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ГЛАВА

1 ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Инструкции за безопасност

Преди да използвате уреда прочетете внимателно тази част, в нея се съдържа 
важна информация, отнасяща се до сигурността на потребителя и до коректното 
използване на системата.

Газовият сензор е предназначен за експлоатация в потенциално 
взривоопасна или токсична среда. Продължителното излагане на високи 
концентрации може да доведе до смърт.

Електромонтаж: 

✔ Електросвързването трябва да се извършва единствено от 
правоспособен електроинсталатор.

✔ Уверете се, че преди свързването всички изводи НЕ СА под напрежение.
✔ Всички електросвързвания трябва да са в съответствие с нормите на 

типа на уреда.
✔ Преди да включите уреда, уверете се, че напрежението в мрежата 

съответства на предвиденото от производителя.

Експлоатация в потенциално експлозивна среда:

✔ Газсигнализатора да се използва само в зони, за работа в които е 
сертифициран.

✔ При наличие на механични повреди по корпуса на Газсигнализатора, 
уреда става негоден за експлоатация в потенциално експлозивна среда.

✔ При необходимост от демонтиране, първо изключете 
електрозахранването и едва след най-малко 10 минути пристъпете към 
демонтаж.
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1.2. Спецификация

Параметър Стойност
Размери 125х200х76mm

Захранващо напрежение 12 ÷ 24 VDC

Консумирана мощност max 2W

Контролирани газове Експлозивни и токсични (за пълен списък вижте ПРИЛОЖЕНИЕ Б)

Нива на сигнализация 2

Сензорен елемент Полупроводников, каалитичен или електрохимичен

Живот на сензора В зависимост от типа на сензора:
• за електрохимични сензори - 12÷24месеца
• за полупроводникови и каталитични – в зависимост от 

замърсяването на средата срокът е 3 до 8 год. 

Индикация LED

Изходи 2 транзисторни (предупреждение и аларма)

Защита на кутията IP65

Материал на корпуса Алуминиева сплав

Тегло 1,100 kg

Работна температура -20 ÷ 50°C

Относителна влажност 30 ÷ 95 % RH (без кондензация)

Налягане Атмосферно налягане ±10%

Взривозащита II 2G EEx Ia IIC T5

Други автодиагностика

табл. 1.1. - спецификация

1.3. Сертификати и стандарти

Газовият сензор GS-220 е сертифициран в съответствие с изискванията на 
Директива 94/9/ЕС (ATEX) и притежава маркировъчен код
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ГЛАВА

2 ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

2.1. Общ преглед

Газовият сензор GS-220 е предназначен за измерване и контрол на експлозивни 
и токсични газове в атмосферния въздух. Приложим е в комбинация с 
газсигнализиращи централи от серията GA-220, както или с други крайни устройства 
с цифрови входове. Някои от основните му характеристики са:

✔ варианти за измерване и контрол на над 20 вида газове
✔ ниска консумация (max 2W)
✔ автодиагностика
✔ статусна LED индикация
✔ ATEX сертификат

фиг. 2.1. - общ изглед без капак
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2.2. Типични приложения

Газовият сензор GS-220 се предлага в различни варианти в зависимост от газ 
сензорния елемент. Предоставя решение за контрол на над 20 вида газове. Част от 
типичните му приложения са:

✔ подземни гаражи
✔ котелни помещения
✔ газстанции, бензиностанции
✔ производства, в които се отделят токсични вещества 
✔ лаборатории

2.3. Полупроводников газ сензорен елементи

Използва се нагрят до 400ºС полупроводников слой. При попадане на 
въглеводородни газове, проводимостта на сензора се променя в логаритмична 
зависимост от газовата концентрация.
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ГЛАВА

3 МОНТАЖ

3.1. Въведение

Газовия сензор трябва да се монтира само от правоспособен техник, 
запознат с този документ или упълномощен от фирмата 
производител.

GS-220 е предназначен за монтаж към стена посредством 4 винта разположени 
в ъглите на кутията. Свързва се към газсигнализираща централа чрез 
четирипроводна линия.

3.2. Транспорт и съхранение

По време на транспорт на газовия сензор GS-220 трябва да се вземат мерки за 
минимално излагане на вибрации и сътресения. Да се транспортира само в 
предоставената от фирмата производител опаковка.

Газовия сензор може да се съхранява в закрити помещения с температура -20 ÷ 
+70 °C и относителна влажност 10 ÷ 95% . Да не се излага на директна слънчева 
светлина.

ВНИМАНИЕ ! Животът на електрохимичните газови сензори изтича 
независимо дали са във включено или изключено състояние и 
чувствителността им към газа намалява с времето !

3.3. Преди монтаж

Преди да започнете монтажа се уверете, че:
✔ сте запознат с инструкциите за безопасност
✔ сте запознат с инструкциите за монтаж (това упътване)
✔ разполагате с всички устройства от комплектността на доставката. При 

липса на някои части се обърнете към доставчика Ви или Инвест Електроникс 
ЕООД. За контакти вижте глава 7.1.

✔ разполагате с необходимите инструменти
✔ всички изводи не са захранени по време на свързване
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3.4. Избор на място за монтаж

Газовите сензори трябва да бъдат разполагани така, че евентуално изтичащите 
газове да достигат до тях без ненужно разреждане, затихване или забавяне. Трябва 
да се обърне специално внимание на разполагането на газови сензори в скрити 
места, кухини под пода или над окачени тавани, където може да изтече или да се 
разпространи газ. Трябва да се осигури възможност за достъп до газовите сензори с 
цел техническата им поддръжка. Във всяко защитавано помещение или затворено 
пространство трябва да има най-малко един газов сензор.

Като цяло подходите при избор на място за газовите сензори са два:
✔ разполагане на газовия сензор в близост до потенциалното място на 

изтичане на газ – в този случай газовият сензор служи като детектор за 
изтичане на газ;

✔ разполагане на сензора на мястото, където би се акумулирал изтеклият 
газ

Различни фактори оказват влияние върху избора на място за газовите 
сензори:

3.4.1. Относително тегло на контролирания газ
При газове по-леки от въздуха сензорите се разполагат близо до тавана а при 

газове и изпарения, по-тежки от въздуха сензорите се разполагат близо до пода. 

3.4.2. Вентилация и движение на въздуха
Ако въздухообменът в помещението превишава 4 пъти за час, могат да бъдат 

необходими допълнителни газови сензори. Газовите сензори не трябва да бъдат 
монтирани директно в отворите за подаване на пресен въздух на 
въздухокондициониращите системи. Когато въздухоподаването е през перфориран 
таван, последният не трябва да бъде перфориран на отстояние 1 m от всеки сензор. 

3.4.3. Монтиране на наклонени тавани
За газови сензори, монтирани в апекса (стеснената горна част) на наклонени 

тавани, посочените обхвати могат да бъдат увеличени с 1% за всеки 1° наклон на 
тавана. Когато таваните не са с постоянен наклон, наклонът трябва да се взема като 
средноаритметичния наклон за цялото разстояние. Ако защитаваното пространство 
има многоскатен (начупен) таван или оберлихти (северно осветление), във всеки 
апекс (стеснение) трябва да има инсталиран газов сензор. Ако разликата във 
височините между върха и долната част на един апекс е по-малка от 5% от 
височината от пода до апекса, таванът може да се счита за плосък.

3.4.4. Неравномерности на тавана
Всяка неравномерност на тавана (например греда) с дълбочина (вертикален 
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размер) повече от 5% от височината на тавана трябва да бъде разглеждана като 
стена, освен ако може да се докаже, че нейният ефект върху движението на газовете 
към сензора няма да причини забележимо закъснение на задействането му.

3.4.5. Наличие на стени и прегради
Когато помещенията са разделени на секции чрез стени, прегради или рафтове, 

достигащи областта в рамките на 30 сm под тавана, разделящите прегради трябва 
да се разглеждат като достигащи тавана, а образуваните секции трябва да се 
разглеждат като отделни помещения. Под всеки газов сензор трябва да се оставя 
свободно пространство най-малко 50 сm във всички посоки.

3.4.6. Газсигнализация във въздуховоди
Газови сензори могат да бъдат монтирани във въздухопроводи както за защита 

срещу разпространяване на експлозивни или токсични газове през 
въздухокондициониращата система, така и като част от местна защита на машини и 
съоръжения. Тези газови сензори могат да бъдат разглеждани само като 
осигуряващи местно обхващане и като допълнение към общата газсигнализираща 
система. Разреждането, причинено от засмукването на чист въздух заедно с газа, 
намалява ефективността на монтираните във въздухопроводи газови сензори като 
част от обща газсигнализираща система и ако въздуходвижещото оборудване бъде 
изключено, контролираният газ бавно достига до газовите сензори. Когато въздухът 
от няколко точки на засмукване се събира в общ въздухопровод, ефективността на 
един газов сензор във въздухопровода може да бъде намалена допълнително от 
разреждане или стратификация (разслояване) на газа. За отстраняване на ефектите 
на завихряне (турбулентност) газовите сензори или пробовземните им части трябва 
да бъдат монтирани в правите участъци на въздухопроводите на разстояние най-
малко три пъти ширината на въздухопровода, отчитано от най-близкото огъване, 
ъгъл или съединение.

3.4.7. Наличие на окачени тавани
Когато помещението има перфориран окачен таван, разполагането на газовите 

сензори трябва да се разглежда в два аспекта:
✔ като защита от газ, изтичащ, под окачения таван;
✔ като защита от газ, изтичащ, над окачения таван;

Ако отворите в окачения таван са малки и няма вентилационно засмукване през 
окачения таван, откриването на газов теч, възникнал под него, изисква да бъдат 
монтирани газови сензори под окачения таван.

Ако има риск от изтичане на газ над окачения таван, над него също трябва да 
бъдат монтирани газови сензори. Ако отворите в окачения таван са достатъчно 
големи, възможно е газовите сензори над окачения таван да бъдат използвани за 
откриване на газов теч, възникващ под него. В такъв случай е възможно да не бъдат 
използвани газови сензори под окачения таван. Такива случаи изискват 
индивидуално разглеждане, основаващо се на вида, броя и площта на отворите и 
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степента на вентилиране, което може да води до засмукване на газ през окачения 
таван.

3.4.8. Защитавана площ на газовите сензори 
Работната площ на един газов сензор (от дифузен тип) е приблизително 60 m2. 

Тази площ може да бъде намалена в зависимост от следните фактори:
✔ геометрията на защитаваната територия – тази площ е за приблизително 

квадратно помещение. При помещения с неправилна форма трябва да се 
планира по-малка площ;

✔ близостта на стени;
✔ височината и конфигурацията на тавана – при помещения по-високи от 

3m работната площ трябва да се намали.
✔ движението на въздух от вентилация;
✔ всички препятствия за конвекционно движение на газовете.
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3.5. Габаритни размери

Газовия сензор GS-220.T се произвежда в алуминиев корпус със степен на 
защита IP65. Габаритните размери и закрепващите отвори на кутията са дадени на 
фиг. 3.1 

Забележка: всички размери са в милиметри – mm

фиг. 3.1 – габаритни размери и закрепващи отвори

Вер.1.0 стр.12 / 29
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фиг. 3.2 – габаритни размери. Поглед отстрани

3.6. Механично свързване 

Газовия сензор GS-220 се закрепва посредством 4 винта φ3,8 х 35. 
При закрепване на стена следвайте следните стъпки, за да закрепите газовия 

сензор:
1) пробийте отвори за закрепване в стената съгласно фиг. 3.1
2) поставете дюбели φ6 mm в отворите
3) разопаковайте сензора
4) отворете капака като развиете четирите болта (фиг 3.3)

Вер.1.0 стр.13 / 29
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фиг. 3.3 – отваряне на капака

5) завийте четирите винта през отворите за закрепване към дюбелите

фиг. 3.4 – закрепване към стена
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6) преминете към електрическо свързване

3.7. Електрическо свързване 

Газовият сензор GS-220 се свързва към газсигнализираща централа или друго 
изпълнително устройство посредством три- или четирипроводна линия. 
Препоръчителните сечения на свързващия проводник, в зависимост от дължината на 
линията са показани в табл. 3.1

Дължина Сечение
до 100 m 0,5 mm2

до 200 m 0,75 mm2

200 ÷ 300 m 1 mm2

табл. 3.1 – дължина и сечение на свързващите проводници 

Типичното свързване на GS-220 е към газсигнализираща централа от серията 
GA-220 посредством четирипроводна линия. Свързването става по следния начин:

1) Отворете капакът на кутията чрез развиване на четирите му болта
2) Промушете свързващия проводник през щуцера (фиг. 3.5)

фиг. 3.5 – промушване на кабела през щуцер

3) Отделете електронния модул от еврошината посредством отверка 3mm 
(фиг.3.6)
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фиг. 3.6 – откачване на електронния модул от шината

4) Свързването става към клемореда на електронния модул. Посредством 
отверка 3mm се развиват болтовете на клемите, поставят се жилата на 
свързващия кабел, след което се затягат болтовете

фиг. 3.7 – свързване на кабела към електронния модул

5) Свързват се едноименните изводи на газсигнализиращата централа 
(GA-220) и газовия сензор: + ↔ + ; 1 ↔ 1 ; 2 ↔ 2 ; - ↔ - ;

6) Изводът „земя“ (V) се свързва към заземителен проводник 
7) Поставете обратно електронния модул на еврошината
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8) Затворете капака и завийте четирите болта
9) Газовия сензор е готов за работа

Забележка: за свързването може да се използва и трипроводна линия, 
когато не са необходими две нива на сигнализация а само едно 
(например само 20%ДГВ). В този случай извод „1“ се остава несвързан. 
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ГЛАВА

4 НАСТРОЙКА

4.1. Въведение

В тази глава са описани начините за пренастройка на газовия сензор. Проверка 
и калибриране на сензорите трябва да се извършва поне веднъж на 6 месеца.

4.2. Процедура за калибриране

Необходими инструменти за калибриране на газов сензор GS-220
✔ еталонен газ за предупредително ниво (DANGER)
✔ еталонен газ за алармено ниво (ALARM)
✔ прецизен волтметър, способен да измерва обхвата 0 ÷ 6 V DC
✔ отверка права (max 3mm)
✔ специализиран съединител за настройка (незадължителен)

фиг. 4.1 – отваряне на газовия сензор

Стъпки за настройка на газов сензор GS-220

1) за сензори с полупроводников газчувствителни елементи (вижте 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б) е необходимо устройството да бъде предварително 
захранено в продължение на поне един час.

2) Отваря се газовия сензор – фиг. 4.1
3) Откачва се електронния модул от еврошината и внимателно му се отваря 

капака
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Внимание: не изключвайте кабела, идващ от газочувствителния 
елемент !

фиг. 4.2 – разположение на клемата за настройка 

4) включва се волтметър между изводите GND и SENSE (1 и 4) на клемата 
за калибриране

фиг. 4.3 – съединител и тримери за настройка

5) подава се еталонен газ DANGER към газчувствителния елемент със 
скорост на потока max 1 l/min.
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фиг. 4.4 – подаване на газ 

6) измерва се стойността на напрежението, когато показанието на 
волтметъра се стабилизира

7) включва се волтметър между изводите GND и DANGER на клемата за 
калибриране

8) с отверка се завърта тример 1, така че волтметъра да показва стойност 
90% от напрежението измерено при подаване на еталонен газ DANGER

9) включва се волтметър между изводите GND и SENSE на клемата за 
калибриране

10) подава се еталонен газ ALARM към газчувствителния елемент със 
скорост на потока 1 l/min.

11)  измерва се стойността на напрежението, когато показанието на 
волтметъра се стабилизира

12) включва се волтметър между изводите GND и ALARM на клемата за 
калибриране

13) с отверка се завърта тример 2, така че волтметъра да показва стойност 
90% от напрежението измерено при подаване на еталонен газ ALARM

14) калибрацията е завършена. Газовият сензор се затваря в ред обратен на 
отварянето
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ГЛАВА

5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ

5.1. Режими на работа

В тази глава са описани режимите на работа на газовия сензор GS-220, кога се 
преминава към тях, както и индикациите и изходните сигнали, които се генерират във 
всеки един от тях.

5.1.1. Режим подгряване

Това е режимът в който се влиза непосредствено след подаване на захранващо 
напрежение. Той служи за стабилизиране на измерванията на схемата, както и за 
първоначално подгряване на газ чувствителния елемент, от което той се нуждае за 
да измерва правилно. В този режим газовия сензор не измерва текущата газова 
концентрация.

Характеристики и изходни нива на режим подгряване:

Характеристика Стойност
LED индикация • DANGER – не свети

• ALARM – не свети
• FAULT – свети

Цифрови изходи • DANGER (клема ) – лог. „0“
• ALARM (клема ) – лог. „0“

Други Продължителност: 70 секунди

табл. 5.1 – характеристики на режим подгряване

5.1.2. Режим нормална работа

Режим, в който измерената стойност за концентрация на газ е между нула и 
предупредително ниво (DANGER). 

Характеристики и изходни нива на режим нормална работа:
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Характеристика Стойност
LED индикация • DANGER – не свети

• ALARM – не свети
• FAULT – не свети

Цифрови изходи • DANGER (клема ) – лог. „0“
• ALARM (клема ) – лог. „0“

табл. 5.2 – характеристики на режим нормална работа

5.1.3. Режим предупредително ниво

Режим, в който измерената стойност за концентрация на газ е между 
предупредително ниво (DANGER) и алармено ниво (ALARM).

Характеристики и изходни нива на режим предупредително ниво:

Характеристика Стойност
LED индикация • DANGER – свети

• ALARM – не свети
• FAULT – не свети

Цифрови изходи • DANGER (клема ) – лог. „1“
• ALARM (клема ) – лог. „0“

табл. 5.3 – характеристики на режим предупредително ниво

5.1.4. Режим аларма

Режим, в който измерената стойност за концентрация на газ е над алармено 
ниво (ALARM).

Характеристики и изходни нива на режим аларма:

Характеристика Стойност
LED индикация • DANGER – свети

• ALARM – свети
• FAULT – не свети

Цифрови изходи • DANGER (клема ) – лог. „1“
• ALARM (клема ) – лог. „1“

табл. 5.4 – характеристики на режим аларма
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5.1.5. Режим повреда

Режим, в който е отрит проблем със газ чувствителния елемент – напр. 
прекъснат свързващ проводник

Характеристики и изходни нива на режим повреда:

Характеристика Стойност
LED индикация • DANGER – не свети

• ALARM – не свети
• FAULT – свети

Цифрови изходи • DANGER (клема ) – лог. „0“
• ALARM (клема ) – лог. „0“

табл. 5.5 – характеристики на режим повреда
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ГЛАВА

6 ПОДДРЪЖКА

6.1. Проверка и пренастройка

Технологично газчувствителните елементи използвани в газовите сензори 
стареят с времето и чувствителността им към газ намалява. GS-220 трябва да 
минава профилкатика и/или пренастройка поне веднъж на шест месеца. 

Методите за настройка и калибрация са дадени в глава 4 – НАСТРОЙКА.

6.2. Диагностика на чести проблеми

Симптом Проблем Решение
Не светва жълтия светодиод 
(подгряване) при стартиране

Липса на мрежово захранване Проверете свързващите кабели 
и напрежението

Газовия сензор реагира на газ – 
светят статусните светодиоди, 
но централата не задейства.

1.Прекъснати свързващи 
проводници
2.Изгоряла искробезопасна 
верига на централата GA-220

1.Проверете връзките
2.Подмяна на искробезопасна 
верига

Сензорът показва 
предупредително ниво DANGER, 
но централата GA-220 показва 
повреда в сензора (FAULT)

Погрешно свързване на 
проводниците

Разменете изводите „1“ и „2“

Сензорът показва повреда 
(FAULT)

1.Дефектирал газчувствителен 
елемент
2.Прекъснат проводник

1.Подменете газчувствителния 
елемент
2.Проверете проводника от 
газчувствителния елемент до 
електронния блок

табл. 6.1 – често срещани проблеми и техните решения
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ГЛАВА

7 ПОМОЩ ЗА КЛИЕНТА

7.1. Контакти за връзка

ИНВЕСТ ЕЛЕКТРОНИКС  ЕООД
ул. „Брезовско шосе“ №145
Пловдив 4003

тел. +359-32-960143
факс +359-32-960144

e-mail: info@investelectronics.com 
        web: http://www.investelectronics.com

7.2. Гаранция

➔ Гаранционния срок е 12 месеца, но не повече от 18 месеца от датата на 
издаване на гаранционната карта.

➔ Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали по време на експлоатация 
през гаранционния период, поради некачествени материали или неправилна 
изработка. Такива се отстраняват безплатно след доставяне на изделието в 
сервизната база на производителя.

➔ Гаранцията се признава само срещу предоставена гаранционна карта, 
попълнена четливо и съдържаща подписите на продавача и купувача и датата 
на покупка.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано при следните 
случаи:

➔ Несъответствие между данните в документа и самата стока или когато 
маркировката за сериен номер е отстранена или заменена;

➔ не са спазени условията за съхранение, монтаж и експлоатация
➔ при опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица или 

когато е повреден гаранционния стикер или пломба;
➔ повреди възникнали вследствие на сътресения, механични повреди, 

удари или претоварвания, получени от небрежно отношение;
➔ повреди, настъпили вследствие на природни бедствия – мълнии, 

наводнения, токови удари, пожари и други форсмажорни обстоятелства.
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Гаранцията не покрива: акумулаторни батерии, адаптери и други консумативи. 
Тази гаранция не се отнася за козметични повреди по външната страна на корпуса, 
както и за нормално износване на механични или електрохимични компоненти, 
получено в процеса на нормална работа. Производителят не поема отговорност за 
загуба на печалба или данни за последвали загуби и щети. Тази гаранция е 
допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското 
законодателство.

7.3. Код за поръчка

Вер.1.0 стр.26 / 29

GS–220.X.Y.NN-MM
Газов сензор

Цифров

P – алуминиева кутия 
125х80х58мм, IP65.
Т – алуминиева кутия 
125х125х80мм, IP65.

Модел (DeviceType). Вижте 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

вид на газсензорния елемент:
01 – полупроводников 
02 – каталитичен
03 – електрохимичен
04 – инфрачервен

вид на корпуса на газсензорния елемнт:
О – корпус за сензори за въглероден 
окис и кислород.
N – корпус за полупроводникови, 
каталитични и електрохимични сензори.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

А ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

Термин / 
Абревиатура Значение

А Ампер

AC Alternating Current / променлив ток

ACC Акумулатор

ATEX Atmospheres Explosibles – Европейска директива за устройства работещи в 
експлозивна среда

BAT Battery / Акумулатор

bps Bits per second / Битове в секунда – скорост за предаване на данни

C Common / общ (извод на реле)

CE Използва се за знак, че продукта отговаря на всички европейски директиви

DC Direct Current / постоянен ток

g Грам

Hz Херца

IP Ingress Protection – единица за защитата от пропускане на прах и вода

LCD Liquid crystal display / Течно-кристален дисплей

LED Light Emitting Diode / светодиод

LEL lower explosive limit / Долна граница на взривяемост (вж. ДГВ)

LNG Liquefied Natural Gas / Втечнен природен газ

LPG Пропан-Бутан. Втечнен петролен газ съставен от пропан и бутан

kg Килограм

mA милиампер (1/1000 от Ампера)

mm милиметър

NC Normally Closed / Нормално затворен

NO Normally Open / Нормално отворен

ppm Parts per million – концентрация в атмосферата (една милионна част)

RH Относителна влажност

STEL Short Term Exposure Limit – допустима концентрация на токсичен газ при престой 
в продължение на 15 мин

TWA Time-Weighted Average – Допустима концентрация на токсичен газ при престой в 
продължение на 8 часа

V Volts / Волт
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Термин / 
Абревиатура Значение

VAC Volts Alternating Current

VDC Volts Direct Current

ДГВ
Долна граница на взривяемост – най-ниската концентрация на 
запалим/експлозивен газ или изпарение във въздух под която не е възможно 
запалване/експлозия

ГГВ
Горна граница на взривяемост – максималната концентрация на 
запалим/експлозивен газ или изпарение във въздух над която не е възможно 
запалване/експлозия

Температура на 
запалване

Най-ниската температура, при която газо-въздушната смес може да се запали

Точка на 
запалване

Най-ниската температура, при която изпарението е в състояние да образува 
експлозивна смес с въздуха
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Б Кодове за поръчка

Код Газ Хим. 
Формула Сензор Измервателен 

обхват Дименсия

GS-220.T.N.01-02 Метан Methane CH4 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-07 Водород Hydrogen H2 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-13 Ацетон Acetone CH32CO полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-14 Амоняк Ammonia NH3 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-17 Въглеводороди CXHX полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-21 Ацетилен Acetylene C2H2 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-24 Етилов Алкохол Ethanol C2H5OH полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-27 Етил Ацетат Ethyl Acetate C4H8O2 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-30 Етилен Ethylene C2H4 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-33 Изо-Бутан Iso-Butane C4H10 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-35 Изобутилов Алкохол Iso-butyl Alcohol C4H10O полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-39 Изо-Пропилов 
Алкохол

Iso-Propyl Alcahol 
(IPA)

C3H8O полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-42 Метилов Алкохол Methanol CH3OH полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-47 Бутан n-Butane C4H10 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-52 Хексан n-Hexane C6H14 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-58 Бутил Ацетат C6H12O2 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-60 Пропанол n-Propyl Alcahol C3H8O полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-62 Пропан Propane C3H8 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-66 Октан Octane C8H18 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-70 Бензен Benzene C6H6 полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.N.01-74 Пропан-Бутан LPG полупроводников 0 ÷ 100 % LEL

GS-220.T.О.03-75 Кислород Oxygene O2 електрохимичен 0 ÷ 25 %v

GS-220.T.N.01-78 Амоняк Ammonia NH3 полупроводников 0 ÷ 1000 ppm

GS-220.T.N.03-80 Въглероден Диоксид Carbon Dioxide CO2 електрохимичен 0 ÷ 5000 ppm

GS-220.T.O.03-84 Въглероден окид Carbon Monoxide CO електрохимичен 0 ÷ 1000 ppm

                Сензори, които не са отразени в този списък се произвеждат по поръчка
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