
www.indsci.com

FAST GASDETEKTION FÖR PARKERINGSHUS OCH TUNNLAR

Car Park System

 Upp till 256 mätpunkter per system

 Upp till 1000 gånger s
än ett pumpsystem
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Energibesparingen i ett parkeringshus på. Upp till 40%  
per år jämfört med ett konventionellt system.

Analysen är gjord i ett underjordiskt parkeringsgarage i Arras, Frankrike.

SÄKER, EXAKT OCH TILLFÖRLITLIG

CPS Car Park System™ ger exakt och tillförlitlig
övervakning av den högsta skyddsnivån i parkerings-
anläggningar och tunnlar. Systemet har utformats  
för att uppfylla de höga säkerhetskrav som krävs i t.ex
Tyskland, Nederländerna och Belgien.

EKONOMI

Tekniken som används i Car Park System™  
möjliggör kontinuerlig övervakning och kontroll av 
gasrisker i en anläggning. Car Park System™ minskar
dina kostnader genom att optimera effektiviteten i 
ventilationssystem och servoventilskontrollerna. 
Sådana effektivitetsvinster kan ge energibesparingar på 
upp till 40% (när den används med viss utrustning.)

ANPASSNINGSBAR

CPS ™ centrala styrenhet finns i vägg-och rack-monterade 
versioneroch olika moduler som användaren programplanerat 
för särskilda ändamål.
Systemets nätverksteknik möjliggör också att Car Park System® 
kan anpassas till varje anläggning med upp till:

• 256 sensorer som kan kontrollera 10 olika gaser

• 256 adresserbara överföringsenheter

• 64 logiska ingångar

• 256 analoga utgångar

Flera åtgärder kan skräddarsys: låg hastighet / hög hastighet, 
förseningar, tvingande drift, nattläge, etc.

8 rader med  
32 moduler:  
upp till 256  
slavar per 
central

Bakgrundsbelyst LCD-
bildskärm visar gas-
koncentrationen.
 
Gaskoncentrationen 
och parkeringszonen 
visas omedelbart 
under alarm.

3 lysdioder för
driftsvisning 

Car Park System



  ExEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SPECIFIKATIONER FÖR MODUL

CPS 10 sensormodul
 Dimensions  118 mm x 110 mm x 60 mm (4.65″ x 4.35″ x 2.36″)
 Degree of protection IP 54
 Cable glands  2 M16 cable glands 4-8 mm diameter 
 Consumption  2.5 mA for the toxic sensor (max 4-20mA) 
                           50mA explo: max 90.7 mA
 Status indication after calibration  Red/green electroluminescent diode
 Calibration Automatic, non-intrusive
 Measuring ranges  Carbon Monoxide – 0 to 300 ppm in 1 ppm increments
   Carbon Monoxide – 0 to 100 ppm in 1 ppm increments
   Nitric Oxide – 0 to 100 ppm in 1 ppm increments
   Nitrogen Dioxide – 0 to 30 ppm in 0.1 ppm increments 
   Methane – 0 to 100% LEL in 1% increments
   Liquefied Petroleum Gas – 0-100% LEL in 1% increments
   Hydrogen – 0 to 100% LEL in 1% increments
 Sensor replacement  Sensor replacement switch on the interior of the CPS 10 case

CPS 10  
sensormodul

CPS RM4 eller RM8 relämodul
 Dimensions  125 mm x 165 mm x 60 mm (4.92″ x 6.5″ x 2.36″)
 Number of relays  4 relays (CPS RM4); 8 relays (CPS RM8) – Contacts: RCT-type
 Minimum charge for contacts  2 A / 250 V over resistive charge
 Consumption 3.4 mA (max: 5.7 mA)
 Configuration of positive or negative relay security with mini switches.  
 Relay modules are equipped with 2 all-ornothing inputs.
CPS dI16 logisk ingångsmodul
 Dimensions  125 mm x 165 mm x 60 mm (4.92″ x 6.5″ x 2.36″)
 Number of all-or-nothing inputs  16
 Consumption 3.2 mA (max: 5.5 mA)
CPS A04 analog utgångsmodul
 Dimensions  125 mm x 165 mm x 60 mm (4.92″ x 6.5″ x 2.36″)
 Number of analog outputs 4
 Consumption 130 mA (max: 256 mA)






