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iNet - System zarządzania flotą detektorów przenośnych

Firma Industrial Scientific za cel swojej działalności postawiła 
maksymalne zredukowanie wypadków wśród ludzi pracują-
cych w strefach potencjalnie zagrożonych lub mających stycz-
ność z substancjami niebezpiecznymi jak gazy palne, toksycz-
ne, duszące. Należy pamiętać, że nie wystarczy wyposażyć 
pracowników w najlepsze detektory, Każda osoba znajdująca 
się w strefie niebezpiecznej posiadająca najbardziej niezawod-
ny detektor, nie jest bezpieczna jeśli niewłaściwie korzysta 
z posiadanego urządzenia, źle interpretuje wyniki pomiarów 
lub urządzenie było niewłaściwie serwisowane. Zakup i posia-
danie detektorów gazów spełniającego podstawowe wymaga-
nia jest relatywnie proste. Znacznie więcej trudności przyspa-

rza utrzymywanie detektorów w ciągłej gotowości do pracy, 
skalibrowanych, posiadających sprawne sensory pomiarowe, 
naładowane baterie i prawidłowo zaprogramowane progi 
alarmowe. Kolejną trudnością w użytkowaniu personalnego 
systemu detekcji jest dostęp do informacji i danych pomiaro-
wych z detektorów oraz ich prawidłowa interpretacja. Badania 
i dane statystyczne pokazują, że każdy detektor był w trybie 
alarmu średnio raz na 10 dni. Oznacza to sytuację mogącą 
stanowić realne zagrożenie dla życia, zdrowia, a nawet bez-
pieczeństwa użytkowanej instalacji lub obiektu, o której admi-
nistrator systemu detekcji może nigdy się nie dowiedzieć lub 
dowiedzieć się za późno.

Trzy podstawowe zasady niezawodnego personalnego systemu detekcji gazów 
w przedsiębiorstwie

NIEZBĘDNY SPRZĘT BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE SKUTECZNY SERWIS
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Każdy sprawnie działający system detekcji opiera się o trzy 
podstawowe zasady: sprawny i niezawodny sprzęt, bezpiecznie 
postępowanie pracowników oraz skuteczny serwis 24 godzin 
na dobę, 7 dni w tygodniu.

Sprawny i niezawodny sprzęt oznacza posiadanie detektorów 
sprawdzonych i renomowanych producentów, odpornych 
na szkodliwe warunki przemysłowe i środowiskowe, 
posiadających właściwe zakresy pomiarowe i odpowiednie 
wyposażenie dodatkowe. Firma Automatic Systems Engineering 
jest dostawcą detektorów produkcji Industrial Scientific 
światowego lidera w dziedzinie detekcji gazów. W naszej gamie 
urządzeń są detektory jedno oraz wielogazowe, wykorzystujące 
różne metody i technologie pomiarowe umożliwiające sprawną 
i dokładną detekcję kilkuset różnych substancji w powietrzu.

Bezpieczne nawyki, bezpieczne postępowanie to zespół 
nawyków bezpiecznego postępowania pracowników 
(użytkowników detektorów przenośnych) na którego składają 
się przede wszystkim takie działania jak: używanie detektorów 
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, 
odbywanie szkoleń z zakresu eksploatacji posiadanego sprzętu 
i niebezpieczeństw towarzyszących codziennej pracy. 

Używanie detektorów przenośnych zgodnie z ich celem 
i zaleceniami producenta to nie wszystko. Dla zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa pracowników należy czytać 
dane pomiarowe z eksploatowanych urządzeń, analizować 
sytuacje alarmowe (wystąpienia podwyższonych stężeń 
substancji niebezpiecznych), ich przyczynę, czas występowania 
oraz stosowną reakcję pracowników.

Wszystkie detektory przenośne Industrial Scientific 
są wyposażone w pamięć i moduł archiwizacji pomiarów 
umożliwiające gromadzenie danych pomiarowych przez wiele 
dni, tygodni z każdego sensora pomiarowego. Wszystkie 
te informacje (przebiegi poszczególnych stężeń, alarmy, 

podwyższone stężenia, daty kalibracji) są łatwo dostępne i nie 
trzeba prowadzić osobnych rejestrów.

Kolejnym działaniem w znaczny sposób poprawiającym 
bezpieczeństwo jest test funkcjonalny (bump test) detektorów 
przed każdym użyciem. Test funkcjonalny to nie kalibracja 
tylko szybkie sprawdzenie sprawności detektora poprzez 
podanie krótkotrwałych impulsów gazu wzorcowego. Podczas 
testu funkcjonalnego sprawdza się odpowiedź detektora 
poprzez analizę charakterystyki narastania pomiaru stężenia. 
Test funkcjonalny wykonany każdorazowo przed użyciem 
detektora daje całkowitą pewność, że dane urządzenie 
jest sprawne i nie zawiedzie użytkownika.

Sprawny skuteczny serwis jest podstawą funkcjonowania 
wielu różnych urządzeń technologicznych. Detektory bez 
serwisu stają się bezużyteczne. Przedsiębiorstwo użytkujące 
znaczną ilość detektorów przenośnych wymaga specjalnej 
opieki serwisowej. Duża ilość detektorów to dziesiątki terminów 
kalibracji, testów funkcjonalnych, setki zamiennych sensorów, 
zużywające się baterie i potrzeba ich ładowania. Przeoczenie 
terminu wymaganej kalibracji, opóźnienie w dostawie celek 
pomiarowych to typowe problemy użytkownika bądź serwisanta, 
powodujące niezdatność do użytku posiadanych detektorów. 

Najczęściej serwis detektorów powierzony jest firmie 
zewnętrznej, jak np. autoryzowany przez producenta serwis 
dostawcy. W innym przypadku serwis prowadzony jest przez 
odpowiednio przeszkolony przez dostawcę posiadanych 
urządzeń personel użytkownika. To drugie rozwiązanie 
jest mniej zalecane ze względu na mniejsze doświadczenie 
serwisowe i potrzebę podzielenia posiadanego czasu pomiędzy 
zagadnienie związane z bieżącym działaniem zakładu jak, 
np.: utrzymanie produkcji, wydobycia. Detekcja jest usługą 
dla przemysłu poprawiającą bezpieczeństwo pracowników 
i nie powinna obarczać użytkowników zagadnieniami 
serwisowymi
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Jeden system łączący w sobie wszystkie te wymagania?

Na jakiej zasadzie działa iNet?

Dlaczego by nie połączyć wszystkich trzech zganień w jedną 
całość? Jeden spójny system zapewniający dostęp do najnow-
szych detektorów, wymuszający bezpieczne użytkowanie sprzę-
tu, dostęp do danych pomiarowych, informacje o alarmach 
i gwarantujący ciągły serwis. 

Odpowiedzią jest iNet – system zarządzania flotą detektorów 
przenośnych w przedsiębiorstwie. iNet łączy w sobie zespół roz-
wiązań technicznych, organizacyjnych i finansowych, dających 
użytkownikowi rozwiązanie całościowe.

Usługa iNet upraszcza użytkowanie detektorów gazów, ich 
serwis, kalibrację oraz administrację i kontrolę nad wydatkami. 
Użytkownik końcowy korzysta jedynie z detektorów oraz 
stacji dokujących, kalibrując detektory oraz wykonując testy 
funkcjonalne. Konfiguracja i zarządzanie flotą detektorów 
odbywa się za pomocą aplikacji internetowej iNet Control 

dostępnej z poziomu każdego komputera PC. System umożliwia 
zdalne administrowanie, zarządzanie oraz kalibrowanie 
detektorów na całym obiekcie, wgląd w status urządzeń: 
stan i zużycie celek pomiarowych, informacje o alarmach 
i przekroczeniach dopuszczalnych stężeń oraz aktualizacja 
oprogramowania.


