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Podczerwony detektor gazów 
 węglowodorowych 

PointWatch Model PIR9600 
 

 

 

 
 
 

 
ZASTOSOWANIE 

 
Czujnik PointWatchTM Model PIR9600 jest dyfuzyjnym, 

punktowym, podczerwonym czujnikiem do ciągłego 
monitorowania obecności palnych gazów o stężeniach w 
zakresie 0 do 100% DGW. 

Czujnik w wersji podstawowej wyposażony jest w izolowane 
wyjście 4-20mA z protokołem komunikacyjnym HART. 
Opcjonalnie głowica UD30 może być użyta do zdalnej 
kalibracji.  

Czujnik PIR9600 przystosowany jest idealnie do 
monitoringu instalacji wydobywczych ropy i gazu ziemnego na 
morzu i lądzie oraz innych instalacji zagrożonych oparami i 
gazami węglowodorowymi. Jest certyfikowany do zastosowań 
Ex db IIC T4..T5. Dodatkowo odporna na warunki 
atmosferyczne obudowa, optyka wykonana ze szkła 
szafirowego i modułowa konstrukcja pozwalają na łatwą 
instalację i niskie koszty eksploatacji w trudnych warunkach 
otoczenia. PIR9600 instaluje się wraz ze skrzynką zaciskową 
J-Box. Dopuszczone jest zestawienie czujnika z PIRTB, STB, 
UD10, UD30.  

Czujnik PIR9600 może wykrywać wiele różnych gazów i par 
węglowodorowych. Standardowo można go skonfigurować na 
wykrywanie metanu, etanu, propanu, butanu, etylenu i 
propylenu. Rodzaj gazu i inne parametry konfiguracyjne 
wprowadza się do czujnika poprzez wejście komunikacji 
cyfrowej. Fabrycznie czujniki konfigurowane są do wykrywania 
metanu. 

 

 

 

 

 Ciągła samokontrola sprawności i automatyczna 
sygnalizacja uszkodzenia lub pogorszenia własności 
optycznych. 

 Identyfikacja wszystkich stanów usterek. 

 Certyfikat EXIDA SIL 2 (wersja). 

 Okresowa kalibracja nie jest wymagana. 

 Zmniejszone koszty obsługi - nie jest wymagana okresowa 
kalibracja. 

 Obudowa przeciwwybuchowa ze stali nierdzewnej z 
systemem filtrów chroniących układ optyki przed pyłem i 
wilgocią. 

 Komunikacja protokołem HART. 

 HART komunikator zapewniający łatwą konfigurację i 
kalibrację (opcja) 

 Zestawienie z głowicą UD30 pozwala na konfigurację 
kalibrację i diagnostykę na instalacji,  

 Ogrzewanie układu optycznego zabezpieczające przed 
kondensacją pary wodnej. 

 Własności nie pogarszają się na skutek obecności 
wysokich stężeń lub długotrwałego oddziaływania zarówno 
węglowodorów jak atmosfery ubogiej w tlen. 

 Certyfikaty: FM, CSA, ATEX, IECEx. 

 Certyfikowany typ ochrony przeciwwybuchowej FM/CSA 
Div. 1 i ATEX/IECEx d,e. 

 Efektywność wykrywania gazu zweryfikowane przez 
FM/CSA/ATEX/IECEx. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA 

KARTA KATALOGOWA 



 
Wyłączny dystrybutor w Polsce - IP&S Sp. z o.o. 
Tel./fax +48 22 833-56-59/722-02-72    
e-mail:ipands@ipands.pl; www.ipands.pl 

5/15 90-1230 

 
 

 
 
Napięcie zasilania  
 24 VDC. Dopuszczalne wahania w 

zakresie 18 do 32 VDC. 
 
Pobór mocy  

Napięcie 18V 24V 30V 

Normalnie 3,6 3,6 3,6 

Maksymalnie 4,2 4,2 4,3 

 
 
Czas nagrzewania 2 min. od włączenia do normalnej 

pracy. 
 

Wyjście prądowe 4÷20 mA (source/sink, izolowane/nie 
izolowane), maks. rezystancja pętli   
600  przy 24 VDC.  

Zakres 
temperatury Praca: -40ºC ÷ +75ºC 
 Składowanie: -55ºC ÷ +85ºC 
Zakres 
wilgotności 5÷95% wilg.wzg. (Det-Tronics) 
 20÷90% wilg.wzg. Certyfikowana. 
 
Zakres pomiarowy 0 - 100% DGW 

 
Wykrywane gazy Wykrywa większość gazów palnych. 
 Fabrycznie skalibrowany i 

certyfikowany na: metan, propan.  
 
Konfiguracja Parametry konfiguracyjne: TAG, 

rodzaj gazu, sposób sygnalizacji 
usterek i inne parametry.    

 
Czas odpowiedzi   
(Dla metanu, z osłoną) 

 
   

 Testowanie zgodnie z EN/IEC 60079-29-1 

  
Dokładność 3% DGW  0 ÷ 50% DGW. 
pomiaru      5% DGW  51 ÷ 100% DGW. 
 
Autodiagnostyka Wszystkie obwody testowane są raz 

na sekundę. 
 
Materiał obudowy Aluminium.  
 
Rodzaj gwintu ¾ NPT, M20 lub M25. 
 
Ochrona elementów  
optycznych Czarna, antyelektrostatyczna, 

poliamidowa, trójwarstwowa osłona 
zewnętrzna, odporna na 
promieniowanie UV.  

  
Masa   1,8 kg. 
 
Wymiary  Długość 203,2[mm] 
 Średnica 46.5[mm] 
  
Gwarancja 2 lata. 

 
 
Certyfikacja  
 
FM&CSA: Klasa I, Div.1, Grupa B,C i D (T4…T5) 
 Klasa I, Div.2, Grupa A,B,C&D (T4). 

  Właściwości certyfikowane na metan I propan 
zgodnie z FM 6320. 

  FM: Tamb.= -40˚C ÷ +75˚C 
  CSA: Tamb.= -40˚C ÷ +75˚C 
 

  
ATEX:          0539        II 2 G 
 Ex db IIC T4..T5 

  Właściwości certyfikowane na metan I propan 
zgodnie z EN 60079-29-1 

 Tamb.= -40˚C ÷ +75˚C 
 IP66. 
 
CE:   Zgodne z: 
 Dyrektywa Nisk.Nap.2014/35/EU 
 Dyrektywa EMC 2014/30/EU 
 Dyrektywa ATEX 2014/34/EU. 
 
IECEx: IECEx UL 
 EX db IIC T4..T5 

Właściwości ce                                Właściwości certyfikowane na metan I propan 
zgodnie z IEC 60079-29-1 

 Tamb.= -40˚C ÷ +75˚C 
 IP66. 
 
 
SIL: Certyfikacja SIL-2 zgodnie IEC61508. 
 
 

 
 

DANE  TECHNICZNE 

Osłona T50 T90 

  Z filtrem <2 sek <3 sek 

  Bez filtra <1,8 sek <2,8 sek 

 


