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Kto sme?
Atest Gaz je popredným poľským výrobcom spoľahlivých a inovatívnych bezpečnostných systémov pre detekciu plynov a v tomto
ohľade uznávaným referenčným centrom, ktoré vďaka rozsiahlym vedomostiam, dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiam
pracuje na bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia.

V našich každodenných aktivitách sa zameriavame na problematiku merania zloženia plynu, monitorovania a detekcie nebezpečných
koncentrácií.

Špecializujeme sa na inovatívne systémy detekcie plynov, ktoré spoľahlivo informujú o nebezpečenstve nebezpečných plynov alebo ich
neprítomnosti. Inými slovami, pocit istoty, keď je všetko v poriadku a efektívne varovanie v prípade núdze.

Poslaním spoločnos� Atest Gaz je poskytovať zákazníkom a užívateľom úplné pohodlie, ktoré vyplýva zo zabezpečenia života
a zdravia ľudí, ochrany majetku a životného prostredia pred ohrozením nebezpečných plynov.

Sila našej značky vychádza z každodennej práce s našimi zákazníkmi a z kvalifikovaného a skúseného tímu špecialistov - nadšencov, 
prístupu k medzinárodnému know-how a dobre vybaveného oddelenia výskumu a vývoja. Vďaka tomu môže spoločnosť Atest Gaz 
ponúknuť jedinečné, technologicky vyspelé, inovatívne a spoľahlivé produkty, riešenia a systémy, ktoré úplne spĺňajú 
individuálne potreby zákazníkov v oblasti priemyslu a všeobecného stavebníctva (MaR).

Małgorzata a Aleksander Pachole

EcoAlpa5
Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka EcoAlpa5 vizualizuje prevádzku celého systému
bezpečnosti plynov a spracováva vstupné signály. EcoAlpa5 je
päťkanálová riadiaca jednotka určená na použitie s detektormi
plynu série XT a modulmi riadiacej jednotky, ako napríklad Teta
MODControl 1 alebo Alpa MODLED1.
Poskytuje výstupy na pripojenie optickej a akustickej sirény, ako aj
binárne signály poskytujúce informácie o stave systému. Ďalšou
funkciou riadiacej jednotky je možnosť integrácie s externým
automatizačným systémom budovy (BMS). V závislosti od typu
zariadenia umožňuje ovládanie ventilov odpájajúcich dodávku
plynu.

Elektrické parametre
• Napájanie
• Prúdová spotreba

Prostredie
• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak

230 V
0,75 A

Pracovné
0 – 40 °C
10 – 90%
stále,
0 – 99%
chvíľkovo
1013 ± 10%
hPa

Skladovacie
0 – 40 °C
30 – 90 %

Kry�e IP 54

Parametre vstupov snímačov
• Počet kanálov
• Vstupný odpor
• Napájanie detektorov
• Maximálny odber detektorov

1 – 5
120 Ω
10,5 – 15 V
800 mA

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé Bezpotenciálové kon-

takty, spínanie:
AC1: 230 V ~ / 3 A
DC1: 230 V / 0,25 A
DC1: 24 V / 3A
Neistené

Riadiaci výstup uzatváracieho ven�lu
• Odpor / zaťaženie

Garantovaná veľkosť zatváracieho napä�a
• Maximálny odpor elektrického vedenia

• Trvanie zatváracieho impulzu

PW-090-VL-X: min. 4 Ω /
max. 36 W
PW-090-VR-X: min. 2 Ω /
max. 72 W
10,5 V
Podrobnos� v užívateľskej
príručke
0,5 sek

Op�cká signalizácia LED indikácie

Akus�cká signalizácia Asi 70 dB vo vzdialenos�
1 m

Trieda elektrickej ochrany II

Čas údržby Aspoň 30 min

Káblové prechodky
• Rozsah priemerov káblov 5 – 10 mm

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 1,2 – 3,5 kg

Odhadovaná životnosť zariadenia 10 rokov

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky
priemeru 4 mm, rozstup
235 mm x 160 mm

Technická špecifikácia
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Detektory série Alpa Gas XT sú:
•Alpa EcoWent XT na detekciu koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO).
•Alpa EcoDet XT na detekciu koncentrácie propán-butánu (LPG).
•Alpa EcoTermXT na detekciu koncentrácie metánu (CNG).

Systém Alpa GasXT je určený na ochranu verejných zariadení, ako sú podzemné garáže, haly vykurované spaľovacími ohrievačmi ako aj
pre plynové kotolne. Ľuďom, ktorí sa v nich nachádzajú, poskytuje ochranu pred vysoko toxickými plynmi, ako je oxid uhoľnatý alebo
oxidy dusíka, a proti horľavým plynom pochádzajúcim z inštalácií LPG v autách alebo metánu z vykurovacích zariadení. Detekcia
koncentrácií je 3-prahová. Systém komunikuje v štandarde 4-20mA.

Alpa Gas

Rýchla a jednoduchámontáž

Odolné senzory

5-ročná záruka na systém

EcoAlpa P17
Riadiaca jednotka

EcoAlpa je dvojkanálová riadiaca jednotka určená na prácu s de-
tektormi plynu s rozhraním 4 -20 mA, poskytuje výstupy na pripo-
jenie opticko-akustickej sirény alebo automatizačného systému
budovy (BMS). Prístroj je dodávaný v niekoľkých verziách, najmä v
závislosti od typu použitého akumulátora, spolupracujúceho uzatvá-
racieho ventilu alebo zálohovania pri strate sieťového napájania.
Vďaka možnosti spolupráce sdvomamodulmi Alpa MODLED1 Toto
zariadenie dokáže dohliadať na prevádzku až 64 detektorov plynu.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre
• Napájanie
• Prúdový odber

Prostredie

• Rozsah teplôt
• rela�vna vlhkosť

230 V ~ ± 10%
10 W

Pracovné Skladovacie

0 – 40OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 40OC
30 – 90%

Kry�e IP 54

Parametre analógových vstupov
• Vstupný odpor
• Napájanie
• Maximálny odber

200 Ω
10,5 – 14 V
160 mA

Počet analógových vstupov 1-2

Parametre externého poplachového
vstupu

bezpotenciálový kontakt
pod 10 Ω neak�vny
nad 5000 Ω ak�vny

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé PK1 – PK3

• Napäťové výstupy OC1, OC2

Neistené kontakty
230 V ~ / 1 A
230 V / 0,25 A
24 V / 1 A
Napä�e 14 V
Σ I < 300 mA

Op�cká signalizácia LED indikácie

Akus�cká signalizácia 60 dB vo vzdialenos� 1 m

Trieda elektrickej ochrany II

Časy údržby
• PW-054-P17-XEF-1212
• PW-054-P17-XEF-1240
• PW-054-P17-XEP-1240

1 h
1 h
1 h

Káblové prechodky
• Množstvo
• Rozsah priemerov káblov

5
5 – 10 mm

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 0,3 kg

Životnosť prístroja 10 rokov

http://www.techfors.sk
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Spoločnosť Atest Gaz ponúka na systém Alpa Gas XT záruku až 5 rokov.

Alpa Gas XT
Systém detekcie plynu v garážach

Príklad konfigurácie prvkov pre garáž

TOA
Optická a akustická výstražná tabuľa

Optické a akustické tabule TOA fungujú ako signalizácia v objekte
informujúca o nebezpečenstvách vytvorených v podzemných gará-
žach. Obsahujú varovnú alebo informačnú správu so štandardným
obsahom alebo podľa objednávky zákazníka. Nápis sa zobrazí po
tom, čo systém deteguje prítomnosť nebezpečných plynov a pulzu-
je s frekvenciou 0,5 Hz. Zobrazenie nápisu je sprevádzané prerušo-
vaným zvukovým signálom. Signalizačné tabule TOA sa môžu mon-
tovať tak na stenu ako aj na strop poskytuje ďalší zdroj bezpečnosti.
sa nesmú používať v priestoroch definovaných ako zóny nebez-
pečenstva výbuchu plynu.

Menovité parametre napájania:
• Napä�e
• Príkon

24V alebo 230V ~
< 5 W (ak ak�vne)

Prostredie:

• Rozsah teplôt

Pracovné Skladovanie

24 V: 5 – 50OC
230 V: 0 – 50OC

5 – 50OC
0 – 50OC

Kry�e IP 40

Op�cká signalizácia LED podsvietenie

Vstavaná akus�cká indikácia Piezokeramický menič
65dB / 1m

Trieda elektrickej ochrany I

Rozmery
• Výška
• Šírka
• Hĺbka

180mm
420mm
60mm

Nápis Výška písmen 35 mm, červené

Rádioelektrické rušenie Úroveň N

Technická špecifikácia

Zariadenia

EPS + Vent.
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Charakteristika Systému Alpa Gas XT - Garáž

3

32 detektorov a až 46 senzorov  na zbernici
Systém Alpa Gas XT umožňuje pripojenie až
32 samostatných detektorov CO, prípadne až
23 duálnych detektorov CO+LPG (spolu až 46
senzorov)

Diagnos�ka elektrických pripojení

5 Spolupráca s inými systémami
Systém Alpa Gas XT umožňuje spoluprácu so
systémom EPS - informácie o poplachoch
sú prenášané pomocou výstupov.

6 Elektrochemický snímač
Elektrochemický snímač aplikovaný na
meranie CO zaručuje stabilitu a minimalizuje
možnosť falošných poplachov.

7 Kataly�cký snímač
Kataly�cký snímač zaručuje stabilitu a prevádzku aj
v priestoroch kde je nadmerná vlhkosť a zmeny
teploty.

8 Záruka 5 rokov
Ak sú dodržané všetky pokyny potrebné pre
správnu montáž má systém Alpa Gas XT
záruku 5 rokov

1 Jednoduchá montáž
Systém Alpa Gas XT je dodávaný s inštalačnou
krabicou s WAGO svorkami, čo umožňuje
efek�vnu a rýchlu montáž.

2

Montážna sada
Systém Alpa Gas XT je možné dodať
spolu s montážnou súpravou, ktorá
obsahuje: PVC potrubie ktoré môže byť
narezané na požadovanú vzdialenosť
medzi detektormi a vhodnú dĺžku kábla
na pripojenia medzi detektormi.

Alpa MOD LED 1
Modul riadiacej jednotky

Modul riadiacej jednotky Alpa MOD LED1 (montáž na 35 mm DIN
lištu) riadi prevádzku zbernice plynových detektorov a ovláda
spolupracujúce zariadenia, spolu s ktorými vytvára bezpečnostný
systém detekcie plynov. Systém je navrhnutý tak, aby chránil
priestory, ako sú garáže v komerčných a obytných budovách,
viacúrovňové parkoviská, haly vykurované spaľovacími ohrievačmi
ako aj plynové kotolne.
Vďaka funkcii automatického riadenia linky a signalizácii jej
poškodenia systém zaručuje bezprecedentnú úroveň bezpečnosti a
komfortu používania v tejto skupine zariadení. Modul je schopný
spolupracovať so systémom riadenia budovy (BMS) a navyše môže
byť napájaný zdrojom zálohovaným batériami.

Napájanie:
• Napä�e
• Príkon

12 – 28 V
5 W

Počet vstupných zberníc: 1

Prostredie:

• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak
• pH

Pracovné Skladovanie

-20 – 40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa
5,5 – 7

0 – 40 OC
30 – 90% trvalo

Kry�e: IP 20

Parametre analógového vstupu
• RVST 200 Ω

Parametre analógového výstupu
• ROBC_MAX 200 Ω

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé

• Otvorený kolektor

Bezpotenciálové kontakty:
AC1: 230 V ~ / 3 A
DC1: 230 V ~ / 0,25 A
DC1: 24 V / 3 A
Neistené
12 V, maximálne sumárne zaťaženie
výstupov 300 mA
Spoločný plus
Neistené

Integrovaná op�cká signalizácia LED indikátory

Integrovaná akus�cká signalizácia 75 dB vo vzdialenos� 1 m

Prierez káblov na svorkovniciach 1 – 2 mm2

(pre dvojité káble by mali byť použité
zdvojovacie du�nky 2 x 1 mm2 alebo 2 x
0,75 mm2)

Materiál krytu Samozhášavý PPO

Hmotnosť 0,3 kg

Spôsob montáže Na lištu DIN-35 / TS35

Technická špecifikácia

4 Snímače série XT obsahujú funkciu
diagnostiky a prípadné poruchové stavy
sú signalizované.

http://www.techfors.sk
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Vzorová konfigurácia zariadení pre kotolňu

Vzorová konfigurácia pre halu

Alpa Gas XT
Systém detekcie plynov do garáží a kotolní

Používané snímače Zariadenia

Na detekciu toxických plynov sú použité selektívne elektrochemické snímače. Toto riešenie je
charakterizované vysokou odolnosťou voči zmenám podmienok prostredia, ako je teplota,
vlhkosť a prítomnosť interferujúcich plynov. Umožňuje minimalizovať falošné aktivácie
poplachov a ventilačných systémov (úspora elektrickej energie).

Vymeniteľný elektrochemický snímač

Na detekciu horľavých plynov je použitý katalytický snímač, ktorý zaručuje stabilnú a
bezporuchovú prevádzku. Katalytické snímače sú odolné voči vlhkosti, teplotným zmenám a
prítomnosti rušivých plynov. Vďaka tomu je riziko falošných poplachov zdôvodu zmeny teploty
a vlhkosti, prípadne prítomnosti spalínzvýfukovveľmi nízke.

Vymeniteľný katalytický snímač

•Záruka 5rokov
•Vymeniteľnýmodul snímača
•Odolnosť voči vlhkosti a zmenám teploty

•Záruka 5rokov
•Stabilná prevádzka
•Odolnosť voči vlhkosti a zmenámteploty

Max 21 ks. Max 21 ks.
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Charakteristika systému Alpa Gas XT - kotolňa a hala

Alpa EcoTerm XT je najnovší a jedinečný trojprahový
metánový snímač, ktorý prostredníctvom vysoko
výkonnej LED diódy umiestnenej na spodnej časti
snímača informuje o nebezpečenstve plynov alebo ich
neprítomnosti (správne fungovanie systému je
zobrazené zelenou farbou diódy). Vďaka tomuto
riešeniu je stav senzora jasne zistiteľný aj zo
vzdialenosti niekoľkých metrov -jediné takéto riešenie
na trhu!

Pripojovacia skrinka dodávaná so systémom umožňuje
efektívne a rýchle pripojenie ďalšíchsádsnímačov alebo
jednotlivýchkusov nazbernicu(trojžilový kábel).

Systém Alpa XT pre vykurovací sektor je dodávaný so
zodpovedajúcimpočtomprepojovacíchskriniek.

SystémAlpa Gas XTzaložený na riadiacej jednotke Alpa
MOD LED1 umožňuje pripojenie až 21 snímačov
metánu.

Systém Alpa Gas XT umožňuje spoluprácu so systémami
na riadenie budov a protipožiarnymi systémami -
poplachové informácie sa prenášajú bezpotenciálovými
kontaktovými výstupmi.

Pre objekty ako napríklad kotolne, kde je potrebné
odpojiť prívod plynu, je možné k systému XT dodatočne
nainštalovať vhodný uzatvárací ventil s cievkou 12 V
alebo 230V.

Alpa EcoTerm XT
Detektor plynu

Technická špecifikácia

Alpa EcoTermXT je najnovší trojprahový detektor plynu používaný
na detekciu nebezpečných koncentrácií metánu. Zariadenie
vykonáva cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu a
informácie o prekročení nastavených prahov zobrazuje užívateľovi.
Komunikácia medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou
jednotkou sa uskutočňuje prostredníctvom výstupného prúdového
signálu 4-20 mA. Snímače sú navzájom prepojené netienenými
vodičmi a T-konektorom, čo výrazne znižuje náklady a čas montáže.

Alpa EcoTerm XT je metánový senzor, ktorý ako prvý a jediný na
trhu obsahuje vysoko výkonnú LED umiestnenú na spodnej časti
krytu - vďaka tomuto riešeniu je stav senzora jasne zistiteľný aj zo
vzdialenosti niekoľkých metrov.

Napájanie
• Napä�e
• Prúd

Prostredie

• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak

10 – 42 V
160 mA

Pracovné Skladovacie

-20 – 40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa

-20 – 40 OC
20 – 80% trvalo

Meraná látka Metán (CH4)

Rozsah merania 50% LEL

Štandardná konfigurácia
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

10% DGW
15% DGW
20% DGW

Kry�e IP 43

Parametre analógového vstupu
• RVST 200 Ω

Parametre analógového výstupu
• R OBC_MAX 200 Ω

Výstupný signál podľa prevádzkových
podmienok snímača:
• porucha
• prevádzka
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

2,4 mA
4 mA
9 mA
11 mA
15 mA

Integrovaná op�cká signalizácia Indikácia LED

Trieda elektrickej ochrany III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka s
veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach 0,25 – 1,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 1 mm2 – lanko

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
cer�fikátu)

Životnosť spotrebného materiálu Snímač PWS-016-NG - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

Alpa Gas

1 Zelená indikácia bezpečného stavu

2 T-konektor

3 Montážna sada

4 21 detektorov na zbernici

7 Uzatvárací ventil

Katalytický snímač zaručuje stabilnú detekciu bez
falošných poplachov, a tak zabezpečuje správnu
prevádzku plynového systému. Snímače sú odolné voči
vlhkosti, teplotným zmenáma iným plynom.

8 Katalytický snímač

Na systém Alpa Gas XT je poskytovaná záruka po dobu
5 rokov, ktorá zahŕňa aj použité plynové snímače.

9 Záruka 5 rokov

Snímače série XT disponujú funkciou kontroly
spojovacej zbernice - informácie o poruchách sú
prezentované pomocou špeciálnych kontroliek, na
boku krytu zariadenia.

Diagnostika elektrických prepojení5

6 Spolupráca s inými systémami

http://www.techfors.sk
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Alpa EcoWent XT
Detektor plynu

Detektor plynu Alpa EcoWent XT je zariadenie, ktoré slúži na
zisťovanie koncentrácií oxidu uhoľnatého (CO). Prístroj vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu a informácie o
prekročení nastavených prahov zobrazuje užívateľovi pomocou
indikátorov na snímači. Komunikácia medzi snímačom a
spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa uskutočňuje
prostredníctvom výstupného prúdového signálu 4-20 mA. Detekto-
ry sú navzájom prepojené netienenými vodičmi a T-konektorom, čo
výrazne znižuje náklady a čas na montáž. Alpa EcoWent XT dokáže
spolupracovať s detektormi Alpa EcoDet XT, čím vytvorí kompletný
detekčný systém CO a LPG.

Napájanie
• Napä�e
• Prúd

Prostredie

• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak

10 – 42 V
40 mA

Pracovné Skladovacie

-20 – 40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa

0 – 40 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka Oxid uhoľnatý (CO)

Rozsah merania 0-300 ppm

Štandardná konfigurácia
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

20 ppm
40 ppm
100 ppm

Kry�e IP 43

Parametre analógového vstupu
• RVST 200 Ω

Parametre analógového výstupu
• R OBC_MAX 200 Ω

Výstupný signál podľa prevádzkových
podmienok snímača:
• porucha
• prevádzka
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

2,4 mA
4 mA
9 mA
11 mA
15 mA

Integrovaná op�cká signalizácia Indikácia LED

Trieda elektrickej ochrany III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka s
veľkým rozsahom - priemer kábla 3,5 -
12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach 0,25 – 1,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 1 mm2 – lanko

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
cer�fikátu)

Životnosť spotrebného materiálu Snímač PWS-017-CO - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

Technická špecifikácia

Alpa Gas

Alpa EcoDet XT
Detektor plynu

Alpa EcoDet XT je trojprahový plynový detektor používaný na
detekciu nebezpečných koncentrácií propán-butánu. Prístroj
vykonáva cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu a
informácie o prekročení nastavených prahov zobrazuje užívateľovi
pomocou indikátorov na snímači. Komunikácia medzi snímačom a
spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa uskutočňuje
prostredníctvom výstupného prúdového signálu 4-20 mA. Detekto-
ry sú navzájom prepojené netienenými vodičmi a t-konektorom, čo
výrazne znižuje náklady a čas montáže. Alpa EcoDet XT môže
spolupracovať s senzormi Alpa EcoWent XT, čím vytvorí kompletný
detekčnýsystémCOaLPG.

Technická špecifikácia

Zariadenia

Alpa Gas

Napájanie
• Napä�e
• Prúd

Prostredie

• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak

10 – 42 V
130 mA

Pracovné Skladovacie

-20 – 40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa

-20 – 40 OC
20 – 80% trvalo

Meraná látka Propán-bután (LPG) (C3H8, C4H10)

Rozsah merania 50% LEL

Štandardná konfigurácia
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

10% LEL
15% LEL
20% LEL

Kry�e IP 43

Parametre analógového vstupu
• RVST 200 Ω

Parametre analógového výstupu
• R OBC_MAX 200 Ω

Výstupný signál podľa prevádzkových
podmienok snímača:
• porucha
• prevádzka
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

2,4 mA
4 mA
9 mA
11 mA
15 mA

Integrovaná op�cká signalizácia Indikácia LED

Trieda elektrickej ochrany III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka s
veľkým rozsahom - priemer kábla 3,5 -
12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach 0,25 – 1,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 1 mm2 – lanko

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
cer�fikátu)

Životnosť spotrebného materiálu Snímač PWS-016-LPG - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm
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Alpa EcoWent XT
Detektor plynu

Detektor plynu Alpa EcoWent XT je zariadenie, ktoré slúži na
zisťovanie koncentrácií oxidu uhoľnatého (CO). Prístroj vykonáva
cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu a informácie o
prekročení nastavených prahov zobrazuje užívateľovi pomocou
indikátorov na snímači. Komunikácia medzi snímačom a
spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa uskutočňuje
prostredníctvom výstupného prúdového signálu 4-20 mA. Detekto-
ry sú navzájom prepojené netienenými vodičmi a T-konektorom, čo
výrazne znižuje náklady a čas na montáž. Alpa EcoWent XT dokáže
spolupracovať s detektormi Alpa EcoDet XT, čím vytvorí kompletný
detekčný systém CO a LPG.

Napájanie
• Napä�e
• Prúd

Prostredie

• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak

10 – 42 V
40 mA

Pracovné Skladovacie

-20 – 40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa

0 – 40 OC
30 – 90% trvalo

Meraná látka Oxid uhoľnatý (CO)

Rozsah merania 0-300 ppm

Štandardná konfigurácia
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

20 ppm
40 ppm
100 ppm

Kry�e IP 43

Parametre analógového vstupu
• RVST 200 Ω

Parametre analógového výstupu
• R OBC_MAX 200 Ω

Výstupný signál podľa prevádzkových
podmienok snímača:
• porucha
• prevádzka
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

2,4 mA
4 mA
9 mA
11 mA
15 mA

Integrovaná op�cká signalizácia Indikácia LED

Trieda elektrickej ochrany III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka s
veľkým rozsahom - priemer kábla 3,5 -
12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach 0,25 – 1,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 1 mm2 – lanko

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
cer�fikátu)

Životnosť spotrebného materiálu Snímač PWS-017-CO - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

Technická špecifikácia

Alpa Gas

Alpa EcoDet XT
Detektor plynu

Alpa EcoDet XT je trojprahový plynový detektor používaný na
detekciu nebezpečných koncentrácií propán-butánu. Prístroj
vykonáva cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu a
informácie o prekročení nastavených prahov zobrazuje užívateľovi
pomocou indikátorov na snímači. Komunikácia medzi snímačom a
spolupracujúcou riadiacou jednotkou sa uskutočňuje
prostredníctvom výstupného prúdového signálu 4-20 mA. Detekto-
ry sú navzájom prepojené netienenými vodičmi a t-konektorom, čo
výrazne znižuje náklady a čas montáže. Alpa EcoDet XT môže
spolupracovať s senzormi Alpa EcoWent XT, čím vytvorí kompletný
detekčnýsystémCOaLPG.

Technická špecifikácia

Zariadenia

Alpa Gas

Napájanie
• Napä�e
• Prúd

Prostredie

• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak

10 – 42 V
130 mA

Pracovné Skladovacie

-20 – 40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa

-20 – 40 OC
20 – 80% trvalo

Meraná látka Propán-bután (LPG) (C3H8, C4H10)

Rozsah merania 50% LEL

Štandardná konfigurácia
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

10% LEL
15% LEL
20% LEL

Kry�e IP 43

Parametre analógového vstupu
• RVST 200 Ω

Parametre analógového výstupu
• R OBC_MAX 200 Ω

Výstupný signál podľa prevádzkových
podmienok snímača:
• porucha
• prevádzka
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

2,4 mA
4 mA
9 mA
11 mA
15 mA

Integrovaná op�cká signalizácia Indikácia LED

Trieda elektrickej ochrany III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka s
veľkým rozsahom - priemer kábla 3,5 -
12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach 0,25 – 1,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 1 mm2 – lanko

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
cer�fikátu)

Životnosť spotrebného materiálu Snímač PWS-016-LPG - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

http://www.techfors.sk
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Charakteristika systému Alpa Gas XT - kotolňa a hala

Alpa EcoTerm XT je najnovší a jedinečný trojprahový
metánový snímač, ktorý prostredníctvom vysoko
výkonnej LED diódy umiestnenej na spodnej časti
snímača informuje o nebezpečenstve plynov alebo ich
neprítomnosti (správne fungovanie systému je
zobrazené zelenou farbou diódy). Vďaka tomuto
riešeniu je stav senzora jasne zistiteľný aj zo
vzdialenosti niekoľkých metrov -jediné takéto riešenie
na trhu!

Pripojovacia skrinka dodávaná so systémom umožňuje
efektívne a rýchle pripojenie ďalšíchsádsnímačov alebo
jednotlivýchkusov nazbernicu(trojžilový kábel).

Systém Alpa XT pre vykurovací sektor je dodávaný so
zodpovedajúcimpočtomprepojovacíchskriniek.

SystémAlpa Gas XTzaložený na riadiacej jednotke Alpa
MOD LED1 umožňuje pripojenie až 21 snímačov
metánu.

Systém Alpa Gas XT umožňuje spoluprácu so systémami
na riadenie budov a protipožiarnymi systémami -
poplachové informácie sa prenášajú bezpotenciálovými
kontaktovými výstupmi.

Pre objekty ako napríklad kotolne, kde je potrebné
odpojiť prívod plynu, je možné k systému XT dodatočne
nainštalovať vhodný uzatvárací ventil s cievkou 12 V
alebo 230V.

Alpa EcoTerm XT
Detektor plynu

Technická špecifikácia

Alpa EcoTermXT je najnovší trojprahový detektor plynu používaný
na detekciu nebezpečných koncentrácií metánu. Zariadenie
vykonáva cyklické merania koncentrácie plynu vo vzduchu a
informácie o prekročení nastavených prahov zobrazuje užívateľovi.
Komunikácia medzi snímačom a spolupracujúcou riadiacou
jednotkou sa uskutočňuje prostredníctvom výstupného prúdového
signálu 4-20 mA. Snímače sú navzájom prepojené netienenými
vodičmi a T-konektorom, čo výrazne znižuje náklady a čas montáže.

Alpa EcoTerm XT je metánový senzor, ktorý ako prvý a jediný na
trhu obsahuje vysoko výkonnú LED umiestnenú na spodnej časti
krytu - vďaka tomuto riešeniu je stav senzora jasne zistiteľný aj zo
vzdialenosti niekoľkých metrov.

Napájanie
• Napä�e
• Prúd

Prostredie

• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak

10 – 42 V
160 mA

Pracovné Skladovacie

-20 – 40 OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa

-20 – 40 OC
20 – 80% trvalo

Meraná látka Metán (CH4)

Rozsah merania 50% LEL

Štandardná konfigurácia
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

10% DGW
15% DGW
20% DGW

Kry�e IP 43

Parametre analógového vstupu
• RVST 200 Ω

Parametre analógového výstupu
• R OBC_MAX 200 Ω

Výstupný signál podľa prevádzkových
podmienok snímača:
• porucha
• prevádzka
• úroveň 1
• úroveň 2
• poplach

2,4 mA
4 mA
9 mA
11 mA
15 mA

Integrovaná op�cká signalizácia Indikácia LED

Trieda elektrickej ochrany III

Otvor na kábel (rozsah priemerov) Nástrčný žľab pre inštalačné rúry -
priemer rúrky 16 mm. Priechodka s
veľkým rozsahom - priemer kábla
3,5 - 12 mm

Prierez káblov na svorkovniciach 0,25 – 1,5 mm2 – pevné jadro
0,25 – 1 mm2 – lanko

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 0,3 kg

Frekvencia povinných servisných
inšpekcií / kalibrácií

Raz ročne (platnosť kalibračného
cer�fikátu)

Životnosť spotrebného materiálu Snímač PWS-016-NG - 5 rokov*

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky priemeru 4 mm

Alpa Gas

1 Zelená indikácia bezpečného stavu

2 T-konektor

3 Montážna sada

4 21 detektorov na zbernici

7 Uzatvárací ventil

Katalytický snímač zaručuje stabilnú detekciu bez
falošných poplachov, a tak zabezpečuje správnu
prevádzku plynového systému. Snímače sú odolné voči
vlhkosti, teplotným zmenáma iným plynom.

8 Katalytický snímač

Na systém Alpa Gas XT je poskytovaná záruka po dobu
5 rokov, ktorá zahŕňa aj použité plynové snímače.

9 Záruka 5 rokov

Snímače série XT disponujú funkciou kontroly
spojovacej zbernice - informácie o poruchách sú
prezentované pomocou špeciálnych kontroliek, na
boku krytu zariadenia.

Diagnostika elektrických prepojení5

6 Spolupráca s inými systémami
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Vzorová konfigurácia zariadení pre kotolňu

Vzorová konfigurácia pre halu

Alpa Gas XT
Systém detekcie plynov do garáží a kotolní

Používané snímače Zariadenia

Na detekciu toxických plynov sú použité selektívne elektrochemické snímače. Toto riešenie je
charakterizované vysokou odolnosťou voči zmenám podmienok prostredia, ako je teplota,
vlhkosť a prítomnosť interferujúcich plynov. Umožňuje minimalizovať falošné aktivácie
poplachov a ventilačných systémov (úspora elektrickej energie).

Vymeniteľný elektrochemický snímač

Na detekciu horľavých plynov je použitý katalytický snímač, ktorý zaručuje stabilnú a
bezporuchovú prevádzku. Katalytické snímače sú odolné voči vlhkosti, teplotným zmenám a
prítomnosti rušivých plynov. Vďaka tomu je riziko falošných poplachov zdôvodu zmeny teploty
a vlhkosti, prípadne prítomnosti spalínzvýfukovveľmi nízke.

Vymeniteľný katalytický snímač

•Záruka 5rokov
•Vymeniteľnýmodul snímača
•Odolnosť voči vlhkosti a zmenám teploty

•Záruka 5rokov
•Stabilná prevádzka
•Odolnosť voči vlhkosti a zmenámteploty

Max 21 ks. Max 21 ks.

http://www.techfors.sk
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Charakteristika Systému Alpa Gas XT - Garáž

3

32 detektorov a až 46 senzorov  na zbernici
Systém Alpa Gas XT umožňuje pripojenie až
32 samostatných detektorov CO, prípadne až
23 duálnych detektorov CO+LPG (spolu až 46
senzorov)

Diagnos�ka elektrických pripojení

5 Spolupráca s inými systémami
Systém Alpa Gas XT umožňuje spoluprácu so
systémom EPS - informácie o poplachoch
sú prenášané pomocou výstupov.

6 Elektrochemický snímač
Elektrochemický snímač aplikovaný na
meranie CO zaručuje stabilitu a minimalizuje
možnosť falošných poplachov.

7 Kataly�cký snímač
Kataly�cký snímač zaručuje stabilitu a prevádzku aj
v priestoroch kde je nadmerná vlhkosť a zmeny
teploty.

8 Záruka 5 rokov
Ak sú dodržané všetky pokyny potrebné pre
správnu montáž má systém Alpa Gas XT
záruku 5 rokov

1 Jednoduchá montáž
Systém Alpa Gas XT je dodávaný s inštalačnou
krabicou s WAGO svorkami, čo umožňuje
efek�vnu a rýchlu montáž.

2

Montážna sada
Systém Alpa Gas XT je možné dodať
spolu s montážnou súpravou, ktorá
obsahuje: PVC potrubie ktoré môže byť
narezané na požadovanú vzdialenosť
medzi detektormi a vhodnú dĺžku kábla
na pripojenia medzi detektormi.

Alpa MOD LED 1
Modul riadiacej jednotky

Modul riadiacej jednotky Alpa MOD LED1 (montáž na 35 mm DIN
lištu) riadi prevádzku zbernice plynových detektorov a ovláda
spolupracujúce zariadenia, spolu s ktorými vytvára bezpečnostný
systém detekcie plynov. Systém je navrhnutý tak, aby chránil
priestory, ako sú garáže v komerčných a obytných budovách,
viacúrovňové parkoviská, haly vykurované spaľovacími ohrievačmi
ako aj plynové kotolne.
Vďaka funkcii automatického riadenia linky a signalizácii jej
poškodenia systém zaručuje bezprecedentnú úroveň bezpečnosti a
komfortu používania v tejto skupine zariadení. Modul je schopný
spolupracovať so systémom riadenia budovy (BMS) a navyše môže
byť napájaný zdrojom zálohovaným batériami.

Napájanie:
• Napä�e
• Príkon

12 – 28 V
5 W

Počet vstupných zberníc: 1

Prostredie:

• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak
• pH

Pracovné Skladovanie

-20 – 40 °C
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo
1013 ± 10% hPa
5,5 – 7

0 – 40 °C
30 – 90% trvalo

Kry�e: IP 20

Parametre analógového vstupu
• RVST 200 Ω

Parametre analógového výstupu
• ROBC_MAX 200 Ω

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé

• Otvorený kolektor

Bezpotenciálové kontakty:
AC1: 230 V ~ / 3 A
DC1: 230 V / 0,25 A
DC1: 24 V / 3 A
Neistené
12 V, maximálne sumárne zaťaženie
výstupov 300 mA
Spoločný plus
Neistené

Integrovaná op�cká signalizácia LED indikátory

Integrovaná akus�cká signalizácia 75 dB vo vzdialenos� 1 m

Prierez káblov na svorkovniciach 1 – 2 mm2

(pre dvojité káble by mali byť použité
zdvojovacie du�nky 2 x 1 mm2 alebo 2 x
0,75 mm2)

Materiál krytu Samozhášavý PPO

Hmotnosť 0,3 kg

Spôsob montáže Na lištu DIN-35 / TS35

Technická špecifikácia

4 Snímače série XT obsahujú funkciu
diagnostiky a prípadné poruchové stavy
sú signalizované.
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Spoločnosť Atest Gaz ponúka na systém Alpa Gas XT záruku až 5 rokov.

Alpa Gas XT
Systém detekcie plynu v garážach

Príklad konfigurácie prvkov pre garáž

TOA
Optická a akustická výstražná tabuľa

Optické a akustické tabule TOA fungujú ako signalizácia v objekte
informujúca o nebezpečenstvách vytvorených v podzemných gará-
žach. Obsahujú varovnú alebo informačnú správu so štandardným
obsahom alebo podľa objednávky zákazníka. Nápis sa zobrazí po
tom, čo systém deteguje prítomnosť nebezpečných plynov a pulzu-
je s frekvenciou 0,5 Hz. Zobrazenie nápisu je sprevádzané prerušo-
vaným zvukovým signálom. Signalizačné tabule TOA sa môžu mon-
tovať tak na stenu ako aj na strop poskytuje ďalší zdroj bezpečnosti.
sa nesmú používať v priestoroch definovaných ako zóny nebez-
pečenstva výbuchu plynu.

Menovité parametre napájania:
• Napä�e
• Príkon

24V alebo 230V ~
< 5 W (ak ak�vne)

Prostredie:

• Rozsah teplôt

Pracovné Skladovanie

24 V: 5 – 50OC
230 V: 0 – 50OC

5 – 50OC
0 – 50OC

Kry�e IP 40

Op�cká signalizácia LED podsvietenie

Vstavaná akus�cká indikácia Piezokeramický menič
65dB / 1m

Trieda elektrickej ochrany I

Rozmery
• Výška
• Šírka
• Hĺbka

180mm
420mm
60mm

Nápis Výška písmen 35 mm, červené

Rádioelektrické rušenie Úroveň N

Technická špecifikácia

Zariadenia

EPS + Vent.
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Kto sme?
Atest Gaz je popredným poľským výrobcom spoľahlivých a inovatívnych bezpečnostných systémov pre detekciu plynov a v tomto
ohľade uznávaným referenčným centrom, ktoré vďaka rozsiahlym vedomostiam, dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiam
pracuje na bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia.

V našich každodenných aktivitách sa zameriavame na problematiku merania zloženia plynu, monitorovania a detekcie nebezpečných
koncentrácií.

Špecializujeme sa na inovatívne systémy detekcie plynov, ktoré spoľahlivo informujú o nebezpečenstve nebezpečných plynov alebo ich
neprítomnosti. Inými slovami, pocit istoty, keď je všetko v poriadku a efektívne varovanie v prípade núdze.

Poslaním spoločnos� Atest Gaz je poskytovať zákazníkom a užívateľom úplné pohodlie, ktoré vyplýva zo zabezpečenia života
a zdravia ľudí, ochrany majetku a životného prostredia pred ohrozením nebezpečných plynov.

Sila našej značky vychádza z každodennej práce s našimi zákazníkmi a z kvalifikovaného a skúseného tímu špecialistov - nadšencov, 
prístupu k medzinárodnému know-how a dobre vybaveného oddelenia výskumu a vývoja. Vďaka tomu môže spoločnosť Atest Gaz 
ponúknuť jedinečné, technologicky vyspelé, inovatívne a spoľahlivé produkty, riešenia a systémy, ktoré úplne spĺňajú 
individuálne potreby zákazníkov v oblasti priemyslu a všeobecného stavebníctva (MaR).

Małgorzata a Aleksander Pachole

EcoAlpa5
Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka EcoAlpa5 vizualizuje prevádzku celého systému
bezpečnosti plynov a spracováva vstupné signály. EcoAlpa5 je
päťkanálová riadiaca jednotka určená na použitie s detektormi
plynu série XT a modulmi riadiacej jednotky, ako napríklad Teta
MODControl 1 alebo Alpa MODLED1.
Poskytuje výstupy na pripojenie optickej a akustickej sirény, ako aj
binárne signály poskytujúce informácie o stave systému. Ďalšou
funkciou riadiacej jednotky je možnosť integrácie s externým
automatizačným systémom budovy (BMS). V závislosti od typu
zariadenia umožňuje ovládanie ventilov odpájajúcich dodávku
plynu.

Elektrické parametre
• Napájanie
• Prúdová spotreba

Prostredie
• Rozsah teplôt
• Rela�vna vlhkosť

• Tlak

230 V
0,75 A

Pracovné
0 – 40 °C
10 – 90%
stále,
0 – 99%
chvíľkovo
1013 ± 10%
hPa

Skladovacie
0 – 40 °C
30 – 90 %

Kry�e IP 54

Parametre vstupov snímačov
• Počet kanálov
• Vstupný odpor
• Napájanie detektorov
• Maximálny odber detektorov

1 – 5
120 Ω
10,5 – 15 V
800 mA

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé Bezpotenciálové kon-

takty, spínanie:
AC1: 230 V ~ / 3 A
DC1: 230 V / 0,25 A
DC1: 24 V / 3A
Neistené

Riadiaci výstup uzatváracieho ven�lu
• Odpor / zaťaženie

Garantovaná veľkosť zatváracieho napä�a
• Maximálny odpor elektrického vedenia

• Trvanie zatváracieho impulzu

PW-090-VL-X: min. 4 Ω /
max. 36 W
PW-090-VR-X: min. 2 Ω /
max. 72 W
10,5 V
Podrobnos� v užívateľskej
príručke
0,5 sek

Op�cká signalizácia LED indikácie

Akus�cká signalizácia Asi 70 dB vo vzdialenos�
1 m

Trieda elektrickej ochrany II

Čas údržby Aspoň 30 min

Káblové prechodky
• Rozsah priemerov káblov 5 – 10 mm

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 1,2 – 3,5 kg

Odhadovaná životnosť zariadenia 10 rokov

Spôsob montáže 4 otvory pre skrutky
priemeru 4 mm, rozstup
235 mm x 160 mm

Technická špecifikácia
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Detektory série Alpa Gas XT sú:
•Alpa EcoWent XT na detekciu koncentrácie oxidu uhoľnatého (CO).
•Alpa EcoDet XT na detekciu koncentrácie propán-butánu (LPG).
•Alpa EcoTermXT na detekciu koncentrácie metánu (CNG).

Systém Alpa GasXT je určený na ochranu verejných zariadení, ako sú podzemné garáže, haly vykurované spaľovacími ohrievačmi ako aj
pre plynové kotolne. Ľuďom, ktorí sa v nich nachádzajú, poskytuje ochranu pred vysoko toxickými plynmi, ako je oxid uhoľnatý alebo
oxidy dusíka, a proti horľavým plynom pochádzajúcim z inštalácií LPG v autách alebo metánu z vykurovacích zariadení. Detekcia
koncentrácií je 3-prahová. Systém komunikuje v štandarde 4-20mA.

Alpa Gas

Rýchla a jednoduchámontáž

Odolné senzory

5-ročná záruka na systém

EcoAlpa P17
Riadiaca jednotka

EcoAlpa je dvojkanálová riadiaca jednotka určená na prácu s de-
tektormi plynu s rozhraním 4 -20 mA, poskytuje výstupy na pripo-
jenie opticko-akustickej sirény alebo automatizačného systému
budovy (BMS). Prístroj je dodávaný v niekoľkých verziách, najmä v
závislosti od typu použitého akumulátora, spolupracujúceho uzatvá-
racieho ventilu alebo zálohovania pri strate sieťového napájania.
Vďaka možnosti spolupráce sdvomamodulmi Alpa MODLED1 Toto
zariadenie dokáže dohliadať na prevádzku až 64 detektorov plynu.

Technická špecifikácia

Elektrické parametre
• Napájanie
• Prúdový odber

Prostredie

• Rozsah teplôt
• rela�vna vlhkosť

230 V ~ ± 10%
10 W

Pracovné Skladovacie

0 – 40OC
10 – 90% trvalo
0 – 99% chvíľkovo

0 – 40OC
30 – 90%

Kry�e IP 54

Parametre analógových vstupov
• Vstupný odpor
• Napájanie
• Maximálny odber

200 Ω
10,5 – 14 V
160 mA

Počet analógových vstupov 1-2

Parametre externého poplachového
vstupu

bezpotenciálový kontakt
pod 10 Ω neak�vny
nad 5000 Ω ak�vny

Parametre dvojstavových výstupov
• Relé PK1 – PK3

• Napäťové výstupy OC1, OC2

Neistené kontakty
230 V ~ / 1 A
230 V / 0,25 A
24 V / 1 A
Napä�e 14 V
Σ I < 300 mA

Op�cká signalizácia LED indikácie

Akus�cká signalizácia 60 dB vo vzdialenos� 1 m

Trieda elektrickej ochrany II

Časy údržby
• PW-054-P17-XEF-1212
• PW-054-P17-XEF-1240
• PW-054-P17-XEP-1240

1 h
1 h
1 h

Káblové prechodky
• Množstvo
• Rozsah priemerov káblov

5
5 – 10 mm

Materiál krytu ABS

Hmotnosť 0,3 kg

Životnosť prístroja 10 rokov



Alpa Gas XT
SYSTÉMY DETEKCIE PLYNOV DO GARÁŽÍ A KOTOLNÍ

Viac informácií o zariadeniach a ďalších prvkoch našej ponuky nájdete na našej webovej stránke:

www.techfors.sk

Techfors SK s.r.o.
Jókaiho 1, 821 06 Bratislava

+421 2 4464 0260

+421 2 4464 0258

obchod@techfors.sk

Tento dokument nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka a iných príslušných ustanovení. Parametre produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Publikácia je založená na dokumente výrobcu Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j., verzie MR-004 R09
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