
INSTRUKCJA
OBS£UGI

GWARANCJA

D E T E K T O R 
STÊ¯ENIA GAZU

CGS-20DN

Na urz¹dzenie Producent udziela12-miesiêcznej gwarancji i zapewnia serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Gwarancj¹ nie s¹ objête akumulatorki i sensor sondy.

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-20DN

Nr fabryczny:  ...........................

Data sprzeda¿y:  ...........................

Producent:  

81-423 GDYNIA ul. Partyzantów 35  POLSKA
tel/fax.: +48 58 622 82 90 tel.: +48 58 622 75 21

IMPEX-ELECTRONICS in¿. Janusz Wójcik

www.impex-electronics.pl 
e-mail: jw@impex-electronics.pl

data
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serwisu
Naprawy I przegl¹dy techniczne

Serwis:

..................................................
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GWARANCJA



 Do tego celu nale¿y u¿yæ ma³ego wkrêtaka prostego.
5. Kalibracja w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) zwiêkszenie 

czu³oœci, kalibracja w lewo - zmniejszenie czu³oœci przyrz¹du.
Nale¿y zwiêkszaæ czu³oœæ a¿ do zapalenia siê pierwszej zielonej diody LED 

sygnalizuj¹cej “0”.
6. Kalibracji nale¿y dokonywaæ tylko w przypadku koniecznoœci ustawienia 

zera na skali detektora.
Gdy przyrz¹d jest gotowy do pracy (dioda LED R/G œwieci siê na zielono      

i œwieci siê cyfra “0”), mo¿na dokonywaæ sprawdzania instalacji gazowej.
Detektor posiada zabezpieczenie przed nadmiernym roz³adowaniem siê 

akumulatorków. W przypadku ca³kowitego roz³adowania siê akumulatorków 
nast¹pi automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia.

PARAMETRY  TECHNICZNE
- zasilanie: akumulatorki Ni-MH typ AA 2x1,2V/2700 mAh,
- ³adowanie akumulatorków: zewnêtrzna ³adowarka,
- typ sensora: TGS2612,
- zasada pomiaru: spalanie katalityczne,
- zakres stosowania: metan (gaz ziemny), propan-butan (gaz butlowy),
- stê¿enie alarmowe: - zakres 1 - 25 % DGW,
- sygnalizacja zasilania: czerwone œwiat³o diody R/G (czerwono-zielonej),
- sygnalizacja gotowoœci do pracy: zielone œwiat³o diody R/G,
- sygnalizacja napiêcia akumulatora: dioda R/G zielono-¿ó³to-czerwona,
- sygnalizacja alarmowa: 10 diod LED, oraz buczek z modulowan¹ 
czêstotliwoœci¹,

- czas wstêpnego wygrzewania: ok. 80sek.
- czas potrzebny do uzyskania pe³nej czu³oœci przyrz¹du: ok. 5 min.
- temperatura pracy: od 0 do + 50 St. C,
- d³ugoœæ sondy pantografowej: 300 mm,
- wymiary zewnêtrzne: 145 x 63 x 30 mm (bez sondy),
- masa: ok. 300 g,
- czas ci¹g³ej pracy przyrz¹du: do 6 godz.
- czas ³adowania akumulatora wewnêtrznego: ok. 4  godz.

Uwaga! 1. Nie nale¿y przeprowadzaæ intensywnych prób przyrz¹du 
za pomoc¹ zapalniczki, gdy¿ grozi to uszkodzeniem sensora,                   
lub zmniejszeniem jego czu³oœci.

2. Przyrz¹d wymaga obowi¹zkowej kalibracji w serwisie 
Producenta co 12 miesiêcy..

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:
- Certyfikat Zgodnoœci wydany przez Zak³ad Certyfikacji ETEST,
- Deklaracja Zgodnoœci Producenta,
- Oznaczenie CE.

DETEKTOR STÊ¯ENIA GAZU CGS-20DN

DETEKTOR STÊ¯ENIA GAZU CGS-20DN jest przenoœnym, 
uniwersalnym  przyrz¹dem przeznaczonym do wykrywania ulatniaj¹cego siê 
gazu: metanu (gazu ziemnego) lub propanu-butanu (LPG).

Przyrz¹d s³u¿y do dok³adnej lokalizacji nawet najmniejszych Ÿróde³ 
nieszczelnoœci instalacji gazowej.

Przyrz¹d zalecany szczególnie do sprawdzania szczelnoœci instalacji 
gazowej butlowej propanu-butanu: na Stacjach Kontroli Pojazdów  i  AUTO-
GAZ, w samochodach na gaz, jachtach, kuchenkach z butlami gazowymi 
oraz wszelkich urz¹dzeñ  i instalacji metanu.

Obecnoœæ gazu w otoczeniu sygnalizowana jest optycznie i akustycznie.
Sygnalizacja optyczna - 10 diod LED, które zapalaj¹c siê podœwietlaj¹ 

wartoœæ stê¿enia gazu jaka zosta³a przekroczona. Zaœwiecenie siê diody 
podœwietlaj¹cej wartoœæ stê¿enia gazu informuje o osi¹gniêciu danej 
wartoœci stê¿enia gazu. 

Sygnalizacja akustyczna - modulowany sygna³ dŸwiêkowy, którego 
czêstotliwoœæ wzrasta w miarê wzrostu stê¿enia gazu.

Pozosta³a sygnalizacja optyczna: - dioda LED czerwono-zielona (R/G) - 
po w³¹czeniu sygnalizuje: nagrzewanie siê sondy (czerwona) lub gotowoœæ 
przyrz¹du do pracy (zielona). W  stanie gotowoœci przyrz¹du do pracy dioda 
ta sygnalizuje stan na³adowania akumulatora: 

- kolor  zielony: akumulator na³adowany,
- kolor  ¿ó³ty: akumulator œrednio roz³adowany, przyrz¹d jeszcze dzia³a 

poprawnie,
- kolor czerwony: akumulator roz³adowany.
Przycisk “TEST” s³u¿y do testowania przyrz¹du.
Przyrz¹d zasilany jest dwoma akumulatorkami typu AA. Na wyposa¿eniu 

urz¹dzenia znajduj¹ siê dwa akumulatorki niklowo-wodorkowe Ni-MH  
1,2V/2700mAh oraz szybka ³adowarka mikroprocesorowa do ³adowania tych 
akumulatorków.
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1. W³¹czyæ przyrz¹d za pomoc¹ przycisku „ON”. Zapali siê dioda LED na 

czerwono, która sygnalizuje nagrzewanie siê sensora sondy pomiarowej.
Mog¹ równie¿ zapalaæ siê diody wskaŸnika. 
3. Po nagrzaniu sensora sondy, czerwona dioda LED zmieni kolor 

œwiecenia na zielony.
2. Przycisn¹æ przycisk “TEST” na p³ycie czo³owej przyrz¹du. Nast¹pi 

w³¹czenie siê sygna³u akustycznego i zapalenie wszystkich diod wskaŸnika 
sygnalizacyjnego (oprócz “0”).

Testowania sygnalizacji nale¿y dokonywaæ po w³¹czeniu urz¹dzenia.
4. Dokonaæ kalibracji przyrz¹du w czystym powietrzu za pomoc¹ 

potencjometru wieloobrotowego umieszczonego w bocznej œciance. EL

TESTE
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