
 
 
 

МОБІЛЬНА ГАЗОВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ДЖЕРЕЛ  
ВИСОКОГО ТИСКУ  

 
Компактна переносна система B-DETECTION PLUS m розміром з валізку дозволяє прово-
дити надійні виміри складу повітря для дихання в будь-який час і в будь-якому місці. 
Забезпечує надійний і максимально точний контроль дотримання граничних значень СО, 
СО2, О2 згідно з DIN EN 12021: 2014 і, як опція, абсолютної вологості та залишкового мас-
ла (ЛОС).Вимірювання залишкового масла тільки на основі летючих органічних сполук 
(ЛОС). Калібрування датчиків на основі ізобутена. 
 

Різноманітні можливості B-DETECTION PLUS m  для проведення вимірювань:  
 Якість повітря для дихання в балоні вимірюється за допомогою стандартного вузла для 

відбору газу.  
 Опціонально вимірювання може здійснюватися безпосередньо на компресорі.  
 Можливо також проведення вимірювання якості всмоктуваного повітря перед впуском в 

компресор за допомогою насоса для навколишнього повітря (опція). 
 
Система управління приладу дозволяє вибрати 
індивідуальний спосіб відповідного вимірювання якості повітря 
на компресорі або в балоні. При перевищенні меж граничних 
значень, система управління видає візуальне попередження. 
Дотримання законодавчих норм при вимірах забезпечує вбу-
дований реєстратор даних з функцією SD-карти, що дозволяє 
здійснювати певні  одиничні виміри. Ці виміри можуть окремо 
сортуватися і відображатися за допомогою макросу Excel. 
Для експлуатації в складних умовах переносний футляр при-
ладу виконаний захищеним від пилу і водяних бризок 
відповідно до стандарту IP 65. 
 

 
Основні переваги газовимірювальної системи B-DETECTION PLUS m 

ВІДСУТНІЙ ЧАС ОЧІКУВАННЯ :  
Завдяки спеціальній запатентованій конструкції, час спрацьовування датчика для визна-
чення точки роси скорочено настільки, що вимір вологості відбувається майже миттєво. 
Пристрій швидкої продувки служить для швидкого від'єднання вузла відбору газу від дже-
рела підключення для відбору повітря. 
МАКСИМАЛЬНА ЗРУЧНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:  
Забезпечується завдяки особливо швидкому і легкому доступу до датчиків. 
ІНТЕРАКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН:  
За допомогою нової розробки: додатка BAUER APP (опція) - всі поточні дані вимірів газів 
передаються на ваш смартфон. Таким чином, в реальному часі ви можете бачити, якої 
якості повітря подається в балони (за умови, що система управління B-CONTROL MICRO 
(+ Net) з чинною IP - адресою підключена до тієї ж локальної мережі (LAN/WLAN), що і 
смартфон). 
СЕРТИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ:  
Можлива сертифікація системи, як вимірювального інструмента, що відповідає рівню 
PureAir Silber. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дисплей з індикацією порогових значень 

за стандартом DIN EN 12021: 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насос для вимірювання СО2  
в навколишньому повітрі 

ОПЦІОНАЛЬНІ ДОПОВНЕННЯ 
  

ДАТЧИКИ РОСИ ТА МАСЛА 
Датчики вимірювання точки роси та залиш-
кового масла на основі летючих органічних 
сполук (ЛОС). Калібрування датчиків ЛОС 
проводиться на основі ізобутена. 
 
РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРА 
Вбудований акумулятор дозволяє здійсню-
вати вимірювання без підключення до елект-
ричної мережі. Ємкість акумуляторної бата-
реї розрахована на проведення вимірювань 
як мінімум впродовж 5 годин. Для забезпе-
чення максимально великої кількості заряд-
них циклів використовується довговічний лі-
тієво-залізо-полімерний тип акумулятора. 
   
АДАПТЕР ЗАПРАВНОГО ШЛАНГА 
Дозволяє здійснювати  вимірювання складу 
повітря безпосередньо від компресора шля-
хом підключення до заправного шлангу ком-
пресорної установки. 
  

 АДАПТЕР ДЛЯ NITROX 
За допомогою додаткового адаптера можли-
во також підключення до балона Nitrox 
200/300 бар. 
  
НАСОС ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПОВІТРЯ 
Насос, що додатково встановлюється у ви-
мірювальний пристрій, дозволяє контролю-
вати склад газу у всмоктуваному повітрі. Як-
що рівень CO2 у всмоктуваному повітрі  міс-
тить 450 ppm і вище, рекомендується вико-
ристовувати абсорбер CO2 BAUER AERO-
GUARD. 
  
B-APP 
За допомогою нової безкоштовної розробки: 
додаток B-APP, - усі поточні дані вимірюван-
ня газу передаються на ваш смартфон. Та-
ким чином, у будь-який час ви можете дізна-
тися, яка якість повітря для дихання пода-
ється у балони (за умови, що система управ-
ління B-CONTROL MICRO (+ Net) з діючою 
IP-адресою підключена до тієїж локальної 
мережі (LAN / WLAN), що і смартфон. 
Додаток B-APP розповсюджується безкош-
товно для приладів на базі IOS через App 
Store, а для приладів на базі Android – через 
Google Play 

 
Пристрій відбору газу з опціональним 

датчиком вимірювання точки роси 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) ЛОС = (летючі органічні сполуки) 
2) В т.ч. Випробування за допомогою контрольного газу, відповідний комплект з балонами для контрольного газу і редукційним 
клапаном (витратоміром) можна придбати в компанії BAUER KOMPRESSOREN 
3) В контроль системи входить заміна електрохімічних датчиків (CO і O2) 
4) Максимальна похибка +/- 10 ° C відхилення від температури калібрування 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ B-DETECTION PLUS m  

  Вуглекислий газ (CO2), чадний газ (CO), кисень (O2), абсолютна вологість, масло (ЛОC
(1 

) 

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальний тиск в системі 350 бар 

Максимальна допустима продуктивність  
компресора 

850 л/хв 

Допустима робоча температура +5°C... +45°C 

Принцип вимірювання 

CO2 недисперсіонна інфрачервона спектроскопія 
(NDIR) 

CO, O2 електрохімічний спосіб 

Абсолютна вологість над точкою роси 

ЛОС (залишкове масло) Детектор фотоіонізації (PID) 

Величини і точність вимірювання 
(4 

CO2 0... 2000 ppm ± 2,5 % значення діапазону  
вимірювання 

CO 0 … 25 ppm ± 2 % значення діапазону  
вимірювання 

O2 0 % - 40 % ± 0,1 % значення діапазону  
вимірювання 

Точка роси -70...+60°C или 10 ... 40000 ppm ± 2°C або 1 про-
милле + 20% значення індикації 

ЛВС (залишкове масло) 0–1 ppm (відносно изобутена в якості калібруваль-
ного газу) 

ІНШІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Робоча напруга інтегрованний: 24 VDC; stand-alone: 100-250 VAC, 
50/60 Hz 

Продуктивність [л/хв] 1,0– 3,0 

Маса [кг] 8,9  

Розмір Ш × В × Г [мм] 464 x 366 x 180 

Перевірка системи / калібрування 

Огляд та перевірка на герметичність 1 раз в місяць 

Функціональна перевірка 
(
² не рідше 1 разу в 3 місяці 

Контроль системи 
(3

 1 раз у рік 

Калібрування датчики CO2 та PID 1 раз у рік і після заміни  
Датчика; датчик точки роси: 1 раз у 24 місяці 



Підготовка повітря і контроль патрона фільтру* 

*) При належному техобслуговуванні і монтажі установок згідно керівництву по експлуатації і при використанні 
BAUER AERO-GUARD, якщо концентрація CO2 у всмоктуваному повітрі перевищує задані нормативні значення. 
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Україна, 65013, м. Одеса, вул. Миколаївська дор.187, оф. 23                    
тел./факс (048)7342524 e-mail: fire@bauer-poseidon.com.ua 

www.atemluft.com.ua 

 

 

 

 

 

 

P-система фільтрування / система TRIPLEX 
P-системи фільтрування BAUER (патронні системи фільтрування) гара-
нтовано видаляють всі небезпечні речовин і забезпечують чисте диха-
льне повітря відповідно до DIN EN 12021: 2014  

 

 

 

 

 

B-VIRUS FREE 
Завдяки своєму новаторському принципу дії захисний фільтр B-VIRUS 
FREE забезпечує наявність вільного від вірусів, бактерій і цвілевих гри-
бків чистого повітря для дихання для пожежних і тих, хто займається 
ліквідацією надзвичайних ситуацій, а також для пацієнтів в барокаме-
рах і водолазів. 

 

 

 

 

 

B-TIMER 
Контроль патрона фільтру за допомогою B-TIMER простий, надійний і 
економічний! Правильна і надійна робота B-TIMER гарантується тільки 
при використанні компресорних систем BAUER та оригінальних систем 
фільтрування і патронів фільтрів BAUER. 

 
 
 
 
 

В-SECURUS 
Система безпеки B-SECURUS контролює ступінь насичення патрона 
(патронів) фільтра шляхом вимірювання залишкової вологості стисне-
ного повітря в молекулярному ситі P-системи фільтрування та на вбу-
дованому дисплеї або в пристрої управління компресором своєчасно 
показує у вигляді "Попереднього попередження", коли повинна бути 
виконана наступна заміна патрона (патронів) фільтра 

 

 

 

 

B-KOOL 
У місцях з високими температурами навколишнього середовища і в 
складних умовах промислового застосування осушувач рефрижератор-
ного типу B-KOOL забезпечує сенсаційне збільшення ємності фільтра. 

 

 

 

 

 

AERO-GUARD 
Несприятливий вплив навколишнього середовища викликає постійне 
збільшення концентрації CO₂ в повітрі і ускладнює експлуатацію запра-
вних станцій, власники яких повинні гарантовано дотримуватися вста-
новлених законодавчо верхніх граничних значень концентрації CO₂. 

 

 

 

 

 

 
SECCANT 
Регенераційні осушувачі серії SECCANT фірми BAUER KOMPRES-
SOREN в діапазоні тиску 90 - 350/420 бар розроблені для осушення 
повітря і газів при високих робочих характеристиках і продуктивності, а 
також при високих температурах навколишнього середовища. 
 

http://org.i.ua/js/compose/?id=6525197&eHash=280671606

