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Sisteme ingenioase de monitorizare a gazului

KIMESSA AG
KIMESSA AG a fost înființată în 1985 ca inovator în
proiectarea și fabricarea de soluții electronice de
detectare a gazului.

KIMESSA AG este specializată în sisteme de control și
monitorizare a gazului, cu clienți din diverse industrii
precum parcări auto, HVAC, laboratoare, industria
răcirii, alimentară și fabrici de bauturi.

KIMESSA AG a cunoscut un success la nivel mondial
cu echipamentele sale de control și monitorizare a
monoxidului de carbon pentru parcări auto subterane,
proiectate pentru sistemele speciale de ventilație ale
unora din companiile lidere în domeniu.

Toate produsele noastre sunt dezvoltate și fabricate în
Elveția. 50% din producție este exportată printr-o rețea
de distribuție profesională.

Certificată ISO 9001:2000 în 2004 și în prezent ISO
9001:2008, KIMESSA AG dovedește devotamentul său
față de cererile și asteptările clientului ale unor produse
inovative, robuste și de înaltă calitate.

KIMESSA-Produse
• produse de calitate elvețiană
• proiectare și asistență gratuită
• Serviciu de clienți competent și cooperant în
întreaga lume
• Mentenanță oferită de personal dedicat și motivat
• KIMESSA se angajează să dezvolte și să aducă
inovație menținând în același timp protocolul QC în
combinație cu teste de funcționalitate riguroase ale
fiecărui produs.
• Soluțiile de detectare a gazului reprezintă 30 de
ani de experiență pe piață.
• Pentru mai multe informații, vă invităm să
consultați website-ul nostru sau un distribuitor
autorizat din zona d-voastră.

Societatea de azi lucrează în fiecare zi cu gaze
periculoase, otrăvitoare și inflamabile. Gazul este un
produs funcțional, economic și esențial, dar care
poate deven i pericu losd acă es te u tilizat fără
control.
Cercetări atente și dezvoltarea au condus la producția
sistemului compact de monitorizare a gazului Kimessa
pentru aplicații industriale și domestice. Cu unitățile de
control CANline și o varietate extinsă de detectoare de
gaz, Kimessa ajută la prevenirea accidentelor și
pagubelor ce pot afecta oamenii, casele și locurile de
muncă.
Un sistem de monitorizare a gazului de asemenea
susține economie a energiei prin monitorizarea și
controlul utilizării gazului.

Monitorizare a gazului în:
Parcări auto
subterane
Gaze
caracteristice:
CO, NO2

Sisteme de
răcire Gaze

caracteristice:
NH3, CO2,
HFKW/HFCKW

Laboratoare

Datoriă soluțiilor tehnice net superioare pe care le oferă,
sistemele de monitorizare a gazului Kimessa sunt
versatile, de înaltă calitate și economice. Toate
produsele sunt supuse celor mai riguroase controale de
calitate și sunt fabricate utilizând tehnici de producție și
testare de ultimă oră.

Gaze caracteristice:
O2, CO2, H2, CH4,
C3H8

Sisteme de
încăzire pe
gaz Gaze

KIMESSA și reprezentanții săi au mai mult de 30 de ani
de experiență și cunoștințe tehnice extinse pentru a livra
servicii de cea mai înaltă clasă la asistența,
implementarea și întreținerea sistemului d-voastră de
monitorizare a gazului..

caracteristice:
CH4, C3H8

Aplicații
indutriale

Gaze
caracteristice:
HC, H2S, O2, Cl2,
O3, CH4

Deasemenea:
• Igiena la locul de
muncă
• Industrie chimică
• Centrale elctrice
• Fabrici de băuturi
• Sisteme de răcire

• Industria alimentară
• Petrochimie
• Apa/apa menajeră
• Industria celulozei și hârtiei

Laboratoare
În funcție de domeniul de activitate al laboratorului,
utilizarea gazelor nocive sau care pun in pericol viața
unei persoane prin risc de explozie necesită
implementarea unui sistem de monitorizare a gazelor.
KIMESSA oferă soluții de monitorizare în acest sens
pentru astfel de aplicații.

cazurile survenite sunt înregistrate și pot fi
reproduse și analizate oricând.
Cu funcția Plug'n Play a serverului Web CWS
101 "Easylog", concentrațiile de gaz sunt vizualizate în timp
real pe o rețea de calculatoare, astfel încât alarmele sau
avariile vor fi trimise pe mail direct către personalul
responsabil.
Aici vă sunt oferite soluții speciale precum carcase cilindru
gaz și detectoare de gaz încastrate ușor de integrat în
centre de control. În caz de pericol, valvele solenoide și alte
unități de comutare sunt imediat oprite de monitoarele de
gaz.

Oferim soluții de monitorizare a diferite tipuri de gaze ce
pot apărea sau sunt utilizate în laboratoare: O2, H2, N2,
CO, CO2, CH4, H2S, etc. pentru a proteja mediul și
personalul. Laboratoarele utilizează în general diverse gaze
cu capacități mici de măsurare precum brom, aldehidă
formică, peroxid de hidrogen și arsină. Întrucât Kimessa este
unul din furnizorii de top de detectoare de gaze, în prezent
oferim detectoare pentru cel puțin 120 de tipuri de gaze cu
cele mai diverse capacități de măsurare. Bineînțeles,
acestea sunt disponibile în variante de măsurare analogic,
BUS sau EX.

Ecranele tactile pot fi montate la intrarea în laborator
pentru vizualizare imediată și verificare rapidă a datelor
de măsurare a gazelor. Toate datele de măsurare și

Oferim o varietate de produse și soluții noi și ușor de utilizat
pentru laboratoare. Este important de menționat conceptul
BUS, prin care monitorizarea detectorului de gaz, alarma și
vizualizarea pot fi conectate prin același cablu. Acest
concept menține costurile de instalare la minim și permite
extensia ușoară a sistemului oricând. Această soluție
inovativă este disponibilă exclusiv prin Kimessa.
Simulatorul 3D pentru configurarea sistemului de detectare
a gazului
Simulatorul KIMESSA 3D poate f i u t i l i z a t p e n t r u a
explica in termeni cât mai simpli un sistem de
d e t e c t a r e a g a z u l u i î n t r - u n l a b o r a t o r . Întrebări
referitoare la locația alarmelor optice și acustice și poziționarea
corectă a detectorului își primesc răspunsul printr-un set de joc
ușor de utilizat.

Monitor de gaz CANline 04
Alimentare: 230 VAC (opt. 24
VDC) Intrare senzor: 4 x Analog / 4 x Digital (CANBus) Semnal de ieșire digital: Modbus RTU
Ieșire comutare: 5 liber de potențial(2A)

Caracteristici principale:

Temperatură de funcționare:

-10 °C ... +40 °C

Umiditate aer:

5...95 % (fără condens)

Alimentare:

230 VAC (opt. 24 VDC)

Consum energie:

max. 60 mA

Protecție carcasă:

IP 54

Material:

Thermoplast

Greutate:

1100 gr

Specificații electronice

Specificații construcție

Caracteristici
•Unitățile de control CANline 04 indică concentrația de gaz detectată cu nume
și locație
•CANline 04 poate fi conectat la maxim4 senzori împreună cu 6 din
cardurile de releu
• Maxim 32 relee pot fi conectate
• Mai multe ecrane tactile pot fi conectate
• Mod de programare ușor de utilizat prin butoane (protecție prin cod) sau prin software
de configurare (Windows)

Date electronice și dimensiuni

Monitor de gaz CANline 32+

Alimentare: 24 VDC (opt. 230

VAC) Intrări senzor: 4 x Analogic/ 32 x Digital (CANBus) Semnal ieșire digital: Modbus RTU
Ieșire comutare: 8 liber de potențial (2A)

Caracteristici principale:

Temperatură de funcționare:

-10 °C ... +40 °C

Umiditate aer:

5...95 % (fără condens)

Specificații electronice

Alimentare:

24 VDC (opt. 230 VAC)

Consum putere:

max. 60 mA

Protecție carcasă:

IP 54

Material:

Termoplast

Greutate:

1100 gr

Specificații construcție

Caracteristici
• Unitatea de control CANline 32+ afișează concentrația de
gaz citită de detector cu numele și locația
• CANline 10 poate fi conectat la un număr total de 32 de senzori analogici sau digitali
împreună cu 6 carduri de releu de separare
• 3 carduri CANline-Bus-Expander pot fi conectați pentru un număr suplimentar de
3x32 senzori digitali de intrare, oferind în total 128 senzori
• Maxim 128 relee pot fi conectate (6 carduri de releu pe CANline 32+ și
3x6 carduri de releu pe CANline-Bus-Expander)
• se furnizează 4 detectoare 20mA

Electronic and Dimensions

Senzor de gaz KSEC
407
Pentru detectare Oxigen O2

Tehnică de măsurare: Electrochimic
Semnal de ieșire digital: KIMESSA CANBUS
Locație: 1.5 metri de la podea

Specificații senzor

Calibrare standard:
Timp de răspuns t 90:

0...25 Vol.%
15 sec

Temperatură de funcționare:

-20 °C ... +50 °C

Sensibilitate poziționare:
Pierdere semnal pe termen lung:

nu

Durată de viață la 20 °C:

2 ani, în funcție de aplicație

Cablare digitală:

4x 1,0 mm2, cu protecție

Alimentare:

16.5...30 VDC

Consum putere:

max. 20 mA

< 5% pierdere semnal/an

Specificații electronice

Inspecție(Mentenanță)
Senzorul și partea electronică necesită verificare. Calibrarea de rutină este
recomandată o dată sau de 2 ori pe an.
Specificații construcție

Protecție carcasă:
Material:
Greutate:
Electronic and Dimensions

IP 65
Oţel rezistent la rugină şi acizi, RAL
5009
600 g

Senzor de gaz KSPC
121
Pentru detectare CH4

Tehnică de măsurare: Pelistor
Semnal ieșire digital: KIMESSA CANBUS
Poziționare: montare pe tavan

Specificații senzor
Calibrare standard:

0...100 % LEL

Timp de răspuns t 90:

< 20 sec

Temperatură de funcționare:

-30 °C ... +50 °C

Sensibilitate poziționare:
Pierdere semnal pe termen lung:

nu

Durată de viață la 20 °C:

5-8 ani, în funcție de aplicație

Cablare digitală:

4x 1,0 mm2, cu protecție

Alimentare:

16.5...30 VDC

Consum putere:

max. 170 mA

< 2% pierdere semnal/lună

Specificații electronice

Inspecție(Mentenanță)
Senzorul și partea electronică necesită verificare. Calibrarea de rutină este
recomandată o dată sau de 2 ori pe an.
Specificații construcție

Protecție carcasă:
Material:
Greutate:
Electronic and Dimensions

IP 65
Oțel inoxidabil rezistent la acizi cu protecție
impotriva ruginii, RAL 5009
600 g

Senzor de gaz KSIM
1100
Pentru detectare CH4
Tehnică măsurare: Infraroșu
Semnal ieșire analogic: 4...20 mA / 0...20 mA
Semnal ieșire digitall: KIMESSA CANBUS
Poziţionare:

Specificații senzor
Calibrare standard:

0...100 % UEG

Timp de răspuns t 90:

< 90 sec

Temperatură de funcționare:

-30 °C ... +50 °C

Sensibilitate poziționare:

nu

Pierdere semnal pe termen lung:

< 2% pierdere semnal/lună

Durată de viață la 20 °C:

6-8 ani, în funcție de aplicație

Cablare analogică:

3x 0,75 mm2, cu protecție

Cablare digitală:

4x 1,0 mm2, cu protecție

Alimentare:

16.5...30 VDC

Consum putere:

max. 80 mA

Specificații electronice

Inspecție (Mentenanță)
Senzorul și partea electronică necesită verificare. Calibrarea de rutină este
recomandată o dată sau de 2 ori pe an.
Specificații construcție

Protecție carcasă:

Date Electronice și dimensiuni

Material:

IP 65
Oțel rezistent la acizi cu protecție impotriva ruginii,
RAL 5009

Greutate:

550 g

Senzor de gaz GSBM 1261 (Ex)
Pentru detectare hidrogen sulfurat H2S
Tehnică măsurare: Electrochimic
Semnal ieșire analogic: 4...20 mA
Semnal ieșire digital: KIMESSA CANBUS / Modbus RTU
Ex-Zonă: 1 (2G)
Poziționare: 30 cm de la podea

Specificații senzor

Specificații electronice

Calibrare standard:

0...1/0...5 ppm

Timp de răspuns t 90:

< 60 sec

Temperatură de funcționare:

-5 °C ... +40 °C

Sensibilitate poziționare:
Pierdere semnal pe termen lung:
Durată de viață la 20 °C

nu
< 5% pierdere semnal/lună

Cablare analogică:

1 an, în funcție de aplicație
3x 0,75 mm2, cu protecție

Cablare digitală:

4x 1,0 mm2, cu protecție

Alimentare:

16.5...30 VDC

Consum putere:

max. 200 mA

Inspecție(Mentenanță)

Senzorul și partea electronică necesită verificare. Calibrarea de rutină este recomandată o
dată sau de 2 ori pe an.
Specificații construcție

Protecție carcasă:

IP 65

Material:

Aluminiu, RAL 5009 (oțel inoxidabil ca
opțiune)

Greutate:
Teste:
Date Electronice și
dimensiuni

1200 g
CE / II 2G Ex d ia IIC T4 Gb / BVS 15
ATEX E 065 X (opt.)

Senzor de gaz GSBM 1400 (Ex)
Pentru detectare Fluor F2
Tehnică de măsurare: Electrochimic
Semnal ieșire analogic: 4...20 mA
Semnal ieșire digital: KIMESSA CANBUS / Modbus RTU
Ex-Zone:
Poziționare: 30 cm de la podea

Specificații senzor

Specificații electronice

Calibrare standard:

0...1/3/10 ppm

Timp de răspuns t 90:

< 60 sec

Temperatură de funcționare:

-5 °C ... +40 °C

Sensibilitate poziționare:

nu

Pierdere semnal pe termen lung:
Durată de viață la 20 °C

< 5% pierdere semnal/lună

Cablare analogică:

1 an, în funcție de aplicație
3x 0,75 mm2, cu protecție

Cablare digitală:

4x 1,0 mm2, cu protecție

Alimentare:

16.5...30 VDC

Consum putere:

max. 200 mA

Inspecție(Mentenanță)

Senzorul și partea electronică necesită verificare. Calibrarea de rutină este recomandată o
dată sau de 2 ori pe an.
Specificații construcție

Protecție carcasă:
Material:
Greutate:
Teste:
Date Electronice și
dimensiuni

IP 65
Aluminiu, RAL 5009 (oțel inoxidabil ca
opțiune)
1200 g
CE / II 2G Ex d ia IIC T4 Gb / BVS 15
ATEX E 065 X (opt.)

Senzor de gaz GSBM 1750 (Ex)
Pentru detectare Dioxid de azot NO2
Tehnică de măsurare: Electrochimic
Semnal ieșire analogic: 4...20 mA
Semnal ieșire digital: KIMESSA CANBUS / Modbus RTU
Ex-Zone: 1 (2G) (opțional)
Poziționare: 30 cm de la podea

Specificații senzor

Calibrare standard:

0...5 ppm

Timp de răspuns t 90:

< 60 sec

Temperatură de funcționare:

-5 °C ... +40 °C

Sensibilitate poziționare:
Pierdere semnal pe termen lung:
Durată de viață la 20 °C

none
< 5% pierdere semnal/lună
1 an, în funcție de aplicație

Specificații electronice

Cablare analogică:

3x 0,75 mm2, cu protecție

Cablare digitală:

4x 1,0 mm2, cu protecție

Alimentare:

16.5...30 VDC

Consum putere:

max. 200 mA

Inspecție(Mentenanță)

Senzorul și partea electronică necesită verificare. Calibrarea de rutină este recomandată o
dată sau de 2 ori pe an.
Specificații construcție

Protecție carcasă:
Material:

IP 65
Aluminiu RAL 5009 (oxel inoxidabil opțional)
1200 g

Greutate:
Teste:
Date Electronice și dimensiuni

CE / II 2G Ex d ia IIC T4 Gb / BVS 15
ATEX E 065 X (opt.)

CANline Unitate de alarmă CWED 68

Semnal ieșire digital: KIMESSA CANBUS
Ieșire comutare: 1 liber de potențial

Caracteristici principale:

Temperatură de funcționare:

-20 °C...45 °C

Umiditate aer:

5...95 % (fără condens)

Cablare digitală:

4 x 1 mm2, cu protecție

Specificații electronice

Alimentare:
Consum putere:

16.5...30 VDC
130...180 mA

Frecvență iluminare:
Volum:

90 dB

Protecție carcasă:

IP 65

Material:

Plastic

Greutate:

340 g

Specificații construcție

Caracteristici
• Lanterna poate fi oferită în diferite culori, de exemplu portocaliu pentru gaze explozive,
sau albastru pentru gaze toxice
• Carcasă: Plastic IP 65
• Lanterna este proiectată pentru montaj în interior dar și în afara clădirilor
• Un număr nelimitat poate fi integrat cu detectoare de gaz asociate la rețeaua de
monitorizare a gazului
• Opțiuni de programare individuală pentru semnalizator acustic,vizual și releu:
- resetare automată, resetare manuală
Date Electronice și dimensiuni

CANline CWS-Webserver "Easylog"

Alimentare: 9...26 VDC
Senzor-intrare: nu
Ieșire comutare: nu

Caracteristici principale:

Temperatură de funcționare:

0...55 °C

Umiditate aer:

5...95 % (fără condens)

Cablare digitală

3x0.75 mm2 (Modbus RTU)

Alimentare:

9...26 VDC

Consum putere:

30 mA

Protecție carcasă:

IP 20

Material:

plastic

Greutate:

50 g

Specificații electronice

Specificații construcție

Caracteristici

• CANline Webserver CWS 101 servește ca display grafic ce măsoară interfața fizică
• Prezentarea condițiilor de funcționare are loc utilizând un grafic de bare colorate
(verde=mod Normal , portocaliu=Pre-alarmă, roșu=Alarmă, gri=senzor inactiv,
galben și “Eroare” = Eroare Tehnică
• Valorile de gaz măsurate sunt automat logate și pot fi ușor salvate prin
generarea unui pdf din browserul web.
• Reperare automată a alarmelor de gaz: Pre-alarmă, Alarmă și avarii
• Transmitere mail electronic în cazul alarmelor de gaz
Date Electronice și dimensiuni

CANline Ecran Tactil

Alimentare: 16...30 VDC
Senzor - intrare: nu
Semnal digital de ieșire: KIMESSA CANBUS
Ieșire comutare: nu

Caracteristici principale:

Temperatură de funcționare:

-20 °C ... +70 °C

Umiditate aer:

5...95 % (fără condens)

Cablare digitală:

4x1.00 mm2, cu protecție

Alimentare:

16...30 VDC

Consum Putere:

300 mA

Protecție Carcasă:

IP 20

Material:

Thermoplast

Greutate:

950 g

Specificații electronice

Specificații construcție

Caracteristici

• CANline Ecran Tactil servește ca display grafic ce măsoară interfața fizică
• Prezentarea condițiilor de funcționare are loc utilizând un grafic de bare colorate
(verde=mod Normal , portocaliu=Pre-alarmă, roșu=Alarmă, gri=senzor inactiv,
galben și “Eroare” = Eroare Tehnică
• afișare alarmă de blocare: ecranul va bloca 'Alarma de gaz' p e n t r u a v i z u a l i z a
p u n c t u l e x t r e m d e c i t i r e a g a z u l u i (atingeți pe ecran butonul RESET- pentru a

Date electronice și dimensiuni

reveni la ecranul principal)
• Încărcați un plan al zonei de podea pentru a afișsa locația senzorului și starea (de
exemplu schimbarea culorii din verde în roșu)
• Valorile de gaz măsurate sunt automat redate și pot fi ușor salvate prin atingerea avizului
de navigare a senzorului

Management certificates

