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IP66

IP41

IP66 z czujnikiem zdalnym

Warunki ochrony środowiska stawiają 
użytkownikom obiektów wyposażonych 
w instalacje chłodnicze coraz wyższe 
wymagania w zakresie świadomego  
i odpowiedzialnego stosowania czynników 
chłodniczych.  Znajduje to również 
odzwierciedlenie w coraz bardziej 
restrykcyjnych przepisach związanych  
z gospodarką czynnikami.

Wykorzystując zarówno przetworniki 
półprzewodnikowe (SC) lub na podczerwień 
(IR), detektory DGS dają szybką  
i natychmiastową reakcję przy wykrywaniu 
szerokiej gamy różnych czynników 
stosowanych w systemach chłodniczych  
i klimatyzacji.

Aby uprościć integrację DGS z jednostkami 
centralnymi oraz ułatwić ciągłe 
monitorowanie ich odczytów, Danfoss oferuje 
możliwość wykorzystania wbudowanego 
układu transmisji danych Modbus.

Czujniki DGS mogą być stosowane jako urządzenia niezależne lub w systemach zintegrowanych, 
w których realizowany jest ciągły, automatyczny monitoring (np. systemy sterowania i 
monitoringu Danfoss ADAP-KOOL® lub systemy zarządzania BMS).

Detektory DGS umożliwiają spełnienie wymogów związanych z przepisami dotyczącymi 
F-Gazów, przepisami ochrony środowiska i / lub wymaganiami BHP, zarówno w przypadku 
nowych, jak i istniejących systemów w:
•	 Supermarketach
•	 Przetwórniach	i	zakładach	produkcyjnych
•	 Chłodniach	składowych
•	 Strefach	i	pomieszczeniach	specjalnych	aplikacji

Typowe czynniki chłodniczego wykrywane przez DGS obejmują:
•	 Czynniki	syntetyczne	(halowęglowodory):	HFC,	HCFC,	CFC.
•	 Dwutlenek	węgla	(CO₂	/	R744)
•	 Węglowodory	(np	R290,	R600a)
•	 Inne	gazy	do	specjalnych	aplikacji	(na	życzenie	klienta)

Wprowadzenie



Wprowadzenie

Zamawianie

Zasilanie 12/24V AC/DC ±20%
Pobór mocy SC:153mA / IR: 136mA
Sygnalizacja zasilania Zielona dioda LED
Alarm wizualny Czerwona dioda LED
Alarm dźwiękowy Sygnalizator akustyczny, aktywny / nieaktywny
Sygnalizacja usterek Czerwona dioda LED zał. ~ Zielona dioda LED wył.
Stan usterki 0 - 0.5V (1-5V), 0 - 1V(2-10V), 0 - 2mA (4-20mA)
Wyjścia analogowe 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V, 4-20mA
Wyjścia cyfrowe (dwustanowe) 1 przekaźnik, SPDT, bezpieczny w razie awarii – ustawienie przez Modbus 

lub lokalnie
1A / 24V A.C./D.C. / 120V A.C. opóźnienie 0 min, 1min, 5 min,  
10 min – ustawienie przez Modbus lub lokalnie

Stopień ochrony IP 41 lub IP 66 (patrz tabela doborowa)
Zgodność z normami CЄ IEC61010-1   RoHS   WEEE

Typ czujnika Półprzewodnikowy 
SC

Czynniki syntetyczne

Podczerwony 
IR

CO2 (R744)
Typowy zakres pomiarowy 0 - 1,000 ppm 0 - 10,000 ppm

0 - 20,000 ppm
0 - 50,000 ppm

Standardowa nastawa fabryczna 
przekaźnika

50% zakresu 50% zakresu

Zakres temperatur
IP41

-20°C to +50°C
( -4°F to 122°F )

-20°C to +50°C 
( -4°F to 122°F )

IP 66 -40°C to +50°C
(-40°F to +122°F )

-40°C to +50°C
(-40°F to +122°F )

Zakres wilgotności (bez 
kondensacji)

0 do 95% 0 do 95%

Typowa żywotność czujnika 
Próg alarmu  T50
T90
Czas powrotu do norm. pracy

5 lat
76	s	(przefiltrowany)
215	s	(przefiltrowany)

600 s

5 lat
50 s

120 s
235 s

Liniowość Liniowy w skalibrowanym zakresie
Wymagania kalibracji •	 Normy	na	ogół	wymagają	corocznego	testu	i	kalibracji	co	drugi	rok

•	 Patrz	instrukcja	obsługi

Danfoss DGS – obudowa IP41 Danfoss DGS – obudowa IP66
Czynnik 

chłodniczy Typ / opis Numer 
katalogowy

Czynnik 
chłodniczy Typ / opis Numer 

katalogowy
R404A,	R507 DGS-SC Detektor gazu 

(IP41) (min. -20°C) 080Z2998 R404A,	R507 DGS-SC Detektor gazu 
(IP66) (min.-40°C) 080Z2999

R134a DGS-SC Detektor gazu 
(IP41) (min. -20°C) 080Z2942 R134a DGS-SC Detektor gazu 

(IP66) (min. -40°C) 080Z2989

R407A DGS-SC Detektor gazu 
(IP41) (min. -20°C) 080Z2943 R407A DGS-SC Detektor gazu 

(IP66) (min. -40°C) 080Z2944

R407F DGS-SC Detektor gazu 
(IP41) (min. -20°C) 080Z2956 R407F DGS-SC Detektor gazu 

(IP66) (min. -40°C) 080Z2957

R410 DGS-SC Detektor gazu 
(IP41) (min. -20°C) 080Z2988 R410 DGS-SC Detektor gazu 

(IP66) (min. -40°C) 080Z2987

CO₂	(R744) DGS-IR-CO2 Detektor gazu 
(IP41) (min.-20°C) 080Z2995 CO₂	(R744) DGS-IR-CO2 Detektor gazu 

(IP66) (min.-40°C) 080Z2996

CO₂	(R744) DGS-IR-CO2, Detektor gazu, 
funkcja bezpieczeństwa w 
razie awarii 
(IP41) (min. -20°C)

080Z2994 CO₂	(R744)

DGS-IR-CO2, Detektor gazu, 
funkcja bezpieczeństwa w 
razie awarii 
(IP66) (min.-40°C)

080Z2993

CO₂	(R744) DGS-IR-CO2, zdalny czujnik 
(IP66) 080Z2997

CO₂	(R744)
DGS-IR-CO2, zdalny czujnik, 
funkcja bezpieczeństwa w 
razie awarii (IP66)

080Z2992

CO₂	(R744)
DGS-IR-CO2, czujnik 
kanałowy 
(IP66)

080Z2958

Uwaga: Detektory DGS są także dostępne dla innych czynników chłodniczych na zamówienie.

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach 
bez uprzedzenia. Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie 
znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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