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Módulos de bastidor 9010/9020 SIL

Visor LCD

Suporte de parede para 9020 SIL

Bastidor de 19’’ para 9010/9020 SIL, 5 módulos

Os sistemas de deteção de gás da MSA são utilizados em todo o mundo para proteger as fábricas e o pessoal contra
gases perigosos numa vasta gama de indústrias. Quando a monitorização pessoal não está disponível ou não é
adequada, são utilizados sistemas de deteção instalados permanentemente para monitorização contínua. 

Como parte do nosso sistema de aviso de gás, o nosso controlador 9010/9020 SIL oferece flexibilidade máxima em
conjunto com uma ampla variedade de detetores. Funciona com um (9010) ou dois (9020) canais independentes por
módulo de controlo, o que o torna logicamente independente, altamente económico e, por conseguinte, o mais
adequado para instalações de deteção de gases de menores dimensões. A opção de canal duplo permite uma
concentração de alta densidade de até 20 pontos num único bastidor de 19”. 

O seu novo design compatível com SIL oferece uma maior funcionalidade de segurança para aumentar o nível de
proteção tanto para instalações como para pessoas. Está assegurado um elevado nível de fiabilidade, visto que cada
módulo de controlo está equipado com uma unidade de alimentação CA/CC independente e um circuito lógico com
software validado de acordo com a diretiva ATEX.

O sistema de deteção de gás autónomo compacto

Características

Com aprovação para SIL 2•
Navegação melhorada no menu (tecla ESC adicional)•
Uma configuração de hardware para todos os detetores•
Reconfiguração de controladores por meio de um menu de software•
Cada módulo tem uma fonte de alimentação própria•
Fonte de alimentação universal com distribuição melhorada da energia para•
os sensores ligados
Retrocompatível (funciona com a antiga versão 9010/9020)•
Visor LCD independente disponível para cada canal•
RS485 para Modbus RTU com documentação melhorada•
Ethernet para Modbus TCP•
Diagnóstico através do website próprio do dispositivo•
Design para bastidor de 19’’ e suporte de parede•
Design de encaixe modular com um ou dois canais independentes por módulo•
que permite o funcionamento de até 20 canais por bastidor de 19”
Maior resistência contra interferência eletromagnética (IEM/CEM)•
Suporte de parede:•
- Material em policarbonato
- IP65
- Entradas de cabo perfuradas

Benefícios

Novo nível de segurança funciona melhora a segurança para instalações e•
pessoas
Minimiza o risco de programação falsa•
Grande variedade de detetores de gás MSA aplicáveis•
Definições de controlador sem recurso a ferramentas (operação através de•
códigos de acesso)
Mensagens de erro e de falha no visor avisam quanto a quaisquer anomalias de•
funcionamento
Apresentação de dados de diagnóstico alargados e melhorados•
Possibilidade de verificação rápida da configuração•
Se for necessário substituir um detetor, não é necessário um controlador•
(reconfiguração do controlador existente) 
Adequado para diversas aplicações de monitorização de gás•
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Alimentação

Alimentação CA 100 V CA–240 V CA 50/60 Hz

Alimentação CC 24 V CC (19–32 V CC), oscilação < 5%

Consumo de energia (sem carga) 9010 SIL 9020 SIL

Alimentação CA 13 VA 15 VA

Alimentação CC 5 W 6 W

Alimentação do detetor 3 W 4 W

Corrente contínua 100–450 mA 100–350 mA

Tensão contínua 24 V CC; 450 mA 24 V CC; 350 mA (transmissores de 4–20 mA)
Modos de ligação do sensor 2–3 fios

Terminais de ligação Para fios até 2,5 mm²

Tipos de detetor Detetores catalíticos passivos; 0 transmissores de (4)–20 mA; entradas de interruptor

Saídas analógicas
1x 0 (4)–20 mA (configurável pelo utilizador) 2x 0 (4)–20 mA (configurável pelo utilizador)

Resistência máx. de ciclo de 500 Ohms

Interface de comunicação RS485 semidúplex, Modbus RTU; Ethernet, 10/100 Mbps, Modbus TCP, Website

Limites de alarme C [Caution – Atenção] W [Warning – Aviso] A [Alarm – Alarme]

Saídas digitais

Relés de alarme 2x relés SPDT de 8 A/250 V CA, carga resistiva, corrente de carga de 10 mA–1,6 A, aplicável a AVISO e
ALARME

Relés de falha 1x relé SPDT de 8 A/250 V CA, carga resistiva, corrente de carga de 10 mA–1,6 A

Relé da buzina 1x relé SPDT de 8 A/250 V CA, carga resistiva, corrente de carga de 10 mA–1,6 A

Saída optoisolada 30 mA, 24 V CC máx., carga resistiva, relacionada com ATENÇÃO

Gestão de alarmes

Modo de reposição Automático ou manual

Atraso de alarme 0–600 s (apenas para o modo não ATEX)

Desvio de zero e span < ± 0,5 % esc. tot. ± 1 dígito/mês

Precisão (sem sensor) ± 1 % de escala total ± 1 dígito

Temperatura de funcionamento –10 °C a +55 °C

Temperatura de armazenamento –25 °C a +60 °C

Humidade No máx. 90% de H.R. sem condensação

Vibrações 10–30 Hz, amplitude 1 mm, 31–100 Hz, aceleração máx. 19,6 m/s²

Visor LCD retroiluminado, 4 dígitos, 7 segmentos

Alarmes óticos LED

Definição de tempo limite Regressa automaticamente à medição após no máx. 6 minutos
Dados da configuração e do livro 
de registo Guardados em memória não volátil

Proteções

CA/CC em caso de falha de energia Entradas de energia redundante, comutação eletrónica automática em caso de falha da rede 

Diagnóstico Sistemas eletrónicos de automonitorização

Dimensões e pesos

Bastidor 10 módulos 5 módulos 2 módulos

Peso 3 kg 1,8 kg 1,2 kg

Dimensões (L x A x P) 482,6 x 132,5 x 300 mm 279,5 x 132,5 x 300 mm 157,5 x 132,5 x 300 mm

Suporte de parede

Peso 1,3 kg

Dimensões (L x A x P) 255 x 180 x 90 mm

Tamanho do painel frontal 3 U x 8 T.E.

Especificações técnicas
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Acessórios

10168375 Bastidor de 19” (2 módulos)
10168380 Bastidor de 19” (5 módulos)
10168390 Bastidor de 19” (10 módulos)
10166724 Placa de terminais de painel posterior padrão
10175205 Placa obturadora (40 mm)
10175206 Metade de placa obturadora (20 mm)
10174743 Jogo de fusíveis (10 peças)
10173033 Jogo de prensa-cabos M20 (8)

Controlador

10162570 Unidade de controlo 9010 SIL em módulo de bastidor de 19”

10162570-DE Unidade de controlo 9010 SIL em módulo de bastidor de
19” (personalizado)

10162591 Unidade de controlo 9020 SIL em módulo de bastidor de 19” 

10162591-DE Unidade de controlo 9020 SIL em módulo de bastidor de
19” (personalizado)

10162592 Unidade de controlo 9010 SIL de montagem na parede 

10162592-DE Unidade de controlo 9010 SIL de montagem na parede
(personalizado)

10162593 Unidade de controlo 9020 SIL de montagem na parede 

10162593-DE Unidade de controlo 9020 SIL de montagem na parede
(personalizado)

Informações para encomenda Aprovações e normas

Normas

EN 61010:2011 (Diretiva de baixa tensão)
EN 50270:2015 (CEM)
EN 60079-29-1:2007 (Desempenho ATEX)
EN 50104:2010 (Deteção de oxigénio)
EN 50271:2010 (Software)
EN 61508:2010 (SIL 2; segurança funcional)

Aprovações

Desempenho ATEX II (1) G (2) G
Certificado BVS 16 ATEX G 001 X
Adequado para SIL 2
Certificado TÜV 

Os mais de 100 anos de experiência e competência em soluções de segurança abrangentes fizeram da MSA uma empresa moderna e virada para 
o futuro, para a proteção de pessoas, instalações e do meio ambiente. A MSA é um dos poucos fornecedores de tecnologia de medição de deteção
fixa de gás e de chamas (DFGC) que desenvolve e fabrica uma gama completa de produtos e que os integra em soluções de segurança.

Com a aquisição da General Monitors em setembro de 2010, o catálogo de produtos de DFGC da MSA cresceu ainda mais. Duas especialistas
ímpares na deteção de gases e de chamas que ao unir forças estão a provar que a combinação certa de produtos duráveis e tecnologia
inovadora pode aumentar a segurança e simultaneamente impulsionar a eficácia funcional.

Juntos, a MSA e a General Monitors têm a mais vasta gama de tecnologias de deteção de gás e de chamas.
Podemos criar soluções que não só irão proporcionar segurança aos trabalhadores e proteger as instalações, mas
também reduzirão os custos gerais de propriedade. Os nossos clientes continuam a ter acesso aos excelentes
produtos e serviço com que puderam contar no passado, mas agora têm acesso a muito mais: serviço superior,
apoio melhorado, uma gama mais ampla de tecnologia e soluções exclusivas melhoradas através do esforço
conjunto da MSA e da General Monitors.

Saiba mais em MSAsafety.com/detection

MSA e General Monitors

SEDE
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