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Podczerwony detektor gazów 
 węglowodorowych 

 
Open Path EclipseTM 

Model OPECL  
 
 
 
 

 
ZASTOSOWANIE 

 
Czujnik OPECL IR jest podczerwonym, liniowym 

czujnikiem do ciągłego monitorowania gazów 
palnych na instalacjach gazowych /olejowych i 
innych.  
Pojedyncza para OPECL (nadajnik-odbiornik) może 
liniowo monitować odległość w granicach od 5 do 
120 metrów.  
Czujnik wyposażony jest w obudowę ze stali 
kwasoodpornej, dwa komplety lamp ksenonowych 
oraz możliwość komunikacji przy pomocy HART i 
MODBUS. Charakteryzuje się niezwykle łatwą 
instalacją i ustawianiem zbieżności oraz 2 
letnią gwarancją. 
OPECL jest szczególnie użyteczny w zakresie 
monitorowania większych przestrzeni gdzie 
możliwe są wycieki lub gromadzenie oparów gazów 
węglowodorowych. 
System charakteryzuje się niskimi kosztami 
obsługi, brakiem fałszywych alarmów, 
ognioszczelna obudowa zapewnia dopuszczenie w 
niebezpiecznych strefach: Klasa 1, Div. 1, 
IECEx oraz ATEX, Ex d, Ex de. 
System posiada ogrzewaną optykę w obu modułach, 
zapewniając topnienie gromadzącego śniegu i 
lodu, przez co poprawną i ciągłą pracę w 
trudnych zimowych warunkach. 

System wykorzystuje wysokiej jakości 
komponenty optyczne aby zapewnić odpowiednią 
czułość a zastosowanie ksenonowej lampy w dużym 
stopniu niweluje zakłócenia pochodzenia 
słonecznego, bezpośredniego i odbitego.  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Powyższe zdjęcie przedstawia zestaw OPECL   
      wraz z opcjonalnym komunikatorem HART. 

 
 

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI 
 
• Wykrywa metan oraz większość węglowodorów 

takich jak: etan, propan, butan, propylen. 
• Dystans pomiarowy od 5-120 metrów. 
• Zakres pomiarowy 0-5 DGW*metr. 
• Idealny do pracy na zewnątrz w ciężkich 

warunkach otoczenia. 
• Ogrzewany układ optyczny nadajnika i 

odbiornika. 
• Ciągła samokontrola sprawności i 

automatyczna sygnalizacja uszkodzenia lub 
pogorszenia własności optycznych. 

• Identyfikacja wszystkich stanów usterek. 
• Odporny na obecność oparów oleju, glikol, 

słoną wodę. 
• Obudowa ze stali kwasoodpornej. 
• Nie zawiera elementów ruchomych, 

napędzanych. 
• Zintegrowana skrzynka zaciskowa. 
• Wbudowany moduł z przekaźnikami (opcja).  
• Wbudowana trójkolorowa dioda sygnalizująca 

stan czujnika. 
• Wbudowany przełącznik magnetyczny do 

uruchomienia kalibracji bez konieczności 
otwierania obudowy. 

• Port komunikacyjny HART. 
• Możliwość zestawienia z modułem UD10 celem 

odczytu stanu oraz historii zdarzeń. 
• Wersja adresowalna EQP. 
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Napięcie zasilania  
 24 VDC. Dopuszczalne wahania 

w zakresie 18 do 30 VDC 
 
Pobór mocy modułu 
 
Transmiter: 
 5,0 W nominalny przy 24 VDC 
 6,9 W nominalny przy 30 VDC 
 5,8 W maksymalny przy 24 VDC 
 7,5W maksymalny  przy 30 VDC 
 
Odbiornik (bez przekaźników): 
 6,0 W nominalny przy 24 VDC 
 7,6 W nominalny przy 30 VDC 
  
Odbiornik (z przekaźnikami): 
 6,4 W nominalny przy 24 VDC 
 8,0 W nominalny przy 30 VDC 
 
Lampa transmitera 
 dwie lampy ksenonowe 

umieszczone w wymiennym 
module 

Czas nagrzewania 1 min.(transmiter) 
 30 sek. (odbiornik)od 

włączenia gdy poprawnie 
ustawiony 

 
Wyjście prądowe 4÷20 mA (izolowane/nie 

izolowane), maks. 
rezystancja pętli   600 Ω 
przy 24 VDC 

 
Wskaźnik stanu trójkolorowa dioda LED 
 Czerwony – alarm /kalibracja 
 Zielony – zasilanie włączone 

Żółty – usterka /nagrzewanie 
 

Progi alarmowe alarm niski:  0,25÷3 DGW*m 
(fabrycznie = 1 DGW*m) 

 alarm wysoki: 1÷3 DGW*m 
(fabrycznie = 2 DGW*m) 

 
Zasięg pomiaru 5 - 120 metrów 
  
Kalibracja  fabrycznie kalibrowany na 

metan  
 
Czas odpowiedzi T90 < 5s 
 
Zakres 
temperatury praca: -40ºC ÷ +60ºC 
 składowanie: -55ºC ÷ +85ºC 
 
Zakres 
wilgotności 5÷99% wilg. względna; 

zaprojektowany do aplikacji 
na zewnątrz  

 
Zakres  
pomiarowy      0÷5 DGW*m 
 
 
Zakłócenia atmosferyczne 
 odporny na promieniowanie 

słoneczne i flary, do 750 
W/m2≥3° od osi optycznej 

 

Autodiagnostyka wszystkie krytyczne testy 
wykonywane są raz na sekundę 

 
Materiał obudowy stal kwasoodporna 316 (CF8M)   
 
Wejścia kablowe dwa wejścia ¾ NPT lub M25 
 
Port przyłączeniowy HART 
 port iskrobezpieczny w module 

odbiornika 
 
Ochrona elementów optycznych 

 Osłona czoła ze stali 
nierdzewnej chroni przed 
zanieczyszczeniami i 
deszczem. Ogrzewana optyka 
zapobiega przed szronem i 
oblodzeniem.  

 
Okablowanie Śrubowe zaciski listwy 

podłączeniowej zgodne z 
UL/CSA do rozmiaru przewodu 
14 AWG i zgodne z DIN/VDE dla 
przewodu do średnicy do    
2.5 mm2. 

 Odbiornik wymaga okablowania 
przewodem 3 lub 4-żyłowym 
natomiast nadajnik 2-żyłowym 
(tylko zasilanie) 

 
Masa w stanie dostawy  

Transmiter: 16 kg 
Odbiornik: 16 kg 

 
Certyfikacja  
 CSA/FM:  Klasa I,Div.1,Grupy B,C&D(T5) 

  Klasa I,Div.2,Grupy 
A,B,C&D(T4)   

  
 ATEX:      0539   II 2 G   

   DEMKO 06 ATEX 141002X 
   Ex de[ib] IIC, T5  

 T5(Tot -40˚C ÷ +60˚C) 
 IP67. 
 (wersja bez przekaźników) 

     lub 
     Ex d[ib] IIC T5  

 T5(Tot -55˚C ÷ +60˚C) 
 IP67. 
 (wersja z przekaźnikami) 

Zgodne z: 
EN 50241-1 i EN 50241-2  

 
 CE: Zgodne z: 

Dyrektywa Nisk. Nap. 
 2006/95/EC 

 Dyrektywa EMC 2004/108/EC 
 Dyrektywa ATEX 94/9/EC. 
 

 
Wymiary  
 Moduł: długość: 36,3 cm 
  średnica: 11 cm maks. 
 Uchwyt:  wysokość:  38 cm 
  szerokość: 16 cm 
 nominalnie zaprojektowany do 

montażu do rury o średnicy 
10cm 

 

DANE TECHNICZNE  


