GWARANCJA
Na urz¹dzenie Producent udziela12-miesiêcznej gwarancji i zapewnia serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.
Koszty zwi¹zane z dostaw¹ urz¹dzenia do serwisu ponosi u¿ytkownik.
Gwarancja udzielana jest na warunkach ogólnych, jeœli u¿ytkowanie by³o
zgodne z niniejsz¹ INSTRUKCJ¥.
DETEKTOR GAZU:

CGS-2/1 metan
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Dystrybutor:

GWARANCJA

DETEKTOR GAZU CGS-2/1 metan
INSTRUKCJA OBS£UGI
Jest to detektor stacjonarny, 1-progowy, sygnalizacyjny, w obudowie metalowej,
zasilany z sieci 230V/50Hz za pomoc¹ kabla z wtyczk¹ p³ask¹.
Detektor przeznaczony jest do wykrywania ulatniaj¹cego siê gazu ziemnego
(metanu) I sygnalizacji przekroczenia stê¿enia alarmowego.

W takim przypadku nale¿y dokonaæ odtrucia sensora poprzez przewietrzenie
pomieszczenia. Wy³¹czenie sygnalizacji alarmowej DETEKTORA nast¹pi
samoczynnie po odtruciu sensora.
Nie wypuszczaæ gazu bezpoœrednio do sensora, gdy¿ grozi to jego uszkodzeniem.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego lub stwierdzenia jakiejkolwiek
nieprawid³owoœci, nale¿y niezw³ocznie oddaæ urz¹dzenie do serwisu Producenta
w celu usuniêcia usterki lub ustawienia w³aœciwych parametrów DETEKTORA.

W przypadku wykrycia stê¿enia metanu 10%DGW (Dolnej Granicy Wybuchu)
zostaje za³¹czony alarm akustyczny (buczek) i optyczny(czerwona dioda LED).
Detektor CGS-2/1 metan przeznaczony jest do zainstalowania w Stacjach Kontroli
Pojazdów, gara¿ach, pomieszczeniach mieszkalnych (kuchniach, ³azienkach,
przedpokojach, korytarzach), lokalach us³ugowych i u¿ytecznoœci publicznej.
SPOSÓB POD£¥CZENIA
DETEKTOR nale¿y zainstalowaæ w pomieszczeniu, gdzie znajduje siê urz¹dzenie
lub instalacja gazowa metanu, czyli gazu ziemnego na wysokoœci ok. 30 cm od sufitu.
Nastêpnie DETEKTOR nale¿y pod³¹czyæ do gniazda 230 V/50 Hz, w taki sposób
¿eby wtyczka by³a dostêpna.
DETEKTOR wykonany jest w II klasie izolacji, nie wymaga gniazda ze stykiem
ochronnym.
W³¹czenie zasilania spowoduje za³¹czenie siê sygnalizacji alarmowej co stanowi
test sprawnoœci Detektora. Po zakoñczeniu testu urz¹dzenie samoczynnie przechodzi
w stan czuwania (œwieci siê tylko zielona dioda LED).
DETEKTOR nale¿y chroniæ przed wilgoci¹, zalaniem, wibracjami i wysok¹
temperatur¹.
Nie montowaæ bezpoœrednio nad kuchenkami, w pobli¿u drzwi wejœciowych, okien
i ci¹gów wentylacyjnych.
KONTROLA PRACY DETEKTORA
W celu sprawdzenia poprawnoœci dzia³ania DETEKTORA, nale¿y co najmniej raz
w miesi¹cu sprawdziæ:
- czy urz¹dzenie w³¹czone jest do Ÿród³a zasilania,
- czy urz¹dzenie dzia³a poprawnie. W tym celu, korzystaj¹c z rêcznej zapalniczki,
wypuœciæ gaz w pobli¿u sensora umieszczonego w DETEKTORZE. Powinno nast¹piæ
chwilowe za³¹czenie siê sygnalizacji alarmowej.
UWAGA!
Sygnalizacja alarmowa DETEKTORA mo¿e w³¹czyæ siê chwilowo przy pojawieniu
siê innych gazów w otoczeniu (np. propanu-butanu, czadu lub gazu biologicznego),
pary wodnej, oparów farb, dezodorantów lub rozcieñczalników itp.
Wiêksze i d³ugotrwa³e stê¿enia wy¿ej wymienionych czynników mog¹ spowodowaæ
zatrucie sensora urz¹dzenia i za³¹czenie siê sygnalizacji alarmowej.

PARAMETRY TECHNICZNE
-

zasilanie: 230V/50 Hz,,
moc: 3,4W,
typ sensora: pó³przewodnikowy - FIGARO,
zasada pomiaru: spalanie katalityczne,
zakres stosowania: metan (gaz ziemny),
Charakterystyka przyrz¹du wyskalowana jest na gaz metan,
stê¿enie alarmowe: 10 % DGW,
sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED,
sygnalizacja alarmowa: buczek i czerwona dioda LED,
temperatura otoczenia: od 0 st. C do +50 st. C,
wilgotnoœæ powietrza: do 80 %,
wymiary zewnêtrzne: 130 x 110 x 40 [mm],
obudowa: metalowa, malowana farb¹ proszkow¹,
d³ugoœæ kabla zasilaj¹cego: 1,5 m,
masa: 0,6 [kg],
UWAGA

Po up³ywie ka¿dego roku eksploatacji nale¿y obowi¹zkowo oddaæ DETEKTOR
do serwisu Producenta w celu sprawdzenia i kalibracji jego parametrów.
GDY GAZ SIÊ ULATNIA NALE¯Y:
1. Nie gasiæ, nie zapalaæ œwiat³a, nie w³¹czaæ urz¹dzeñ elektrycznych,
2. Wygasiæ wszystkie Ÿród³a ognia,.
3. Zamkn¹æ zawór dop³ywu gazu,.
4. Wywietrzyæ pomieszczenie,.
5. Wezwaæ pogotowie gazowe w przypadku stwierdzenia nieszczelnoœci
instalacji gazowej.
CERTYFIKATY:
- Certyfikat Zgodnoœci wydany przez Zak³ad Certyfikacji ELTEST..
- Deklaracja Zgodnoœci Producenta,
- Oznaczenie CE.
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