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ekonomicznie – z zastosowaniem lasera – 
w pełni automatycznie



LaserGasPatroller LGP 800 – ekonomicznie – z zastosowaniem lasera – w pełni automatycznie

LaserGasPatroller to rozwiązanie oparte na ekonomicznej kontroli ułożonych w ziemi przewodów gazowych z wykorzystaniem 
pojazdu. Wycieki gazu są wykrywane przez system pomiarowy LGP 800 podczas przejazdu samochodu nad przewodami gazowymi. 

®System LGP 800 sterowany jest przez oprogramowanie SeCuRi  SAT, które uznawane jest na całym świecie za najbardziej 
zaawansowany system dokumentujący do kontroli gazociągów.

Zasada działania

Gaz ziemny (metan CH ) to lekki gaz, który uchodzi z nieszczelności 
gazociągu i przenika przez grunt na powierzchnię drogi. Podczas 
przejazdu nad gazociągiem LaserGasPatroller zasysa próbkę, 
przekazuje do systemu pomiarowego LGP 800 i analizuje. 
Nieszczelności w obszarze rozchodzenia się gazu są wykrywane i 

®automatycznie rejestrowane przez oprogramowanie SeCuRi  SAT.
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Moduł do pobierania próbek gazu

W przypadku pojazdu o standardowej szerokości próbka gazu za-
sysana jest przez osiem sond dzwonowych. Sondy dzwonowe 
zapewniają optymalną wykrywalność składników gazu ziemnego 
w powietrzu. Natomiast wytrzymała pompa urządzenia LGP 800 
zapewnia odpowiednie doprowadzenie próbki gazu do systemu 
pomiarowego.

Jednostka pomiarowa LGP 800

Jednostka pomiarowa LGP 800 jest zamontowana w metalowej, 
kompaktowej obudowie 19”. Dzięki niewielkim wymiarom można 
ją zamontować w dowolnym miejscu w pojeździe. Wszystkie 
komponenty systemu zostały przetestowane w trudnych 
warunkach, szczególnie w zakresie wpływu wibracji, które 
stanowią codzienne zagrożenie.

Sensory w systemie LGP 800 wykorzystują technologię TDLS - 
„Tunable Diode Laser Spectroscopy” (spektroskopia absorpcyjna 
przy użyciu przestrajalnych diod laserowych). W metodzie tej 
mierzona jest absorpcja badanego gazu (np. metanu), na 
podstawie której jest następnie określana jego koncentracja. 
Źródłem promieniowania jest dioda laserowa, dlatego TDLS 
zaliczane jest do technologii spektroskopii laserowej. Cela 
pomiarowy lasera mierzy zaś wyłącznie metan. Istotną zaletą jest 
również brak wpływu innych gazów na wynik pomiaru a także 
fakt, że urządzenie LGP 800 jest zoptymalizowane pod 
względem zużycia prądu. Dzięki maksymalnemu poborowi prądu 
nie przekraczającemu 20 A, system można eksploatować ze 
standardowego akumulatora samochodowego. Oznacza to, że 
możliwe jest także zastosowanie systemu w pojazdach 
elektrycznych.

Dzięki trzem zewnętrznym wyjściom możliwe jest podłączenie 
®poprzez oprogramowanie SeCuRi  SAT np. światła 

ostrzegawczego lub syreny.

®Jednostka sterująca PC – SeCuRi  SAT

Urządzenie LGP 800 łączy się z laptopem wyposażonym w system 
Windows lub tabletem PC poprzez Bluetooth. Natomiast 

®oprogramowanie SeCuRi  SAT w pełni automatycznie steruje 
urządzeniem LGP 800 i dokumentuje kontrolę sieci gazowej. 
Wszystkie ważne dane, takie jak położenie GPS, godzina, 
przejechana odległość i wartość pomiarowa gazu są co sekundę 
dokumentowane i zapisywane w bazie danych. Nieszczelności są 
zapisywane jako uszkodzenia. Specjalny symbol uszkodzenia jest 
automatycznie wyświetlany na mapie w miejscu występowania 

®największego stężenia gazu. Oprogramowanie SeCuRi  SAT 
może być stosowane zarówno z istniejącymi mapami jak i bez nich. 

®SeCuRi  SAT oferuje wydajny interfejs do wszystkich systemów 
GIS za pośrednictwem powszechnie stosowanych do tego celu 
formatów wymiany danych DXF oraz DWG. Możliwe jest również 
importowanie georeferencyjnych zdjęć lotniczych.



LaserGasPatroller LGP 800 – ekonomicznie – z zastosowaniem lasera – w pełni automatycznie

Aktualizacja  

Moduł pomiarowy PORTAFID LP Leakplotter można bez 
problemu i niewielkim kosztem wymienić na nowy 
LaserGasPatroller LGP 800. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
posiadane pojazdy Leakplotter mogą być nadal wykorzystywane.

®Oprogramowanie SeCuRi  SAT posiada wbudowane narzędzia do rejestrowania danych umożliwiające dokumentację przebiegu 
kontroli rurociągu w nietypowych bądź trudnych warunkach terenowych. Za pomocą przycisku „Wada” można rejestrować 
występujące w pobliżu gazociągu, podczas pomiarów, zakłócenia w formie struktur naziemnych lub roślinności.

Oprogramowanie wyposażone jest również w funkcję drukowania jak i eksportu danych. Zapisane dane oraz mapy można 
eksportować do formatu pliku KML obsługiwanego między innymi przez Google Earth.

System GPS z funkcją 

„dead reckoning” (podtrzymanie 

rejestracji położenia)

Urządzenie LGP 800 dysponuje zintegrowanym systemem 
GPS z funkcją podtrzymującą rejestrację położenia „dead 
reckoning”. Jeśli ze względu na wysokie zabudowania lub tunel 
sygnał GPS zostanie utracony, pozycjonowanie jest 
kontynuowane na podstawie obliczeń uwzględniających 
prędkość, kierunek i trasę. Zastosowane rozwiązanie umożliwia 

Charakterystyka
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Selektywny pomiar metanu

100% kompatybilności z pojazdami Leakplotter FID firmy 
Sewerin (przełączanie modułów wykorzystuje funkcję Plug 
and Play – gotowe do pracy od razu po podłączeniu)

Wiele wersji językowych

Łatwa obsługa i serwis dzięki wymiennym modułom 
(Plug and Play)

Dead reckoning – nieprzerwane rejestrowanie położenia 
GPS nawet w tunelach i gęstej zabudowie miejskiej

W pełni automatyczna kontrola przyrządu przy użyciu dwóch 
różnych gazów testowych

Mniejsze zużycie gazu testowego (puszki zamiast butli 
gazowych)
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®W pełni automatyczne sterowanie za pomocą SeCuRi  SAT 
oraz możliwość pracy z mapami lub bez nich

Eksport wszystkich zapisanych danych (punkty GPS, 
nieszczelności itd.) oraz mapy (przewody, dane dot. terenu) do 
formatu KML umożliwiającego wizualizację na przykład przez 
Google Earth

Komunikacja LGP 800 + GPS (Bluetooth) przez pojedynczy 
port COM

Niewielkie wymiary

Bardzo niskie zużycie prądu, nie jest konieczne stosowanie 
dodatkowego akumulatora samochodowego

Trzy wyjścia zewnętrzne (np. do podłączenia syreny, lampy 
sygnalizacyjno-ostrzegawczej itd.) sterowanie przez 

®oprogramowanie SeCuRi  SAT

Lokalizacja nieszczelności

Najwyższe stężenie gazu

Przycisk „Uszkodzenie”

Uszkodzenie

pozycjonowanie GPS również w gęstej zabudowie miejskiej a w 
konsekwencji umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji 
GPS z prowadzonych kontroli sieci gazowych.

 ( )uszkodzenie pozycja
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Wyposażenie

Złącze: Bluetooth, USB

Procesor: mikrokontroler 8 bit, 
Dual USB Host Controller

GPS: z funkcją “dead reckoning”

Sensor: Laser

Pompa: Pompa ssąca 14 l/min

Certyfikaty

Certyfikat: E13*10R00*10R04*13309*00

Oznaczenie: CE

10R-0413309E13  

107416 – 01/15

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy 
wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.

Sewerin Sp. z o.o. | ul. Twórcza 79L/1 | 03-289 Warszawa 

tel. +48 22 675 09 69 | www.sewerin.com | info@sewerin.pl

Dane techniczne:

Zasilanie: 12 V, maks. 20 A

Temperatura robocza: -10°C – +50°C

Temperatura przechowywania: -40°C – +80°C

Wilgotność powietrza: 0 – 90% wilg. względnej, 
bez kondensacji

Ciśnienie otoczenia: 800 – 1100 hPa

Stopień ochrony: IP20

Zakres pomiarowy: 0 – 40 000 ppm w 
syntetycznym powietrzu

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 483 x 356 x 267 mm

Masa: ok. 10 kg
ok. 15 kg z obudową
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