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DETEKTORGAZU CGS.2/11P CO,
lNSTRUKCJAoBsŁUGl

ccs-z1 1P Coz jest to stacjonarny,mikroprocesorowy,sygna|izacyjno-sterujqcy
detektordwut|enkuwęgla.
Pzeznaczony jest do wykrywanianadmiernegostężeniadwut|enkuwęgla w powietzu,
sygna|izacji pzekroczenia tego stężeniaoraz sterowania urządzeniami wenty|acyjnymi.
Detektor zasi|any jest z sieci 230V/50Hz, posiada sygnalizację optyczną oraz wyjściesterujące
w postaci beznapięciowychzestykÓw pzekaźnika No-coM.Nc.
Sygnalizacjaoptyczna:
- ZASILANIE - zielonadioda LED,
. żoftadioda LED'
- AWARIA
- ALARM

- czeruona dioda LED.

Sygnalizaca akusĘczna - buczek załqcza1ącysię pzy pzekroczeniu progu alarmowego Coz.
WPŁYW DWUTLENU WĘGLA NA oRGAN|ZM LUDZKI
Efekt działania na organizm ludzkl
Stężenie Co. ppm' %
- świeżepowietrzeatmosferyczne,idealne warunki,
350 - 450 ppm
- akceptowa|newarunki świeżości
poniŹej600 ppm
powietza w pomieszczeniach
mieszkalnych/biurowych
poniżej1000 ppm' 0'1 % - WymÓg minimumhigienicznego,skala Pettenkofera
.10000ppm' 1'00%
- |ekkiwzrost częstościoddychania
- maksyma|nato|erowanadawka d|a pracownikÓww specyficznych
15000 ppm' 1'50%
warunkach,pod kontro|qmedyczną:browary,łodzie
podwodne,statki kosmiczne
. pogłębionyoddech, WzrostczęstoŚci oddychaniao ok. 50%,
2,O0%
ekspozycja przez kilka godzin powodujebÓle głowyi uczucie
zatrucia
- utrudnioneoddychanie,ok. dwukrotnywzrost częstościoddychania,
3,00%
efekty podobne do dziataniesłabegonarkotyku,tj. ostabienie
pu|su
słuchu,bo| głowy'wzrost ciśnieniakrwi i częstot|iwości
- wyraŹnie pogtębiony oddech, czterokrotny Wzrost częstości
4,O0o/o- 5,O0o/o
oddychania,po ok. 30 minutachekspozycji możepojawicsię
odczucie braku swobody oddychania
- dwut|enekwęg|aprzybieraostry zapach podobnydo wody sodowej,
5,00%- 10,00%
oddychanieWymagazwiększonego wysiłku,bol głowy,
zaburzeniawidzenia,dzwonieniew uszach, po kilku minutach
ekspozycji możenastąciÓ utratapzytomności
powyŹej10'00%do.|00'00% - gwałtownai szybka utratapzytomności,pzedłużającasię
ekspozycja prowadzi do śmiercipzez uduszenie
- NDS (najwyższedopuszcza|nestęŹenie)= 9000 mg/m3tj. ok. 5000 ppm,
- NDSCH (najwyŹszedop. stężeniechwi|owe)= 27000 mg/m3tj' ok. 15000 ppm.
PRZEZNACZENIE
Detektor ccs-zl
1P co, pŻeznaefsny jest do zainsta|owaniawszędzie tam, gdzie
istniejezagroŻeniewystąpieniapodwyższonegostężeniadwut|enkuwęg|aw powietzu,
tj. w salach konferencyjnych,gabinetachlekarskichi odnowy biologicznej,biurach,kawiarniach,
szklarniach,magazynach suchego lodu, browarach,laboratoriachitp.
Detektor ccs-2/1 1P co, szczegÓ|nie zalecany jest do stosowania
w automatycznych układach wentylacji i systemach monitorujących stężenie dwutlenku
..'ałla

rrr nnwiafrztl.

oPls DZ|AŁANIA

W pzypadku wykrycia podwyższonegostężeniadwut|enkuwęgla w powietrzutj. pzy pzekroczeniu progu stężenia 1000 ppm (0,1%o)
następuje załqczeniewyjściasterującego
No (zestyk normalnieotwarty)oraz otwarciezestyku NC (zestyk norma|niezamknięty).
Sygna|izowane jest to załączeniem się czerwonej diody LED - ALARM orazbuezka
wewnętznego.
sPosÓB
PoDŁĄczEN|A
Detektorna|eiy zainsta|owaćna wysokości,|,5 - 2 m w pomieszczeniu,gdzie istnieje
niebezpieczeristwowystącieniepodwyższonegostężeniadwut|enkuwęg|aw powietzu.
Następnie' poprzez przepusty kablowe, na|eŻypodłączyćwentylator wyciągu |ub stycznik
wenty|atorawyciągu do wyjściasterującego detektora' uwzg|ędniającdopuszcza|ne parametry
zestyku NocoM-Nc wyszczegÓ|nionew parametrachtechnicznychniniejszejINSTRUKcJ|.
Detektorwykonanyjest w Il k|asieizo|acji,nie wymaga podłączeniapzewodu ochronnego.
URUCHOMIENIE DETEKTORA
Przedwłączeniemdetektorado sieci na|eżydokładnieprzewietrryć pomieszczenie.
Następnie na|eŻywłączyć detektor do siecl 230Yl50Hz. Zie|ona dioda ZASILANIE zaświeci
się światłemmigającym syg naIizującym Wygrzewan ie sen sora detektora.
Po upływie czasu2 minut na|eżywcisnąć na dwie sekundy przycisk KALIBRACJA.
Pzycisk ten znajdujesię w otwoze nad napisem KALIBRACJA' Do jego uaktywnieniana|eŻy
uŻyć dotączonego kołka,znajdującego się w komoze pzyłączy detektora.
Uwaga. Pzycisk KAL|BRACJA powinienbyć uaktywnionyty|kopodczas załączeniadetektora
I ty|kow świeżympowietzu. Naciśnięciego podczas pracy W atmosfeze zanieczyszczonego
jego praę izapa|enie się diody AWARIA.
powietza powodujenieprawidtową
Po pzeprowadzonej ka|ibracjizie|ona dioda zaświecisię światłem
ciągłym'co oznacf.a
pzejściedetektoraw stan czuwania i detekcjidwut|enkuwęgla w otoczeniu.
UWAGI
W pzypadku pojawieniasię sygna|izacjiAWAR|A na|eŻyprzeprowadziÓponownieka|ibrację
powietrzu.Jeś|isygna|izacjaAWAR|A będzie się w da|szymciągu
detektoraw świeżym
pojawiała,na|eŻyoddaÓ detektordo serwisu Producentaw celu usunięcia usterki.
PARAMETRY TECHNICZNE
- zasilanie:AC 230V/50H2,moc:ok. 2W
- typ sensora:TGS4161, zakres stosowania:Co, (dwut|enekwęg|a),
- zasada pomiaru:spalanie katalityczne,
- stężen|ealarmowe:
- załączenie- 1000 ppm 0'.1%)'
- wyłączenie- 900 ppm (0'09%)'
- sygna|izacjazasi|ania:zie|onadioda ZAS|L na płycieczołowej,
- sygna|izacjaa|armowa:czeruona dioda ALARM na płycieczołowej,
. sygna|izacjaawarii:żÓftadioda AWAR|A'
- sygnalizacjaakustyczna:buczek,
. parametrye|ektrycznezestyku No pzekaźnika: 20A (pzy napięciu 14VDC)' 10 A (przy
napięciu 120VAc) |ub5A (przy napięciu250VAc)'
- czas wstępnegoWygrzewania:ok 2 minut,
- temperaturaotoczenia:od -10 do +60 st. C, wi|gotnoŚcpowietza: do 80%RH'
- wymiary zewnętrzne (wys./szer./głębokośc)
: 120178I43 |mm],
- masa: ok. 0,5 [kg].

CERTYFIKATY:
. CerĘfikat Zgodnościz dyrektywamiUE, wydany przezzakładCertyfikacji
ELTEST.
- Dek|aracjaZgodnościProducenta,
- OznaczenieCE.
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