
Detectorul se poate testa şi cu gaz. Pentru aceasta folosiţi o brichetă;
fără a aprinde bricheta, eliberaţi gazul la o distanţă de 5 cm faţă de fantele
detectorului. Detectorul va emite semnalele acustice şi vizuale. Nu opriţi
eliberarea gazului şi in scurt timp se va declanşa şi elctrovalva.
ATENTIE: Acest test se va face o singură dată. Dacă se emit cantităti
mari de gaz şi foarte aproape de fantele detectorului, acesta se poate
defecta.

5. INTRETINEREA

Periodic, o data la 3 luni, fantele de admisie ale aerului trebuie
curăţate. Scoateţi intâi detectorul din priză. Aspiraţi sau spălaţi fantele de
aerisire, având grijă ca lichidul de curăţire să nu intre in interiorul
detectorului. Nu folosiţi lichide corozive.

6. CARACTERISTICI TEHNICE ALE DETECTDRULUI DE GAZ

VOltaj:
Curent static:

DC9-16V sau AC 220 V
< 90 mA
< 30 mA (tip de consum scăzut de energie)
<100 mA
3W (alimentare AC 220 V)
aprox 180 sec
10% LEL
85 dB(m
-10C ... +50C
95% RH (a nu se congela)
pe perete
sunet şi vizual
315 Mhz
115*72*41mm
GB15322.2-2003
LED-ul roşu se aprinde intermitent şi se emite un
sunet puternic.
LED-ul roşu ramâne aprins şi se aude un bip lung.

Curentin timpul alarmării
Putere:
Timp de Încălzire:
Nivel alarmare:
Nivel.sunet:
Temperatura de operare:
Umiditatea ambientală:
Mod de instalare:
Mod de alarmare:
Frecvenţă:
Dimensiuni:
Criteriu de execuţie:
Indicator alarmă:

Indicator eroare:

MANUAL DE UTILIZARE, INSTALARE
ŞI INTRETINERE PENTRU

DETECTORUL DE GAZE SICURGAS
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Pentru a preveni accidentarea persoanelor, deteriorarea aparatului şi

alte posibile accidente periculoase, nu instalaţi detectorul inainte de a citi
cu atenţie prezentul manual.

1. DESCRIERE

Detectorul de gaz SICURGAS este un produs proiectat să detecteze
concetraţia de gaze combustile, care poate fi folosit singur (numai
acesta) ca alarmă, deoarece produce semnale vizuale şi sonore atunci
când concentraţia de gaz atinge cota periculoasă, astfel incât să puteţi
acţiona promt şi să luaţi măsurile necesare. De asemenea are două (2)
borne - SIGI şi SIG2 -Ia care, in momentul declanşării alarmei, există un
curent electric De 9-12V, unde puteţi conecta un ventilator, un
manipulator sau o electrovalvă, precum şi orice alt echipament similar.

2. INSTALARE

2 1. ALE(lEREALOCULUIDEMONTAJ

Detectorul de gaz SICURGAS se instalează pe un perete din incăperea
unde este folosit un aparat ce funcţionează cu combustibili gazosi.
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Poziţia detectorului pe verticală se alege in funcţie de greutatea
combustibilului utilizat si anume:
- dacă se utilizează un gaz mai uşor decât aerul (qazul metan)

detectorul se montează la o distanţă de 0,3 m faţă de tavan.
- dacă gazul este mai greu decât aerul (GPL-ul) se montează detectorul

la o distanţă de 0,3 m deasupra podelei.
Poziţia detectorului pe orizontală faţă de aparatul care toloseste

combustibili gazoşi este de maximum 1,5 m.

NU SE INTALEAZĂ DETECTORUL LÂNGĂ FERESTRE, IN LOCURI
UNDE SE FORMEAZĂ CONDENS, DEASUPRA OCHIURILOR DE ARAGAZ
SAU IN LOCURI UNDE POATE FI ACOPERIT DIN GRESEALĂ CU
DIVERSE OBIECTE. .

fi
Se fixează suportul metalic in şuruburi pe perete şi apoi se agaţă de

acesta detectorul.

fi
Dacă se doreşte şi conctarea unui echipament de Siguranţă, de

exemplu conectarea la o electrovalvă deja existentă in instalaţia de
utilizare a combustibililor gazoşi, actlonată de impulsuri electrice trimise
de un alt detector de gaze, se procedează astfel:
- se verifică dacă electrovalva functionează cu un curent electric

DC 9-12V .
- se insumează lungimea traseului electric al detectorului deja existent

până la electrovalvă, cu lungimea traseului electric al detectorului nou;
rezultatul insumării nu trebuie sa depăsească 20m.

- se conectează borna (-) a electrovalvei (cablul negru) la borna SIGI a
detectorului şi borna (+) a electrovalvei (cablul alb) la borna SIG2 a
detectorului.

RO

Atunci când se folosesc numai detectoare "SICURGAS" si numai
electrovalve "SICURGAS" se pot conecta trei (3) detectoare 'Ia o singură
electrovalvă.

Pentru alte tipuri de electrovalve VERIFICATI PARAMETRII TEHNICI
DE FUNCŢIONARE. .

3. PUNEREA IN FUNCTIUNE

Se alimentează cu energie electrică 220V detectorul. Dacă nu este
necesară inlocuirea cablului, această operaţie constă numai in
introducerea in priza a cablului cu care este prevăzut detectorul.

La alimentarea cu energie electrică se va auzi pentru scurt timp sunetul
de alarmă şi se va aprinde LED-ul funcţii, pentru o fracţiune de secundă
va fi roşu şi apoi va lumina intermitent verde. In acelaşi timp LED-ul
galben stă permanent aprins.

După ce LED-ul verde se aprinde mai rar, detectorul este in stare de
funcţionare.

Dacă LED-ul funcţii luminează roşu permanent inseamnă că detectorul
este defect.

Când sunt scurgeri de gaz detectorul va emite sunetul de alarmă, iar
LED-ul funcţii va emite o lumină roşie intermitentă şi in acelaşi timp la
bornele SIGI si SIG2 va exista un curent electric DC la tensiunea 9-12V.

Detectorul va reveni la starea iniţială numai după scăderea concentraţiei
I de gaz in aer sub valoarea admisibilă.

4. TESTARE

Detectorul este prevăzut cu un buton "AUTOTEST". Apăsarea mai mult
de 2 secunde va conduce la emiterea semnalului de alarmă de catre
detector.


