GWARANCJA
gwarancj
i i zapewnia serwis
Z-miesięcznej
Na urządzenie P roducent udzie|a1
gwarancyjny
i pogwarancyjny.
Gwarancjąniejest objętysensor..
Koszty związanez dostawąurządzeniado serwisuponosiuzytkownik.
jeŚli uzytkowanie
jestna warunkach
było
ogo|nych,
Gwarancjaudzie|ana
|NSTRUKcJĄ.
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DETEKTOR GAZU CGS-2/12P metan,prop.-but.
lNSTRUKCJAoBSŁUGl
DetektorCGS-2/12P metan,propan-butanjestautonomicznym,2progowym uządzeniem sygnaIizacyjno-sterującym, przeznaczonym do
wykrywania
u|atniającego
się metanuIubpropan-butanu,
sygnaIizacji
wycieku
gaz.
tych gazÓw oraz sterowaniazaworemelektromagnetycznym
odcinającym
Detektorposiadawewnętrznyakumulatorbezobsługowy,
ktÓryzapewnia
pracyuządzeniaw pzypadku zanikuzasi|aniasieciowegodo 2
ciągłość
godzin(w za|eŻności
od stopnianaładowania
akumu|atora).
W pzypadkuwyciekugazuz instalacji
detektorreagujeautomatycznie
i natychmiastpowodując:
1. Przy pzekroczeniu1 progustężenia- 20o/o
DGW następujezattączenie:
- sygnalizacji
optycznej:
ALARM 1 - przekroczenie
1 progustężenia,
- p a m i ę Ó A L A R MU1 .
- sygnalizacjiakustycznej.
- wyjścia
sterującego
PROG1.

GDY GAZ SlĘ ULATN|ANALEZY:
1. Nie gasiÓ, niezapa|aćświatła,
nie włączacurządzeelektrycznych,
2. VĘgasićwszystkieirodtaognia,.
gazu,'
3' ZamknąćzawÓr dopływu
4. \Ą'lwietrzyÓpomieszczenie,.
5. Wezwaćpogotowiegazowew przypadkustwierdzenianieszczelności
gazowej.
instalacji
CERTYFII(ATY:
- CertyfikatZgodności
z dyrektywamiUE wydanyprzezZaKad
CertyfikacjiELTEST,
- Dek|aracja
Zgodności
Producenta,
- OznaczenieCE.

2. Pzy pzekroc.zeniu2 progustęzenia- 40%DGWdodatkowo
następujezałączenie:
- sygnalizacjioptycznej:
ALARM 2 przekroczenie
2 progustężenia,
- pamięcALARMU2,
- wyjścia
sterującegoPROG2,
- wyjścia
sterującegoMAG.sterującego
zaworemodcinającym
dopływ
gazudo instalacji.
DiodyALARM 2 i ALARM 1,gasnąkolejnoprzy obniŻeniu
się ia gazu,
natomiast
diodyPAM|ĘCALARMU 2 i PAM|ĘcALARMU 1 niegasną
zapamiętującprzekroczenie stanÓw alarmowych.
KASOWAN|EPAMlĘcI(gaszeniediod)odbywasię pzyciskiem.
PozostałasygnaIizacją
optyczna:
zAs !LAN|E dioda R/G -sygna|izacja
włączen
ia zasi|ania:
kolorzielony - zasilaniez sieci 23OVl50Hz.
kolor czerwony-zasilanieawaryjne(z akumu|atora
wewnętznego).
przy
Występuje
zanikusieci 230V/50Hz.
TEST - Żoftadioda LED - sygna|izacjaWstępnegoWygrzewaniasię
sensora detektorapo Włączeniunapięciazasilania.
jest ta}<ze
Detektorwyposażony
w wyjście
sterująceAWARIA(zestyk

trc(@

PARAMETRY TECHNICZNE
-

zasilanie:230V150Hz,,
moc:6W
typsensora:TGS 2612- FIGARO,
zasadapomiaru:
spalaniekatalityczne,
zakresstosowania:
metan,propan-butan
jest na gaz metani propan-butan,
przyrząduwyska|owana
Charakterystyka
- stężenia
a|armowe:
1 prÓg:20 % DGW
2 prog:40% DGW
- stężenie,pzy ktÓrymnastępujeodcięciedopływugazu..40% DGW
- sygnalizacja
alarmowa.20o/oDGW - buczeki czerwonadiodaLED,
- sygnalizacja
czerwono-zielona
diodaLED:
zasilania:dwukolorowa
- kolorzielony:zasilaniesieciowe23OVl5OHz,
- kolorczerwony.zasilanieakumulatorowe,
- sygna|izacja
pamięcia|armow:
- pamięÓALARMU1,
- pamięĆALARMU
2'
- sygna|izacja
Wyg]zewania:
żottadiodaTEST,,
wstępnego
- czas wstępnego
do ok. 30 sekund,
WygŻewania:
- zestykipzekaŹnikÓw:No (norma|nie
otwartych),
NC (norma|nie
zamkniętych)
iMAG:
- obciąża|noŚc
prądowatnruała
zestyku:2Al2v Dc, 0,5A/120VAc,
- napięcieznamionowe
zestyku:230V Dc/250VAc,
- zestyk pzekażnlkaNC AWARIA:
- obciąża|nośc
prądowatrwałazestyku:1Al24v Dc, 0,5fu,t25VAc,
- napięcieznamionowe
zestyku:230V Dc/250VAc,
- temperatura
od 0 st.C do +50st.C,
otoczenia:
- wi|gotność
powietza:do 80 %,
- wymiaryzewnętzne:130x 180x 80 [mm],
- obudowa:plastikowa
ABS,
- masa:ok.1,2[kg],
UWAGA
Po upływie
na|ezyobowiązkowo
kazdegorokueksploatacji
oddać
DETEKTORdo serwisuProducenta
w celusprawdzenia
i kalibracjijego
parametrÓw.

o awariidetektora.\Ą'!jŚcieto zostaje
NZ - norma|nie
zamknięty)informujące
(urządzenie
nie działa)|ubw
W pzypadkuawariidetektora
uaktywnione
przypadkuznacznegorozładowania
w czasie
wewnętznegoakumu|atora
- zanikunapięciasieciowego(urządzeniejeszcze
zasi|aniaakumulatorowego
detektora
działapoprawnie|eczw każdejchwi|imożenastąpićwyłączenie
nie akumu|atora i jego uszkodzenie).
rozładowa
uniemozliwiające
całkowite
jest automatycznie
w czasietrwania
Akumu|ator
ładowany
wewnętrzny
zasilaniasieciowego.
jest do zainstalowaniaw pomieszczeniach
Detektorprzeznae,zony
się i
i przestzeniach,
w ktÓrychistniejeniebezpieczestwou|atniania
azwłaszczaw: kotłowniach
kumu|owania
metanu|ubpropanu-butanu,
gazowychmiejskich,przemysłowych
i domowych,garaiach,stacjach
gazu,stacjachtankowaniaLPG, stacjachkontroli
redukcyjno-pomiarowych
(kuchniach,
pojazdÓw,zakładach
mieszka|nych
usługmotoryzacyjnych,
przedpokojach,
IokaIachusługowych
i użyteczności
korytarzach),
łazienkach,
pub|icznej,
przepompowniach
ściekow.
SPoSÓB PoDŁĄcZENlA
gdzieznajdujesię
w pomieszczeniu,
Detektorna|eŻy
zainsta|ować
gazowa,
na wysokości
ok. 30 cm od sufituw
urządzenie|ubinsta|acja
przypadkumetanu,|ub30 cm od podłogi
w przypadkupropanu-butanu.
Następnie,
w za|eżności
od potrzeb,na|eŹyodpowiednimi
poprzezprzepustykab|owe,do wyjŚc sterujących
przewodamipodłączyc,
optycznododatkoweuządzeniazewnętrznetakiejak np.:sygna|izator
odcinającydopływgazuczy
akustyczny,zawÓr elektromagnetyczny
dostępnajest
Iuba|armowe.
Komoraprzyłąc.zy
dodatkoweukłady
automatyki
po zdjęciupzedniej pokrywydetektora.

Po zako czeniu wstępnegoWygŻewaniauzĄdzenie samoczynnie
pzechodzi w stan czuwania.(świeci
się ty|kosygna|izacja
ZAS!LAN|E).
Na czas wstępnegowygŻewaniab|okowanesąwszystkiewyjścia
sygnalizującego
sterująceza wyjątkiemwyjścia
awarięzasi|ania.
Wyjście
sterującezaworempowodujezamykaniezaworu
e|ektromag
netycznegonatomiast otwieraniazaworl należydokonywać
ręcznie(świadomie!)
wedługza|ece producentazaworu.
KONTROLA PRACY DETEKTORA
Widok komoryprzyłączy
Punktydo mocowaniadetektora
na ścianie
umieszczonesą
w naroznikachdolnejczęŚci obudowy,a dostępnesą po zdjęciupokrywy
gÓrnej uządzenia.
iemjakichko|wiekdodatkowychurządze
UWAGA!P rzedpodłączen
na|eżysprawdzićczy parametrye|ektryczne
tych uządze nie pzekracza1ą
parametrÓw
dopuszcza|
nych
e|ektrycznych
wyjść
sterującychdetektora.
Na|eżyzwrÓciÓ rÓwnieżuwagęna odpowiedniąpo|aryzaĄęwyjść.
Wykonaniepodłącze urządze inaczej niiza|eca to Producentmoże
spowodowaÓnieprawidłowe
działanieukładua nawetjego nieodwraca|ne
uszkodzenie!
Po podłączeniu
do detektorazewnętrznychuządze na|eży
podłączyc
zewnętrznezasi|aniepoprzez2-iyłowyprzewÓdzasi|ający.
Kostka
przyłączeniowa
zasi|aniasieciowegoznajdujesię w komoze przyłączy.
UWAGA!Zasi|aniesieciowe230Vl50Hzna|ezypodłączyć
do stałej
powzez dodatkowywyłącznik
(w ktÓrymod|egłoŚć
insta|acji
e|ektrycznej
międzystykamiwynosi
nie mniejniz 3 mm)'
ZałączenieDetektoraodbywasię popzez przełączenie
włącznika
umieszczonegow komorzeprzylączyzpozycjiWYŁĄCZONY - oFF
w pozycję\^ŁĄczoNY - oN.
Detektorwykonanyjest w ll klasieizolacji,nie wymagagniazdaze stykiem
ochronnym.
Wączenie zasi|aniaspowodujezałączenie
się wstępnego
jest
wygzewaniasensoraTEST na czas do ok. 30 sek.,co sygnalizowane
świeceniem
zÓttejdiodyLED.

W ce|usprawdzeniapoprawności
działaniadetektora,na|eŻy
co najmniejrazw miesiącusprawdzić:
- czy urządzeniewłączonejest do żrodłazasi|ania,
- czy urządzeniedziałapoprawnie.Wtym ce|u,czy|ido pobudzenia
detektorana|eŻyużyćgazÓw testującycho stęŹeniachprzekraczających
stęzeniaprogowe. PowinnonastąpiĆchwi|owezałączenie
się sygna|izacji
alarmoweji Wyjść
sterujących.
UWAGA ! Sygna|izacjaa|armowaDetektoramoŹewłączyćsię
chwi|owoprzy pojawieniusię innychgazÓww otoczeniu,parywodnej,
lub rozcie cza|nikow
oparÓwfarb,dezodorantÓw
itp.
Większei długotrwałe
stężeniaWyżejwymienionych
czynnikÓwmogą
s powodować zatrucie se nsora urządzeniai zaltączenies ię sygnaIizacji
alarmowej.
W takimprzypadkuna|eŻydokonacodtruciasensorapoprzez
pzewietrzeniepomieszczenia.\Ał!łączenie
sygna|izacji
alarmowejdetektora
nastącisamoczynniepo odtruciusensora.
Nie wpuszczaćgazutestującegobezpośrednio
do sensora,gdyŻgrozito
jego uszkodzeniem.
I

W pzypadku uszkodzeniaprzewoduzasi|ającego
|ubstwierdzenla
jakiejkolwiek
nieprawidłowości,
na|eżyniezwłocznie
oddaćuządzeniedo
serwisuProducentaw ce|uusunięciausterki |ubustawieniawłaściwych
parametrÓwdetektora.

