pokrywy należy poluzować wkręt dociskowy. Podczas ponownego 
zakładania pokrywy należy upewnić się, że jest ona w pełni dokręcona, a wkręt dociskowy 
zabezpieczony. Zapobiegnie to potencjalnemu poluzowaniu się pokrywy podczas wibracji.

Black connectorOrange connectorPomarańczowy zacisk Czarny zacisk

––
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2.5.2.1. Połączenie analogowe 4 - 20mA
W tym trybie pracy urządzenie XgardIQ jest podłączone do sterownika za pośrednictwem 
3-żyłowego przewodu. Zasilanie +VE (nominalnie 24 V) podłączone jest do zacisku 1, żyła -VE 
połączona jest z zaciskiem 2, a żyła z sygnałem połączona jest z zaciskiem 3.  Przed włączeniem 
zasilania należy upewnić się, że przewody zostały prawidłowo podłączone.
Uwaga: Firma Crowcon usilnie zaleca stosowanie przewodów ekranowanych, w celu 
uniknięcia ryzyka wystąpienia zakłóceń sygnału. Ekranowanie przewodu powinno zostać 
podłączone do uziemienia jedynie w panelu sterowania (nie w obrębie nadajnika XgardIQ).
Urządzenie XgardIQ posiada unikalną funkcję automatycznego wykrywania konfiguracji: 
automatycznie wykrywa, czy system sterowania jest skonfigurowany jako odbiornik, czy też źródło 
prądu o natężeniu 4 - 20 mA  i dokonuje odpowiednich ustawień. Jeśli zachodzi taka potrzeba, 
urządzenie XgardIQ można ręcznie ustawić jako odbiornik lub jako źródło za pomocą opcji menu 
Configure/Analogue Output/Mode (Konfiguruj/Wyjście analogowe/Tryb) (więcej informacji 
zawiera Rozdział 3.5 pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com).

2.5.2.2. Tryb autonomiczny i symulacja analogowych sygnałów wyjściowych
oniższe instrukcje umożliwiają obsługę nadajnika XgardIQ we właściwym trybie bez podłączania 
wyjścia analogowego do systemu sterowania.
Jest to idealne rozwiązanie umożliwiające pracę nadajnika w trybie autonomicznym lub 
przetestowanie nadajnika bez wywoływania błędu sprzężenia zwrotnego na wyjściu analogowym 
(Analogue output feedback fault).
Przed włączeniem zasilania należy połączyć przewód łączący zaciski  ve i SIG (zaciski 2 i 3).
Podłączyć zasilanie 24V DC do zacisków +V i –ve (zaciski 1 i 2) i sprawdzić poprawność działania.
Jeśli wyświetlony zostanie błąd „Analogue output feedback fault” należy sprawdzić, czy został 
ustawiony tryb „Auto Sense” (patrz strona 24).

2.5.3 Podłączenia przekaźników
Urządzenie XgardIQ może zostać opcjonalnie wyposażone w moduł przekaźnika, który posiada 
styki beznapięciowe o maksymalnych wartościach znamionowych 5A, 230 V AC. Przekaźniki 
te mogą być wykorzystywane do przełączania lokalnych urządzeń alarmowych, zaworów itp. 
Dostarczane są następujące przekaźniki: Alarm 1, Alarm 2 i Fault (Błąd); w celu zasięgnięcia 
informacji na temat konfiguracji przekaźników prosimy odnieść się do strony 39 pełnej wersji 
instrukcji obsługi dostępnej pod adresem  www.crowcon.com. Podłączenia styków modułu 
przekaźnika przedstawiono poniżej. Prawy dolny dławik kablowy może zostać wykorzystany do 
podłączenia lokalnych przewodów urządzenia do modułu przekaźnika (najpierw należy wyjąć 
fabrycznie zamontowaną zaślepkę i zastosować dławik kablowy z certyfikatem Exd).
Uwaga: podczas zmiany napięcia prądu zasilania nie należy układać przewodów AC 
podłączonych do styków przekaźnika w tym samym kanale lub korytku elektrycznym, co 
przewody zasilające prądu DC lub kabel z sygnałem w celu uniknięcia występowania zakłóceń 
elektrycznych.



Montaż

18
Detecting Gas Saving Lives

Polski

COM NC NO COM NC NO COM NC

Błąd Alarm 2 Alarm 1

Rysunek 15: Moduł przekaźnika z podłączeniami

Uwaga: Styki przekaźnika pokazane są jako niewzbudzone.

2.5.4 Podłączenia interfejsu RS-485 Modbus
Szczegółowe informacje na temat połączeń i eksploatacji zawiera Rozdział 6.

2.5.5 Połączenia komunikacyjne w systemie HART
Szczegółowe informacje na temat połączeń i eksploatacji zawiera Rozdział 7.

Uwaga: wyczerpujące instrukcje na temat połączeń oraz komunikacji z detektorami przy 
użyciu protokołów HART lub Modbus znajdują się w następujących dokumentach:

• M071023 XgardIQ - Instrukcje dotyczące protokołu Modbus
• M071024 XgardIQ - Instrukcje dotyczące protokołu HART
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3.  Eksploatacja

3.1 Informacje ogólne
W poniższym rozdziale opisano sposób eksploatacji, konserwacji i konfiguracji nadajnika 
XgardIQ z poziomu wyświetlacza OLED. Urządzenie wyposażone jest w dwa oddzielne 
menu: menu stanu/informacyjne, które jest dostępne bez podawania hasła (patrz Rozdział 
1.4.1 pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com), oraz 
menu kalibracji/konfiguracji, które jest chronione hasłem (patrz Rozdział 3.5.2 pełnej wersji 
instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com). Zmiany konfiguracji mogą 
być dokonywane jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel. Podczas wprowadzania 
zmian w konfiguracji prosimy odnieść się do punktu 3.12.

3.2 Moduł wyświetlacza
1  Diody stanu 
2  Wskaźnik bezpieczeństwa +ve Safety™ 
3  Stężenie gazu, stan czujnika i wyświetlacz funkcji operatora 
4  Przewijanie opcji menu do góry 
5  Przewijanie opcji menu do dołu 
6  Klawisz Select/Enter/Reset (Wybierz/Enter/Resetuj) 
7  I.S. (Iskrobezpieczność) Zaciski HART (iskrobezpieczne)

Rysunek 16: Panel sterowania

1 3

2

4 5 6
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3.3 +ve Safety™

Unikalna funkcja „+ve Safety” firmy Crowcon potwierdza bezpieczną pracę detektora i 
alarmuje operatorów o wszelkich nieprawidłowych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na 
integralność produktu, takich jak temperatura otoczenia lub stężenia gazów przekraczające 
dopuszczalne zakresy pracy czujnika. W przypadku bezpiecznej pracy detektora świeci się 
jasna niebieska dioda LED +ve Safety. W przypadku wykrycia niestandardowych warunków 
pracy (które nie muszą oznaczać bezpośredniego uszkodzenia czujnika) dioda LED +ve Safety 
zacznie migać i zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
Więcej informacji zawiera Rozdział 6 pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem 
www.crowcon.com.

3.4 Uruchamianie
Po włączeniu XgardIQ urządzenie przeprowadzi wewnętrzne testy diagnostyczne, a na 
wyświetlaczu wyświetlona zostanie animacja umożliwiająca identyfikację problemów 
związanych z ekranem wyświetlacza (martwe piksele, itp.). Po zakończeniu testu na ekranie 
wyświetlane będą następujące informacje (przez około 5 sekund każda): 

Rysunek 17: Informacje wyświetlane podczas uruchamiania

Jeśli wewnętrzne testy diagnostyczne zakończyły się powodzeniem, zostanie wyświetlony 
ekran z informacjami o gazie:

Rysunek 18: Ekran stanu gazu

Uwaga: Przykładowe zrzuty ekranów dotyczą urządzenia XgardIQ wyposażonego w 
czujnik metanu. W przypadku pozostałych czujników będą wyświetlane inne informacje.
Uwaga: po uruchomieniu detektora rozpoczyna się okres stabilizacji czujników (długość 
okresu została wcześniej ustalona). W tym czasie wskaźnik bieżącego stężenia gazu 
zostanie zastąpiony symbolem klepsydry, a obok funkcji menu, takich jak Zero (Zero), 
Calibrate (Kalibruj), Inhibit (Blokada) pojawi się symbol !, sygnalizujący chwilowy brak 
dostępu do tych funkcji. Okres stabilizacji różni się w zależności od typu czujnika W celu 
uzyskania szczegółowych informacji na temat poszczególnych okresów stabilizacji należy 
odnieść się do arkusza danych dostarczonego wraz z modułem czujnika.
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W normalnym trybie pracy:

• Wskazanie aktualnego stężenia gazu będzie wyświetlane na wyświetlaczu w postaci 
wartości liczbowej, a także w postaci słupka wskazującego stężenie gazu.

• Obracające się logo/wskaźnik stanu czuwania jest aktywny i wskazuje, że detektor działa 
prawidłowo.

• Zielona dioda zasilania świeci się, migając raz na cztery sekundy, aby wskazać, że 
detektor działa prawidłowo.

• Niebieska dioda LED + ve Safety świeci się na stałe, aby wskazać, że detektor jest 
bezpieczny. 

Uwaga: analogowy sygnał wyjściowy zostanie aktywowany po około pięciu sekundach 
licząc od włączenia zasilania nadajnika. Sygnał będzie początkowo utrzymywał się na 
poziomie skonfigurowanym w menu „Power-on Inhibit” (Blokada włączenia): 1 mA, 2 
mA, 3 mA lub Clean Air (Czyste powietrze) (4 mA w przypadku większości czujników, 17,4 
mA w przypadku czujników tlenu). Więcej informacji zawiera Rozdział 3.5 na stronie 38 
pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com.

Analogowy sygnał wyjściowy z czujnika zacznie być odbierany po około 30 - 60 sekundach od 
wstępnego uruchomienia. Niektóre czujniki potrzebują dłuższego okresu na stabilizację po 
uruchomieniu i w związku z tym ten początkowy czas rozruchu będzie zależał od domyślnie 
ustawionego czasu w module czujnika. W celu uzyskania porady na temat okresów stabilizacji 
poszczególnych czujników należy skontaktować się z firmą Crowcon.

Jeśli nadajnik XgardIQ był przechowywany lub transportowany przez długi okres, „specjalna 
nakładka” podtrzymująca bieżącą datę i godzinę mogła się rozładować. W takich sytuacjach 
po pierwszym uruchomieniu na wyświetlaczu pojawi się monit Time/date lost error 
(Utracona data/godzina). Instrukcje dotyczące ponownego ustawiania daty i godziny 
znajdują się na stronie 44, Rozdział 3.5 pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem 
www.crowcon.com.

 X Jeśli testy diagnostyczne nie powiodą się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. 

Informacje na ten temat zawiera Rozdział 6 pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej 

pod adresem www.crowcon.com.

 X Należy zanotować treść komunikatu o błędzie (lub podjąć działania w celu naprawienia 

błędu - patrz Rozdział 6 pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem 

www.crowcon.com), a następnie wcisnąć klawisz , aby usunąć komunikat o błędzie. 

W przypadku, gdy wystąpiło więcej błędów, komunikaty o błędzie będą wyświetlane 

kolejno po sobie.
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3.5 Funkcje menu
Informacje dotyczące konfiguracji i stanu pochodzą z dwóch oddzielnych menu.
• Ekran informacyjny (patrz poniżej) 

To menu daje użytkownikowi dostęp do informacji na temat bieżącego stanu 
urządzenia XgardIQ.

• Główne menu (patrz Rozdział 3.5.2 na stronie 22) 
Jest to menu chronione hasłem, które pozwala użytkownikowi na testowanie i 
konfigurację urządzenia XgardIQ. Umożliwia ono też dostęp do bardziej szczegółowych 
danych niż te, które są widoczne na ekranie informacyjnym.

Uwaga: aby przejść bezpośrednio do pierwszej pozycji na liście menu, naciśnij i 
przytrzymaj klawisz Up (W górę), a następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz).

Ekrany dla poszczególnych opcji menu zostają wygaszone po upływie 5 minut, jeśli 
nie zostaje wciśnięty żaden przycisk. Nadajnik automatycznie powróci do normalnego 
ekranu operacyjnego, a wybrana funkcja menu zostanie wyłączona.

3.5.1 Ekran informacyjny
 X Do ekranu informacyjnego można przejść z głównego ekranu z informacjami o stężeniu 

gazu poprzez przytrzymanie klawisza .

 X Wciskaj klawisz , aż  przejdzie do żądanej opcji menu, a następnie wciśnij .

Uwaga: Opcja Back (Wstecz) oznacza powrót do poprzedniego ekranu (po naciśnięciu 

klawisza ).

3.5.2 Główne menu
Do głównego menu można przejść z głównego ekranu z informacjami o stężeniu gazu 
poprzez przytrzymanie klawisza . Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła.

 X Aby wpisać hasło ustawione domyślnie, wciśnij następujące klawisze w podanej 

kolejności: , , . Wyświetlone zostanie główne menu.

 X Wciskaj klawisz , aż  przejdzie do żądanej opcji menu, a następnie wciśnij .

Uwaga: opcja Back (Wstecz) oznacza powrót do poprzedniego ekranu (po naciśnięciu 

klawisza ).

Uwaga: jeśli po prawej stronie opcji menu wyświetlana jest strzałka, oznacza to, że w 
kierunku wskazanym strzałką można przejść do opcji dodatkowych.

Uwaga: opcje menu Zero (Zero) i Calibration (Kalibracja) są obsługiwane za pomocą 
„Kreatora”. Na każdym etapie procesu będą wyświetlane dla użytkownika zrozumiałe 
instrukcje; należy zapoznać się z wyświetlanymi informacjami przed przystąpieniem do 
kolejnego etapu. Bieżący etap procesu wyświetlany jest prawej dolnej części ekranu (na 
przykład 2/3 oznacza, że użytkownik znajduje się na drugim etapie trzystopniowego 
procesu).



 Eksploatacja

23
Detecting Gas Saving Lives

Po
ls
ki

3.5.3 Mapa menu z informacjami

Ekran główny

Menu informacyjne

Wciśnij i przytrzymaj

Odczyty...
Temperatura

Napięcie zasilan.
Odp. na sygnał
Gaz szczytowy

Temp. szczytowa

Status...
Informacje o stanie

O programie...
Identyfikacja

Oprog. firmowe
Zamontow. moduły

Numer seryjny
Czujnik

Data i godzina...
Bieżący
Terminy

Czas włączenia

+ve Safety...
Informacje o +ve Safety

Czułość
Informacje o czujniku
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3.5.4 Mapa głównego menu

* Opcja Relay (Przekaźnik) nie jest wyświetlana na nadajnikach, w których nie zamontowano 
modułu przekaźnika

Ekran główny

Główne menu

Wciśnij i przytrzymaj

Test
Wyjście analog
Test okresowy

Przekaźnik
Wyświetlacz
Watchdog

Konfiguruj
Wyjście analog
Alarm i przekaź
Test okresowy
Data i godzina
Komunikacja
Wyświetlacz

Wł. Próg
Wył. Próg

Opóźnienie włącz.
Opóźnienie wyłącz

Zapadkowo
Przekaźnik*

Kierunek

Wł. Próg
Wył. Próg

Opóźnienie włącz.
Opóźnienie wyłącz

Zapadkowo
Przekaźnik*

Kierunek

Czas wykrycia gaz
Czas testu okres
Dolny limit intel
Górny limit intel

Obcięcie zerowe
Regulacja zakresu

Zakres
Wyjście błędu

Wyjście ostrzeż.
Wyjście blokow.

Blokada włączenia
Tryb

Informacje
Tak samo jak w 

Menu informacyjnym

Zerowe tłumienie
Jezyk

Jasność

Rampa bez alarmu
Rampa z alarmem

Adres modbus
Adres HART 

Szybki test okres
Intel test okres

Rejestr zdarzeń
Dziennik zdarzeń

Alarm 1
Alarm 2

Zmień czujnikBlokadaKalibracjaZero

Haslo
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3.6 Uruchamianie
Ostrzeżenie: Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac należy upewnić się, że spełnione 
zostały wszystkie lokalnie obowiązujące i zakładowe przepisy. Nigdy nie należy 
zdejmować pokrywy nadajnika XgardIQ w obecności gazów palnych. Należy upewnić się, 
że panel sterowania jest zablokowany, aby uniknąć fałszywych alarmów.
Uwaga: Imitacja modułu czujnika włożona do nadajnika XgardIQ zapewnia odpowiedni 
stopień ochrony, dotyczy to sytuacji, gdy instalacja miała miejsce znacznie wcześniej 
niż oddanie urządzenia do użytku. Przed oddaniem urządzenia do użytku imitacja 
modułu czujnika powinna zostać wyjęta i zastąpiona prawdziwym modułem czujnika 
wykrywającego odpowiedni rodzaj gazu (po uprzednim sprawdzeniu, czy poczwórny 
pierścień znajduje się na swoim miejscu i jest w dobrym stanie).
3.6.1 Podłączanie zasilania
1. Otwórz nadajnik XgardIQ, odkręcając śruby pokrywy w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara (po wcześniejszym poluzowaniu wkręta dociskowego).
2. Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne zostały prawidłowo wykonane, patrz 

Rysunek 14.
3. Rozpakuj moduł czujnika i ostrożnie wepchnij go na swoje miejsce w nadajniku (lub w 

obudowie zdalnego czujnika).
4. Włącz zasilanie detektora, upewniając się, że minimalne napięcie zasilania wynosi 14 V  DC 

(patrz ekran Supply Voltage na stronie 23 pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod 
adresem www.crowcon.com).

5. Pozwól, aby czujnik ustabilizował się, okres stabilizacji został podany w specyfikacji dostarczonej 
wraz z modułem czujnika. W okresie stabilizacji czujnika na wyświetlaczu będzie widoczny 
symbol klepsydry.

6. XgardIQ powinien teraz działać w sposób opisany w Rozdział 3.4: Uruchamianie na stronie 20.
7. Sprawdź, czy data i godzina na wyświetlaczu urządzenia XgardIQ są prawidłowe i w razie 

potrzeby dokonaj zmiany.
3.6.2 Zerowanie czujnika
Przed próbą przeprowadzenia kalibracji czujniki standardowo powinny zostać wyzerowane.
W przypadku większości czujników ta operacja powinna zostać przeprowadzona w „czystym 
powietrzu” (tj. przy standardowym stężeniu tlenu bez obecności gazu docelowego). Czujniki 
gazów, które normalnie występują w powietrzu otoczenia (na przykład tlen, dwutlenek 
węgla) mogą zostać wyzerowane wyłącznie poprzez podanie 100% azotu do czujnika. 
Wyjściowy sygnał analogowy zostanie zablokowany do poziomu ustawionego w menu  
„Inhibit Output” (Blokuj wyjście) (tj. 1 mA, 2 mA, 3 mA lub  „Clean Air” (Czyste powietrze)) 
poprzez użycie funkcji Zero (Zero).
Instrukcje dotyczące korzystania z funkcji Zero (Zero) zawiera Rozdział 3.5.2.1 pełnej wersji 
instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com.



Eksploatacja

26
Detecting Gas Saving Lives

Polski

3.6.3 Kalibracja czujników
Gaz kalibracyjny może być podawany do czujnika tylko przez nakrętkę kalibracyjną XgardIQ 
(patrz Rozdział 2.4.1 na stronie 13). W przypadku większości czujników właściwa prędkość 
przepływu gazu wynosi 0,5 litra na minutę, jednakże w przypadku niektórych typów czujników 
ta wartość może być inna. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji prosimy odnieść się do 
specyfikacji dołączonej do modułu czujnika.
Kalibracja może zostać przeprowadzona z użyciem gazu o odpowiednim stężeniu w przedziale od 
10% do 100% całkowitego zakresu czujnika.
Przykład 1: całkowity zakres stężenia gazu dla standardowego czujnika CO wynosi 0 - 1000 
ppm. Nawet jeśli czujnik zostanie przeskalowany do wartości 0 - 250 ppm lub 0 - 500 ppm (lub 
jakiejkolwiek innej wartości), do przeprowadzenia kalibracji czujnika bez potrzeby przeskalowania 
czujnika można zastosować gaz kalibracyjny o stężeniu do 1000 ppm.
Minimalne stężenie gazu kalibracyjnego, jaki może zostać użyty do przeprowadzenia kalibracji 
to 10% skali zakresu.
Przykład 2: czujnik CO jest ustawiony na maksymalny zakres: 0-1000 ppm Minimalne stężenie 
gazu kalibracyjnego, jaki może zostać użyty, wynosi 100 ppm.
Przykład 3: czujnik CO został przeskalowany do wartości 0 - 100 ppm.  Minimalne stężenie gazu 
kalibracyjnego, jaki może zostać użyty, wynosi 10 ppm.
Wyjściowy sygnał analogowy zostanie zablokowany do poziomu ustawionego w menu  „Inhibit 
Output” (Blokuj wyjście) (tj. 1 mA, 2 mA, 3 mA lub  „Clean Air” (Czyste powietrze)) poprzez użycie 
funkcji Calibration (Kalibracja).
Uwaga: jeśli na module czujnika ma zostać zamontowany filtr przeciwpyłowy, istotnym jest, aby 
kalibracja została przeprowadzona po założeniu filtra.
Instrukcje dotyczące korzystania z funkcji Calibration (Kalibracja) zawiera Rozdział 3.5.2.2 pełnej 
wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com.
3.6.4 Dodatkowe kontrole przed oddaniem urządzenia do użytku
Jeśli nadajnik XgardIQ jest podłączony do systemu sterowania, należy sprawdzić:

• Czy zastosowano właściwe przewody i dławiki oraz czy zostały one prawidłowo 
zamontowane/podłączone.

• Czy podłączenia uziemienia i ekranowanego przewodu zostały wykonane poprawnie.
• Czy etykiety przedstawione w rozdziałach 1.5 i 1.6 są obecne i czytelne.
• Czy czujnik gazu został zamontowany we właściwym miejscu, umożliwiającym wykrycie gazu.
• Czy zostały zamontowane właściwe akcesoria.
• Czy na podstawie danych wejściowych przesyłanych kanałem dedykowanym dla nadajnika 

XgardIQ system nie wskazuje awarii, wskazuje zerowe stężenie gazu, gdy czujnik XgardIQ 
także wskazuje wartość zero (tj. sygnał kontrolny wynosi 4 mA).

• Czy na podstawie danych wejściowych przesyłanych kanałem dedykowanym dla nadajnika 
XgardIQ system odczytuje stężenie gazu w pełnej skali, jeżeli sygnał wyjściowy nadajnika 
XgardIQ jest ustawiony na wartość 20 mA.

• Czy na podstawie danych wejściowych przesyłanych kanałem dedykowanym dla nadajnika 
XgardIQ system przechodzi w stan awaryjny, jeżeli określone warunki stanu alarmowego 
utrzymują się na nadajniku XgardIQ (np. wyjęty moduł czujnika).

• Czy urządzenia podłączone bezpośrednio do modułu przekaźnika (jeśli został zamontowany) 
urządzenia XgardIQ działają prawidłowo w stanie alarmu lub usterki.

• Czy konfiguracja detektora została sprawdzona i zatwierdzona przez użytkownika.
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3.7 Rutynowe przeglądy okresowe
Częstotliwość przeprowadzania rutynowych przeglądów, testów okresowych i procedur 
kalibracji zostanie ustalona na podstawie praktyk i warunków zakładowych. Firma Crowcon 
zaleca, aby w przypadku większości czujników i nadajników przeprowadzać kontrole i testy 
funkcjonowania co najmniej co sześć miesięcy.

Testy okresowe 
i kalibracja 

 Informacje na temat zalecanej częstotliwości kalibracji dla poszczególnych 
czujników znajdują się w specyfikacji dostarczonej wraz z modułem czujnika.
Urządzenie XgardIQ posiada wbudowaną funkcję przeprowadzania 
testu okresowego, która pozwala na szybką rutynową (np. co 3 miesiące) 
weryfikację wydajności czujnika lub weryfikację wydajności po wystąpieniu 
zdarzenia, które mogło spowodować uszkodzenie lub utratę czułości czujnika.
Nadajnik XgardIQ w odpowiednim czasie wyświetli komunikat o 
konieczności wykonania rutynowej kalibracji lub przeprowadzenia testu 
okresowego (jeśli został skonfigurowany: patrz następny rozdział).
Czas spędzony przez pracowników obsługi technicznej w obszarach 
zagrożonych wybuchem może zostać zminimalizowany poprzez 
przeniesienie modułu czujnika w celu przeprowadzenia kalibracji do 
obszaru bezpiecznego (kalibracja za pośrednictwem innego nadajnika 
XgardIQ lub za pomocą komputera PC z oprogramowaniem Detectors 
Pro). Po przeprowadzeniu kalibracji moduł czujnika może zostać ponownie 
zamontowany do nadajnika.

Wymiana 
czujnika:

 Informacje na temat standardowego okresu użytkowania poszczególnych 
typów czujników znajdują się w specyfikacji dostarczonej wraz z modułem 
czujnika. Czujniki elektrochemiczne i pelistorowe powinny zostać 
wymienione jeżeli nie spełniają warunków kalibracji lub testu okresowego. 
Instrukcje dotyczące wymiany modułów czujnika zawiera Rozdział 3.9 na 
stronie 29.

Pierścienie 
uszczelniające 
o-ring i 
uszczelki:

 Pierścienie uszczelniające (o-ring) umieszczone pod pokrywą obudowy 
urządzenia XgardIQ powinny być sprawdzane okresowo i wymieniane jeśli 
noszą widoczne ślady uszkodzenia.
Poczwórny pierścień znajdujący się w otworze modułu czujnika jest 
nasmarowany, dzięki czemu moduł czujnika łatwo wsuwa się do nadajnika. 
Poczwórny pierścień mocujący należy okresowo wymieniać w celu ochrony 
urządzenia przed przedostawaniem się do niego pyłu i wilgoci oraz łatwego 
wkładania/wyjmowania modułów czujnika.

Filtr 
przeciwpyłowy:

 Stosowanie filtra zaleca się jedynie podczas eksploatacji urządzenia w 
ekstremalnych warunkach, gdzie występuje wysokie ryzyko zanieczyszczenia 
czujnika. Jeśli zamontowano filtr przeciwpyłowy musi on być regularnie 
testowany (np. co 3 miesiące) poprzez przeprowadzanie testu obciążeniowego.

Data i godzina:  Sprawdź, czy data i godzina wyświetlana na ekranie urządzenia XgardIQ 
jest prawidłowa.



Eksploatacja

28
Detecting Gas Saving Lives

Polski

3.8  Funkcja ostrzegania o zbliżającym się terminie testu 
okresowego i kalibracji

Urządzenie XgardIQ ostrzega użytkownika o zbliżającym się terminie przeprowadzenia testu 
okresowego i kalibracji. Częstotliwość kalibracji i testów okresowych jest ustalana fabrycznie w 
module czujnika. Interwał można zmienić jedynie poprzez oprogramowanie Detectors Pro firmy 
Crowcon (szczegółowe informacje zawiera Rozdział 2.4.11 na stronie 14).
Odstęp pomiędzy terminami kalibracji to zazwyczaj 180 dni, przy czym rzeczywista data 
wyznaczana jest przez nadajnik na podstawie „Bieżącej” daty i godziny. Istnieje możliwość 
ustawienia przypomnienia o zbliżającym się terminie przeprowadzenia kalibracji „Calibration 
reminder” (Przypomnienie o kalibracji), które będzie wyświetlane odpowiednio wcześniej (np. 
30 dni wcześniej). Komunikat o konieczności przeprowadzenia kalibracji aktywuje jedynie 
stan bezpieczeństwa +ve Safety; nie ma wpływu na analogowy sygnał wyjściowy, diodę LED 
błędu ani przekaźnik błędu.
Funkcję powiadamia o terminie kalibracji oraz terminie testu okresowego określają 
następujące opcje:

• None (Brak):  nie zostaną ustalone żadne daty, a urządzenie XgardIQ nie będzie 
przypominało o testach okresowych i kalibracji.

•  Reminder 
(Przypomnienie):

 na wyświetlaczu pojawi się komunikat i zostanie aktywowany stan 
bezpieczeństwa +ve Safety. Komunikat na ekranie może zostać 
zaakceptowany, jednakże wskaźnik bezpieczeństwa +ve Safety 
pozostanie widoczny do chwili przeprowadzenia testu okresowego 
i kalibracji czujnika.

• Ostrzeżenie:  Zostanie aktywowana dioda LED błędu, a wyjściowy sygnał 
analogowy zostanie zmieniony według parametrów określonych 
na ekranie Warning Output (Ostrzeżenia wyjściowe) (patrz 
strona 38 pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej pod adresem 
www.crowcon.com)

• Błąd:  Zostanie aktywowana dioda LED błędu, a wyjściowy sygnał 
analogowy zostanie zmieniony według parametrów określonych 
na ekranie Fault Output (Błąd wyjścia) (patrz strona 38 pełnej wersji 
instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com)

Ustawienia domyślne firmy Crowcon:
Ustawienie domyślne dotyczące zbliżającego się terminu przeprowadzenia kalibracji: Ostrzeżenie
Termin testu okresowego - ustawienia domyślne:  Brak
Komunikaty/ostrzeżenia o terminie testu okresowego i terminie kalibracji mogą zostać 
zresetowane dopiero po poprawnym wykonaniu testu okresowego lub kalibracji.
Poprawne wykonanie kalibracji resetuje zarówno terminy kalibracji, jak i testu okresowego. 
Poprawne wykonanie testu okresowego resetuje tylko termin testu okresowego (nie resetuje 
terminu kalibracji).
Po nieudanej kalibracji detektor XgardIQ natychmiast przechodzi w stan konieczności wykonania 
kalibracji.
Po nieudanej próbie wykonania testu okresowego (w dowolnym czasie, niezależnie od tego, 
czy termin testu upływa, czy też nie) urządzenie natychmiast przechodzi w stan konieczności 
wykonania testu okresowego.
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3.9 Wymiana modułów czujnika
Moduły czujnika urządzenia XgardIQ to urządzenia iskrobezpieczne (I.S.), co oznacza, że można 
je wymieniać w miejscu ich zainstalowania (wyjmować/wkładać w strefach zagrożenia nawet 
wówczas, gdy nadajnik jest włączony). W razie potrzeby moduł czujnika można tymczasowo 
wyjąć, aby przeprowadzić jego kalibrację w bezpiecznym obszarze (na przykład w laboratorium) i 
ponownie włożyć lub wymienić na nowy moduł czujnika bez konieczności posiadania zezwolenia 
na pracę w strefie zagrożenia. XgardIQ może zostać skonfigurowany poprzez ustalenie zakresu 
uprawnień umożliwiających kontrolę wstawianych typów modułów czujników, a także, jeśli jest 
to wymagane, zaznaczyć, że ich wymiany mogą dokonywać tylko upoważnieni pracownicy. 
Dostępne opcje konfiguracji można edytować za pomocą oprogramowania Detectors Pro. Są to:

1. Zezwalaj na ten sam rodzaj gazu za potwierdzeniem: wymagane potwierdzenie z 
poziomu menu chronionego hasłem.

2. Zezwalaj na ten sam rodzaj gazu bez zatwierdzania.
3. Zezwalaj na wszelkie zmiany za potwierdzeniem: wymagane potwierdzenie z 

poziomu menu chronionego hasłem.
4. Zezwalaj na ten sam rodzaj gazu bez zatwierdzania; zmiany za potwierdzeniem z 

poziomu menu chronionego hasłem.
Nadajniki XgardIQ są fabrycznie konfigurowane tak, aby akceptowały każdy rodzaj modułu 
czujnika przy pierwszym włożeniu, jednak po przesłaniu konfiguracji nadajnik będzie 
przyjmował już tylko moduły czujników tego samego rodzaju gazu (jak w Opcji 2).
Przed włożeniem modułu czujnika upewnij się, że wewnątrz nadajnika XgardIQ znajduje 
się  „poczwórny pierścień” i że jest on w dobrym stanie. Upewnij się, że trójkątna wypukłość 
zrównana jest z odpowiednim wycięciem w obudowie nadajnika i dociśnij mocno obudowę. 
Aby uniknąć uszkodzenia czujnika, nie wolno na niego bezpośrednio naciskać.
Do wyjmowania modułu czujnika można użyć też dedykowanego narzędzia. Włóż narzędzie 
i naciskając do dołu podważ moduł tak, aby się wysunął z łącznika 

Rysunek 19: Umiejscowienie poczwórnego pierścienia

Uwaga: Moduły czujników XgardIQ są w pełni odporne na działanie zmian temperatury. 
Dlatego też czujnik można bezpiecznie skalibrować w laboratorium, a następnie 
ponownie go zainstalować w nadajniku XgardIQ bez względu na to, czy w miejscu 
docelowym temperatura będzie wyższa, czy też niższa.

Poczwórny pierścień

Narzędzie do wyjmowania modułu czujnika
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3.10 Tryb alarmu

Wskazanie bieżącego stężenia gazu będzie wyświetlane na wyświetlaczu w postaci wartości 
liczbowej, a także w postaci słupka wskazującego stężenie gazu.
Dla gazów, które zazwyczaj nie występują (np. metan), stężenie gazu powinno wynosić 0, a słupek 
wskaźnika stężenia gazu powinien być czarny. W tym przypadku zostaną ustawione alarmy dla 
wzrastającego stężenia gazu.
Dla gazów, które zakłada się, że zawsze występują (np. tlen), powinien być wyświetlany normalny 
poziom gazu (20,9% w tym przypadku), a słupkowy wskaźnik stężenia gazu powinien mieć 
kolor żółty i wskazywać poziom adekwatny do obecnego stężenia gazu. Większość aplikacji 
obsługujących czujniki tlenu wymaga ustawienia alarmów dla zmniejszającego się stężenia tego 
gazu (aby ostrzec przed niedoborem tlenu), a tym samym słupek wskaźnika poziomu stężenia 
gazu będzie normalnie miał kolor żółty, jeżeli wartości stężenia będą wykraczały ponad ustalone 
wartości alarmowe.
W przypadku, gdy stężenie gazu będzie zbliżało się do zadanej wartości alarmowej, słupek alarmu 
zacznie migać. Gdy stężenie spadnie poniżej ustalonej wartości alarmowej:
• kolor paska alarmowego zmieni się;
• zacznie migać ikona alarmu;
• jasność wyświetlacza zostanie ustawiona na maksymalną;
• czerwona dioda LED alarmu włączy się na poziomie alarmu 1, a przy poziomie alarmu 2 

będzie migać raz na sekundę;
• właściwy przekaźnik alarmu zostanie aktywowany (o ile występuje).

Uwaga: alarmy mogą zostać skonfigurowane jako podtrzymywane i niepodtrzymywane. Po 
powrocie stężenia gazu do normalnego poziomu czerwona dioda LED alarmu i przekaźnik 
alarmu (o ile występuje) automatycznie zostaną dezaktywowane, jeśli alarmy zostały 
skonfigurowane jako niepodtrzymywane. Czerwona dioda LED alarmu i przekaźnik 
alarmu (jeśli występuje) pozostaną aktywne, jeśli alarmy zostały skonfigurowane jako 
podtrzymywane aż do momentu ręcznego wciśnięcia klawisza Select/Enter/Reset (Wybierz/
Wejdź/Reset). Przekaźniki alarmowe mogą mieć ustawione czasowe opóźnienia włączenia/
wyłączenia alarmów. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat 
konfiguracji przekaźników patrz rozdział Alarm and Relay na stronie 39 pełnej wersji 
instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.crowcon.com.
3.10.1 Ustawienia alarmów
W celu spełnienia wymogów normy EN50104: 2010: jeżeli Alarm 1 i Alarm 2 są ustawione na ten 
sam kierunek zmian (np. stężenia rosnące), wówczas alarm na poziomie 1 można ustawić jako 
podtrzymywany lub niepodtrzymywany. Wyższy poziom alarmowy (Alarm 2) zawsze musi być 
podtrzymywany. Jeżeli jeden z alarmów jest wznoszący się, a drugi opadający, wówczas oba 
alarmy muszą być podtrzymywane.

Current gas level

Configured 
signal range

Gas units

Rotating logo / 
confidence indicator

Gas name

Gas level 
indicator bar
Alarm 1 & 2 
set-points

Nazwa gazu

Słupek wskaźnika 
poziomu stężenia gazu

Ustalone wartości  
dla alarmów 1 i 2

Aktualne stężenie gazu
Obracające się logo /  
wskaźnik stanu czuwania

Skonfigurowany 
zakres sygnału

Jednostki gazu
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3.11 Tryb ochrony detektorów pelistorowych
W celu ochrony detektorów pelistorowych przed uszkodzeniem podczas ekspozycji na 
wysokie stężenia gazów detektor XgardIQ umożliwia włączenie trybu „Pellistor saver” 
(Ochrona pellistora). Jeśli sygnał z detektora przekroczy 90% DGW, układ odłączy zasilanie 
od detektora.
Sygnał na wyjściu analogowym nadal będzie wskazywał, że stężenie gazu jest ponad normę 
(np. maks. 23,5 mA), a na wyświetlaczu, obok ikony z klepsydrą, pojawi się informacja 
„>100% DGW”. W tym samym czasie aktywowane zostanie ostrzeżenie dotyczące stanu 
bezpieczeństwa +ve Safety .
Ten stan będzie podtrzymywany przez 200 sekund (zgodnie z europejskimi wymogami 
dot. standardów wydajności), po czym będzie można go zresetować poprzez wciśnięcie 
klawisza Enter. Nastąpi wówczas przywrócenie zasilania do czujnika, a okres wstępnej 
stabilizacji zostanie ponownie zastosowany, aby umożliwić ustabilizowanie się detektora 
pelistorowego. Zaleca się sprawdzić, czy w obszarze detektora nie występują pozostałości 
gazu łatwopalnego przed jego ponownym uruchomieniem.
Jeśli stężenie gazu spadło poniżej 90% DGW, czujnik powróci do normalnej pracy; jeśli 
stężenie utrzymuje się powyżej 90% DGW, nadajnik ponownie włączy tryb Pellistor saver 
(Ochrona pellistora).
Zalecane jest, aby wykonać test okresowy detektora po zresetowaniu trybu Pellistor saver 
(Ochrona pellistora), co pozwoli potwierdzić, czy czułość detektora nie została zmieniona.

3.12 Parametry robocze
Po zmianie jakiejkolwiek konfiguracji przy użyciu urządzenia zewnętrznego (np. komputera 
lub komunikatora HART) użytkownik musi sprawdzić, czy zastosowane ustawienia są 
poprawne poprzez:
1: weryfikację ustawień konfiguracji na wyświetlaczu
2: ponowne sprawdzenie konfiguracji po odłączeniu i ponownym podłączeniu komputera 
lub komunikatora HART.
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4.  Specyfikacja

Wymiary Nadajnik XgardIQ
Obudowa zdalnego 
czujnika

278 x 140 x 89 mm (Wys. x Szer. x Gł.) 
105 x 105 x 70 mm (Wys. x Szer. x Gł.)

Waga 4,1 kg

Materiał 
obudowy

Stal nierdzewna 316

Stopień 
ochrony

IP66

Podłączenia Trzy M20 lub dławiki kablowe z gwintem 1/2” 
NPT. Certyfikowane, wyjmowane wtyczki są 
zamontowane po lewej stronie oraz na dole po 
prawej stronie.

Zasilanie 14 - 30 V DC. 4 W maks.

Wyświetlacz Główny wyświetlacz OLED, 128 x 64 pikseli, żółty tekst na czarnym 
tle

Wskaźniki Status detektora - diody LED w kolorach: żółty, 
czerwony, zielony
Niebieska dioda LED: Stan bezpieczeństwa 
+ve Safety

Prąd wyjściowy 4 - 20 mA odbiornik lub źródło (tryb 
automatyczny lub ręczny)
Sygnały alarmowe oraz błędów można 
konfigurować
Spełnia normę NAMUR NE 43

Zaciski interfejsu RS-485 Modbus

HART 7 sygnał ponad 4 - 20 mA oraz przez 
lokalne punkty testów iskrobezpieczności (I.S.) 
(opcja)

Komunikacja przez Foundation Fieldbus (opcja 
w przygotowaniu. Informacji udziela Crowcon)

Przekaźniki (opcja) Alarm 1, Alarm 2, Fault (Błąd)
Styki SPCO 5A, 230 V AC, nieindukcyjne 
(Przekaźnik błędu: styki SPST)

Opcje konfiguracji 
przekaźnika

Wzbudzone lub niewzbudzone
Podtrzymane lub niepodtrzymane
Wzrost lub spadek
Konfigurowalne opóźnienia Wł. lub Wył. dla 
przekaźników alarmów

Rejestracja 
zdarzeń

Zapis alarmów, błędów oraz działań 
serwisowych w dzienniku zdarzeń. Zapisane 
zdarzenia można przeglądać na ekranie i 
pobrać na komputer PC.
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Temperatura 
robocza

Tylko nadajnik: -40°C do +75°C (-40°F do 167°F)
Uwaga: temperatury robocze czujników 
znacznie się od siebie różnią. Prosimy zapoznać 
się z arkuszem danych modułu czujnika 
lub poprosić firmę Crowcon o specyfikację 
konkretnego czujnika.

Wilgotność Tylko nadajnik: 0 - 95 % wilg. wzgl. bez 
kondensacji
Uwaga: zakres wilgotności roboczej dla 
poszczególnych czujników może być różny. 
Prosimy zapoznać się z arkuszem danych 
modułu czujnika lub poprosić firmę Crowcon o 
specyfikację konkretnego czujnika.

Powtarzalność +/- 2% FSD

Odchylenie 
zerowe

+/- 2% FSD maks. na rok

Czas reakcji W zależności od czujnika: prosimy zapoznać się 
z specyfikacją modułu czujnika lub poprosić 
firmę Crowcon o specyfikację konkretnego 
czujnika.

Wydajność Na podstawie testów: EN60079-29-1 (czujniki gazów łatwopalnych)*
EN50104 (czujniki tlenu)*
EN45544 (czujniki gazów toksycznych)*

Bezpieczeństwo funkcjonalne IEC61508, EN50402 SIL 2*
EN50271

Atesty  ATEX i IECEx
Ex II 2 G    Ex db ia IIC T4 Gb (-40 do +75˚C)

Numery certyfikatów:
Baseefa14ATEX0012X
IECEx BAS 14.0001X

Normy:
standards list to:
EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2014, 
EN60079-11:2012.
IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2014-06, 
IEC60079-11:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna EN50270:2015
FCC CFR47 część 15B
ICES-003

*Opcje w przygotowaniu. Szczegółowych informacji udziela firma Crowcon.
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5.  Części zamienne

5.1 Części zamienne dla XgardIQ

Rysunek 20:  XgardIQ powiększenie
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1   Moduł czujnika (prosimy odnieść się się do oryginalnego modułu czujnika lub arkusza danych dla 
kodu produktu).

2 Poczwórny pierścień
3  Uszczelka o-ring pokrywy obudowy
4  Zespół modułu wyświetlacza
5  Główna płyta przyłączeniowa
6  Złączka typu D, forma i zespół przewodu
7   Zespół przewodów pomiędzy płytką obwodu terminala a płytką wyświetlacza (włącznie z tulejką 

ochronną przewodu Exd)
8  Zaślepka (śruba M20 lub dławik kablowy ½” NPT)
9  M4 x 12 śruby z łbem wypukłym

10  M4 x 8 wkręt krzyżowy z łbem walcowym
11  M4 podkładka sprężynowa
12  M3 wkręt dociskowy

W celu poznania numerów części zamiennych prosimy o kontakt z firmą Crowcon.
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6.  Konfiguracja RS485 Modbus

6.1 Informacje ogólne
Nadajnik XgardIQ domyślnie komunikuje się poprzez interfejs RS-485 Modbus. Funkcja 
komunikacji może być wykorzystywana w połączeniu z sygnałem analogowym 4 - 20 mA do 
przesyłania danych do centralnego systemu sterowania lub wykorzystywana do komunikacji z 
detektorami w adresowanej sieci wielopunktowej (protokół MDB).
Aż 32 nadajniki XgardIQ mogą być połączone w układzie gwiazdy (Star) lub magistrali (Bus) 
w zależności od typu użytego czujnika i wymagań zasilania w celu przełączania urządzeń 
pomocniczych, takich jak alarmy, które są zasilane z tego samego źródła prądu stałego. W celu 
zapoznania się z wytycznymi patrz Rozdział 6.2.
Dwa rzędy po 5 zacisków do podłączania przewodów obwodu wtórnego umożliwiają połączenie 
„złączem przelotowym” sąsiedniego detektora. Funkcje złącza/terminala przedstawia Rysunek 
21. Zaciski i gniazda są oznaczone kolorami, co umożliwia określenie ich właściwej lokalizacji.
Standardowo detektor XgardIQ jest dostarczany z otworem na wprowadzenie przewodów 
obwodu wtórnego w prawym górnym rogu. Poniższe instrukcje zakładają, że przewody 
obwodu głównego są podłączane do odpowiednich czarnych zacisków po prawej stronie, które 
służą do podłączania przewodów obwodu wtórnego.

Rysunek 21: Funkcje zacisków przewodów obwodu wtórnego

Uwaga: Nadajnik nie będzie działać, jeśli zaciski przewodów obwodu wtórnego zostaną 
zamienione miejscami (tzn. zaciski pomarańczowe zostaną włożone do czarnego 
gniazda). W takim przypadku nadajnik nie ulegnie uszkodzeniu.

Black connectorOrange connectorPomarańczowy zacisk Czarny zacisk

––
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Sygnały na zaciskach interfejsu RS485 spełniają warunki normy EIA/TIA-485, co oznacza, że 
wspólny tryb pracy mieści się w zakresie od -7V do +12V w stosunku do zacisku 0V. 
Należy pamiętać, że nie wszyscy producenci interfejsu RS485 stosują taką samą polaryzację 
dla sygnałów A i B. Jeśli po podłączeniu przewodów interfejs RS485 nie działa, należy zamienić 
miejscami przewody A i B. Niewłaściwe podłączenie nie wiąże się z żadnym ryzykiem.
Parametry połączenia to szybkość transmisji 38400 b/s, dwa bity stopu bez kontroli 
parzystości. 
W trakcie opracowywania interfejsu do systemu sterowania, należy pamiętać, aby wziąć 
pod uwagę czas potrzebny dla systemu do pobrania wszystkich danych z każdego czujnika 
osobno. Największa przepływność, przy której można pobrać dane z wielu detektorów 
wynosi 14 detektorów na sekundę; w rzeczywistości może ona zostać ograniczona do 7 na 
sekundę. Użytkownicy muszą zapewnić, że układ umożliwia, aby sygnały alarmowe były 
rejestrowane w dopuszczalnych granicach czasowych. 
Ważne jest również, aby upewnić się, że system jest w stanie dostarczyć wystarczająco dużo 
mocy, aby wszystkie czujniki działały. Aby obliczyć zapotrzebowanie na moc elektryczną 
wymaganą w przypadku połączenia liniowego (magistrali), patrz rozdział Rozdział 6.3, 
Wymagania dotyczące okablowania, na stronie 38.
Uwaga: Detektor XgardIQ będzie działać jako urządzenie Modbus „Slave” i musi być 
podłączone do hosta systemu sterowania „Master”, dla którego opracowany ma zostać 
interfejs. Dokument „Modbus Map” jest dostępny i zawiera on wszystkie informacje 
dotyczące połączenia oraz adresy niezbędne do opracowania odpowiedniego interfejsu 
programistycznego do komunikacji Modbus.
Dokument „XgardIQ Modbus Instructions” jest także dostępny i zawiera on szczegółowe 
informacje dotyczące połączenia oraz adresy niezbędne do opracowania odpowiedniego 
interfejsu programistycznego do komunikacji Modbus. Dokument jest dostępny do pobrania 
pod adresem: 
www.crowcon.com/uk/products/fixed-detectors/xgardiq.html
Uwaga: Dane z dziennika zdarzeń nie mogą być przesyłane przez Modbus, a jedynie za 
pomocą oprogramowania Detectors Pro firmy Crowcon.
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6.2 Topologia układu połączeń
Opcja 1: korzystanie z Modbus tylko do pozyskiwania informacji. Bezpieczeństwo funkcjonalne 
jest zapewniane przez sygnał analogowy 4 - 20 mA przesyłany do PLC/DCS lub tradycyjnego 
systemu sterowania detektorami gazu. Dwie dodatkowe żyły w przewodzie służą do przesyłania 
danych przez platformę Modbus RS-485 do komputera PC lub systemu SCADA. Komputer PC/
system SCADA mogą następnie wyświetlać informacje o stanie detektora stale lub okresowo w 
miarę potrzeb. W razie potrzeby połączenie Modbus może być wykorzystywane do komunikacji z 
wieloma detektorami w adresowanej sieci wielopunktowej.
Przewody do przesyłania danych z wielu nadajników przez platformę Modbus mogą być 
połączone w topologii gwiazdy lub magistrali, jednak sygnały 4 - 20 mA muszą być przesyłane 
indywidualnie z powrotem do systemu sterowania.
Opcja 2: korzystanie z Modbus jako głównego sygnału. W tym przypadku system sterowania 
będzie kontrolować funkcje bezpieczeństwa (alarmy, wyłączenia) oraz wyświetlanie informacji 
o stanie pojedynczego detektora lub wielu detektorów w adresowanej sieci wielopunktowej.
6.2.1 Układ gwiazdy
W topologii gwiazdy wszystkie detektory są podłączone do jednego punktu centralnego, którym 
zazwyczaj jest panel sterowania. Sygnały A i B z sieci RS485 są wspólnie połączone w punkcie 
układu gwiazdy. Magistrala powinna być zakończona w punkcie gwiazdy jednym rezystorem 
terminującym o wartości 110 Ohm. Długość każdej odnogi w układzie gwiazdy nie może 
przekraczać 750 metrów.
6.2.2 Połączenie liniowe
W topologii magistrali wszystkie nadajniki połączone są w układzie liniowym, zwykle z panelem 
sterowania na jednym z końców. Typowym przykładem jest instalacja w tunelu, gdzie nadajniki 
XgardIQ są zamontowane w regularnych odstępach.
Na każdym fizycznym końcu magistrali (po obu stronach) powinien znajdować się rezystor 
terminujący o wartości 110 Ohm.

Rysunek 22: Topologia liniowego układu magistrali
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6.3 Wymagania dotyczące okablowania
6.3.1 Obliczanie minimalnego zapotrzebowania na moc elektryczną
Im więcej jest detektorów XgardIQ podłączonych liniowo na magistrali, tym większe 
jest zapotrzebowanie na moc niezbędną do funkcjonowania systemu. W celu obliczenia 
zapotrzebowania na moc dla danej konfiguracji należy znać rezystancję kabla pomiędzy 
każdą parą detektorów XgardIQ. Prąd o maksymalnym natężeniu 0,2 A musi być dozwolony 
dla każdego „przeskoku” pomiędzy nadajnikami (zakładając, że konfiguracja dla każdego 
nadajnika to najwyższa moc: czujnik pelistorowy, wzbudzone przekaźniki). Napięcie, które 
ma zostać zastosowane, można obliczyć poprzez oszacowanie spadku napięcia na każdym 
„przeskoku” - na końcu musi pozostać przynajmniej 14 V, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie ostatniego detektora XgardIQ.

W celu obliczenia wartości dla konkretnych zastosowań należy wykonać czynności opisane 
poniżej i zapoznać się z przykładowym obliczeniem w następnym rozdziale.

1. Napięcie nie może spaść poniżej 14 V. Należy zatem rozpocząć obliczenia od założenia, że 
napięcie na ostatnim detektorze XgardIQ w linii będzie wynosiło 14 V.

2. Każdy detektor XgardIQ może pobierać prąd do 0,2 A. Należy obliczyć spadek napięcia 
na przewodzie przy pierwszym „przeskoku” pomiędzy detektorami, zakładając, że „łączny 
pobór prądu” może wynosić 0,2 A, a następnie mnożąc tę wartość przez rezystancję 
przewodu na „przeskoku” pomiędzy ostatnim i przedostatnim detektorem XgardIQ.

3. Dodaj ten spadek napięcia do wartości wyjściowej: 14 V, aby uzyskać najniższe 
dopuszczalne napięcie na przedostatnim detektorze XgardIQ. Dodaj 0,2 A do wartości 
„łącznego poboru prądu”, aby uzyskać 0,4 A, minimalny prąd przebiegający przez 
przedostatni „przeskok” na magistrali. Pomnóż to przez rezystancję przewodu na 
przedostatnim „przeskoku”, aby uzyskać następny spadek napięcia.

4. Powtarzaj te kroki dla każdego detektora XgardIQ, sumując spadki napięcia pomiędzy 
poszczególnymi parami detektorów XgardIQ.

5. Nie wolno przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego napięcia dla detektora: 30 V DC.
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6.3.2 Przykładowe obliczenia
Jako przykład, podane zostały wyniki obliczeń dla szesnastu detektorów XgardIQ 
zamontowanych w równych odstępach 50 metrów na przewodzie o przekroju 1,5 mm2. 
Założono, że każdy detektor XgardIQ wyposażony jest w czujnik pelistorowy oraz moduł 
przekaźnika (czyli najwyższa wersja zasilania produktu).

Napięcie na detektorze Pobór prądu na 
przewodzie 

Spadek napięcia na 
przewodzie

XgardIQ 1 14,00 0,2 0,03

XgardIQ 2 14,03 0,4 0,06

XgardIQ 3 14,09 0,6 0,09

XgardIQ 4 14,18 0,8 0,12

XgardIQ 5 14,30 1 0,15

XgardIQ 6 14,44 1,2 0,18

XgardIQ 7 14,62 1,4 0,21

XgardIQ 8 14,83 1,6 0,24

XgardIQ 9 15,07 1,8 0,27

XgardIQ 10 15,33 2 0,30

XgardIQ 11 15,63 2,2 0,33

XgardIQ 12 15,95 2,4 0,36

XgardIQ 13 16,31 2,6 0,38

XgardIQ 14 16,69 2,8 0,41

XgardIQ 15 17,11 3 0,44

XgardIQ 16 17,55 3,2 0,47

Minimalne wymagane napięcie na 
panelu

18,03 V

Moc prądu na panelu  3,2 A
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7.  Komunikacja w systemie HART

7.1 Informacje ogólne
Komunikacja w systemie HART może zostać włączona jako opcja dodatkowa tylko w czasie 
składania zamówienia. Nadajniki z możliwością komunikacji w systemie HART można 
rozpoznać po menu wyświetlacza.
Protokół komunikacji HART (Highway Addressable Remote Transducer) jest to światowy 
standard wykorzystywany do wysyłania i odbierania informacji cyfrowych sygnałem 
analogowym pomiędzy inteligentnymi urządzeniami a systemami sterowania i monitoringu. 
Dokładniej, HART to dwukierunkowy protokół komunikacyjny, który zapewnia dostęp do 
danych i wymianę informacji pomiędzy inteligentnymi urządzeniami zdalnymi (detektory 
gazu, mierniki poziomu, przetworniki ciśnienia, itp) a systemami hostów. Hostem może być 
dowolna aplikacja na przenośnym urządzeniu lub laptopie technika bądź też system do 
kontrolowania procesów w zakładzie, zarządzania aktywami, bezpieczeństwa lub każdy inny 
system bazujący na dowolnej platformie sterowania.
Komunikacja w systemie HART jest dostępna jako opcja na XgardIQ w następujących 
formach:

7.2 Połączenie z lokalnym przenośnym komunikatorem HART 
Komunikatory HART używane standardowo w przemyśle są wykorzystywane na terenach 
przemysłowych do konserwacji i kalibracji szeregu instrumentów pomiarowych. Podstawową 
zaletą komunikacji w systemie HART jest to, że personel serwisowy może używać standardowego 
komunikatora do obsługi wszystkich instrumentów kontroli bezpieczeństwa i procesów 
przemysłowych. W tym celu wystarczy wgrać i zainstalować plik DD (deskryptor urządzenia) do 
posiadanego komunikatora, aby uzyskać dostęp do funkcji XgardIQ. 
Przenośny komunikator HART podłączany jest za pomocą klipsów, które podłącza się do pinów I.S. 
(do testów iskrobezpieczności) znajdujących się na przedniej części modułu wyświetlacza. 
Polaryzacja przy podłączaniu nie ma znaczenia: klipsy można podłączyć w dowolny sposób.

Rysunek 23: Lokalizacja pinów I.S. (do testów iskrobezpieczności)

I.S. (Intrinsically Safe) pins 
for hand-held HART 

communicator connection.

Iskrobezpieczne (I.S.) piny do 
podłączenia przenośnego 

komunikatora HART.



 Komunikacja w systemie HART

41
Detecting Gas Saving Lives

Po
ls
ki

7.3 Komunikacja w systemie HART za pomocą sygnału 4-20 mA
Protokół HART nakładany jest na sygnał 4 - 20 mA nadajnika XgardIQ, aby umożliwić 
przesyłanie dodatkowych danych. W tym trybie pracy funkcja bezpieczeństwa jest 
obsługiwana za pomocą sygnału 4 - 20 mA (połączonego z tradycyjnym kontrolerem lub 
PLC/DCS). W celu odczytania informacji o statusie nadajnika XgardIQ urządzenia HART mogą 
być podłączane równolegle do połączeń z sygnałem. Do urządzeń HART należą przenośne 
komunikatory, urządzenia PLC komunikujące się w systemie HART lub dowolny komputer PC 
z systemem AMS (Asset Management) komunikujący się za pomocą modemu HART.

7.4  Nadajniki XgardIQ podłączone do adresowanej sieci 
wielopunktowej HART

Możliwe jest podłączenie wielu nadajników XgardIQ do systemu sterowania w adresowanej 
sieci wielopunktowej opartej wyłącznie na protokole komunikacji HART. W takim przypadku 
każdemu nadajnikowi XgardIQ należy przypisać unikalny adres sieci HART, gdzie funkcję 
bezpieczeństwa (np. sygnalizowanie w systemie DCS, aktywacja alarmów lub zaworów) 
można określić za pomocą modułu przekaźnika XgardIQ.

Rysunek 24: Podłączanie wielu nadajników XgardIQ

Uwaga: Aby podłączyć wiele nadajników XgardIQ w trybie adresowanej sieci HART, każdy 
nadajnik musi zostać skonfigurowany poprzez zaznaczenie opcji „Loop mode disabled” 
(Wyłączony tryb pętli) w oprogramowaniu Detectors Pro lub poprzez dezaktywację 
sygnału analogowego w głównym (Master) systemie sterowania HART.
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7.5 Funkcje dostępne w komunikacji HART
• Wyświetlanie poziomu stężenia gazu
• Wyświetlanie poziomu przesłonięcia (dot. czujników na podczerwień)
• Wyświetlanie napięcia zasilania
• Wyświetlanie temperatury nadajnika i czujnika
• Stan alarmu i przekaźnika
• Terminy kalibracji/testu okresowego
• Obcięcie lub rampa sygnału wyjściowego
• Ustawianie zegara czasu rzeczywistego
• Resetowanie detektora
• Dobieranie zakresu czujnika
• Włączanie/wyłączanie trybu blokowania
• Zerowanie czujników, kalibracja i testy okresowe
• Wyświetlanie numeru seryjnego modułu nadajnika i czujnika
• Wyświetlanie wersji oprogramowania
• Wyświetlanie i zmiana hasła HART
• Odczytywanie i zmiana wartości progów alarmowych
• Wskaźnik stanu bezpieczeństwa +VE / ostrzeżenia / stany alarmowe
• Wyświetlanie konfiguracji: Sensor type (Typ czujnika), Relay module fitted (Obecność 

modułu przekaźnika) Y/N (T/N)

Specjalny plik DD (deskryptor urządzenia) musi zostać załadowany do komunikatora HART 
lub kontrolera, aby umożliwić komunikację z detektorem XgardIQ.

Dokument „XgardIQ HART Instructions” zawiera szczegółowe informacje niezbędne do 
opracowania odpowiedniego interfejsu programistycznego do komunikacji HART. Dokument 
jest dostępny do pobrania pod adresem: 

www.crowcon.com/uk/products/fixed-detectors/xgardiq.html

Dalsze informacje na temat protokołu HART, pobierania i ładowania pliku DD (deskryptora 
urządzenia) znajdują się na stronie internetowej: 

www.hartcomm.org

HART to zarejestrowany znak handlowy firmy HART Communication Foundation.

Uwaga: Dane z dziennika zdarzeń nie mogą być przesyłane za pomocą protokołu HART, a 
jedynie za pomocą oprogramowania Detectors Pro firmy Crowcon.
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8.  Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa 
funkcjonalnego

8.1 Wstęp
Poniższy rozdział zawiera informacje na temat certyfikacji urządzenia XgardIQ zgodnie 
z normą bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC 61508 i EN 50402. Informacje dotyczą 
funkcjonalności pod względem bezpieczeństwa, wymaganych działań serwisowych i 
danych, które umożliwią włączenie urządzeń XgardIQ do systemu zabezpieczeń SIS (Safety 
Instrumented System).

8.2 Bezpieczeństwo funkcjonalne XgardIQ
W celu pomiaru stężenia gazów palnych, toksycznych lub tlenu i przekazania zmierzonych 
wartości za pomocą sygnału wyjściowego 4 - 20 mA. 

Awarie w zakresie funkcji bezpieczeństwa zostaną wykryte przez sprzęt i powiązane 
oprogramowanie sprzętowe. Awarie będą komunikowane przez sygnał wyjściowy, który 
będzie się charakteryzował wartościami mniejszymi niż 3,6 mA lub większymi niż 21 mA.

Jeżeli nadajnik jest wyposażony w moduł przekaźnika, awarie związane z funkcjami 
bezpieczeństwa będą identyfikowane poprzez styki przekaźnika błędu.

Stany alarmowe będą identyfikowane poprzez proporcjonalne zmiany analogowego sygnału 
wyjściowego w zakresie 4 - 20 mA.

Jeżeli nadajnik jest wyposażony w moduł przekaźnika, stany alarmowe będą przekazywane 
przez styki przekaźnika alarmu 1 i alarmu 2.

Funkcje urządzenia XgardIQ, takie jak wyświetlanie, funkcja komunikacji przez Modbus 
RS-485 i HART nie są brane pod uwagę podczas oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego.

8.3 Przeglądy okresowe
Funkcje diagnostyczne są stale monitorowane. 

Funkcja monitorowania systemu (Watchdog) musi być okresowo testowana, tj. podczas 
corocznego testu kontrolnego: Co roku w ramach prac konserwacyjnych urządzenie XgardIQ 
należy zrestartować za pomocą funkcji Watchdog (patrz Rozdział 3.5.4) lub ręcznie wyłączyć/
włączyć.

8.4 Ograniczenia
Częstotliwość awarii jest stała. 

Przeprowadzenie testu kontrolnego przynajmniej raz w roku pomoże zidentyfikować 
wszystkie niezakomunikowane awarie. 

Średni czas napraw wynosi 8 godzin, zakładając, że naprawy są wykonywane przez 
przeszkolonego i kompetentnego inżyniera oraz że części zamienne są lokalnie dostępne.

Zakłada się, że użytkownik będzie korzystał z funkcji diagnostycznych dostępnych z poziomu 
wyświetlacza OLED i/lub interfejsu PC w celu zminimalizowania potencjalnego czasu 
przestoju. 
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Ocena niezawodności to procedura statystyczna polegająca na zastosowaniu danych 
historycznych podczas ustalania proponowanych układów i konfiguracji. Dlatego wystawiona 
zostaje wiarygodna docelowa/szacunkowa ocena niezawodności urządzenia, która bierze 
pod uwagę warunki produkcji, projekt i warunki pracy identyczne do tych, w jakich zostały 
zebrane dane. Jest to cenna technika porównywania alternatywnych projektów, ustalania 
kolejności docelowej skuteczności i oceny potencjalnych skutków zmian projektowych. W 
rzeczywistości jednak przewidywane wartości nie mogą zagwarantować prognostycznego 
ustalenia dokładnej liczby awarii w terenie, które faktycznie wystąpią, ponieważ zależy to też 
od wielu innych czynników, których nie można ująć podczas szacowania. 

Zakłada się, że częstotliwość awarii (symbol λ) uwzględniona w tych obliczeniach 
szacunkowych jest stała w czasie. Zarówno awarie przedwczesne, jak i wynikające ze zużycia 
przyczyniają się do zmniejszenia niezawodności systemu, ale zakłada się, że są one usuwane 
w ramach wymiany przepalonych elementów i podczas wymian prewencyjnych.

8.5 Identyfikacja awarii w trybie blokowania
Norma dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego EN50402: 2010 stanowi, że każdy 
„specjalny stan” (np. blokowanie czujnika) powinien być komunikowany przez przekaźnik 
wyjściowy. W celu spełnienia warunku określonego w normie przekaźnik błędu musi 
zostać aktywowany, gdy detektor jest w trybie zerowania/kalibracji lub testu okresowego 
(lub ręcznie należy włączyć blokadę). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy odpowiednie pole 
wyboru zostanie zaznaczone podczas konfiguracji detektorów przy użyciu oprogramowania 
Detectors Pro. Domyślnie detektory są skonfigurowane tak, że przekaźniki błędu (jeśli 
występują) nie działają w sposób opisany powyżej (czyli nie spełniają warunków normy 
EN50402).

Specyfikacje dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego należy zamówić w firmie 
Crowcon.



45
Detecting Gas Saving Lives

Po
ls
ki

Gwarancja
Dostarczane przez nas urządzenia są w pełni przetestowane i/lub skalibrowane. Jeżeli w 
ciągu 3-letniego okresu gwarancyjnego, licząc od daty wysyłki, nadajnik XgardIQ okaże 
się wadliwy z powodu błędów produkcyjnych lub wad materiałowych zobowiązujemy się, 
według naszego uznania, na bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia zgodnie z niżej 
określonymi warunkami. Okres gwarancji udzielanej na moduł czujnika został podany w 
karcie specyfikacji dostarczonej z modułem.

Procedura gwarancyjna 
W celu usprawnienia procesu rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny z naszym działem obsługi klienta na numer telefonu +44 1235 55 77 11 
lub kontakt e-mailowy: customersupport@crowcon.com i podanie następujących informacji: 

Do zwrotu wadliwego towaru niezbędne jest uzyskanie numeru zwrotu (CRN), który umożliwi 
identyfikację zwrotu oraz śledzenie postępu roszczenia. Aby otrzymać numer zwrotu 
(CRN), na podany powyżej adres e-mail należy przesłać wypełniony formularz roszczenia 
gwarancyjnego (Warranty Claim Form). Numer ten umożliwi zwrot towaru. Formularz można 
pobrać z naszej witryny internetowej www.crowcon.com, ze strony działu wsparcia > opcja 
Downloads (Do pobrania). Alternatywnie możemy przesłać taki formularz poprzez powyższy 
adres e-mail. 

Aby wypełnić formularz, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami na formularzu i upewnić 
się, że podane zostały następujące informacje: 

• Nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer telefonu i adres poczty 
elektronicznej, a także adres zwrotny 

• Rodzaj produktu, numer części, opis, ilość, numer seryjny urządzenia, zgłaszane usterki 
(takie jak na formularzu). 

• Prosimy uwzględnić także wszelkie zwracane razem akcesoria. 

Urządzenia nie zostaną przyjęte w ramach umowy gwarancyjnej bez numeru zwrotu 
(CRN) przypisanego przez firmę Crowcon. Ważne jest, aby etykieta z adresem została 
dobrze przyklejona do opakowania ze zwracanym towarem. Numer zwrotu (CRN) 
musi być widoczny na etykiecie. Dotyczy to również wszelkich innych dokumentów 
zwrotnych.

Wyłączenia gwarancyjne 
Gwarancja zostanie uznana za nieważną, jeżeli stwierdzimy, że urządzenie zostało w 
jakikolwiek sposób przerobione, zmodyfikowane, rozmontowywane lub naruszone. Wszelkie 
naprawy wykonane przez nieupoważnione i nieautoryzowane przez firmę Crowcon strony 
trzecie unieważniają gwarancję. Zastosowanie czujników innego producenta, które nie 
zostały zatwierdzone przez firmę Crowcon unieważni gwarancję produktu w całości. 
Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego użytkowania urządzeń lub stosowania niezgodnie 
z przeznaczeniem. 

Gwarancja na akumulatory zostanie również uznana za nieważną w przypadku stwierdzenia 
stosowania nieautoryzowanych metod ładowania. 
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Poszczególne typy czujników posiadają indywidualnie zdefiniowane okresy gwarancji, które 
mogą różnić się od okresu gwarancji udzielonej na sprzęt. Firma Crowcon zastrzega sobie 
prawo do zmiany okresu udzielanej gwarancji w konkretnych zastosowaniach. Gwarancja na 
czujniki zostanie uznana za nieważną, jeżeli czujniki były narażone na nadmierne stężenia 
gazów, zbyt długie okresy ekspozycji na działanie gazów lub były narażone na działanie 
substancji „szkodliwych”, które prowadzą do ich uszkodzenia, takich jak substancje z aerozoli. 

Prosimy także zapoznać się z warunkami zwrotów gwarancyjnych dołączonymi do formularza 
roszczenia gwarancyjnego (Warranty Claim Form). 

Urządzenia przesłane do firmy Crowcon jako uszkodzone, a następnie uznane za „bez 
defektów” lub wymagające tylko prac serwisowych, mogą podlegać opłacie manipulacyjnej 
za usługę serwisową i przesyłkę. 

Naprawy gwarancyjne 
Naprawy gwarancyjne są wykonywane bezpłatnie w okresie obowiązywania gwarancji 
w zakresie robocizny i części. Jeżeli jednocześnie wymagane będzie przeprowadzenie 
wszystkich prac serwisowych/kalibracji urządzenia, wówczas po uzgodnieniu z klientem 
takie prace mogą zostać przeprowadzone w tym samym czasie, co naprawa, jednak będzie to 
usługa dodatkowo płatna. 

Gwarancja na wymienione części zazwyczaj jest dawana przez firmę Crowcon na 12 miesięcy 
w zakresie części i robocizny lub do końca okresu gwarancyjnego naprawionego urządzenia 
(wyłączenia dotyczące czujników należy zamówić w dziale obsługi klienta pod adresem 
e-mail podanym powyżej). Jeżeli druga awaria, jednak bez związku z pierwszą, wystąpi po 
zakończeniu okresu gwarancyjnego produktu, koszty naprawy zostaną naliczone według 
odrębnych opłat. 

Firma Crowcon nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe 
uszkodzenia i straty (włącznie ze wszystkimi stratami wynikającymi z użytkowania urządzenia). 
Wszelkie roszczenia i odpowiedzialność wobec stron trzecich są wyraźnie wykluczone. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje dokładności kalibracji przyrządów ani wad kosmetycznych 
produktu. Przyrząd musi być serwisowany zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji. 

Nasza odpowiedzialność względem wadliwych urządzeń ogranicza się wyłącznie do 
zobowiązań określonych w warunkach gwarancyjnych i do rozszerzonych warunków 
gwarancyjnych i postanowień, wyrażonych lub domniemanych, określonych przepisami 
prawa odnoszących się w jakikolwiek sposób do handlowej jakości naszych urządzeń lub 
ich przeznaczenia do określonych celów za wyjątkiem tych zabronionych prawem. Niniejsza 
gwarancja w żaden sposób nie narusza ustawowych praw konsumenta. 

Nasz adres do korespondencji:

Crowcon Detection Instruments Ltd. (UK Head Office)  
172 Brook Drive 
Milton Park 
Oxfordshire 
OX14 4SD
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