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1. Pneznaczenie

Detektor gazu CGS.Ż|I2P Co LPG jest autonomicznym, dwu-modułowym urządzeniem
sygnalizacyjno.sterującym,przeznaczonym do zainstalowania wszędzie tam, gdzte istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia tlenku węgla i LPG w powietrzu, tj.w garuŻach,warsztatach

.samochodowych, kotłowniach węglowych i koksowych, w zamkniętych pomieszczeniach
spawalniczych, w łazienkach i kuchniach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody,
w laboratoriach itp.

Dętelctor gazu CGS-Z|I2P Co LPG szczególnie zalecany jest do stosowania na
wielostanowiskowych halach garazovtych, w których istnieje obowipek stosowania mechanicznej
wentylacji sterowanej czujnikami nadmiernego stężenia tlenku węgla i propanu-butanu
w powietrzu.

2. opis działania

W przypadku wykrycia podwyższonego stężenia tlenku węgla (Co) lub propanu-butanu
(LPG) w powietrzu detektor reaguje automatycznie i natychmiast powodując:

1. Przy przehoczeniu stężenia 100ppm tlenku węgla (0'010%) lub 10% DGw (Dolnej Granicy
Wybuchu) propanu-butanu w powietrzu:

. załączenie sygnalizai1t opĘczno-akustycznej,
- załączenie wyjścia sterującego NO-COM-NC - PROG 1, uruchamiaj4cego np. I bieg

wenĘlatora wyciągu,
2. Przy przektoczeniu stężenia 200ppm tlenku węgla (0,a2%) |ub fUYo DGw propanu-butanu

w powietrzu:
- załączenie wyjścia sterującego NO-COM-NC - PROG 2,włączającego np. II bieg

wentylatora wyciągu i tablice ostrzegawcze,
Detektor wyposaŹony jest takie w wyjŚcie sterujące AWARIA (zestyk NZ _ normalnie

zamknięĘ) informujące o awarii detektora. Wyjście to zostaje uaktywnione (rozwarte) w przypadku
awarii detektora lub odłącze rlja zasi|ania.

3' Sposó h podłqczenia

Detektor naIeĘ zainstalować w pomieszczeniu, gdzie istrrieje niebezpieczeństwo wystąpienie
podwyższonego stężenia tlenku węgla i LPG w powietrzu na wysokości:

- moduł Co: 150. 180 cm od podłogi,
. moduł LPG: ok. 10 - 20 cm od podłogi.
ModuĘ Co i LPG na|eĘ połączyc ze sobą kablem 3 x 0,5 mm}.
Dopuszcza się montowanie modułów na innych wysokościach jeśli lokalne warunki

uni emożl iw iaj 4 inn4 |oka|izacj ę, p aniętaj ąc pr 7ł tym o promieniu detekcj i.
Następnie, w za|ezności od potrzeb, naleĄ odpowiednimi przewodami podłącryć, poptzez

przepusty kablowe, do wyjść sterujących modułu Co dodatkowewządzenia zewnętrzne takie jak
np.: tablice ostrzegawcze, styczniki zał.ączające wentylatory wyciągu, układy sygnalizacji,
alarmowe itp.

UWAGA! Przed podłączeniem jakichkolwiek dodatkorvych urządzeń naleĘ sprawdzić
czy parametry elektryczne tych arządzeń nie przekraczaią dopuszczalnych parametrów
elektrycznych wyjść sterujących detektora.Przy podłączeniu do detektora jakichkolwiek
urządzeń należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią polaryzację wyjść. Wykonanie
podłączeń urządzeń inaczej niźtzaleca to producent może spowodować nieprawidlowe
działanie układu a nawet jego nieodwracalne uszkodzenie!.

Po podłączeniu do detektora zęwnętznychwządzenna|eĘ podłączyć zewnęttzne zasilanie
poprzezZ-zyŁowy przewód zasl|ający. Kostka przaŁączeniowa zasilania sieciowego zrrajduje się
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w komorze prTyłącTy modutu Co.
tIwAGA! Zasilanie sieciowe 230Yl50Ez należy podłącryć do stałej instalacji

elektrycznej poprzez dodatkowy wylącznik (w którym odległość między sĘkami wynosi nie
mniej niż 3 mm).

Załączenie detektora odbywa się poprzez podłączenie napięcia zasilającego f30Y/50Hz.
Detęktor wykonany jest w II klasie izo|acji, nie wymaga podłączenia przewodu ochronnego.
Wtączenie zasilania spowoduje załączenie się wstępnego wygzewania sensorów modułu Co

i modufu LPG - zapa|i się dioda żółta TEST na czas do ok. 80 sek.
Po zakoilczeniu wstępnego wygrzewania urządzenie samoczynnie przechodzi w stan

czuwania. (świeci się tylko sygnalizacja zasilania ZASIL).
Na czas wstępnego wygrzewania blokowane są wszystkie wyjścia sterujące za wyjątkiem

wyj ścia sygnalizującego awańę zasilania.

4. Uwagi eksploatacyjne

Sygnalizacja alarmowa detektora moŻe włączyć się chwilowo pray pojawieniu się innych
gazów w otoczeniu (np. metanu, wodoru, gazu biologicznego iĘ), większych ilości pary wodnej,
oparów farb, dezodorantów lub rozcieńczalników ip.

Większe i długotrwałe stężenia więj wymienionych czynników mogą spowodować zatrucie
s ens orów ur ządzenia i załączenie s ię sygnalizacj i alarmowej .

W takim przypadku na|eĘ dokonać odtrucia sensorów poprzezprzewietrzenie
pomieszczenia.Wyłączenie sygnalizacji alarmowej detektora nasĘpi samocz}mnie po odtruciu
sensorów.

Nie wpuszczać gaan tesfującego bezpośrednio do sensorów, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub stwierdzenia jakiejkolwiek

nieprawidłowości, naleĘ nientłoczrtie oddać urządzenie do serwisu Producenta w celu usunięcia
usterki lub ustawienia właściwych parametrów detektora.

5. Zalecenia projektowe

Przy projektowaniu i instalowaniu detektorów tlenku węgla i LPG typu CGS.2/1 2P co LPG
w przypadku wielostanowiskowych hal garażowych nalezy wziąÓ pod uwagę następujące załoienia:

- detektor gazu posiada promień detekcji gazu 8 m'
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- maksymalna odległość pomiędzy detektorami może byó mniejsza niż, |6 m

w pr4padku wysĘpowaniaprzeszkód d|arczprzesbzeniania się gazu, takich jak
petne ścianki działowe, podciągi, kaoaty wenĘlacyjne iĘ.

- detektorów gazts,niena|eĘ montować w miejscach, w których mogłyby byó narażone
na uszkodzenia mechaniczne lub miszczenieprzez parkują"" sa-ocńoóy.

- z.a|eca się montowanie detelrtorów tlenku węgla (moduł Co) na wysokości ok. l50 cm
nad posadzką a detektorów LPG (moduł LPG) na wysokości 20 cm od posadzki.
Dopuszcza się jednakze montowanie na innej wysokości jeśli lokalne warunki
uniemożliwiają inną lokalizację, pamiętając ptzy tym o piomieniu detekcji.

6. Wykonanie

Detełtor gazu cGS - 2ll 2P co LpG wykonany jest w obudowach ABS.
W górnych częściach obudów oraz w komorach przyłącTy arajdują się otwory przep1aczone do
mocowania detektora na ścianie.

Zasilanie z sieci 230Y/50Hznie wymaga podłączenia przewodu uziemiające go, gdyidetektor
spełnia wymogi lrządzenia elekĘcznego klasy II.

W dolnej części detektora, pomiędzy pokry'wĘ komory pwłącTy a główną częścią obudowy
znajdują się dwa przepusty kablowe, przeznaczone do wprowadzania przewodów sterujących,
zasilania vządzenia orazpołączenia modułów Co i LPG.

7. Parametry techniczne detektora gazu ccs - 2/1 zp co LpG.
- zasilanie: AC 230Y/50H2,
- moc: ok.3,4W.
- qp sensorów: TGS822TF (co), TGs2610 (LPG),
. zakres stosowania: Co (tlenek węgla), LPG (propan-butan),

CharakterysĘka modufu Co wyskalowana jest na tlenek węgla, charakterystyka modufu
LPG wyskalowana jest na propan-butan.

- zasadapomiaru: spalanie katalityczne,
. sĘżenia 

"]"*'"*";:;g - 0,010% Co w powiefrzu,
. il próg. 0,02/0 Co wpowietran,

- stężenia alarmowe LPG:
- I próg - 10% DGw,
- IIpróg -zDońDGw,

- promień detekcji: 8 m,
- sygnalizacja zasilania: zielone diody LED na płytach czołowych modułu Co i LPG,
. sygnalizacja alarmowa: na pĘcie modułu Co - czerwone diody LED orazbuczek,- parameĘ- 

""n'.ffiźt#i[l;1TffiI,ilięciu 14VDC), l0 ̂  Grzynapięciu
l20VAc) lub 5,Ą (przy napięciu 250VAC),

. AWARI.A: lA (przy napięciu 24vDC),0,5 Aftrzy napięciu 250VAC),
- czas wstępnego testowania: do ok. 80 sekund,
- temperatura otoczenia: od - 20 do + 60 oC,
- wilgotrrość powietrza: do 80%RH,
- wymiary zewn'ęfizne (wys./szer./głębokość): I2O/8ol42 [mm] (bez uwzględnienia

przepustów kablowych),
- masa modufu CO: 0,35 [kg],
- masa modułu LPG: 0,15 [kg]'
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P1 - stycznik wentylatora - bieg l.
P2 - stycznik wentylatora - bieg ll oraz tablice informacyjne.
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