
PolyGard2 ®   GC-06
centrala systemu detekcji gazów

OPIS
GC-06  to  jednostka  centralna  systemu  detekcji 
gazów PolyGard2® umożliwającego monitorowanie 
gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu.
Centrala,  z  użyciem  modułów  rozszerzeń 
umożliwia nadzór max. 96 detektorów cyfrowych  i 
max. 32 detektorów analogowych (4-20mA).
Centrala  umożliwia  zaprogramowanie  4  progów 
alarmowych dla każdego detektora, w standardze 
wyposażona  jest  w  5  bezpotencjałowych  wyjść 
stykowych (4 progów alarmowych i awarii) oraz 2
wyjść analogowych 4-20mA, które można dowolnie
zaprogramować (np.tworząc strefy).
Opcjonalnie z użyciem modułów rozszerzeń EP-06
centrala  może  kontrolować  do  32
bezpotencjałowych wyjść stykowych oraz 16 wyjść
analogowych. 
GC-06  jest  wyposażona  w  układ  samotestujący
powiadamiający  w  przypadku  awarii  oraz  układ
monitorujący podłączone detektory. 
Panel czołowy centrali wyposażony jest w 4 diody
sygnalizujące  zasilanie,  1  i  2  poziom  alarmu  i
awarię oraz 6 przycisków nawigacji po menu.
Centrala  GC-06 występuje  w wersji  standardowej
montowanej  na  szynę  35mm  lub  w  wersji  2
modułowej  z  panelem  wyjść  sterujących 
montowanym na szynę oraz panelem czołowym w 
wersji montowanej na drzwi rozdzielnicy.
Opcjonalnie  moduł  pamięci  rejestrujący  i 
przechowujący  dane  o  mierzonych  wartościach, 
alarmach i awariach.
Opcjonalnie  wyjście  RS485  ModbusRTU  lub 
BACnet dla oproramowania SCADA lub BMS.

ZASTOSOWANIA
System  PolyGard2® z  centralą  GC-06  sprawdza  się  w  wielu  aplikacjach  przemysłowych  i 
komercyjnych.  Jest  przeznaczony  do  instalacji  w  różnych  pomieszczeniach  w  tym  także  w 
pomieszczeniach  zagrożonych  wybuchem  (strefa  1  i  2)  przy  wykorzystaniu  detektorów 
PolyXeta2® .  Dzięki  ogromnym możliwościom konfiguracyjnym  i  licznym funkcjom system 
może być dopasowany do praktycznie każdej aplikacji w budownictwie mieszkaniowym (garaże, 
kotłownie), budownictwie komercyjnym (parkingi  podziemne, kotłownie, instalacje klimatyzacji 
zawierające freony, lokale gastronomiczne), budownictwie komunalnym (oczyszczalnie ścieków, 
szpitale,  sterylizatornie,  laboratoria)  i  przemyśle  (ładowalnie  akumulatorów,  chłodnie,  gazy 
techniczne, hale ogrzewane promiennikami gazowymi, warsztaty, browary itp.).

Rys.2.Moduł GC-06 z obudową do montażu na 
drzwiach lub ścianie rozdzielnicy 

Rys.3.Widok wyświetlacza z aktualnym pomiarem



ZALETY WERSJI STANDARDOWEJ
– możliwość podłączenia do 96 detektorów cyfrowych (RS485) PolyGard2® PolyXeta2®

– możliwość podłączenia do 32 detektorów analogowych (4-20mA) PolyGard2® PolyXeta2®

– możliwość podłączenia detektorów PolyGard2® lub PolyXeta2® do detekcji ponad 50 
substancji wybuchowych, toksycznych, czynników chłodniczych lub tlenu 

– pomiar z każdego detektora wyświetlany naprzemiennie na wyświetlaczu centrali z 
podziałem na pomiar bieżący CV i wartość średnią AV (ważne przy gazach toksycznych)

– 4 dowolnie ustawiane progi alarmowe
– 5 dowolnie ustawianych bezpotencjałowych wyjść stykowych o różnych opcjach 

zadziałania (4 alarmowe oraz awaria)
– 2 dowolnie ustawiane wyjścia analogowe (4-20mA)
– 4 diody LED sygnalizacji zasilania, awarii oraz 1 i 2 poziomu alarmu
– 6 przycisków do poruszania sie po menu
– intuicyjne i proste menu w 6 dostępnych językach
– możliwość tymczasowego blokowania detektorów
– standardowa obudowa do montażu na szynę 35mm (wielkości 6 segmentów)
– poziom bezpieczeństwa SIL2 (Safety Integrity Level)

OPCJE
– 2 modułowa wersja centrali z obudową do montażu panelu czołowego na drzwiach lub 

ścianie rozdzielnicy
– możliwość zamontowania sygnalizatora braku zasilania podstawowego
– możliwość wbudowania wyjściowego portu komunikacyjnego RS485 dla protkołu 

ModBus RTU lub BACnet
– możliwość wyposażenia w wyjście USB do podłączenia modułu pamięci zbierającego 

dane pomiarowe oraz historię zdarzeń (alarmów i awarii)
– możliwość wyposażenia w zasilanie rezerwowe UPS z monitoringiem stanu baterii
– możliwość łączenia ze sobą central GC-06 i budowy rozległych systemów detekcji 

ROZSZERZENIA
– (EP-06)  możliwość  podłączenia  do  7  modułów 

rozszerzających  wejść/wyjść  EP-06 
umożliwiających  podłączenie  do  32  detektorów 
analogowych (łącznie z 4 wejściami centrali),  do 
32 dowolnie programowanych bezpotencjałowych 
wyjść  stykowych (łącznie  z  5 wyjściami  centrali) 
oraz 16 wyjść analogowych (łącznie z 2 wyjściami 
centrali), przedstawiony na rysunku 4.

– (PR-06)  możliwość  podłączenia  drukarki  za 
pomocą modułu PR-06 (rysunek 5).

– (RCP)  możliwość  podłączenia  zdalnego 
wyświetlacza  systemu  RCP  umożliwającego 
podgląd  stanu  systemu  w  innym  miejscu  niż 
miejsce  montażu  centrali  np.  w  pomieszczeniu 
ochrony, monitoringu czy centrali operatorskiej.

Rys.4.Moduł EP-06

Rys.5.Moduł PR-06



DANE TECHNICZNE
ELEKTRYCZNE
Zasilanie 24 VDC/AC -10% +20%
Zużycie prądu (bez opcji dodatkowych) 150mA, 4 W
Wejścia analogowe prądowe 4 – 20 mA, ochrona przed zwarciem i przeciążeniem, 

rezystor wejściowy 200Ω
Napięcie dla detektorów analogowych 24 VDC, max. 100mA / detektor
Wyjścia analogowe prądowe (2 szt.) 4 – 20 mA, ochrona przed zwarciem i przeciążeniem, 

rezystor wejściowy 500Ω
Przekaźnik alarmowy (4 szt.) 250 VAC, 5A, bezpotencjałowy, SPDT
Przekaźnik awarii (1 szt.) 250 VAC, 5A, bezpotencjałowy, SPDT

SYGNALIZACJA OPTYCZNA i MENU
Wyświetlacz 2 liniowy, 16 znaków w linii, podświetlany
Diody LED (4 szt.) Zasilanie, awaria, alarm 1 i alarm 2
Nawigacja 6 przycisków na panelu czołowym
Dostępne języki angielski, niemiecki, duński, angielski (USA), francuski, szwedzki

INTERFEJS MAGISTALI
Transmisja danych RS 485 / 19200 (DGC-Bus)

DETEKTORY I GAZY
Obsługiwane detektory PolyGard2® (typu SB2, WSB2, MSC2), PolyXeta2 lub inne 4-20mA
Gazy wg specyfikacji detektorów: wybuchowe, toksyczne, tlen

ZAKRESY PRACY i PRZECHOWYWANIA
Wilgotność 15-95% RH bez kondensacji
Temperatura pracy -5oC - +40oC (23oF - 104oF)
Temperatura przechowywania 0oC - +40oC (32oF - 104oF)
Ciśnienie atmosferyczne ± 10%

CECHY FIZYCZNE WERSJA STANDARDOWA
Obudowa z tworzywa ABS
Kolor RAL 7035 (jasno szary)
Wymiary obudowy 104 x 86 x 56 mm (4.1 x 3.4 x 2.2 cala)
Waga 0.3kg (0.8 lbs.)
Stopień ochrony IP40
Rodzaj instalacji Na szynę 35mm DIN
Zaciski przewodów   zasilanie:
                                  wyjścia:
                                  wejścia:

zaciski śrubowemax.2.5mm2 (14AWG)
2x sprężynowe min.0.5 max. 1.5mm2 (22 – 16 AWG)
sprężynowe min.0.5 max. 1.5mm2 (22 – 16 AWG)

CECHY FIZYCZNE WERSJA MONTOWANA NA DRZWIACH
Otwór pod montaż 164 x 127 mm (6.5 x 5 cali)
Wielkość obudowy panela GC 200 x 170 x 95 mm (7.9 x 6.7 x 3.7 cala)

CERTYFIKATY
EMC dyrektywa 2004/108/EC
dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
VDI 2053
EN 50545-1
EN 50271
EN 61010-1:2010
ANSI/UL 61010-1
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
CE



GWARANCJA
12 miesięcy na urządzenie, zgodnie z warunkami gwarancji producenta

OPCJE
Mrugająca dioda LED braku zasilania Zasilanie bateryjne, czas pracy 10h
Funkcja pamięci Pamięć pomiarów i zdarzeń (alarmów i awarii) z podaniem daty i godziny

czasokres pomiarów programowalny od 10 do 10'000 sekund
Dane wyjściowe w standardzie Excel na pamięci flash

Interfejs wyjściowy Modbus RTU RS 485 Transmisja wszystkich bieżących i średnich wartości, statusu alarmów i 
wejść urządzeń zewnętrznych.

Interfejs wyjściowy MainBus Możliwośc połączenia ze sobą kolejnych central GC06
Kontrola zewnetrznych sygnalizatorów Zasilanie 24VDC pomiar rezystancji 12kΩ, 0.5W, 5%

UWAGA
Możliwo ść  zastosowania  danej  opcji  dodatkowej  jest  uwarunkow ana  mo żliwo ściami  urz ądzenia,  wyj ść 
steruj ących, typem obudowy itp.  Niektóre opcje wykluczaj ą  zastosowanie innych.  Niektóre opcje mog ą 
także nie by ć dost ępne. Nale ży sprawdzi ć dost ępno ść wybranych opcji dodatkowych dla danego modelu 
przed zamówieniem.

OZNACZENIA KODOWE PRODUKTU

GC-06-XXXXXX-XX

Opcje

1XXXXX Dioda LED braku zasilania podstawowego

X1XXXX Wersja do zabudowy w drzwiach bez panelu

X2XXXX Wersja do zabudowy w drzwiach z panelem

X3XXXX Wersja do zabudowy w drzwiach z panelem blokowanym

XX1XXX Funkcja pamięci z portem i pamięcią USB 

XXX1XX Interfejs wyjściowy ModBus RTU RS485

XXX4XX Interfejs wyjściowy TLS RS485

XXXX1X Interfejs MainBus do podłączenia kolejnych central GC06

XXXXX1 Kontrola zewnętrznych sygnalizatorów

Przykład: Centrala CG06 z diodą LED sygnalizująca brak zasilania systemu, funkcją 
pamięci oraz kontrolą zewnętrznych sygnalizatorów

Kod zamówienia: GC-06-101001

Wszelkie  prawa  autorskie  zastrze żone.  Niniejsza  karta  katalogowa  nie  mo że  być  powielana,  dystrybuowana  ani  modyfikowana  w  żaden  sposób  ani  przy  wykorzystaniu  
jakichkolwiek środków bez zgody P.T.SIGNAL. Tre ść karty katalogowej oraz parametry urz ądzenia mog ą być zmienione bez uprzedzenia.

Wersja Specjalna



SCHEMAT POŁĄCZEŃ CENTRALI

TOPOLOGIA SYSTEMU POLYGARD2
Ilość  podłączonych  detekotrów  oraz  długość 
linii  można  zwiększać  za  pomocą  modułów 
segmentowych REP. Dzięki nim można różnie 
układać  segmenty  systemu  detekcji  tworząc 
system  wielosegmentowy  o  dużej  liczbie 
detektorów i/lub innych urządzeń np. modułów 
rozszerzeń  wejśc/wyjść  (EP-06).  Segmenty 
mogą  być  układane  w  formie  osobnych  linii 
przedstawionych  na  rysunku  7.  Taki  układ 
najczęściej  jest  wykorzystywany w systemach 
monitorujących różne piętra lub strefy obiektu. 
Innym  układem  jest  układ  składający  się  z 
segmentów  następujących  po  sobie  dzięki 
czemu możliwy jest układ jednoliniowy (rysunek 
8) o dużej długości np. do długich
hal  garażowych  lub  odległych 
linii  produkcyjnych.  Możliwe  są 
także  układy  mieszane.  W 
miejsce  modułu  REP  można 
także  użyć  modułu   rozszerzeń 
EP-06,  który  ma  wbudowaną 
funkcję nowego segmentu.

Rys.6.Opis wejść i wyjść centrali GC-06

Rys.7.Segmenty układane w osobnych liniach

Rys.8.Segmanty układane w jednej linii



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ SYSTEMU DETEKCJI DLA HALI GARA ŻOWEJ



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ SYSTEMU DETEKCJI DLA HALI GARA ŻOWEJ 2 POZIOMOWEJ



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ SYSTEMU DETEKCJI DLA HALI GARA ŻOWEJ Z WENTYLACJ Ą 
STRUMIENIOWĄ



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ SYSTEMU DETEKCJI DLA HALI GARA ŻOWEJ Z WENTYLACJ Ą 
STRUMIENIOWĄ I ROZDZIAŁEM NA CO I LPG



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ DLA STANDARDOWEJ KOTŁOWNI



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ DLA DUŻEJ KOTŁOWNI LUB HALI OGRZEWANEJ PROMIENNIKAMI



SCHEMAT POŁĄCZEŃ Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU ROZSZERZEŃ EP-06 JAKO MODUŁU SEGMENTOWEGO



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ DLA OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI I 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ DLA ŁADOWALNI AKUMULATORÓW



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ DLA CHŁODNI I MASZYNOWNI AMONIAKALNEJ



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ KILKU LINII DETEKCYJNYCH



PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁ ĄCZEŃ SYSTEMU DETEKCJI W STREFACH ZAGRO ŻENIA WYBUCHEM


