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23660 Miles Road,  #110  
Cleveland, Ohio 44128 USA
216-662-4899
โทรสาร: 216-662-4999 www.gastronics.com

นำเสนอโดย: นวัตกรรมด้าน
อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซแบบไร้สาย
ที่ใช้งานไดอ้เนกประสงค์...

ระบบสายไฟฟ้าแบบแข็ง GASTRONICS

อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ SL-Series

ผลิตภัณฑ์ SL-S คืออุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ 
ขนาด 4-20mA แบบสองสายซึ่งสามารถใช้ 
งานได้กับเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซเคมีไฟฟ้า 
หลายชนิดเพื่อวัดระดับก๊าซพิษ ผลิตภัณฑ์ 
นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานในสถานที่อันตราย 
ชั้น I ระดับ 2 ได้

ตัวส่ง TW-XP

ตัวส่งป้องกันการระเบิดขนาด 
4-20 mA รุ่น TW-XP นั้น 
สามารถใช้ได้กับเซ็นเซอร์จาก 
Gastronics ทุกรุ่น และจะมีรีเลย์ 
สัญญาณเตือนแบบ Hi และ HiHi 
ผลิตภัณฑ์ TW-XP นั้นมีทั้งรุ่น 
12-28 VDC และ 115/230VAC  
และยังสามารถอัพเกรดเป็นอุปกร
ณ์ตรวจวัดก๊าซแบบไร้สาย 
ได้โดยการเพิ่มชุดวิทยุและเสา 
อากาศอีกด้วย

ตัวส่ง TR-25

ผลิตภัณฑ์ TR-25 นั้นได้รับ 
การออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ 
ตรวจวัดก๊าซแบบเพลิสเตอร์หรือ 
อินฟราเรดขนาด 4-20 mA  
เพื่อตรวจหาก๊าซที่ติดไฟได้ 
หรือ CO2

ชุดควบคุม RG3-RTU

ชุดควบคุม Gastronics RG3-RTU คืออุปกรณ์ที่สามารถตั้งโปรแกรม 
เพื่อควบคุมแอนะล็อกอินพุต 6 ชุด รีเลย์เอาต์พุต 4 ชุด แอนะล็อก 
เอาต์พุต 2 ชุด และดิจิทัลอินพุต 8 ชุด และยังมีรุ่น RS232/485  
ที่สามารถใช้งานกับ Modbus-RTU และกับวิทยุมาตรฐานของ  
Gastronics ด้วย ภาพประกอบ (ทางด้านขวา) คือชุดควบคุม  
RG3-RTU ในกรอบ Nema-4X พร้อมด้วยที่ชาร์จแบบสายและ 
แบตเตอรี่สำรอง



ระบบการตรวจวัดก๊าซแบบไร้สายพร้อมด้วยตัวเลือกคลื่นวิทยุหลายรูปแบบ - UHF / VHF , GPRS/GPS , LEO SATELLITE , ISA100.11a

ทรงพลังและพกพาได้! 
สถานีตรวจสอบแบบปรับเปล่ียนได้ True Wireless®

อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ True Wireless® รุ่น TW-XP นั้นได้รับการอนุมัติตามมาตรฐานการ 
ป้องกันการระเบิดชั้น I ระดับ 1 พร้อมด้วยเทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม UHF/ 
VHF/220MHz, GPRS/GPS, LEO ขนาด 6 วัตต์ และเทคโนโลยีวิทยุ ISA100.11a TW-XP 
มีเซ็นเซอร์ก๊าซสองชุดและ I/O ชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์ในรูปแบบการใช้งาน
อันหลากหลาย
ระบบนี้สามารถใช้งานร่วมกับหน่วยภายนอก 254 หน่วยต่อช่องทางการสื่อสารทางวิทยุผ่าน
ทางสถานีและอุปกรณ์สถานีฐานแบบพกพา สถานีฐานนั้นส่งผ่านข้อมูลทางระบบ Modbus-
RTU ไปยัง DCS และ SCADA และสามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์การแพร่กระจายเคมี 
ระบบ SAFER

สถานีฐานเครื่องส่ง 
แบบพกพา

TW-XP 
อุปกรณ์ตรวจวัด 
ก๊าซอเนกประสงค์  
(แสดงพร้อมเซ็น 
เซอร์ก๊าซตัวเดียว)

TW-XP 
พร้อมด้วย 
เสาอากาศ 
ISA100.11a 
w/2.4GHz 
XP

ระบบสาย 
เคเบิลแบบ 
ปลั๊กแอนด์ 
เพลย์เพื่อเชื่อม 
ต่ออย่างรวด 
เร็วสำหรับการ 
ตั้งค่าอย่าง 
รวดเร็ว

ไฟและเสียง 
สัญญาณเตือน 
อัตโนมัติ

สถานีเรียก 
ในกรณีฉุกเฉิน

สมอดินแบบถอนได้

สถานีสแตนด ์
อะโลนชาร์จ 
ประจุไฟฟ้าแบตเต 
อรี่ด้วยแสง 
อาทิตย์

ใช้งานได้กับสถานที่ 
ปฏิบัติการระยะไกล 
254 
แห่งต่อหนึ่งช่องวิทยุ

ก๊าซที่ ใช้ได้สำหรับ 
อินพุตเซ็นเซอร์ก๊าซ 
1

สารติดไฟได้ • 
(แคตตาไลติกหรืออินฟราเรด)
VOC’s (โฟโตไอออนไนเซชั่น)• 
คาร์บอนไดออกไซด์ • 
(อินฟราเรด)
ก๊าซที่ใช้ได้สำหรับอินพุตเซ็นเซอร์ก๊าซ 2

แอมโมเนีย• 
คลอไรน์• 
คลอไรน์ไดออกไซด์• 
คาร์บอนมอนออกไซด์• 
ไฮโดรเจน• 
ไฮโดรเจนคลอไรด์• 
ไฮโดรเจนไซยาไนด์• 
ไฮโดรเจนฟลูโอไรด์• 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์• 

คุณสมบัติหลัก
มาตรฐาน UL/CSA ช้ัน I, ระดับ 1• 
เทคโนโลยีวิทยุหลายรูปแบบ• 
เซ็นเซอร์ก๊าซแบบคู่• 
ช่องเสียบอินพุตและเอาต์พุตหลายช่อง• 
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลพร้อมด้วยนาฬิกาตามเวลาจริง• 
สามารถเปิดและปิดโหมดเงียบจากระยะไกลได้จาก • 
เคร่ืองส่ง
ส่งข้อมูลทางอินฟราเรด• 
แสดงความถ่ีของโปรแกรมบนหน้าจอของอุปกรณ์ • 
ภาคสนาม
อุปกรณ์เสริมระบบสายเคเบิลช้ัน I ระดับ 2 เพ่ือการ • 
ติดต้ังอย่างง่ายดาย
ใช้พลังงานน้อย• 
ตัวเลือกกำลังไฟฟ้า 12 - 28 VDC, 115/230 VAC• 
อุปกรณ์เสริมแบตเตอร่ีลิเธียม ISA100.11a• 

รายการ I/O อุปกรณ์ภาคสนาม
อินพุตเซ็นเซอร์ก๊าซแบบพัลลิสเตอร์สำหรับ • 
แคตตาไลติก อินฟราเรด และ P.I.D
อินพุตเซ็นเซอร์ก๊าซเคมีไฟฟ้าสำหรับพิษและ • 
เซ็นเซอร์ออกซิเจน
อินพุตดิจิทัล สูงหรือต่ำ ต้ังเตือนด้วยตัวเอง• 
4-20mA and 0-5VDC Inputs scalable to  • 
4.0-20.0, 0-1.00, 3.00, 5.00, 10.00, 5.0, 
10.0, 20.0, 25.0, 50.0, 100.0, 50, 100, 200, 
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
360, -50 - +50, -50 - +150, พร้อมคุณสมบัติ 
การต้ังค่าหน่วยการวัดผลเป็น mA, %, ppm, 
โวลต์ เซลเซียส ฟาเรนไฮต์ และดีกรี
เอาต์พุต 4-20mA• 
รีเลย์เอาต์พุตแบบคู่• 

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบสแตนด์อะโลน ในพื้นที่อันตรายชั้น I ระดับ 2  
สถานีตรวจสอบอเนกประสงค์ชนิดนี้มีระบบการติดตั้งแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ 
เพื่อการใช้งานที่ง่ายดายและรวดเร็ว ส่วนประกอบแบบไร้สายทั้งหมดของ  
Gastronics นั้นสามารถใช้งานร่วมกันได้ ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การใช้งานได้อย่างครบถ้วน

ภาพประกอบ (ด้านบน) แสดงสถานีพลังงานแสง 
อาทิตย์สามขาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ก๊าซสามตัว ปุ่มเรียก 
ฉุกเฉิน และไฟ/เสียงสัญญาณเตือน

ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ 
การแพร่กระจายเคมีระบบ 

SAFER หรือระบบ 
DCS/SCADA  อื่นๆ 

ได้อย่างง่ายดาย

ชั้น I ระดับ 1 จุดต่อจุด

RG3 RTU
ผสมผสานระบบการตรวจจับก๊าซ 
แบบไร้สายเข้ากับระบบการควบคุม 
และตรวจสอบแบบไร้สาย มี 
แอนะล็อกอินพุต 6 ชุด ดิจิทัล 
อินพุต 8 ชุด รีเลย์เอาต์พุต 4 ชุด 
และ RS232/485 (Modbus-RTU)

สถานีฐานแบบแขวนผนัง 
RG9-RTU
ขยายได้สูงสุดถึง 500 I/Oไฮโดรเจนซัลไฟด์อัตราการ • 

กระจายสูงสุดถึง 500 I/O 
อุณหภูมิ (60°C) EC แข็ง 5 ปี 
ไนตริกออกไซด์• 
ไนโตรเจนไดออกไซด์• 
ออกซิเจน• 
ฟอสจีน• 
ฟอสฟีน• 
ซัลเฟอร์ไดออก• ไซด์

วิทยุแบบสองทาง

วิทยุแบบสองทาง

วิทยุแบบสองทาง

วิท
ยุแบบสองทาง

วิทยุแบบสองทาง

แอนะล็อกเอาต์/
ดิจิทัลเอาต์

แอนะล็อกอิน/
ดิจิทัลอิน

ในปัจจุบันอุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซ True Wireless®  
ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในชั้น I ระดับ 1 พลังสูงสุด  
6 วัตต์แล้ว!


