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JULKAISIJA 

Detector Oy , Telekatu 8, 20360 Turku 

Puhelin: 0207 756 480, Sähköposti: detector@detector.fi  

 

© Detector Oy 2021 

 

Tämän asiakirjan osittainenkin kopiointi on kiellettyä, eikä tätä saa luovuttaa kolman-
nelle osapuolelle ilman Detector Oy:n kirjallista suostumusta. 

  

Detector Oy on kaikin tavoin pyrkinyt varmistamaan tämän asiakirjan sisältämien tieto-
jen oikeellisuuden, mutta ei vastaa mahdollisten virheiden tai puutteiden seurauksena 
aiheutuvista vahingoista. Asennusohjetta voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Oi-
keus laitteiden rakennemuutoksiin pidätetään. 
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YLEISTÄ ASENNUKSESTA 
 

Kaasunilmaisimet 
 

Kaasunilmaisimien asennuspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon, että 
kaasunilmaisimet vaativat säännöllistä huoltoa. Sijoituspaikan ollessa korkea 
tai vaikeapääsyinen, tulee huoltoa varten rakentaa mahdollisesti tarvittavat 
työskentelytasot. Kaasunilmaisimia ei tule asentaa mm. voimakkaan läm-
pösäteilylähteen viereen tai höyrypilviin.  

 

Kaasunilmaisimien asennuksen tulisi tapahtua mahdollisimman myöhään 
verrattuna muuhun laitoksen rakentamiseen, mutta ennen kuin kaasuja tai 
nesteitä otetaan laitoksessa käyttöön. Myöhäinen asennus on tärkeää, jotta 
vältetään järjestelmän vaurioituminen erityisesti hitsaus- ja maalaustöiden 
johdosta.  

 

Ennen testausta ja käyttöönottoa on huomioitava kaasunilmaisimien vaatima 
asettumisaika. Asettumisaika on 2…4 vuorokautta tai enemmän, riip-
puen ilmaisintyypistä ja kohdeympäristön lämpötilasta (ellei ilmaisintyy-
pin kohdalta asennusohjeessa toisin mainita). Kaasunilmaisimen asettu-
misaikana mahdolliset hälytyksien jatko-ohjaukset tulevat olla ohitet-
tuina, eli pois päältä kytkettyinä. 

 

Kaasunilmaisimen kotelo asennetaan niin, että anturiosa on alaspäin (ellei 
ilmaisintyypin kohdalta asennusohjeessa toisin mainita). Näin estetään lian 
ja kosteuden kerääntyminen ilmaisimeen. Kaasunilmaisimille on 

saatavana myös erillinen roiskesuojakotelo, jolla voidaan vähentää 
merkittävästi lian pääsyä kaasunilmaisimeen, varsinkin tämän anturiosaan. 

 

Kaasunilmaisimia kytkettäessä ja kytkentöjä muutettaessa tulee 
valvontajärjestelmän olla jännitteetön, mahdollisten laitevaurioiden ja 
räjähdysvaaran välttämiseksi! Virheellinen kytkentä voi vaurioittaa 
laitetta. Useasti tämän kaltaiset työt edellyttävät työjohdolta erillistä Ex 
työlupaa. Kytkentätöitä tehdessä tulee aina varmistaa, että 
räjähdysvaaraa ei ole. 

 

Kotelon kansiosaa laitettaessa takaisin kiinni pohjaosaan, tulee kansiosan 
lukitusruuvi kiristää kiinni ja lukituksen toimivuus tarkastaa. 

 

Kaasunilmaisimien koteloiden runko tulee maadoittaa asennuskohteen 
potentiaalintasaukseen. Potentiaalitasausjohtimen tulee olla vähintään 4 
mm2 (max 1 ohm).  
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Valvottavan kaasun ominaispaino määrittää asennuskorkeuden, jolle kaa-
sunilmaisin asennetaan. Jos kaasun mahdollinen vuotopaikka tunnetaan, tu-
lee kaasunilmaisimet sijoittaa lähelle vuotokohtaa nopean vasteen varmista-
miseksi. Kohteessa vallitsevat ilmavirran virtaussuunnat on otettava huomi-
oon valittaessa asennuspaikkaa. Asennettaessa kaasunilmaisinta kattoon, 
voidaan käyttää erillistä kattoasennuslevyä, joita saa valmistajalta. Oikean-
lainen asennus varmistaa kaasunilmaisimien tarkoituksen mukaisen toimin-
nan. Tarkista aina ko. ilmaisimen osalta asennukseen mahdollisesti liittyvät 
erikoisvaatimukset. 

• Ilmaa raskaampien kaasujen valvonnassa tulee kaasunilmaisimet sijoittaa 
lähelle lattiarajaa, n. 30–50 cm korkeudelle, jolloin laitteen alle jää tarvit-
tava siivous- ja huoltovara. Jos sijoituspaikka on altis mekaanisille tör-
mäyksille, tulee laite suojata törmäyssuojalla. 

• Ilmaa kevyempiä kaasuja valvottaessa, kaasunilmaisimet tulee sijoittaa 
kattoon tai katonrajaan. 

• Kaasun ominaispainon ollessa sama kuin ilman, asennus tehdään 
yleensä hengityskorkeudelle. 

• Kaasunilmaisimen ollessa alttiina mm. vedelle tai erilaisille roiskeille, tulee 
tämä suojata erillisellä roiskesuojakotelolla (kysy lisää valmistajalta). 

 

Kaasunilmaisimet ovat tarkoitettu toimimaan kaasujen ja liuottimien raja-
arvohälyttiminä. Kaasunilmaisimen oikean toiminnallisuuden 
varmistamiseksi, kaasunilmaisimet vaativat säännöllistä huoltoa ja 
testaamista. Kaasunilmaisimien kalibrointi tulee suorittaa vähintään kerran 
vuodessa ja toiminnallinen testaaminen useammin. Toiminnallisen 
testaamisen (koekaasuttamisen) määräajan määrittää kohdeasiakkaan 
turvallisuusselvitys. 

 

Testikaasun ilmanpaine ei saa poiketa 10 % enempää normaalista ilmanpai-
neesta. Testikaasussa tulee olla happea mukana vähintään 10 ppm. 

 

Kaasunilmaisimien kalibroinnissa ja testauksessa tulee käyttää 
ainoastaan kalibrointikaasua, jonka pitoisuus ei ylitä kaasunilmaisimen 
mitta-aluetta, eikä 50 % kaasun LEL – arvosta.  

 

Liian suuri kaasupitoisuus saattaa vaurioittaa mittaelementtiä. Suurien 
kaasupurkauksien jälkeen tulee kaasunilmaisin kalibroida uudelleen. 
Varmista, että kalibrointi-/testikaasu pääsee virtaamaan pois 
testikaasusovittimesta, eikä mittaelementtiin kohdistu painetta. Yleisimpiä 
kalibrointikaasuja on saatavana laitevalmistajalta.  
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Lisätietoa koskien kaasunilmaisimien asennusta ja asennuspaikkaa saa 
laitetoimittajalta, työnsuojeluviranomaisilta ja pelastuslaitokselta. 

 

Räjähdysvaarallisten tilojen kaasunilmaisimia käytettäessä tulee 
huomioida ainakin seuraavat standardit, myös mahdolliset kansalliset 
ja paikalliset määräykset on otettava huomioon:  

 

EN 60079–0, Laitteiden yleiset vaatimukset 

EN 60079–14, Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen 

EN 60079–17, Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito 

EN 60079–19, Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus 

EN 60079–29 –1 ja –2, Kaasunilmaisimet 

 

Lisätietoa koskien kaasunilmaisimien asennusta ja asennuspaikkaa saa 
laitetoimittajalta, työnsuojeluviranomaisilta ja pelastuslaitokselta. 

 

 

 

 

DGTkex, DGTeex, DGTec-ex, DGTi2-ex, DGTk2-ex, DGTec2-ex 
JA DGTt2-ex -sarjan KAASUNILMAISIMIA SAA HUOLTAA 
AINOASTAAN VALMISTAJAN (DETECTOR OY) VALTUUTTAMA 
HUOLTOHENKILÖ! 
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Kaapelointi 
 

Kaasunilmaisimet kaapeloidaan järjestelmiin omina silmukoina, kaapelin va-
linta EN 60079-14 standardin mukaisesti. Johdinmäärä määräytyy käytetyn 
kaasunilmaisimen mukaan. Jos kaapelointireitillä on riskejä ilkivallasta tai 
mekaanisesta rasituksesta, käytetään esimerkiksi armeerattua kaapelia. 

 

Signaalikaapeleiden suojavaippa maadoitetaan vain toisesta päästä 
maavirtasilmukoiden muodostumisen estämiseksi. Standardeissa esitetyt 
vaatimukset, sekä muut määräykset on aina otettava huomioon 
kaapeloinneissa ja kytkennöissä. 

 

Vanhoja kaapelointeja käytettäessä, emme voi taata laitteiston virheetöntä 
toimintaa.  

 

Kaapeloinnin enimmäispituus määräytyy käytetyn kaasunilmaisimen tyypin, 
syöttöjännitteen ja kaapelin poikkipinta-alan mukaan. Yli 300 metrin 
kaapelointietäisyyksille suositellaan sovellettavaksi kaavaa, jonka avulla 
voidaan laskea kaapelin enimmäispituus (kaava 1). Kaava pätee Detector 
Oy:n valmistamiin kaasunilmaisimiin, kun johtimen poikkipinta-ala, suurin 
sallittu jännitehäviö, käytetyn johdinmateriaalin ominaisresistanssi sekä 
ilmaisimen virrankulutus tunnetaan. 

 

Luonnostaan vaarattomia laitteita (ia ja ib -suojaustyypit) kytkettäessä 
on huomioitava, ettei kaapelista johtuva induktanssi ja kapasitanssi 
lisättynä ilmaisimen liityntäarvoilla ylitä liitännäislaitteen liityntä arvoja! 

 

Käytettäessä DGTec-ex kaasunilmaisinta, eli ia -suojaustyypin omaavaa 
laitetta, suosittelemme liitännäislaitteena käytettäväksi galvaanista erotinta. 
DGTec-ex ja liitännäislaitteen välisen kaapelin pituus saa olla enintään 80 
metriä. Liitännäislaite suositellaan asennettavaksi erilliseen 
kytkentäkoteloon, mikä on mahdollisimman lähellä ilmaisinta, kuitenkin 
turvallisen tilan puolella.  
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Kaava 1, Kaapelipituuden laskenta. 

 

Jännitehäviö: Syöttöjännitteestä vähennetään kaasunilmaisimen tarvitsema 
minimikäyttöjännite, näin saadaan suurin sallittava kaapeliin jäävä 
jännitehäviö. 

Ilmaisimen virta: Laitekilvessä tai tarkastuspöytäkirjassa ilmoitettu 
virrankulutus ampeereina. 

Johdinala: Kaapelin johdinala neliömillimetreinä. 

Ominaisresistanssi: Johdinmateriaalin ominaisresistanssi, joka on kuparilla 
0,0172 Ω/m*mm2. 

Kaapelipituuden yksiköksi muodostuu metri. 

 

 
 

Kuva 1, DGTi2-ex, DGTk2-ex ja DGTt2-ex sarjan kaasunilmaisimien (3 G) 
kaapelointiesimerkki, 3-johdinkytkentä. 



 ASENNUSOHJE KAASUNILMAISIN ATEX Koodi nro 20711065 
  Rev 3.92 
  Sivu 7/33 
 _____________________________________________________________________________  

 

 
Kuva 2, DGTec2-ex kaasunilmaisimen kaapelointiesimerkki, 2-johdinkytkentä. 

 

 

 
Kuva 3, DGTkex, ja DGTeex kaasunilmaisimien kaapelointiesimerkki, 3-
johdinkytkentä. 
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Kuva 4, DGTec-ex kaasunilmaisimen (1 G) ja liitännäislaitteen (galvaaninen erotin) 
kaapelointiesimerkki. 
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DGTkex Kaasunilmaisin 
 

Laitemerkintä:  II 2G Ex db IIC T6 Gb 

 EESF 19 ATEX 008X 

 Kun kyseessä on pölytilan kaasunilmaisin: 

  II 2G Ex db IIC T6 Gb  

  II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db 

 EESF 19 ATEX 008X  

Anturityyppi: Katalyytti 

Lähtösignaali: 4…20 mA, lineaarinen vaste 

Käyttöjännite: 24 VDC ±20 %, reguloitu 

Virrankulutus: 120 mA (max) 

Kaapelointi: 3-johdinkytkentä 

 Kaapelin valinta EN 60079-14 standardin 
mukaisesti 

T90 vasteaika: IEC 60079-29-1 mukaisesti 

Käyttölämpötila-alueet:  

Tilaluokat 1,2 

DGTkex 

Tilaluokat 21,22 

DGTkex (D) 

-40…+65 °C -20…+65 °C 

Ympäristökosteus: 0…95% RH, kondensoimaton 

Suojausluokka: IP65 

Paino: < 2,5 kg 

Huomioitavaa: Katalyyttianturille syötettävän testikaasun 
maksimipitoisuus ei saa ylittää mitta-aluetta, 
eikä 50 % LEL -arvosta. 

 Mikäli DGTkex kaasunilmaisin saa 
voimakkaan iskun esim. putoaa, tulee 
kaasunilmaisin kalibroida uudelleen. 

 Virheellinen kytkentä voi vaurioittaa laitetta.  

 Mittapää/anturiosa tulee olla asennettuna 
kohtisuorassa maahan nähden. 

 DGTkex voidaan asentaa ATEX-tilaluokkiin:  

 Kaasu (G): 1 ja 2 

 DGTkex (D) voidaan asentaa ATEX-
tilaluokkiin:  

 Pöly (D): 21 ja 22 

 

http://www.cemarking.tv/wp-content/uploads/2008/08/atex_logo-ga.jpg
http://www.cemarking.tv/wp-content/uploads/2008/08/atex_logo-ga.jpg
http://www.cemarking.tv/wp-content/uploads/2008/08/atex_logo-ga.jpg
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Kuva 7, DGTkex kaasunilmaisimen yleiskuva. Anturiosan koko/malli riippuu 
valvottavasta kohdekaasusta. 

 

Kuva 8, DGTkex kaasunilmaisimen riviliittimet ja niiden osasijoittelu piirilevyllä.  

 

 

 

 

HUOM! TARKISTA, ETTEI RÄJÄHDYSVAARAA OLE. 

Ennen kytkentöjen suorittamista, mittaa työskentelytilan 
ilma oikean tilaluokituksen omaavalla kannettavalla 
kaasunilmaisimella. 
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DGTeex Kaasunilmaisin 

 

Laitemerkintä:  II 2 G Ex d IIC T6 

 VTT 09 ATEX 063X  

 Pöly-Atex: 

  II 2 G Ex d IIC T6 

  II 2 D Ex tD A21 T 85 °C IP 65 

 VTT 09 ATEX 063X 

Anturityyppi: Sähkökemiallinen 

Lähtösignaali: 4…20 mA, lineaarinen vaste 

Käyttöjännite: 24 VDC ±20 %, reguloitu 

Virrankulutus: 120 mA (Max.) 

Kaapelointi: 3-johdinkytkentä  

 Kaapelin valinta EN 60079-14 standardin 
mukaisesti 

T90 vasteaika (tyyp.): riippuen mittaelementistä, kysy valmistajalta 

Käyttölämpötila-alue: riippuen mittaelementistä, kysy valmistajalta 

Ympäristökosteus: 15…90% RH, kondensoimaton 

Suojausluokka: IP65 

Paino: < 2,5 kg 

Huomioitavaa: Mikäli DGTeex kaasunilmaisin saa 
voimakkaan iskun esim. putoaa, tulee 
kaasunilmaisin kalibroida uudelleen. 

 Virheellinen kytkentä voi vaurioittaa laitetta.   

 Mittapää tulee olla asennettuna kohtisuorassa 
maahan nähden. 

 DGTeex voidaan asentaa tilaluokkiin:  

 Kaasu (G): 1 ja 2 

 DGTeex (D) voidaan asentaa tilaluokkiin:  

 Pöly (D): 21 ja 22 

 Mikäli mitattava kohdekaasu on ammoniakki, 
on kaasunilmaisimen syöttöjännitteen oltava 
katkeamaton kaksi vuorokautta ennen 
kalibrointia tai testikaasutusta. Huomioi 
lyhyetkin sähkökatkokset. Tämä on 
anturielementin vaatima asettumisaika. 

EY-tyyppitarkastustodistuksen mukaiset erityisehdot (X): 

Käyttölämpötila-alue -40…+80 °C. Huom! Tarkempi käyttölämpötila 
anturielementin mukaan! 

http://www.cemarking.tv/wp-content/uploads/2008/08/atex_logo-ga.jpg
http://www.cemarking.tv/wp-content/uploads/2008/08/atex_logo-ga.jpg
http://www.cemarking.tv/wp-content/uploads/2008/08/atex_logo-ga.jpg
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Kuva 11, DGTeex Kaasunilmaisimen yleiskuva. Anturiosan koko/malli riippuu 
valvottavasta kohdekaasusta. 

  

 

Kuva 12, DGTeex Kaasunilmaisimen riviliittimet ja niiden osasijoittelu piirilevyllä.  

 

 

 

 

  

HUOM! TARKISTA, ETTEI RÄJÄHDYSVAARAA OLE. 

Ennen kytkentöjen suorittamista, mittaa työskentelytilan 
ilma oikean tilaluokituksen omaavalla kannettavalla 
kaasunilmaisimella. 
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DGTec-ex Kaasunilmaisin 

 

Laitemerkintä:  II 1 G Ex ia IIC T4 

 Li = 10 uH  Ui = 28 V  Ii = 100 mA Pi = 1,1 W   

Ci = 0,030 uF  Tamb = -40…+50 °C 

 VTT 09 ATEX 041X  

 

Anturityyppi: Sähkökemiallinen 

Käyttöjännite: kts. Liitännäislaitteen syöttöjännite 

Kaapelointi: 2-johdinkytkentä 

 Kaapelin valinta EN 60079-14 standardin 
mukaisesti 

T90 vasteaika (tyyp.): riippuen mittaelementistä, kysy valmistajalta 

Käyttölämpötila: riippuen mittaelementistä, kysy valmistajalta 

Ympäristökosteus: 15…90 % RH, kondensoimaton 

Suojausluokka: IP54 

Paino: 450 g 

Huomioitavaa: Mikäli DGTec-ex saa voimakkaan iskun esim. 
putoaa, tulee kaasunilmaisin kalibroida 
uudelleen. 

 DGTec-ex voidaan asentaa ATEX tilaluokkiin:  

 0, 1 ja 2. 

 DGTec-ex tulee aina liittää 
liitännäislaitteeseen, joka täyttää vaaditut 
liityntäarvot. 

 Liitännäislaite tulee asentaa 
Räjähdysvaarallisen tilan ulkopuolelle, 
enintään 80 metrin päähän 
kaasunilmaisimesta. 

 

Suositeltava liitännäislaite (barrieri): 

Galvaaninen erotin, Stahl 9160/13-11-11s (1 -kanavainen) 

Galvaaninen erotin, Stahl 9160/23-11-11s (2 -kanavainen) 

 

http://www.cemarking.tv/wp-content/uploads/2008/08/atex_logo-ga.jpg
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EY-tyyppitarkastustodistuksen mukaiset erityisehdot (X): 

Käyttölämpötila-alue -40…+50 °C. Huom! Tarkempi käyttölämpötila 
anturielementin mukaan! 

Staattisen sähkön aiheuttaman kipinöinnin välttämiseksi, kotelon muoviosat 
saa puhdistaa vain kostealla tai märällä pyyhkeellä. 

Laitekotelo on alumiiniseosta. Kitka tai isku saattaa aiheuttaa kipinöintiä. 

Laite on kytkettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Luonnostaan vaarattoman laitteen suurimmat sallitut liityntäarvot: 

Ui = 28 V, Ii = 100 mA, Pi = 1,1 W, Li = 10 uH, Ci = 30 nF 

 
Kuva 13, DGTec-ex Kaasunilmaisimen yleiskuva. Anturiosan koko/malli riippuu 
valvottavasta kohdekaasusta. Tuotteesta on saatavana myös kanavamalli, joka 
poikkeaa kuvan mukaisesta mallista. 

 

Kuva 14, DGTec-ex kaasunilmaisimen riviliittimet ja niiden osasijoittelu piirilevyllä.  
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DGTi2-ex Kaasunilmaisin  
 

Laitemerkintä:  II 3 G Ex ec II C T4 Gc 

 

Anturityyppi: NDIR infrapuna-anturi 

Lähtösignaali: 4…20mA, lineaarinen vaste 

Käyttöjännite: 24 VDC ±20 %, reguloitu 

Max. tehontarve: 3,0 W 

Kaapelointi: 3-johdinkytkentä 

 Kaapelin valinta EN 60079-14 standardin mu-
kaisesti 

Anturielementin tyypillinen 

elinikä puhtaassa ilmassa: 5 vuotta 

T90 vasteaika (tyyp.): < 60 sekuntia 

Käyttölämpötila: -20…+50 °C 

Ympäristökosteus: 0…95 % RH, kondensoimaton 

Suojausluokka: IP54 

Paino: noin 450 g 

Huomioitavaa: Kalibrointi suoritetaan käsikalibraattorilla (IRC) 
infrapunalinkin (kansiosan sivussa) kautta, 
tästä johtuen laite tulee sijoittaa siten, että inf-
rapunalinssi on esteettä näkyvissä. 

 Kalibroi uudelleen: 

 ● Vähintään kerran vuodessa. 

 ● Mikäli käyttöpaikan ilmanpaine poikkeaa nor-
maalista yli 5 %. 

 ● Pudotuksen tai iskun jälkeen. 

 Virheellinen kytkentä voi vaurioittaa laitetta.  

 DGTi2-ex voidaan asentaa ATEX- 
tilaluokkaan 2. 

 

Merkkivalon indikaatiot: Jatkuva vihreä: 

 Kaasunilmaisimen normaali toimintatila. 
  

 Jatkuva keltainen:  

 Kaasunilmaisimessa on anturivika. 
  

 Vilkkuva punainen: 

 Hälytystaso on ylitetty. Vilkkuminen loppuu pi-
toisuuden laskettua alle hälytystason. 

  

http://www.cemarking.tv/wp-content/uploads/2008/08/atex_logo-ga.jpg
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Kuva 15, DGTi2-ex kaasunilmaisimen yleiskuva. 

 

 

Kuva 16, DGTi2-ex kaasunilmaisimen riviliittimet ja niiden sijoittelu piirilevyllä. 

 

 

 

 

 

 

  

HUOM! TARKISTA, ETTEI RÄJÄHDYSVAARAA OLE. 

Ennen kytkentöjen suorittamista, mittaa työskentelytilan 
ilma oikean tilaluokituksen omaavalla kannettavalla 
kaasunilmaisimella. 
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DGTk2-ex Kaasunilmaisin  

 

Laitemerkintä:  II 3 G Ex ec II C T4 Gc 

 

Anturityyppi: Katalyytti 

Lähtösignaali: 4…20 mA, lineaarinen vaste 

 DGTk2r-ex sisältää releen 24 V /1 A resistiivi-
selle kuormalle, summerin ja summerin kuit-
tauspainikkeen.  

 Releen viive on ohjelmoitavissa, kts tarkastus-
pöytäkirjasta aseteltu arvo. 

Käyttöjännite: 24 VDC ±20 %, reguloitu 

Max. tehontarve: 4,0 W 

Kaapelointi: 3-johdinkytkentä 

 Kaapelin valinta EN 60079-14 standardin mukai-
sesti 

Anturielementin tyypillinen 

elinikä puhtaassa ilmassa: 5 vuotta 

T90 vasteaika: IEC 60079-29-1 mukaisesti 

Käyttölämpötila: -40…+65 °C 

Ympäristökosteus: 0…95 % RH, kondensoimaton 

Suojausluokka: IP54 

Paino: 620 g 

Huomioitavaa: Kalibrointi suoritetaan käsikalibraattorilla (IRC) 
infrapunalinkin (kansiosan sivussa) kautta, 
tästä johtuen laite tulee sijoittaa siten, että inf-
rapunalinssi on esteettä näkyvissä. 

 Katalyyttianturille syötettävän testikaasun 
maksimipitoisuus ei saa ylittää mitta-aluetta, 
eikä 50 % LEL -arvosta. 

 Kalibroi uudelleen: 

 ● Vähintään kerran vuodessa. 

 ● Mikäli käyttöpaikan ilmanpaine poikkeaa nor-
maalista yli 5 %. 

 ● Pudotuksen tai iskun jälkeen. 

 Mittapää/anturiosa tulee olla asennettuna koh-
tisuorassa maata nähden. 

 Virheellinen kytkentä voi vaurioittaa laitetta.  

 DGTk2(r)-ex voidaan asentaa ATEX 
tilaluokkaan 2. 
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Merkkivalon indikaatiot: Jatkuva vihreä: 

 Kaasunilmaisimen normaali toimintatila. 
  

 Jatkuva keltainen:  

 Kaasunilmaisimessa on anturivika. 
  

 Jatkuva punainen: 

 Hälytystaso on ylitetty 

 

 

 

 
Kuva 17, DGTk2(r)-ex kaasunilmaisimen yleiskuva. Anturiosan koko/malli riippuu 
valvottavasta kohdekaasusta. 
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Kuva 18, DGTk2r-ex kaasunilmaisimen riviliittimet ja niiden sijoittelu piirilevyllä. 
HUOM: Kuvatut liitännät eivät ole käytettävissä kaikissa DGTk2-ex malleissa.  

 

 

 

 

 

 

  

HUOM! TARKISTA, ETTEI RÄJÄHDYSVAARAA OLE. 

Ennen kytkentöjen suorittamista, mittaa työskentelytilan 
ilma oikean tilaluokituksen omaavalla kannettavalla 
kaasunilmaisimella. 
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DGTt2-ex Kaasunilmaisin  

 

Laitemerkintä:  II 3 G Ex ec II C T4 Gc 

 

Anturityyppi: Puolijohdeanturi  

Lähtösignaali: Lineaarinen tai logaritminen analogialähtö 
(0)4…20mA tai (0)2…10V. 

 DGTt2r-ex sisältää releen 24 V / 1 A resistiivi-
selle kuormalle, summerin ja summerin kuit-
tauspainikkeen. 

Käyttöjännite: 24 VDC ±20 %, reguloitu 

Max. tehontarve: 4,0 W 

Kaapelointi: 3-johdinkytkentä  

 Kaapelin valinta EN 60079-14 standardin mu-
kaisesti 

Anturielementin tyypillinen 

elinikä puhtaassa ilmassa: 3…5 vuotta 

Käyttölämpötila: Ammoniakki -30…+40 °C, 

 muut -20…+40 °C, (alennetulla  

 herkkyydellä -30…+40 °C) 

Ympäristökosteus: 10…90 % RH, kondensoimaton 

Suojausluokka: IP54 

Paino: 390 g 

Huomioitavaa: Kalibrointi suoritetaan käsikalibraattorilla (IRC) 
infrapunalinkin (kansiosan sivussa) kautta, 
tästä johtuen laite tulee sijoittaa siten, että inf-
rapunalinssi on esteettä näkyvissä. 

 Virheellinen kytkentä voi vaurioittaa laitetta.  

 DGTt2(r)-ex voidaan asentaa ATEX 
tilaluokkaan 2. 

 

Merkkivalon indikaatiot: Jatkuva vihreä: 

 Kaasunilmaisimen normaali toimintatila. 
  

 Jatkuva keltainen:  

 Kaasunilmaisimessa on anturivika. 
  

 Vilkkuva punainen: 

 Hälytystaso on ylitetty. Vilkkuminen loppuu pi-
toisuuden laskettua alle hälytystason. 
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Kuva 19, DGTt2(r)w-ex kaasunilmaisimen yleiskuva. Anturiosan koko/malli riippuu 
valvottavasta kohdekaasusta. DGTt2(r)-ex ilmaisimesta on saatavan myös katto- 
(c) ja kanavamalli (d), jotka poikkeavat kuvan mallista.

 

Kuva 20, DGTt2r-ex kaasunilmaisimen riviliittimet ja niiden sijoittelu piirilevyllä. 
HUOM: Kuvatut liitännät eivät ole käytettävissä kaikissa DGTt2-ex malleissa. 
DGTt2r saatavilla kaksi versiota: 

Versio 1:  7: NO, 8: COM, 9: NC. Rele vaihtaa tilaa hälytyksessä 

Versio 2: 7: NC, 8: COM, 9: NO. Rele normaalitilassa vetäneenä. Vaihtaa tilaa 
hälytyksen tapahtuessa tai kun sähköt katkeavat.  

 

 
HUOM! TARKISTA, ETTEI RÄJÄHDYSVAARAA OLE. 

Ennen kytkentöjen suorittamista, mittaa työskentelytilan ilma oikean 
tilaluokituksen omaavalla kannettavalla kaasunilmaisimella. 
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Kuva 21, DGTt2r-ex kaasunilmaisimen hälytys- ja viiveasetukset.   

 

 
Kuva 22, DGTt2(r)-ex kaasunilmaisimen kuormavastus.  
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Kuva 23, DGTt2(r)-ex kaasunilmaisimen piirilevyllä sijaitsevat pistoliittimet.  
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DGTec2-ex Kaasunilmaisin  
Laitemerkintä:  II 3 G Ex ec II C T4 Gc 

 

Anturielementti: Sähkökemiallinen 

Lähtösignaali: 4…20mA, lineaarinen vaste 

Käyttöjännite: katso kuvat, reguloitu 

Max. tehontarve: 0,9 W 

Kaapelointi: 2-johdinkytkentä  

 Kaapelin valinta EN 60079-14 standardin mu-
kaisesti 

Anturinelementin tyypillinen  

elinikä puhtaassa ilmassa: Vaihtelee anturityypin mukaan, 1…3 vuotta 

T90 vasteaika (tyypillinen): riippuen mittaelementistä, kysy valmistajalta! 

Käyttölämpötila: riippuen mittaelementistä, kysy valmistajalta! 

Ympäristökosteus: O2 anturilla 0…99 % RH, muilla antureilla 
15…90 % RH, kondensoimaton 

Suojausluokka: IP54 

Paino: 450 g 

Huomioitavaa: Kalibrointi suoritetaan käsikalibraattorilla (IRC) 
infrapunalinkin (kansiosan sivussa) kautta, 
siksi laite tulee sijoittaa siten, että infrapu-
nalinssi on esteettä näkyvissä. 

 Mikäli ilmanpaine poikkeaa yli 5% normaali- il-
manpaineesta, tulee laite kalibroida uudelleen 
asennuskohteessa. 

DGTec2-ex voidaan asentaa ATEX tilaluok-
kaan 2. 
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Kuva 24, DGTec2-ex kaasunilmaisimen yleiskuva. Anturisuojanmalli/-koko riippuu 
valvottavasta kaasusta. Kaasunilmaisimesta on saatavana myös kanavamalli (-d), 
joka poikkeaa kuvan mukaisesta mallista. 

 

Kuva 25, DGTec2-ex kaasunilmaisimen riviliittimet ja niiden sijoittelu piirilevyllä, 
piirilevy riippuu valvottavasta kaasusta. 
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Kuva 26, DGTec2-ex happi/O2 kaasunilmaisimen riviliittimet ja niiden sijoittelu 
piirilevyllä. 

 

HUOM! TARKISTA, ETTEI RÄJÄHDYSVAARAA OLE. 

Ennen kytkentöjen suorittamista, mittaa työskentelytilan 
ilma oikean tilaluokituksen omaavalla kannettavalla 
kaasunilmaisimella. 
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Kuva 27, DGTec2-ex kaasunilmaisimen käyttöjännite ja kuormavastus. 
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YLLÄPITO 

 

Kaasunilmaisimet ovat ennen laitetoimitusta kalibroitu valitulle kohdekaa-
sulle/mitta-alueelle. Uusien laitteiden mukana tulevat asennusohjeen lisäksi 
myös tarkastuspöytäkirjat / kalibrointitodistukset. 

 

Kaasunvalvontalaitteistot vaativat aina säännöllisen ylläpidon. 

Ylläpidolla varmistetaan laitteiston käyttötarkoituksen mukainen toiminta. 

Jo asennusvaiheessa on hyvä suunnitella, miten laitteiden ylläpito tulevai-
suudessa järjestetään. 

 

Palvelemme kaikissa ylläpitoon ja huoltoon liittyvissä asioissa, alkaen huol-
tosuunnitelmasta, käytännön kalibrointi- ja huoltopalveluihin asti. Huoltosopi-
mukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. 

 

Suoritamme myös kaasunvalvontajärjestelmien käyttöönottoja. Käyttöön-
otossa mm. tarkastetaan keskuksien ja kaasunilmaisimien ohjelmistot, ase-
tukset, sekä kaapeloinnit, suoritetaan kaasunilmaisimien koekaasutukset 
(tarvittaessa myös kalibroidaan), tarkastetaan ja testataan jatkohälytykset, 
pidetään loppuasiakkaalle koulutus järjestelmän käytöstä ja lopuksi luovute-
taan käyttöönoton tarkastuspöytäkirjat. Käyttöönotot ja muut mahdolliset 
koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. 

 

Kysy valmistajalta tarvittaessa lisää ylläpidosta. 

 

DETECTOR OY 

Telekatu 8 

FI-20360 TURKU  

FINLAND 

 

helpdesk@detector.fi 

Tel. +358 40 129 35 11 

 

detector@detector.fi 

Tel. +358 207 756 480 

www.detector.fi 
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KIERRÄTYS 
 

Lähetä mielellään käytöstä poistetut kaasunvalvontalaitteet valmistajan kier-
rätettäväksi alla olevaan osoitteeseen. 

 

Ilmaisin voidaan kierrättää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) mukana. 
Älä hävitä ilmaisimia talousjätteen mukana.  

 

DETECTOR OY 

Telekatu 8 

FI-20360 TURKU  

FINLAND 

 

helpdesk@detector.fi 

Tel. +358 40 129 35 11 

 

detector@detector.fi 

Tel. +358 207 756 480 

www.detector.fi 
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www.detector.fi 
 


