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ВСТУП 

Дана настанова з експлуатації (далі - настанова) призначена для вивчення принципу дії, будови 

та правил експлуатації течошукача-газосигналізатора ВАРТА 5-03М.18  (далі – течошукач).  

Настанова містить технічні характеристики, вказівки щодо забезпечення вибухозахисту 

течошукача.  

Перед введенням течошукача в експлуатацію необхідно ознайомитись з цією настановою. 

 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Течошукач є переносним приладом і призначений для виявлення наявності метану та 

пропану в повітрі, вимірювання їх об’ємної частки з відображенням даних на екрані, видачі 

попереджувальної звукової адаптивної сигналізації (клацання) при перевищенні нормованого 

порогу чутливості течошукача та видачі тривожної звукової сигналізації при перевищенні 

встановленого порогового значення об’ємної частки контрольованого газу. 

1.2 Течошукачі можуть застосовуватись для контролю загазованості  в виробничих і інших 

приміщеннях, а також для виявлення місць витоку газу з підземних і наземних газопроводів, їх 

конструктивних елементів та газовикористовуючого обладнання.  

1.3 Течошукач відповідає вимогам  «Технічного регламенту законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки», затвердженого  постановою КМУ від 13 січня 2016 р. № 94, 

«Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах», затвердженого  постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. 

№ 1055, ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ EN 60079-1 і ДСТУ EN 60079-11, виготовляється в 

вибухозахищеному виконанні та має маркування             ІІ 2G Ex ib IIB T4 Gb.  

Особливі умови застосування  указані в п. 6.1.4 даної настанови. 

1.4 Течошукач є приладом з цифровим пристроєм візуального відображення на рідинно-

кристалічному індикаторі (далі по тексту – ПВВ) та зондом, в який вмонтовано первинний 

перетворювач (сенсор). 

Течошукач може комплектуватися однією з наступних модифікацій зондів:  

 тип 1: з вимірювальною головкою на гнучкому (з ефектом пам’яті) металевому утримувачі; 

 тип 2: з вимірювальною головкою на металевій штанзі (стандартний зонд); 

 тип 3: з вимірювальною головкою  на кабелі та телескопічним подовжувачем з утримувачем 

вимірювальної головки. 

1.5 Умови  експлуатації течошукача:  

– температура навколишнього повітря від мінус 30 до плюс 45 
о
С; 

– відносна вологість навколишнього повітря до 90 % при температурі 25 
о
С; 

– атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.). 

1.6 Режими роботи течошукача: 

«САМОТЕСТУВАННЯ» - активується автоматично при включені течошукача; 

«АВТОКОРИГУВАННЯ» - активується автоматично на останньому циклі режиму 

«Самотестування», чи примусово оператором при необхідності; 

«ВИМІРЮВАННЯ (РОБОЧИЙ)» - активується автоматично після успішного завершення 

режиму «Самотестування».  
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2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Контрольовані компоненти — вміст метану, пропану. 

2.2 Пороги чутливості та діапазони вимірювання наведені в таблиці  

Таблиця 1 

Контрольовані величини Поріг чутливості Діапазон вимірювання 

за метаном 0,001 % (0,02 % НКГР) від 0 до 2,5%  (0 – 50% НКПР) 

за пропаном  0,0004 % (0,02 % НКГР) від 0 до 1%  (0 – 50% НКПР) 

2.3 Одиниця виміру концентрації газу - % об’ємної частки газу в повітрі (за погодженням з 

користувачем концентрація може вимірюватись у % НКГР*) 

* НКГР – нижня концентраційна границя розповсюдження полум’я 

2.4 Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої  основної  

похибки спрацювання сигналізації в нормальних умовах і в умовах впливу граничних робочих 

температур для компонентів, що є повірочними та додатковими, наведені в таблиці 2: 

 Таблиця 2 

Контрольовані 

величини 

Номінальні 

значення порогів 

спрацювання 

попереджувальної 

сигналізації  

(1-й поріг), 

% об. (% НКГР) 

Номінальні 

значення порогів 

спрацювання 

тривожної 
сигналізації 

(2-й поріг), 

% об. (% НКГР) 

Границі допустимої 

основної 

абсолютної 

похибки 

вимірювання, % 

Границі допустимої 

абсолютної похибки 

вимірювання в умовах 

впливу граничних 

робочих темпе-ратур і 

відносної вологості, % 

метан 0,45 (9) 0,75 (15)  0,15  0,25 

пропан 0,15 (7,5) 0,3 (15)  0,06  0,1 

Примітка  

1. Значення порогів спрацьовування попереджувальної (1-й поріг) та тривожної (2-й поріг) 

сигналізації встановлюються при випуску з виробництва.  

2. Експлуатант може самостійно змінювати значення порогів спрацьовування. 

2.5 Об’єм внутрішньої пам’яті дозволяє: 

- зберігати дані щодо рівня загазованості у 1000-а точках вимірювання та відображати їх на 

ПВВ чи на екрані ПЕОМ; 

- введення голосових пояснень до обраних 20-ти точок вимірювання тривалістю до 10 секунд 

та прослуховувати голосові пояснення (опційна функція). 

2.6 Ціна розподілу шкали ПВВ – 0,0001%  

2.7 Споживана потужність – не більше 0,52 ВА. 

2.8 Габаритні розміри складових частин, мм, не більше: основного блоку – 205х94х40; 

зонд тип 1 – з гнучким утримувачем 430х Ø14; 

зонд тип 2 – 780хØ14; довжина кабелю – 1700; 

зонд тип 3 – 122хØ14; довжина кабелю – 2500; телескопічного подовжувача вимірювальної 

головки – від 800хØ23 до 1500хØ23. 

2.9 Маса, кг, не більше: 0,53 (з зондом тип 1); 0,76 (з зондом тип 2); 0,56 (з зондом тип 3); 

0,75 (з телескопічним подовжувачем). 

2.10 Час виходу на робочий режим – не більше 60 с. 

2.11 Час спрацювання звукової сигналізації – не більше 20 с. 

2.12 Живлення течошукачів – від акумуляторної батареї (далі – АКБ). Напруга живлення 

постійного струму від 3,15 до 4,5 В. Час роботи течошукача від АКБ без підзарядки – не менше 

14 годин. 

2.13 Рівень звукового тиску при видачі звукового сигналу аварійної сигналізації по вісі 

звуковипромінювача на відстані 1 м – не менше 70 дБА. 
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2.14 Ступінь захисту оболонки складових частин від зовнішніх впливів за ДСТУ EN 60529: 

– корпусу течошукача – IР54; 

– головки зонда              – IР40. 

2.15 Течошукач витримує вплив перевантаження об’ємною часткою метану до 2,5 % (50% 

НКГР) або пропану – до 1,0 % (50% НКГР). 

УВАГА! Під час вимірювання концентрацій метану від 2,0% до 2,5%  (пропану від 0,75% до 

1,0%)  час роботи приладу не більше 10 хвилин з наступним відключенням на 30 хвилин. 

2.16 Інформаційні повідомлення які видає течошукач наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3 

БАТАРЕЯ  

РАЗРЯЖЕНА 

Попереджує про розряд АКБ. Необхідно здійснити підзарядку АКБ відповідно 

до п. 7.5.5 

ОШИБКА 

СЕНСОРА 

Повідомлень з'являється при істотних відхиленні струму споживання сенсора 

(коротке замикання, обрив). 

СЕНСОР 

ВЫКЛЮЧЕН 

Попереджує про відключення сенсора у випадку перевантаження концентрацією 

газу, що перевищує максимально припустиму.. 

БАТАРЕЯ  

ЗАРЯЖЕНА 
Повідомляє щодо завершення процесу заряджання АКБ 

2.17 Радіозавади, що створюються течошукачем, не перевищують рівні, встановлені  

ДСТУ EN 50270. 

2.18 Течошукач, поміщений в шкіряний чохол, стійкий до накопичення електростатичних 

розрядів. 

2.19 Течошукач у транспортній тарі є стійким до впливу:  

– температури навколишнього повітря від мінус 30 до плюс 50
о
С; 

– відносній вологості до 98 % при температурі 25
о
С; 

– транспортної тряски з прискоренням 30 м/с
2
 і частотою від 80 до 120 ударів на хвилину. 

2.20 Середнє напрацювання на відмову – не менше 50 000 год. 

2.21 Повний середній строк служби течошукача – не менше 10 років. 

2.22 Середній час відновлення працездатності течошукача технічним обслуговуванням або 

поточним ремонтом— не більше 2 год без врахування часу на повірку. 
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3. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД 

3.1 ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ТЕЧОШУКАЧА 
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3.2 ТИПИ   ЗОНДІВ   ТЕЧОШУКАЧА 
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3.3 РОЗМІЩЕННЯ  ІНФОРМАЦІЇ  НА  ПРИСТРОЇ  ВІЗУАЛЬНОГО  ВІДОБРАЖЕННЯ 

 

 
 

 

3.3.1 Опис інформації по зонах ПВВ наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

№ 

зони 
Відображувана інформація Можливі значення (формат) 

Режим «Самотестування» 

1 

Поточний час та дата ЧЧ:ММ:CC   ДД.ММ.РР; 

Рівень заряду батареї від 1-го ▌▌▌... ▌до 8-ми  

від  00% до 100 %  

Температура середовища 

Вологість середовища 

+XX
O     

(  -XX
O
); 

RH  від 00 %  до 100 %; 

2 

1-10 секунда: Тип приладу, версія програмного 

забезпечення; 

11-60: Піктограма режиму тестування, час що 

залишився до закінчення самотестування 

(у секундах) 

ВАРТА 5-03М.18, 

Версия ПО: ХХХХ 

 
Від 50 до 0 

3 

Назва піктограми обраної функції зі складу 

оперативного меню. Піктограми оперативного 

меню 

п.3.4 

Режим «Вимірювання» 

1 

Поточний час та дата ЧЧ:ММ:CC   ДД.ММ.РР 

Рівень заряду батареї від 1-го ▌▌▌... ▌до 8-ми  

від  00% до 100 % 

Температура середовища 

Вологість середовища 

+XX
O     

(  -XX
O
) 

RH  від 00 %  до 100 %  

2 

Числове значення об’ємної частки газу у 

середовищі, що контролюється 

Х,ХХХХ 

Назва газу, що контролюється (вимірюється)  Метан чи пропан 

Назва одиниці вимірювання % об., ppm,  НКПР 

Піктограма режиму 

«Вимірювання» 
 

Аварійні повідомлення 

«Батарея разряжена» 

«Ошибка сенсора» 

«Сенсор выключен» 
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Продовження таблиці 3 

№ 

зон

и 

Відображувана інформація Можливі значення (формат) 

Режим «Вимірювання» 

3 
Назва піктограми обраної функції зі складу 

оперативного меню 

Піктограми оперативного меню 

п. 3.4 

Режими 2-го та 3-го рівня «Налаштування» та інші 

1 
Аналогічна режимам «Самотестування» та 

«Вимірювання» 

 

2 

Піктограма обраного режиму; 

Цифрові значення параметрів обраного режиму; 

Одиниці виміру параметра. 

п.3.4 

ХХХХ 

В, ppm, % об. 

3 
Назва обраної функції обраного режиму; 

Піктограми можливих функції обраного режиму. 

п.3.4 

 

3.4 ОПИС ПІКТОГРАМ МЕНЮ ПВВ 

Піктограми 

функцій 

оперативного 

меню (1-й рівень) 

Піктограми 

функцій зі складу 

головного меню 

(2-й рівень) 

Піктограми зі 

складу меню 

2-го рівня 

(3-й рівень) 

Опис функцій що активуються 

 

  

Вибір газу, що вимірюється (контролюєтья)  

 

  

Ввімкнення/ вимикання ліхтарика  

 

  

Ввімкнення/ вимикання підсвічування ПВВ.  

 

  

Фіксація результату вимірювання на ПВВ 

 

  
Збереження результату вимірювання 

(архівація) 

 

  Ввімкнення/ вимикання запису голосових 

міток (опційна функція) 

 

 

  

Головне  меню 

 

 

 

Вибір режимів роботи 

  

 

Активація режиму «Вимірювання»   



 10 

  

 

Активація режиму «Автокорегування» 

  

 

Активація режиму «Прогрів і тестування» 

 

 

 

Налаштування параметрів та функцій 

 
 

 

Вибір газу, що вимірюється (контролюєтья) 

 
 

 

Вибір одиниць вимірювання (% об., ppm,     

НКПР) 

 
 

 

Встановлення рівня сигналізації 1-го порогу 

(попереджувальна сигналізація) 

  

 

Встановлення рівня сигналізації 2-го порогу 

(тривожна сигналізвція) 

 
 

 

Вибір мови інтерфейсу 

 
 

 

Встановлення поточного часу та дати 

 
 

 

Регулювання   

 
 

 

Встановлення концентрації газу у 

відповідності з даними паспорту газової 

суміші 

 
 

 

Старт - Стоп 

 
 

 

Послідовний вихід у попереднє меню 

включно до режиму  вимірювання 

 

 

 

Читання даних з архіву вимірювань 
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4. БУДОВА І ПРИНЦИП РОБОТИ ТЕЧОШУКАЧА 

4.1 Принцип дії течошукача оснований на перетворенні об’ємної частки контрольованого 

газу в електричний сигнал за допомогою вимірювального перетворювача. Електронна схема 

здійснює: 

порівняння величин сигналів від вимірювального перетворювача з записаними у пам'ять 

приладу: 1-й поріг (попереджувальний) 0,45% об’ємних для метану (для пропану - 0,15% об.), 2-й 

поріг (тривожний) 0,75 % об’ємних для метану (для пропану – 0,3% об.); 

відображає величину концентрації контрольованого газу на ПВВ; 

 видає попереджувальну адаптивну звукову сигналізацію (клацання) при концентрації 

контрольованого газу від порогу чутливості приладу до 1-го порогового значення, а також 

попереджувальну («Пік» - сигнал з частотою 1 Нz) чи тривожну звукову сигналізацію («Пік» - 

сигнал з частотою 2 Нz) при досягненні концентрації відповідних порогових значень. 

4.2 Блок управління течошукача виконаний в пластмасовому корпусі, в якому розміщені: 

електронна схема блоку управління, акумуляторна батарея, цифровий ПВВ, звуковий сигнальний 

пристрій. На передній панелі розташовані органи управління – кнопки «   » (ввімкнути / 

вимкнути), "▲"(вгору), "►"(праворуч), "▼" (вниз ), "◄" ( ліворуч), "Ok" (виконати) та " " 

(повернення).  

4.3 Спосіб подачі контрольованого середовища до чутливого елемента – дифузійний. 

4.4 Органи управління, індикації та сигналізації показані у розділі 4. 

4.5 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і схемні рішення, що 

не погіршують технічні характеристики і не впливають на вибухозахищеність течошукача.  

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОЗАХИСТУ 

Вибухозахист течошукача забезпечується дотриманням вимог «Технічного регламенту 

обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних 

середовищах», затвердженого постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, ДСТУ EN 60079-0, 

ДСТУ EN 60079-1 і ДСТУ EN 60079-11, який досягається наступними заходами: 

– включенням у вихідні мережі АКБ обмежувача струму, вибором елементів електронної 

схеми, а також виконанням конструкції течошукача  згідно з вимогами ДСТУ EN 60079-0, ДСТУ 

EN 60079-11; 

– обмеження напруги і струму в іскробезпечних електричних колах течошукача 

забезпечується застосуванням акумуляторного джерела живлення і  дублюючим обмежувачем 

струму, який складається з  резисторів, стабілітронів і діодів. Зазначені компоненти покриті 

шаром компаунду товщиною не менше 0.5 мм; 

– конструкція іскробезпечних елементів, печатний і навісний монтаж течошукача виконані 

згідно з вимогами ДСТУ EN 60079-11; 

– струм спрацювання обмежувача струму встановлений  на рівні 500 мА; 

– плати і місця пайки навісного монтажу течошукача покриті ізоляційним лаком; 

– після монтажу течошукачі пломбуються;   

- у вибухонебезпечних зонах течошукач може використовуватись тільки у шкіряному чохлі. 
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6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

6.1 Забезпечення вибухозахисту під час експлуатації 

6.1.1 При експлуатації течошукача необхідно керуватись вимогами гл.4 НПАОП 40.1-1.32-01 

«Правила будови електропристроїв. Електрообладнання спеціальних пристроїв». При ремонті 

керуватись вимогами РД16407 «Електрообладнання вибухозахищене. Ремонт». 

6.1.2 При експлуатації течошукача необхідно підтримувати його працездатний стан і 

виконувати всі заходи у повній відповідності до розділу “Забезпечення вибухозахисту”. 

6.1.3 До використання течошукача допускаються особи, що ознайомились з настановою з 

експлуатації та проінструктовані щодо правил проведення робіт у вибухонебезпечних зонах. 

Терміновість проведення робіт та інші чинники не являються підставою для порушень правил 

безпеки. 

6.1.4 УВАГА! Особливі умови експлуатації. 

6.1.4.1 У вибухонебезпечних зонах течошукач може використовуватись тільки у шкіряному 

чохлі; 

6.1.4.2. Під час експлуатації течошукача необхідно вживати додаткових заходів відповідно 

до вимог ГОСТ 12.4.124-83, щоб виключити небезпеку займання від електростатичних зарядів, які 

можуть накопичуватися  пластиковим кожухом кабелю виносного зонду або захисним 

пластмасовим покриттям зонду. 

6.1.4.3 Течошукачі призначені для застосування в умовах низької небезпеки механічних 

ушкоджень зонду. При експлуатації течошукачів слід уникати ударів і падіння. 

6.1.5 Заряджати акумуляторні батареї течошукачів необхідно за межами вибухонебезпечної 

зони.  

6.1.6 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ремонт несправного течошукача виконується тільки 

представниками фірми-виробника або  спеціалізованою організацією, що має відповідний 

сертифікат, у спеціально обладнаному місці! 

6.2 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- експлуатація  течошукачів з ушкодженням корпусу або зонду; 

- зберігати течошукач в приміщеннях, де можливе виділення фтору, хлору, сірки, фосфору, 

арсену, розчинників та їх похідних, а також випробовувати прилад за допомогою запальничок; 

-  занурювати зонд течошукача в рідину, встромляти в ґрунт. 

6.3 УВАГА! При перервах в експлуатації 25 – 35 діб з метою повного використання ресурсу 

АКБ та відновлення метрологічних характеристик течошукача необхідно проводити контрольно-

тренувальний цикл (далі – КТЦ) АКБ, операція 5 таблиця 5.  

Якщо перерва в експлуатації складала 10-12 діб то перед застосуванням течошукача 

необхідно протримати його у включеному стані 1,5-2 години. 

6.4 Порядок роботи течошукача. 

6.4.1 Ввімкнути течошукач шляхом натискання та утримання кнопки «  »  до появи 

інформації на ПВВ. Упевнитись у наявності короткочасного переривчастого звукового сигналу в 

момент ввімкнення течошукача.  

Відсутність інформації на ПВВ та короткочасного звукового сигналу при ввімкненні 

течошукача може свідчити про неприпустимий для подальшої роботи рівень розряду 

акумуляторної батареї. При цьому необхідно виконати підзарядку акумуляторної батареї 

відповідно п. 7.5.5. 

6.4.2 Після ввімкнення течошукача виконується прогрівання і самотестування приладу, при 

цьому видається переривчастий звуковий сигнал. На ПВВ перші 10 сек. 

відображуються назва приладу і версія програмного забезпечення  а 

потім  час в секундах, що залишився до завершення операції, символ 

режиму "Прогрів і тестування" та оперативне меню. 
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6.4.3 По завершенні прогріву течошукач автоматично виконує коригування нуля за повітрям. 

Тому рекомендовано починати роботу з чистого середовища для забезпечення найкращої 

чутливості до мікроконцентрацій та точності вимірювань. 

6.4.4 По завершенні режиму тестування і прогріву течошукач автоматично переходить в 

режим вимірювання з відображенням поточної концентрації того газу, що вимірювався перед 

останнім вимкненням приладу. 

6.4.5 За наявності газу в повітрі контрольованої зони у діапазоні від порогу чутливості 

течошукача до встановленого попереджувального порогу, видається адаптивна сигналізація, 

інтенсивність якої зростає із збільшенням вмісту газу. При перевищенні вмісту газу відповідного 

порогового значення, видається переривчастий звуковий «Пік» - сигнал попереджувальної або 

тривожної звукової сигналізації.  

6.4.6 Пошук та визначення джерел витікання газу здійснюється за показами поточної 

величини об’ємної частки газу на ПВВ та інтенсивністю звуку при переміщенні зонду течошукача 

у просторі контрольованої зони. З метою більш точної локалізації місць витоку газу з підземних 

газопроводів (з грунту) застосовується дзвіноподібна пробовідбірна насадка, яка одягається на 

зонд. Також для пошуку джерел витікання у важкодоступних місцях застосовується пристрій для 

примусового забору проб, для чого необхідно відкрутити кришку головки зонда течошукача та на 

її місце вкрутити пристрій, просунути його забірник до можливого місця витоку, 3 – 4 рази 

почергово повільно стиснути (2-3 сек) та відпустити (2-3 сек) «грушу» пристрою (тобто 

прокачуванням примусово подати контрольоване середовище до сенсора з його витратою в межах 

0,4  0,1 дм
3
/хв.), проконтролювати покази течошукача.  

По завершенні контролювання виключити прилад, натиснувши кнопку «  ». 

6.4.7 Способи управління та налаштування приладу. 

Для роботи з приладом користувачу доступні два типи меню: оперативне (п. 3.3-3.4)  і 

головне. Перейти до головного меню можна через піктограму оперативного 

меню. 

Пункти обох меню виконані у вигляді піктограм. Активна піктограма відображається в 

інверсному вигляді. У рядку над меню виводиться назва активної піктограми. 

6.4.8 Оперативное меню (п. 3.4) розташовано в нижній частині екрану і дозволяє управляти 

приладом не виходячи з поточного «вікна» а також дозволяє переходити у головне меню. Вхід в 

головне меню виконується через піктограму «Меню» оперативного меню . 

Вибір активної піктограми в оперативному меню здійснюється кнопками "►",  "◄"  . При 

натисканні кнопки "Ok" виконується функція активної піктограми оперативного меню. 

6.4.9 Головне меню дозволяє вибирати режими  роботи приладу, управляти параметрами 

роботи, змінювати вид інформації, що відображається а також отриммувати інформацію про 

раніше збережені виміри. Вибір активної піктограми  з головного меню здійснюється кнопками 

"►",  "◄", "▲", "▼". При натисканні кнопки «Ok»  виконується функція активної піктограми 

основного меню.  

Піктограма головного меню «Вибір режимів роботи» дозволяє активувати:  

 

Режим «Вимірювання» (піктограма      ) призначений для 

проведення вимірювань в повітрі, що містить атмосферну частку кисню 

(МЕНЮ\РЕЖИМЫ\Измерение).  

Рекомендовано починати роботу з чистого середовища та 

дотримуватись вказівок, що відображуються на дисплеї протягом 

подальшої роботи; 

 

Режим «Автокорегування» (піктограма       ) призначений для 

автоматичної «адаптації» пристрою до умов вимірювання 

(МЕНЮ\РЕЖИМЫ\ Автокорегування). 

Цей режим рекомендовано активовувати на чистому повітрі 

додатково, якщо параметри (температура, вологість або атмосферний 

тиск) навколишнього середовища були змінені з моменту закінчення 

прогрівання течошукача (закінчення режиму «Самотестування»). 

17 
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Також «Автокорегування» можна провести шляхом примусової активації режиму "Прогрів 

і тестування" (піктограма        ). УВАГА!  Для отримання найкращих результатів, рекомендоване 

здійснювати ретельне провітрю-вання зонду перед наступним вімірюванням.  Також для 

довгострокової оптимальної роботи напівпровідникового сенсора необхідно після роботи в будь-

якому режимі вимірювання перед вимкненням приладу дочекатись мінімальних показів ПВВ. 

У разі активування піктограми головного меню «Налаштування параметрів та функцій» є 

можливість виконувати операції: 

 

«Встановлення рівня попереджувальної (тривожної) сигналізації» 

(МЕНЮ\НАСТРОЙКА\Порог 1 чи Порог 2). призначені до 

налаштування величин попереджувального і тривожного порогів (п. 

6.4.10) експлуатантом.  

УВАГА! Одиниці вимірювання в цьому режимі встановлюються лише у 

% об. або ppm.  

 

«Регулювання» Призначено для первинного налаштування приладу 

при виготовленні та під час експлуатації. У зоні 2 відображається 

напруга, що надходить з сенсора (0,600В – як приклад) і відповідає 

концентрації ПГС (1,000% об) та її найменування (МЕТАН). Тип ПГС та 

її концентрацію можна змінити через кнопки оперативного меню  і 

  (п.8.2). Ця функція  знаходиться під паролем, що вказано у паспорті 

на прилад. 

6.4.10. Користувач може редагувати значення  дати, поточного часу 

(МЕНЮ\НАСТРОЙКА\Дата и время). та значення порогів сигналізації 1-го та 2-го за допомогою 

кнопок і ПВВ. 

 

Кнопками "►" та  "◄"  обирається цифра, що має коригуватись. 

Активна на даний момент цифра виділяється інвертованим 

зображенням, кнопками "▲", "▼" ,  збільшується  чи зменшується  

значення обраної цифри. Натисканням кнопки  «Ok» відкоригована 

величина запам’ятовується і зберігається до 

наступного коригування. При натисканні кнопки " "  -  повертаєтесь у попереднє вікно меню 

6.4.11. Також є  можливість обирати  газ що вимірюється та  одиниці виміру у меню вибору 

параметрів (МЕНЮ\НАСТРОЙКА\Еденицы измерения).  

 

Перед  діючим параметром розташована  піктограма , перед 

недіючими параметрами розташована піктограма . Назва обраного 

параметра відображається в інверсному вигляді. Вибирати параметр ми 

можемо за допомогою кнопок "►",  "◄", "▲", "▼". Щоб обраний 

параметр став чинним натисніть кнопку "Ok". 

 

Меню «Архів» призначений для отримання інформації про 

збережені раніше виміри. (МЕНЮ\АРХИВ) 

Кнопками "▲", "▼" обирається номер вимірювання. 

Кнопками "►" та  "◄"  обирається піктограму 

оперативного меню . 

 

Вікно  «Підзарядка акумуляторної батареї» 

Призначено для контролю процесу зарядки АКБ. При цьому режимі 

відключаються цепі подсвідки ПВВ і виміру об’ємної частки газів в 

повітрі.  

 

6.4.12 Після 2-3 годин безперервної роботи течошукачам потрібно обов’язково проводити 

калібрування на чистому повітрі за допомогою режиму «Автокорегування». 

6.4.13 Виключення течошукача здійснюється кнопкою « ». 

6.5 Порядок передавання інформації від течошукача до ПЕОМ. 

УВАГА! Не підключати до ПК течошукач коли він знаходиться в режимі читання архіву, або 

під час збереження результату вимірювання. Можливо пошкодження файлу POINTS.CSV. 
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З метою передавання накопиченої течошукачом виміряної інформації та відображення її на 

екрані ПЕОМ необхідно: 

ввімкнути течошукач та підключити його за допомогою USB кабелю до ПЕОМ, що діє під 

управлінням ОС «Windows»; 

течошукач перейде в режим зарядки аккумулятора; 

ОС ПЕОМ побачить течошукач як новий знімний диск, відкрийте його; 

відкрийте файл POINTS.CSV за допомогою програми Microsoft Office Excel. 

Дані у файлі мають вигляд: 

 
Дата Время Газ Концентрация Од. вимір. Uбат 

0 14.08.2019 12:31:28 ПРОПАН 0 % об. 3,899В 

1 14.08.2019 12:31:02 МЕТАН 0,0002 %о б. 3,897В 

2 14.08.2019 12:31:00 МЕТАН 0,0002 % об. 3,899В 

3 14.08.2019 12:30:57 МЕТАН 0 % об. 3,908В 

При необхідності скопіюйте файл POINTS.CSV собі на комп'ютер для подальшого 

використання. 

6.6 Вимоги до ПЕОМ :  операційна система «Windows 7» або вище. 

УВАГА! При використанні ОС Windows 10 час підключення приладу до ПК може бути 

декілька хвилин, а при використанні ОС Windows 7 декілька секунд. 

6.7 УВАГА! Застереження при використанні течошукача: 

6.7.1 Ситуації, яких необхідно уникати : 

- впливу випарів кремнійорганічних сполук (силікон, тощо); 

- експлуатації в приміщеннях з високою концентрацією висококорозійних випарів 

(сірководень, тощо); 

- ударних навантажень, вібрації, падіння; 

- прямого контакту з водою та бризками морської води; 

- експлуатації в середовищі з дуже низьким вмістом кисню (менш ніж 18%) 

- експлуатації в середовищі з високою концентрацією горючих газів (більше ніж НКПР); 

- забруднення лужними металами; 

- замерзання води на поверхні сенсора; 

- застосування занадто високої електричної напруги.  

6.7.2 Ситуації, яких слід уникати, по можливості 

- конденсації води на поверхні корпуса сенсора; 

- впливу газу з високою щільністю протягом тривалого часу; 

- тривалого зберігання сенсора без живлення; 

- тривалого випливу несприятливого середовища (дуже високій вологості, надзвичайних 

температур, тощо). 
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7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОВІРКА 

7.1 Загальні вимоги. 

7.1.1 Технічне обслуговування має проводитися за межами вибухонебезпечної зони. 

7.1.2 Під час технічного обслуговування течошукача необхідно виконувати заходи безпеки, 

що викладені у п. 6.1.3. 

7.1.3 До технічного обслуговування течошукача допускаються особи, які вивчили технічний 

опис течошукача, настанову з експлуатації, знають його будову та устрій та володіють 

практичними навичками в роботі з електроапаратурой. 

7.1.4 При технічному обслуговуванні течошукача всі роботи, що пов’язані з використанням 

газових сумішей повинні виконуватись в приміщеннях обладнаних приточною вентиляцією. 

Скидання газових сумішей в атмосферу приміщень не допускається. 

7.1.5 При використанні газових сумішей у балонах під тиском необхідно виконувати вимоги 

НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 

тиском». 

7.1.6 Технічне обслуговування течошукача та його повірка проводиться в обсягах та з 

періодичністю, що вказані в таблиці 5. 

Таблиця 5 

№ 

опера

ції 

Операції технічного 

обслуговування 

Вид технічного обслуговування 

Щоденне 

обслуговування 

(при прийманні-

здаванні виробу.) 

Щомісячне 

обслуговування 

(1р/міс.) 

Піврічне 

обслуговування 

(1р/6 міс.) 

Державна 

повірка 

(1р/12 міс) 

1 Зовнішній огляд + + + + 

2 Перевірка 

функціонування 
+ + + --- 

3 Видалення забруднень на 

елементах течошукача, 

чищення захисного 

металевого фільтру у 

кришці зонду. 

при необхідності + + --- 

4 Перевірка цілісності 

корпусу і кришки  зонду.  

Чищення та перевірка 

стану захисної сітки 

сенсора. 

Після падіння 

течошукача (зонду) 

За рішенням 

експлуатанта 
+ --- 

5 Зарядка та проведення 

КТЦ АКБ 
--- 

За рішенням 

експлуатанта 
+ --- 

6 
Перевірка електричного 

опору ізоляції 
--- --- --- 

+(тільки під час 

первинної 

повірки) 

7 Контроль порогу і часу 

спрацювання тривожної 

звукової сигналізації та 

основної абсолютної 

похибки 

--- --- + + 

8 Перевірка порогу 

чутливості 
--- --- + + 

7.2 Течошукач підлягає повірці впродовж експлуатації і після ремонту. Міжповірочний 

інтервал – не більше 12 місяців. Повірка течошукача проводиться у відповідності до Методики 

повірки 621-12-14, затвердженої Укрметртестстандартом. 

7.3 Піврічне обслуговування течошукача проводиться напередодні проведення повірки і 

тільки спеціалізованою організацією, що має відповідний сертифікат чи представниками фірми-

виробника. 
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Щоденне обслуговування проводиться навченими працівниками експлуатанта разом з 

відповідальним за збереження, щомісячне – інженером КВПіА експлуатанта. 

7.4 При експлуатації течошукача в умовах підвищеного забруднення під час проведення 

щомісячного обслуговування додатково проводити операцію 4, яку суміщати з операцією 3 

(таблиця 5). 

7.5 Зміст операцій обслуговування. 

7.5.1 Зовнішній огляд 

Під час проведення зовнішнього огляду необхідно витягнути течошукач з чохла та 

перевірити відсутність пошкоджень та інших дефектів, які заважають нормальному 

функціонуванню течошукача або призводять до порушень вимог безпеки праці, виробничої 

санітарії, охорони навколишнього середовища та порушують його вибухозахист а саме: 

– - цілісність чохлів;  

- цілісність корпусу течошукача і оболонки зонду, відсутність на них зминань, корозії 

металевих частин та інших пошкоджень;  

– наявність пломб; 

– наявність марковання вибухозахисту, фарбування знаків вибухозахисту повинно бути 

контрастним і зберігатись весь термін служби виробу;  

– стан ущільнення кришки і кабелю, стан кріплення введеного кабелю (кабель не повинен 

висмикуватись і провертатись у вузлі ущільнення), цілісність ізоляції кабелю;  

– чистоту корпусу та інших елементів течошукача. 

Після проведення зовнішнього огляду укласти течошукач у шкіряний чохол. 

7.5.2 Перевірка функціонування : 

Ввімкнути течошукач. У момент ввімкнення повинен видаватися переривчастий звуковий 

сигнал, на ПВВ з’явитися інформація у відповідності з п. 6.4.2. По закінченні самотестування 

прилад повинен автоматично переключитись у режим вимірювання з відображенням поточної 

концентрації того газу, що вимірювався перед останнім вимкненням приладу. 

Результати перевірки функціонування вважаються позитивними, якщо після закінчення 

самотестування прилад автоматично переключився у режим вимірювання, що свідчить про 

готовність течошукача до роботи. 

7.5.3 Видалення забруднень на елементах течошукача. 

Для видалення забруднень з елементів течошукача небхідно вимкнути прилад, витягнути 

його зі шкіряного чохла. Шкіряний чохол, пластмасовий корпус течошукача, ПВВ рекомендується 

протирати від пилу та забруднень фланеллю. При необхідності дозволяється змочувати фланель у 

мильно-водяному розчині з наступним протиранням «насухо». 

УВАГА! Не допускається застосування органічних розчинників, розріджувачів та інших 

агресивних розчинників для чистки приладу, оскільки вони можуть пошкодити деталі течошукача 

Для чистки захистного металевого фільтру кришки вимірювальної головки зонда відкрутити 

ії та видалити пил струменем сухого стисненого повітря (з внутрішнього боку захисної решітки) 

тиском не більше 0,2 МПа протягом не менше як 5 хв. Після очистки кришку головки прикрутити 

на місце. При необхідності протерти зовнішню поверхню зонда від забруднень. 

УВАГА! При попаданні вологи через кришку головки зонда під час експлуатації, перед 

наступним використанням течошукача, деталі необхідно просушити. 

7.5.4 Чищення та перевірка стану захисної сітки сенсора. 

Відкрутити кришку головки зонда та кабельний зажим штанги зонда, визволити 

з’єднувальний контрольний кабель, подати його вперед і обережно витягнути з головки зонда 

плату сенсора, чим забезпечити доступ до сенсора. Сухим пензлем зняти забруднення з сітки 

сенсора та побутовим пилососом відсмоктати його залишки. Корпус сенсора, при необхідності 

протерти фланеллю, попередньо змочивши її водою. За допомогою збільшувального скла 

перевірити стан захисної сітки – проколів, тріщин, сколів, пропалювань не повинно бути. При 

виявленні дефектів – відправити течошукач на ремонт. 
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Збирання здійснити у послідовності: 

одночасно, однією рукою направляти плату сенсора, другою рукою подати кабель «на себе» 

та вставити плату у корпус головки;- закрутити кришку головки зонда, подати з’єднувальний 

контрольний кабель до упора вперед та закріпити його зажимом. 

7.5.5 Заряд АКБ та проведення КТЦ (КТЦ проводиться тільки для метал-гідридних АКБ). 

УВАГА! Виконувати підзарядку АКБ лише за межами вибухонебезпечної зони. 
Зарядку проводити після значного розрядження АКБ за допомогою мережевого адаптера, 

що входить в комплект поставки, для чого послідовно підключити кабель адаптера до гнізда 

живлення течошукача, а сам адаптер до побутової електромережі (~230 В, 50 Гц) та ввімкнути 

прилад. На ПВВ індикатор рівня заряду АКБ поступово заповнюється. Час повного заряду АКБ не 

більше 6 годин (індикатор рівня заряду АКБ повністю заповнен та складає 100%). 

УВАГА! Не рекомендується підтримувати заряд АКБ за допомогою частих короткочасних 

підзарядок течошукача. У цьому випадку можливе некоректне відображення рівня повного заряду 

(повністю заряджений прилад буде відображати рівень заряду меньше 100%). Якщо таке сталося, 

для відновлення коректної роботи індикатору рівня заряду потрібно провести КТЦ. 

З метою використання ресурсу АКБ, рекомендується після тривалих перерв в роботі 

течошукача (25-35 діб) та обов’язково 1 раз/6 міс. проводити КТЦ , для чого: 

повністю зарядити батарею; 

від’єднати мережевий адаптер від течошукача та витримати течошукач у включеному стані 

до самовідключення; 

заряджання АКБ повторити – КТЦ завершено, течошукач готовий до роботи. 

7.5.6 Перевірка порогу і часу спрацювання тривожної звукової сигналізації, контроль 

основної абсолютної похибки:  

Умови проведення перевірки: 

- атмосферний тиск від 84 до 106,7 кПа (650 – 800 мм рт. ст.); 

- температура навколишнього повітря і ПГС на вході течошукача - 20±5 
о
С; 

- відносна вологість повітря від 35 до 98%; 

- вміст агресивних і токсичних компонентів у повітрі – в межах санітарних норм 

Перед проведенням перевірки: 

балони з ПГС, течошукач-газосигналізатор і засоби перевірки повинні бути витримані у 

приміщенні, в якому проводиться перевірка, до вирівнювання їхньої температури з температурою 

приміщення; 

течошукач-газосигналізатор витримати у ввімкненому стані на менше 60 хвилин. 

Порядок проведення перевірки: 

а) Вимкнути течошукач. Зняти кришку вимірювальної головки зонда. Ввімкнути течошукач і 

дочекатися його виходу в робочий режим. Переключити течошукач в режим індикації компонента, 

робота по якому перевіряється та провести «Автокорегування» течошукача на чистому повітрі для 

обраного контрольованого компонену по якому буде проводитися перевірка. 

б) зібрати схему за малюнком 1, приєднавши до схеми балон з повірочною газовою 

сумішшю (далі ПГС) № 2 (Додаток А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - балон з ПГС; 2 - редуктор; 3 - ВТР; 4 - ротаметр; 

5 - повірочна насадка; 6 – течошукач; 7 – трубка ПХВ; 8 – вентиль балону. 

Малюнок 1 -  Схема для контролю метрологічних характеристик течошукача 
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в) відкрити балон з ПГС, встановити за допомогою вентиля витрату 0,4  0,1 дм
3
/хв і 

продути газову лінію протягом 1 хв.  

г) встановити повірочну насадку на сенсор течошукача та ввімкнути секундомір.  

д) через 20 с від моменту подачі ПГС зафіксувати стан звукової тривожної сигналізації (2-й 

поріг). 

ж) та через 2 хв від моменту подачі ПГС зафіксувати покази течошукача на ППВ.  

и) розрахувати абсолютну похибку течошукача за формулою: 

 = С - СПГС 

де С – покази течошукача, %, 

      СПГС – об’ємна частка метану в ПГС, %, зазначена у паспорті ПГС. 

к) приєднати до схеми (малюнок 1) балон з ПГС № 3 та повторити операції за п.п. в – и. 

Результати операції вважаються позитивними, якщо: 

- абсолютна похибка течошукача за основним компонентом (п.2.4), визначена за ПГС № 2 та  

ПГС № 3, знаходиться в межах: за метаном –  0,15 %; за пропаном  –    0,06 %: 

- звукова тривожна сигналізація (2-й поріг) спрацьовує не пізніше ніж через 20 с після 

подавання ПГС № 2; 

- через 20 с після подавання ПГС № 3 спрацьовує попереджувальна звукова сигналізація (1-й 

поріг) та не спрацьовує тривожна звукова сигналізація (2-й поріг). 

7.5.7 Перевірка порогу чутливості : 

а) Вимкнути течошукач; 

б) Приєднати до схеми (малюнок 1) балон з ПГС № 4, від’єднати  газову лінію від 

течошукача; 

в) Відкрити балон з ПГС, встановити за допомогою вентиля витрату 0,4  0,1 дм
3
/хв і 

продути газову лінію протягом 1 хв. Під’єднати  газову лінії до течошукача; 

г) Ввімкнути течошукач. Після відпрацювання програми «Самотестування» переконатися у 

відсутності адаптивної звукової сигналізації (клацання). 

д) Від’єднати  газову лінію від течошукача. Приєднати до схеми балон з ПГС № 1,; 

ж) Виконати пункт «в». Ввімкнути секундомір. Переконатися у наявності звукової 

адаптивної сигналізації (клацання) через 20 с з моменту подачі ПГС. 

Результат операції перевірки вважаються позитивними, якщо: 

під час виходу в робочий режим (відпрацювання програми «Самотестування») адаптивна 

звукова сигналізація (клацання) відсутня; 

під час подавання ПГС № 1 течошукач видає звукову адаптивну сигналізацію (клацання) 

через 20 с з моменту подачі ПГС. 

7.5.8 Результати технічного обслуговування та не гарантійних ремонтів, дані о проведенні 

періодичної державної повірки фіксуються відповідно в таблиці 6 та таблиці 7 паспорту 

ИТЕМ.411711.001 ПС на Течошукач-газосигналізатор ВАРТА 5-03. 
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8. РЕГУЛЮВАННЯ 

8.1 У разі негативних результатів проведення операцій п. 7.5.6, 7.5.7 необхідно провести 

регулювання течошукача.  

8.2 Порядок регулювання. 

Виконати умови що викладено у вступній частині п. 7.5.6. 

Порядок проведення регулювання: 

а) зняти кришку вимірювальної головки зонда; 

б) ввімкнути течошукач. Під час ввімкнення течошукач видає дискретний звуковий сигнал і 

переходить у режим самотестування (60с). Після закінчення самотестування течошукач 

самостійно переходить до режиму виміру. Витримати течошукач у включеному стані не менш як 

30 хв; 

Перейти у вікно «Регулировка»  (МЕНЮ\НАСТРОЙКА\Регулировка) за допомогою 

введення паролю. 

в) приєднати до схеми (малюнок 1) балон з ПГС № 4 (Додаток А); 

г) відкрити вентиль балона, встановити вентилем тонкого регулювання витрату ПГС 0,4 ± 

0,1дм
3
/хв.,  продути насадку не менше 1хв,  встановити її на сенсор та дочекатись показань 

значення  вологості на ПВВ не більше ніж 7%; 

д) приєднати до схеми (малюнок 1) балон з ПГС № 2 (Додаток А); 

е) вибрати  повірочний  газ у вікні «Выбор газа» (МЕНЮ\НАСТРОЙКА\ Регулировка\Выбор 

газа) та встановити концентрацію повірочного газу у вікні "Концентрация" 

(МЕНЮ\НАСТРОЙКА\Регулировка\Концентрация) у відповідності з даними паспорту на ПГС. 

ж) відкрити вентиль балона і встановити вентилем тонкого регулювання витрату ПГС 0,4 ± 

0,1дм
3
/х,  продути насадку не менше 1хв; 

і) встановити насадку на сенсор та через 2хв з моменту встановлення обрати піктограму 

оперативного меню «Зберегти». 

к) вийти з режиму «регулировка» натиснувши кнопку " " (повернення) або піктограму 

оперативного меню "МЕНЮ". 

л) Зняти насадку та закрити вентиль балона. 

м) Повторити п.7.5.6. 

Абсолютна похибка (клас точності) течошукача при використанні ПГС № 2 та № 3 має бути 

в межах у відповідності з п. 2.4, якщо показання течошукача не входять в клас точності, то 

вважати прилад непридатним до використання. Необхідно провести ще один цикл регулювання з 

ПГС № 2. Якщо послідуючий цикл регулювання не дав позитивних результатів – необхідно 

провести пошук та усунення несправності. 

При необхідності повторити пункти а-м для наступного вимірюваного газу, що 

контролюється. 

8.3 Встановити кришку вимірювальної головки зонда. 

. 
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9. МАРКОВАННЯ 

9.1 З метою ідентифікації течошукачі повинні мати стійке марковання, що наноситься на 

основну частину корпусу ззовні, воно повинно бути легко читаємим  та  видимим. 

9.2 Марковання містить таку інформацію: 

назву виробника або постачальника, торгову марку або інші  ідентифікаційні позначки; 

назву течошукача та вид газу, що підлягає виявленню, наприклад, «течошукач метану» та 

умовну позначку моделі; 

заводський серійний номер та дата виготовлення приладу; 

марковання відповідності: знак відповідності технічним регламентам з ідентифікаційним 

номером призначеного органу, додаткове метрологічне марковання, що складається із знака 

законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки і двох останніх цифр року його 

нанесення, оточених прямокутником, спеціальний знак вибухозахисту; 

номер сертифіката експертизи типу; 

спеціальне Ex-марковання для вибухонебезпечного газового середовища (група та категорія 

обладнання, знак середовища, вид вибухозахисту, категорія вибухонебезпечного середовища, 

температурний клас, рівень вибухозахисту та інша інформація, що є суттєвою для безпечного 

застосування). 

робочий температурний діапазон оточуючого середовища; 

напругу та частоту електричного живлення; 

попереджувальні написи. 

9.3 При потребі наноситься інша додаткова інформація 

10. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 

10.1 При завантаженні, перевантаженні і вивантаженні течошукачів необхідно дотримуватись 

заходів перестороги,  що вказані у вигляді попереджувальних написів  на  тарі та маніпуляційних 

знаків. 

10.2 Течошукачі  повинні зберігатись на складах в упакованому вигляді на стелажах в 

умовах зберігання 1 за ГОСТ 15150. В приміщеннях для  зберігання не повинно бути газів і парів,  

які викликають  корозію  металів  і  електрорадіоелементів. 

11. ТЕЧОШУКАЧ.    ЛЮДИНА.     ЕКОЛОГІЯ 

Течошукач має високі органолептичні та ергономічні властивості. Приємний на дотик, 

гігроскопічний чохол корпусу течошукача з низькою теплопровідністю забезпечує комфортні 

умови роботи у всьому температурному діапазоні експлуатації та не накопичує електростатичні 

заряди. 

Незначна вага, геометричні розміри та форма корпусу течошукача і ручки вимірювального 

зонду повністю відповідають антропометричним даним кисті людини, що забезпечує необхідну 

тривалість та зручність користування, а великі, чіткі символи що відображаються на екрані ПВВ, 

дозволяють зчитувати покази приладу практично в любих умовах. 

Течошукач – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для 

повторної переробки та подальшого використання! 

Елементи конструкції  поділяються на 5 груп: 

1. Транспортний чохол (зі шкірзамінника) та чохол (шкіряний) корпусу 

2. Металева конструкція вимірювального зонду, елементи кріплення та з’єднувальні кабелі 

3. Пластмасовий ( АВС) корпус приладу 

4. АКБ. 

5. Електронна схема 

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних 

пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 

5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на 

спеціалізовані пункти утилізації.  

Розбирання течошукача не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може 

проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів. 
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Додаток А 

Характеристики ПГС, які застосовуються для обслуговування та регулювання течошукача 

№  

ПГС 

Компонент

ний склад 

Номер ДСЗУ за 

ТУ У 24.1-0256

8182-001:2005 

Номінальне 

значення об’ємної 

частки метану, % 

Границі допустимого 

відхилення об’ємної 

частки метану, % 

Границі допустимої 

абсолютної похибки  

атестації, % 

Характеристики ПГС на метан 

1 
СН4- 

воздух 
021.204-02 0,0012  0,0008  0,0004 

2 
СН4- 

повітря 
021.206-02 0,90  0,06  0,04 

3 
СН4- 

повітря 
021.206-02 0,60  0,06  0,04 

4 Повітря НГ 0 - - 

Характеристики ПГС на пропан 

1 
СН4-- 

повітря 
021.199-02 0,0012 0,00015 0,00006 

2 
С3Н8- 

повітря 
021.269-02 0,36  0,03  0,03 

3 
С3Н8- 

повітря 
021.269-02 0,24  0,03  0,03 

4 Повітря НГ 0 - - 

Примітки 

1. Для приготування ПГС можуть бути застосовані атестовані динамічні генератори повірочних 

газових сумішей. 

 2.У якості ПГС № 4 використовується повітря нульове ТУ 6-21-5-82, чи атмосферне повітря, яке  

не містить горючих компонентів. 
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Додаток Б 

(інформативний) 

 
СТРУКТУРА І РОЗМІРИ СЕНСОРА TGS2611 

 

 
 

 

 
 


