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• Jednoczesny pomiar do 6 gazów
• Różne metody pomiarowe
• Zliczanie wartości STEL (NDSCh) i TWA (NDS)
• Odczyt w ppm lub % objętości
• Czas pracy 170 godzin
• Możliwość pracy w strefie 0
• Archiwizacja danych przez 4 miesiące
• Programowane progi alarmowe
• Silny alarm dźwiękowy 103 dB przy 1 m
• Alarm optyczny widoczny z każdej strony
• Możliwość wyposażenia w pompkę prubkującą
• Praca w sieci kilku urządzeń

BM25
Przenośny system detekcji

TYP BM25

Opis przenośny detektor gazów wybuchowych,  toksycznych lub tlenu do monitorowania obszaru

Ilość cel pomiarowych maksymalnie 5 gazów

Metoda pomiarowa katalityczna, elektrochemiczna, absorbcji podczerwieni (IR), fotojonizacyjna (PID)

Rozmiar 425 mm x 160 mm x 130 mm

Waga 6,8 kg

Obudowa odporna na uderzenia, poliwęglan

Poziom ochrony IP

Temperatura pracy od -20 °C do 55 °C

Zakres wilgotności pracy 15 - 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Zakresy pomiarowe gazy wybuchowe: 0-100% DGW co 1 % 
O2 (tlen): 0 - 30 % objetości co 0,1 % 
CO (tlenek węgla): 0 - 1000 ppm co 1 ppm 
H2S (siarkowodór): 0 - 100 ppm co 1 ppm 
H2 (wodór): 0 - 2000 ppm co 1 ppm 
SO2 (dwutlenek siarki): 0-30 ppm co 0,1 
Cl2 (chlor) :0-10 ppm co 0,1 ppm  
NO2 (dwutlenek azotu): 0-30 ppm co 0,1 ppm 
NO (tlenek azotu): 0-300 ppm co 1 ppm 
HCl (chlorowodór): 0-30 ppm co 0,1 ppm  
HCN (cyjanowodór): 0-10 ppm co 0,1 ppm 
NH3 (amoniak): 0-1000 ppm co 1 ppm  
PH3 (fosforowodór): 0-1 ppm co 0,01 ppm  
AsH3: 0-1 ppm co 0,01 ppm 
SiH4: 0-50 ppm co 0,1 ppm 
C2H4O (tlenek etylenu): 0-30 ppm co 0.1 ppm 
CO2 (dwutlenek węgla): 0-5% objętości co 0,1 %  
C2H8 (izobutylen): 0-2000 ppm co 1 ppm

Wyświetlacz graficzny LCD w włączanym podświetleniem

Alarmy alarm dźwiękowy: 103 dB przy 1 m 
ultra jasne diody LED widoczne z każdej strony

Bateria NiMH (170 godzin pracy), czas ładowania 4,5 godziny

Czas pracy 170 godzin ciągłej pracy

Rejestracja zdarzeń przechowywanie wszystkich danych pomiarowych dotyczących różnych zdarzeń

programowalna częstotliwość zapamiętywania pomiarów, ustawienia okresu regularnych zapisów pomiarów, pamięć pozwala na 
zapisanie 200 tys. danych

Zatwierdzenia ATEX: II 1 G / EEx ia IIC T4; I M1 / EEx ia I   
II G / EEx ia d IIC T4; I M2 / EEx ia d I (dla wersji wyposażonej w sensor IR w wykonaniu przeciwwybuchowym) 
IECEx

Kalibracja maksymalny zalecany czas między kalibracjami 6 miesięcy
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Opis urządzenia

Bezpieczeństwo w każdym miejscu pracy 

Detektor przenośny BM25 jest szczególnie przydatny przy pracach 
remontowych, konserwacyjnych, tam gdzie pracownicy muszą 
przebywać tylko przez krótki czas. Jest używany tam, gdzie nie ma 
zainstalowanego stałego systemu detekcji gazów, np. w studzienkach, 
tunelach, kanałach, na oczyszczalniach ścieków, w zbiornikach, 
w górnictwie podziemnym. Przydatny także w działaniach ratowniczych. 

Różne tryby pracy
Wersja pojedyńcza

Przywołanie alarmu

Przekazywanie alarmu

Zasilanie urządzenia - praca długoterminowa

1 błysk / 1 s
1 sygnał / 1 s

Przekazanie alarmu

1 błysk / 2 s
1 sygnał / 2 s

1 błysk / 2 s
1 sygnał / 2 s

Iskrobezpieczny moduł 
zasilający
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Przenośny system BM25 został zaprojektowany pod kątem 
użytkowania w trudnych warunkach, aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracownikom niezależnie od miejsca wykonywania pracy. 
Bardzo głośny sygnał alarmowy oraz bardzo długi czas pracy 
sprawiają, że BM25 jest oczywistym wyborem wśród przyrządów 
przeznaczonych do wykrywania gazów dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi w pracy. Grupa pracowników jest chroniona 
jednocześnie przed zagrożeniami ze strony gazów wybuchowych, 
toksycznych lub niedoboru tlenu.

•  Ultra jasna sygnalizacja optyczna
•  Silny alarm dźwiękowy 
•  Do 170 godzin ciągłej pracy

1 błysk / 2 s
1 sygnał / 2 sWypadek?

Wyślij sygnał alarmowy

Przekazanie 
alarmu
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Pozostałe cechy urządzenia

Certyfikacja ATEX
BM25 został zaprojektowany i wykonany zgodnie z nowymi 
przepisami ATEX wg dyrektywy 94/9/WE, dzięki czemu 
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa nawet w Strefie 0. 
 
Wyświetlacz graficzny
Wyświetlacz LCD jest automatycznie podświetlany w czasie alarmu 
oraz awarii przyrządu. Użytkownik ma także możliwość ręcznego 
włączenia podświetlenia. Pozwala to na odczytanie pomiarów 
nawet w słabo oświetlonych miejscach. Wyświetlacz: 
•  Wyświetla wszystkie wykrywane gazy (maksymalnie 5) oraz 

jednostki miary
• Informacje dodatkowe: data i czas
• Minimalna i maksymalna wartość wykryta (z pamięci)
• NDS i NDSCh
• Czas pracy (w postaci paska graficznego)
 
Alarm wizualny
Czerwona lampa sygnalizacyjna umieszczona na wierzchu przyrządu 
zapewnia widoczną sygnalizację optyczną w przypadku alarmu. 
Światło lampy jest widoczne ze wszystkich stron przyrządu.Metalowa 
osłona nad lampą chroni ją przed uszkodzeniem mechanicznym. 
 
Alarm dźwiękowy
Dźwiękowy sygnał alarmowy został przystosowany do działania 
w bardzo głośnych środowiskach, a jego natężenie wynosi 103 dB 
w odległości 1 m.
 
Przekaźniki
• 1 programowany przekaźnik alarmowy
• 1 przekaźnik awaryjny
• 2 wejścia TOR
 
Przechowywanie danych
Przyrząd BM 25 przechowuje wszystkie dane pomiarowe dotyczące 
różnych zdarzeń. Częstotliwość zapamiętywania pomiarów 

jest programowana i pozwala na ustawienie okresu regularnych 
zapisów pomiarów. Pamięć pozwala na zapisanie 200 tys. danych. 
 
Progi alarmowe
• 2 progi alarmów chwilowych dla każdego kanału dla gazów 
wybuchowych i toksycznych
•  Alarmy NDSCh/NDS dla gazów toksycznych:  

wartość średnia dla 15 minut i 8 godzin
• 2 progi alarmów dla tlenu – przekroczenie w górę i w dół 
(opcjonalnie 2 w dół)
 
Łatwa i bezpieczna obsługa detektora BM25
Po włączeniu BM25 przyrząd ten wykonuje autotest, podczas 
którego sprawdzane są jego funkcje i elementy. W razie potrzeby 
może być wykonane
automatyczne zerowanie. Następnie przyrząd przechodzi do trybu 
pomiarów, w którym dokonuje stałych pomiarów wszystkich 
zaprogramowanych
gazów. Oprogramowanie COM 2100 umożliwia łatwą konserwację 
przyrządu oraz odczytywanie wszelkich danych zapisanych 
w BM25:
• Wyświetlanie wszystkich informacji dla każdego kanału: wartości 
i jednostki pomiaru
• W przypadku awarii ułatwia wykrycie usterki
• Łatwe programowanie BM 25 i kanałów
• Łatwa kalibracja kanałów
• Raport o stanie przyrządu BM 25
• Wizualizacja i zapisywanie przechowywanych danych
• Menu chronione hasłem
• Inteligentna ładowarka w komplecie
• Wbudowana pompka z kontrolą przepływu
 
Komunikacja między BM 25 a komputerem realizowana jest za 
pomocą interfejsu.RS 232. Istnieje możliwość podłączenia stałego 
zasilania nawet w strefie zagrożonej wybuchem.
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Jak zamówić

NR KATALOGOWY OPIS

OM 6514872-K12300 Detektor BM25 - DGW, CO, H2S, O2

OM 6514872-K02300 Detektor BM25 - DGW, H2S, O2

OM 6514872-K10300 Detektor BM25 - DGW, CO, O2

OM 6514872-K00300 Detektor BM25 - DGW, O2

OM 6514872-K03J50 Detektor BM25 - DGW, O2, CO/H2S, SO2

OM 6514872-K02350 Detektor BM25 - DGW, H2S, O2, SO2

OM 6514872-K103Q0 Detektor BM25 - DGW, CO, O2, CO2

OM 6514872-K67300 Detektor BM25 - DGW, NH3, Cl2, O2

OM 6514872-K09J30 Detektor BM25 - DGW, PH3, CO/H2S, O2

OM 6514872-K12301 Detektor BM25 - DGW, CO, H2S, O2, pompka

OM 6514872-K02301 Detektor BM25 - DGW, CO, H2S, pompka

Detektor wielogazowy BM25, typowe konfiguracje

Konfiguracje niestandardowe

Urządzenie dostarczane z następującymi akcesoriami:
adapter kalibracyjny, instrukcja obsługi.

Akcesoria

NR KATALOGOWY CELKI POMIAROWE POBÓR GAZÓW

OM 6514872- Sensory A - E F

1 - CO 5 - SO2 9 - PH3 D - NO K – LEL 0 - dyfuzyjny

2 - H2S 6 - NH3 A - HCl F - ETO Q - CO2 1 - pompka

3 - O2 7 - Cl2 B - HCN H - CO/High S - SiH4

4 - NO2 8 - ClO2 C - H2 J - CO/H2S T - ASH3

NR KATALOGOWY OPIS

OM 6511154 Uniwersalna ładowarka 230 VAC (czas ładowania 4,5 godz.) do BM25

OM 6111303 Ładowarka w wykonaniu iskrobezpiecznym do BM25

OM 6315862 Zestaw do połączenia w sieć (Alarm transfer kit, lenght 25 m) do BM25, 25 m

OM 6315863 Zestaw do połączenia w sieć (Alarm transfer kit, lenght 50 m) do BM25, 50 m

OM 6315864 Zestaw do połączenia w sieć (Alarm transfer kit, lenght 100 m) do BM25, 100 m

OM 6311085 Zasilacz w wykonaniu iskrobezpiecznym (IS Trickle Charge Kit, lenght 25 m) do BM25, 25 m

OM 6311089 Zasilacz w wykonaniu iskrobezpiecznym (IS Trickle Charge Kit, lenght 50 m) do BM25, 50 m

OM 6311093 Zasilacz w wykonaniu iskrobezpiecznym (IS Trickle Charge Kit, lenght 100 m) do BM25, 100 m

WLOGUSB Datalink do BM25 (łącze danych do komputera PC, USB)


