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DETEKTOR GAZU CGS.2I1 2P CO LPG
Przeznaczenie

|NSTRUKoJAoBsŁUG|

Detektorgazu CGS-2/1 2P LPG jest autonomicznym2. modułowymuzqdzeniem sygna|izacyjnosterującym,pŻeznac,zonymdo zainstaIowaniawszędzie tam' gdzie istniejeniebezpieczeristwoWystąpieniat|enku
(LPG) w powietzu, tj.w garażach'wa.sztatachsamochodowych'w |aboratoriach
itp.
węg|a(Co) i propanu-butanu
DeteKor gazu ccs-2/1 2P co LPG szczegÓ|nie za|ecany jest do stosowania na
wielostanowiskowych ha|ach garażowych'w ktÓrych istnieje obowiązek stosowania mechanicznej wenty.acii
sterowanej czujnikami nadmiemego stężeniatlenku węgla i LPG w powietrzu.
onis rlziałania

W przypadkuwykryciapodwyższonegostężeniatlenkuwęg|a|ubLPG W powietrzudetektorreaguje
automatyczniei natychmiastpowodując:
1. Pny pzekroczeniustężenia.t50ppm t|enkuwęg|a (0'015%)|ub10%DGW
propanu-butanuw powietrzu:
- załąeenie sygnaIizacjioptyczno.akustycznej,
. załączeniewyjściasterującegoNo-coM.Nc - PROG 1, uruchamiającegonp. I bieg
wentyIatorawyciągu,
2' PŻy przekroc'zeniu
stężen|a200 ppm tlenku węg|a (0,02%)|ub20% DGW
propanu-butanu w powietrzu:
- załąęeniewyjściasterującegoNo-coM-Nc - PROG 2' włączającego
np. ||bieg
wentylatorawyciągui tabIiceostrzegawcze.
Detektorwyposażonyjest takżew wyjściesterująceAWARIA (zestykNZ normalniezamknięty).
to zostaje uaktywnionew pzypadku odłączeniazasi|ania.
V\łjście
SoosÓb oodłaczenia
Detektorna|eżyzainstaIowacw pomieszczeniu,gdzie istniejeniebezpiecze stwo wystąpienie
podwyższonegostężeniat|enkuwęg|aIubpropanu-butanu
w powietrzuna wysokośic:
|- modułCo . ok. 100. 180 cm od pod|ogi,
. modułLPG - ok. 10 - 30 cm od połogi.
jeś|i|okalnewarunkiuniemoż|iwiają
detektorana innej wysokości
taką
Dopuszcza się montowaniemodułot,tl
p|zytym o promieniudetekcji'
pamiętając
|oka|izację'
Następn|epoprzezprzepustykab|owena|eżypołqczyćoba modułyze sobq kab|em 3 x 0,5 mm2
(styki9'10'11)w takisposob'aby styk9 modułuCo byłpołączony
ze stykiem9 modułuLPG' styk10 ze stykiem10'
styk 11 ze stykiem11.
na|eżydoprowadzićdo listew
ZasiIanie23ovl50Hz i sterowaniewenty|acjqoraz tabIicamiinformacyjnymi
zaciskowychmodułuCo pop|zezprzepustkab|owymodułu.
za|eca się, aby kab|ezasi|ającyi sterującyposiadałyinsta|acjękab|owao pzekroju .t mm2'
jakichko|wiekdodatkowychuządze na|eżysprawdzićczy parametrye|ektryczne
UWAGAl Przed podłączeniem
Ęch uządzeri nie przekraczajądopuszczaInychparametrołe|ektrycznychwyjśćsterującychdetektora.
Przy podłączeniu
do detektorajakichko|wiekunądze na|eżyzwrÓcić szczegÓ|nąuwagęna odpowiednią
po|aryzacjęwyjść.
Młlkonaniepodłącze uuądze inaczejniżza|ecato producentmożespowodowaćnieprawidłowe
a nawetjego nieodwracalne
uszkodzenie!'
działanieukładU
Po podłączeniu
do detektorazewnętrznychuządzeri na|eżypodłączyćzewnętzne zasilanie poprzez
pzewÓd zasi|ający.Kostka pzyłączeniowazasi|aniasieciowegoznajdujesię w komoze pzyłączy modułu
2-żzyłowy
CO detektora.
Załąezeniedetektoraodbywasię poprzezpodłączenienapięciazasi|ającego230V/50Hz'Detektor
pzewodu ochronnego.
wykonanyjestw ||klasieizo|acji,nie wymagapodłączenia
\Mqczeniezasilania spowodujezałączeniesię diod ZAS|L' na obu modułachdetektoraoraz diody TEST na płycie
modułuCo' jako wstępnewygrzewaniesensora.Czas wygzewaniasensorawynosi ok. 80 sekund'
Po zako czeniu wstępnegowygrzewaniaurządzeniesamoczynniepzechodzi w stan czuwania.
(świecą
się ty|kosygna|izacje
AS|L. na obu modułach
detektora).
Na czas wstępnegowyg.zewaniab|okowanesą wszystkiewyjściasterująceza wyjqtkiemwyjściasygna|izującego
awarięzasilania.
Nie podłączeniemodułuLPG do modułuco detektoraspowodujezałączeniesię sygna|izacjia|armoweJ
ALARM'IiALARM2LPG.
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L|waoi eksoloataćvine

się chwi|owopzy pojawieniusię innychgazołl w otoczeniu
Sygna|izacjaa|armowadetektoramożrcwłączyć
parywodnej,oparoivfarb,dezodorantoiv
|ub
(np.metanu,gazu bio|ogicznego
itp.),większychi|ości
rozcie czalnikÓłvitp.
Wększe i długotMałestężeniawyżejwymienionychczynnikor mogą spowodowaćzatruciesensoroł
urzszenia i załączeniesię sygna|izacjia|armowej.
W takim pzypadku na|eżydokonaćodtruciasensora popnez przewietrzeniepomieszczenia'Vwłączenie
sygna|izacjiaIarmowejdetektoranastąpisamoczynniepo odtruciusensoroł.
Nie wpuszczaćgazu testującegobezpośrednio
do sensoroiv,gdyżgrozJ'to ich uszkodzeniem.
W przypadkuuszkodzeniapzewodu zasi|ającego|ubstwierdzeniajakiejko|wieknieprawidłowości,
na|eżyniezwłocznieoddaćuŻądzenie do senlvisuProducentaw ce|uusunięciausterki|ubustawienia
parametroivdetektora.
właściwych
WPŁYWTLENKU WEGLA NA CZŁoWEKA:
Stężenie: 0,02 % powoduje|ekkibd głowypo 2 - 3 godzinach,
0'04 % powodujeczołowybo|głowypo 1 - 2 godzinach'
po 2 godzinach,
0,08 % powodujezawrotygłowyw ciągu45 minut,oraz utratęp|zytomności
po 20 minutach,orazSM|ERC w ciągu2 godzin,
0,16 % powodujebo|ei zawrotygłowy'mdłości
oraz SM|ERC w ciągu30 minut,
0,32 % powodujebo|ei zawrotygłowypo 5 . 10 minutach,
.l5 minut,
0,64o/opowodujebo|eizawrotygłowypo 1 - 2 minutachi ŚM|ERĆ w ciągu10.
1,28% powodujeSMIERC po czasie 1 - 3 minut.
PARAMETRY TECHNICZNE
- zasilanie:AC 230V/50H2.
- moc:ok. 3,4W,
- typ sensora:TGS822
TF (CO),TGS2610 (LPG),
- zakresstosowania:
Co (t|enekwęg|a)'
- zasada pomiaru:spalanie katalityczne,LPG (propan-butan),
. stężeniaa|armowCo:
- I pr6g - 0,015%CO w powietrzu,
. ||prÓg .0'02o/oco w powietŻu'
- stężeniea|armoweLPG:
- l prÓg. 10%DGW (DolnaGranicaWybuchu),
- ll prÓg.20% DGW
- promie detekcji:6 m,
- sygna|izacjazasi|ania:zie|onediody LED na płytachczołoweychmodułuCo i LPG'
- sygna|izacjaa|armowa:na płyciemodułuCo - czemone diody LED oraz modu|owanybuczek'
- głośność
sygna|izacjiakustycznej:80 dB (z od|egłości
1m)'
- parametrye|ektrycznezestykoł pzekaźnikÓtł:
- No-CoM.NC: 2oA(przynapięciu14VDc)' 10A(p|zy napięciu120VAc)|ub5A(pzy napięciu250VAc)'
- AWAR|A:1A (pzy napięciu24VDc)' 0'5 A (pzy napięciu250VAc)'
. czas wstępnegotestowania:do ok. 80 sekund,
- temperaturaotoczenia:od -20 do +60st. C,
. wi|gotność
powietza:do 80%RH'
- wymiaryzewnętzne modułu(Wys./szer./głębokość):
12u8al45 [mm](bez uwzg|ędnieniaprzepustotv
kablowych),
- masa modułuCo: . 0'35 [kg]'
- masa modułuLPG: 0'15 [kg].
CERWFIKATY:
. coĄfikat zgodności wydany przezZakład ceĄdikacii ELTEST w Warszawie'
- Dek|aracjazgodności Producenta'
- Oznaczenie CE.
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senivisProducenta.
ka|ibracji
detektora:
co 12 m-cy'przez autoryzowany
Częstot|iwośc

GWARANCJA
gwarancji
i zapewniaserwisgwarancyjny
Na uządzenieProducentudzie|a24 - miesięcznej
i pogwarancyjny.
Kosztyzwiązanez dostawąufądzenia do senrisu ponosiużytkownik.
jest nawarunkach
jeś|i
byłozgodnez niniejszą
ogÓ|nych,
użytkowanie
Gwarancjaudzie|ana
INsTRUKcJĄ.
DETEKTORGAZU:CGS-2/1CO LPG 2P
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