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DETEKTOR  SE-21D 

Detekovaný plyn: ho lavé a výbušné plyny
Princip m ení: katalytické spalování
Rozsah m ení: 0 – 20% DMV (0-1%OBJ) CH4

Poplachové stupn : 1x poplachový stupe  ALARM-2 
Informace o stavu: detektor je dodáván  standardn  s kalibrací na CH4,

další varianty na vyžádání
K ížová citlivost: ho lavé a výbušné plyny
Zah ívací doba na istém vzduchu pr m rn  10min
Doba odezvy (t90): 10s
Pracovní prost edí: bez nebezpe í výbuchu 
Klimatická odolnost: -10°C až + 50°C / 5% - 90%RV
Teplota skladování: -20°C až + 60°C / max. 95%RV
Napájecí nap tí: 24Vss
P íkon: p ibližn  3,5 VA 
Výstup: 1x relé ALARM 2 = 230V- 2A*

1x relé FAULT = 230V- 2A*
Hmotnost detektoru: 350g
Rozm ry (VxŠxH): 145 x 90 x 55 mm
O ekávaná životnost senzoru: Více než 5let na istém vzduchu; koncentrace p ekra ující m ící

rozsah detektoru zkracují životnost senzoru!
Kalibra ní perioda: 9-12 m síc
Kabeláž napájení: 2 x 1mm2 p es jisti  1A/250V, doporu ený kabel: JYTY 2x1 
Krytí: IP65 – krom  difusního pr chodu plynu k senzoru 
* Kontakty výstupních relé jsou navzájem nezávislé. Je však nep ípustné na nich kombinovat malé a nízké nap tí i spínat r zné
fáze nízkého nap tí.
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Detektory ady  SE-21D jsou jednostup ové detektory ur ené k vyhodnocování koncentrací ho lavých a 
výbušných plyn . P i výskytu koncentrací nastavených na komparátorech jako poplachové stupn , detektor 
p eklopí výstupní relé. Výstupní relé mohou ovládat následné zabezpe ovací prvky jako hlavní uzáv r
plynu, vzduchotechniku, optický nebo akustický signál a pod. 

POPIS  DETEKTORU 
Na elním panelu detektoru jsou osazeny ty i barevné diody,  které signalizují pracovní stav detektoru 
následujícím zp sobem:

položka funkce popis funkce 
1. LED - žlutá FAULT P erušené nebo zkratované spojení s m ícím senzorem nebo vadný senzor. 

-  funkce je dopln na výstupním relé "fault"

2. LED - zelená "ON" Kontrolka napájení detektoru
3. LED - ervená ALARM 1 1. poplachový stav –  (výrobní nastavení  10% DMVCH4)

- aktivace LED „Alarm 1“ 

4. LED - ervená ALARM 2 2. poplachový stav –  (výrobní nastavení  20% DMV CH4)
 - aktivace asova e – asova  2. alarmu  je standardn  nastaven na 20s

- po intervalu asového zpožd ní dojde k p eklopení výstupních kontakt  relé

"alarm 2"

tla ítko RESET
(standardn
deaktivováno)

RESET RESET  2.poplachového stavu.
Po stisku tla ítka RESET se vrátí  relé "alarm 2" do provozní polohy a zhasne 
ervená LED "ALARM 2". Pokud nad azený systém numožní blokaci

výstupního relé po poklesu koncentrace plynu, je nutné  tuto funkci aktivovat 
(aktivace je zdarma). Funkce lze rozší it i pro 1.poplachový stav.

INSTALACE
Detektor instalujte ve svislé poloze senzorem sm rem dol  a ne jinak.  K upevn ní detektoru použijte ty i
otvory v zadní ásti detektoru - 4,5mm/ 103x60mm. Pomocí  šroub  (vrut ) detektor p ipevn te.
Detektor je dodáván se dv ma kabelovými pr chodkami PG9 s pr chodností kabelu 6÷10,5mm. Propojení 
detektor  k napájení doporu ujeme provád t kabelem 2 x 1mm2 (doporu ený typ JYTY 2x1).
Umíst ní detektor  musí odpovídat relativní hustot  m eného plynu vztažené ke vzduchu (vzduch=1). V
p ípad  detekce plyn  leh ích než vzduch se detektory instalují ke stropu místnosti (nejvyšší místo) tak, 
aby rychlost proud ní vzduchu kolem nich nep ekra ovala hodnotu 0,5m/s. V p ípad  plyn  t žších než 
vzduch se detektory umis ují zpravidla cca 10 až 15 cm nad podlahou. Detektory se montují na st ny,
sloupy, bo ní plochy, do jímek šachet apod., a to co nejblíže k místu možného úniku. Detektory musí z stat
po instalaci p ístupné servisním úkon m. P i instalaci doporu ujeme dodržovat i technická doporu ení dle 
TD G93801. 
Detektory jsou dodávány s deaktivovanou funkcí RESET (p i poklesu koncentrace plynu pod 2.poplachový 
stupe  se výstupní relé vrátí autonaticky do výchozí polohy). Pokud nad azený systém neumož uje
zablokování tohoto relé p i poklesu koncentrace plynu, je nutné tuto funkci aktivovat!
Detektor je ur en do  prost edí bez nebezpe í výbuchu dle SN 332000-3. 
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STANDARDNÍ  NASTAVENÍ DETEKTORU 
Nebude-li požadováno jinak, detektor bude dodán s kalibrací na metan CH4 (zemní plyn), s rozsahem
m ení 0-20%DMV CH4 a s následující konfigurací (DEFAULT nastavení): 
Funkce detektoru Standardní  nastavení poznámka
Stabiliza ní interval 30s Volitelnost:

 0-127s 
Logika výstupních relé FAULT = negativní (natahuje) 

ALARM 1 = pozitivní 
ALARM 2 = pozitivní 

Volitelnost:
Pozitivní / negativní 

Kompara ní stupn FAULT = dolní mez 2mA,
 horní mez 24mA

ALARM 1 = 10% DMV CH4

ALARM 2 = 20% DMV CH4

Volitelnost:
v rozsahu m ení senzoru 
standardn  0-20%DMV CH4

asová zpožd ní ALARM 1 = 0s 
ALARM 2 = 20s 

Volitelnost: 0-127s 

Hystereze ALARM 1 = 0,6%DMV 
ALARM 2 = 0,6%DMV 

Volitelnost: 0-6% 

RESET ALARM 1 = deaktivováno 
ALARM 2 = deaktivováno 

Pokud blokaci 2.poplachové stupn
nezajiš uje nad azený systém, je nutné 
tuto funkci aktivovat!! 

POPIS KONFIGURACE 
Detektor je možné pln  konfigurovat pomocí PC s konfigura ním SW a komunika ního USB adaptéru ,
nebo áste n  pomocí tla ítek umíst ných na horní desce s elektronikou. Konfigurace detektoru umož uje
nastavení následujících funkci detektoru: 

- nastavení stabiliza ního intervalu detektoru (0-127s)
stabiliza ní interval detektoru umož uje zah átí senzoru na provozní teplotu, tím i jeho stabilizaci. B hem
stabiliza ního intervalu detektor neaktivuje výstupní signály.

- nastavení logiky výstupních relé  POZITIVNÍ – NEGATIVNÍ 
Pozitivní logika: cívka výstupního relé je v klidovém stavu (detektor bez napájení) i v provozním stavu 
(detektor p ipojen k napájení) bez nap tí - šet í energii. P i aktivaci alarmu cívka „p itáhne“ kontakt do 
poplachové polohy, po odezn ní alarmu „pustí“ kontakt op t do výchozího stavu. 
Negativní logika: po p ipojení detektoru k napájení  cívka výstupního relé „p itáhne“ kontakty z klidového
stavu (detektor bez napájení) do provozního stavu (detektor p ipojen k napájení) . P i aktivaci alarmu cívka 
„pustí“ kontakt do klidové polohy. V pozitivní logice bude s poplachovým stavem signalizován i výpadek 
napájení – pro oba stavy má cívka stejnou polohu –  stav detektoru bez napájení i p i poplachu je totožný 
(viz odstavec „možnosti nastavení výstupních relé“) 

- nastavení kompara ních stup  ALARM 1 a ALARM 2 
a) nastavení spínacích hodnot kompara ních stup  je možné provád t v rozsahu m ení/kalibrace
detektoru. Hodnoty zadáváme v % rozsahu m ení (0-100%), nebo v rozsahu DMV (0-20%)
 b) ob ma kompara ním stup m je možné p i adit asová zpožd ní. Dojde-li b hem asového zpožd ní ke 
snížení koncentrace m eného plynu pod úrove  daného kompara ního stupn , výstupní relé  z stane
v nezm n né  poloze. V opa ném p ípad  ihned p eklopí své výstupní kontakty. Je-li zadáno asové
zpožd ní 0s, je deaktivováno.
c) ob ma kompara ním stup m je možné p i adit hysterezi pro sepnutí/rozepnutí od nastavené 
kompara ní hodnoty. Hysterezi se nastavuje v %rozsahu m ení.
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- nastavení kompara ních stup  pro funkci FAULT 
funkce FAULT signalizuje sníženou citlivost senzoru, zp sobenou jak špatným nastavení výchozí „0“
hodnoty senzoru, tak i poruchou samotného senzoru. Klesne-li výstupní proudová hodnota senzoru pod 
nastavenou mez - FAULT, detektor  p eklopí kontakty výstupního relé FAULT a inicializuje žlutou LED 
na elním panelu. Funkce FAULT má i svojí horní hranici, po jejímž p ekro ení se do EEPROM p ístroje
zapíše stav p ekro ení rozsahu m ení detektoru.

- nastavení funkce RESET 
Funkce RESET je v továrním nastavení DEAKTIVOVANÁ. Je-li zvoleno v konfiguraci "RESET“
(Setrvání v hlášení po snížení koncentrace) z stávají výstupní kontakty v poloze odpovídající 
poplachovému stavu i po odezn ní tohoto stavu. Výstupní kontakty lze vrátit do výchozí polohy pouze 
stiskem tla ítka RESET. Funkce RESET je ve standardním nastavení deaktivována, 
Nastavení funkce RESET je d ležité v p ípadech, kde lze p edpokládat výskyt koncentrací m eného plynu
i ve vyšších koncentracích než je rozsah m ení detektoru. Zde by mohlo dojít vlivem nedostatku kyslíku
k poklesu výstupního signálu katalytických senzor , a koli by byl m ený plyn p ítomen

KALIBRACE
kalibraci detektoru je nutné provád t dle interval  uvedených v kalibra ním list  každého detektoru. Na 
vyžádání m žeme kalibraci p ístroje provést p ímo na míst  jeho instalace, nebo po zaslání na našem
servise KR PROTECT s.r.o., Baarova 19, Praha 4. 
Pro kalibraci používejte výhradn  kalibra ní plyn! Zkušební plyn dodávaný ke zkouškám detektor  nelze 
pro ú ely kalibrace použít! Detektor lze kalibrovat až po d kladné stabilizaci m ícího senzoru. (alespo  po 
24hodinách provozu). Kalibraci je možno provést komfortn  pomocí PC a konfigura ního SW nebo 
manuáln .
Manuální kalibrace: 
Do konektoru ADAPTER p ipojte adaptér pro manuální kalibraci nebo  USB adaptér, pop . propojte  dv
sousední dutinky v levém dolním rohu konektoru ADAPTER (bez tohoto propojení jsou tla ítka pro 
kalibrování nefunk ní).
1) nastavení výchozího m ícího bodu – 0%: 
po ádné stabilizaci detektoru p ive te pomocí kalibra ního nástavce a 
pr tokom ru na senzor istý nekontaminovaný vzduch, nebo dusík. Po 
stabilizaci výstupního signálu prove te následující sekvenci: 
- stiskni tla ítko SET/TEST a p idržuj
- zárove  stiskni tla ítko RESET
- uvolni tla ítko RESET 
- uvolni tla ítko SET/TEST 
- tiskni a uvolni tla ítko RESET 
Po provedení této sekvence bude p i azena istému  vzduchu hodnota 0%.
2) nastavení horního bodu výstupní charakteristiky – 100%: 
pomocí kalibra ního nástavce a pr tokom ru p ive te na senzor kalibra ní plyn o koncentraci odpovídající
hornímu m ícímu rozsahu detektoru. Doporu ená rychlost proud ní je 0,3l /min. Po stabilizaci výstupního
signálu prove te následující potvrzení: 
- stiskni tla ítko MODE a p idržuj
- zárove  stiskni tla ítko RESET
- uvolni tla ítko RESET 
- uvolni tla ítko MODE 
- tiskni a uvolni tla ítko RESET 
Po provedení této sekvence bude p i azena použité kalibra ní koncentraci plynu hodnota 100% rozsahu. 
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KONFIGURA NÍ NASTAVENÍ 
Nastavení detektoru je možné provést pomocí USB adaptéru a PC s konfigura ním SW, nebo pomocí
tla ítek umíst ných na horní desce s elektronikou. 
Dále je popsána konfigurace pomocí tla ítek:
Pro nastavení detektoru do módu konfigurace stiskn te tla ítko MODE.
- každým dalším stiskem tla ítka MODE se vybere funkci která požaduje nastavit v po adí dle následující 

tabulky ( ádky .1÷5), p i emž pro nastavovaný parametr se rozbliká pat i ná LED dioda - pro 
stabiliza ní interval žlutá LED, pro alarmy p íslušná ervená LED. 

- hodnotu požadované funkce nastavujte po tem stisk  tla ítka SET/TEST

Tabulka nastavení konfigurace detektoru pomocí TLA ÍTEK:

po
adí

VÝB R FUNKCE 
postupn , stiskem
tla ítka MODE 

SIGNALIZACE
signalizace detektoru jako potvrzení o 
vybrané funkci 

NASTAVENÍ FUNKCE 
po tem stisk  tla ítka SET 
nastavujte vybranou funkci 

1.
Stabiliza ní
interval

Blikání žluté LED 1 stisk = 10s 

2. ALARM 1 Blikání ervené LED ALARM 1 1 stisk = +5% rozsahu detektoru 

3. ALARM 2 Blikání ervené LED ALARM 2 1 stisk = +5% rozsahu detektoru 

4.
Kontrola
nastavení

Postupné problikávání všech LED, 
každá blikne tolikrát, kolikrát pro ní 
bylo stisknuto tla ítko SET 

Optická kontrola nastavení 
detektoru, po et stisk  SET = 
po et probliknutí dané LED 

5.
Potvrzení
nastavení

Probliknutí všech LED najednou Zápis do EEPROM p ístroje

Tla ítkem RESET  lze opustit nastavení bez uložení do EEPROM a zachování tak p vodního nastavení 
Nastavení a kalibrace pomocí PC a software pro nastavení je popsána v HELPu tohoto programu.

ÚDRŽBA
Správná innost m ení je podmín na pr b žným testováním a kalibrováním detektoru. Kalibraci detektoru 
m že provád t pouze osoba mající k této innosti autorizaci a to v  periodách uvedených v kalibra ním
list  detektoru. Kalibra ní list je nezbytnou sou ástí záru ního listu. Za správné provád ní údržby systému
detekce plyn nese plnou odpov dnost jeho uživatel. Výsledek každé údržby by m l být zaznamenáván, i 
když to není výslovn  požadováno 
Za ízení udržujte v istot  a pravideln ist te i otvory sloužící k p ívodu vzduchu k senzoru detektoru. P i
išt ní detektoru používejte neutrální istící prost edky, které nemohou ovlivnit jeho nastavení (kalibraci). 

Ov ení funkce detektoru – zkoušku funk nosti - doporu ujeme provád t minimáln  jednou za m síc. P i
funk ní zkoušce musí být aktivovány odpovídající funkce na detektoru v etn  spušt ní poplašných signál
a hlási  provozních poruch. Nezapome te, že aktivace výstupních relé m že být asov  zpožd na.
POZOR ! Funkci detektoru zkoušejte výhradn  zkušebním plynem o koncentraci nep ekra ující povolený 
rozsah m ení. Pro testování detektoru nepoužívejte zapalova  – koncentrace plynu v zapalova i p evyšuje
násobn  m ící rozsah detektoru (také nezaru uje minimální množství kyslíku).
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UPOZORN NÍ
Osoba pracující s p ístrojem musí být upozorn na na to, že použití p ístroje zp sobem, pro který není 
výrobcem ur en, m že zp sobit narušení elektrické ochrany p ístrojem poskytované.
Speciální vlivy:

- minimální doporu ená kompara ní hodnota pro nastavení alarmu u tohoto detektoru je 5% DMV 
- podmínkou funk nosti detektoru je p ítomnost kyslíku, v rozmezí 10% ÷ 25%Obj. O2

- v p ípad  m ení koncentrací plyn  zna n  p evyšující horní m ící rozsah detektoru, m že dojít v 
d sledku nedostatku kyslíku k deaktivaci alarm . V uvedených p ípadech používejte výhradn
detektory s aktivním nastavením funkce RESET. 

- n které substance (nap . na bázi silikonu, síry, fosforu, halogenové uhlovodíky) mohou zp sobit
nevratnou ztrátu citlivosti idla

Je-li k napájení p ístroje použito sí ové nap tí 230V, m že práce na otev eném p ístroji pod nap tím
vykonávat pouze osoba s p íslušnou odbornou zp sobilostí.
Ekologická likvidace tohoto za ízení je zajišt na v rámci kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

ROZMÍST NÍ VÝZNAMNÝCH SCHÉMA SVORKOVÉHO ZAPOJENÍ
SOU ÁSTEK  DETEKTORU (DEFAULT)

- zakreslená poloha výstupních  relé odpovídá detektoru 
p ipojenému k  napájení 
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MOŽNOSTI NASTAVENÍ VÝSTUPNÍCH RELÉ: 

NEGATIVNÍ LOGIKA POZITIVNÍ LOGIKA 

Po p ipojení p ístroje k napájení se výstupní relé
„natáhne“ do provozní polohy (C-NO). Zp t do klidové
polohy (C-NC) se relé vrátí  pouze v p ípad  „Porucha“ 
(„Alarm“) nebo výpadku napájení.

Po p ipojení p ístroje k napájení z stane výstupní relé
v klidové poloze (C-NC). K p eklopení výstupních
kontakt  relé (C-NO) dojde pouze v p ípad  alarmu.

P ístroj bez napájení, poloha relé = C-NC
P ístroj pod napájením, poloha relé = C-NO
„Porucha“ nebo „Alarmu“, poloha relé = C-NC 

P ístroj bez napájení, poloha relé = C-NC
P ístroj pod napájením, poloha relé = C-NC
„Alarm“, poloha relé = C-NO

Negativní logika je p ednastavená (default) pro 
funkci výstupního relé FAULT

Pozitivní logika je p ednastavená (default) pro 
funkci výstupních relé ALARM-1 a ALARM-2


