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

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-2/1 1P FREON ABS

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
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GWARANCJA

z sygnalizacj¹ optyczno-akustyczn¹ 
i wyjœciem steruj¹cym

CGS-2/1 1P FREON ABS



DETEKTOR GAZU CGS - 2/1 1P FREON ABS

INSTRUKCJA OBS£UGI

Detektor przeznaczony jest do wykrywania ulatniaj¹cego siê freonu 
R-134a w powietrzu, sygnalizacji przekroczenia stê¿enia progu 
alarmowego i za³¹czania wyjœæ steruj¹cych.

Detektor posiada nastêpuj¹c¹ sygnalizacjê i wyjœcia:
- sygnalizacjê zasilania ZASIL,
-    sygnalizacjê wstêpnego wygrzewania detektora,
- sygnalizacjê alarmow¹ optyczno - akustyczn¹ przekroczenia 

pierwszego progu alarmowego (buczek i czerwona dioda 
ALARM 1),

- sygnalizacjê alarmow¹ przekroczenia drugiego progu 
alarmowego (czerwona dioda ALARM 2),

- wyjœcie steruj¹ce NO-COM-NC (zestyk bezpotencja³owy) do 
sterowania wentylatorem wyci¹gu,

- wyjœcie BUZZ do sterowania zewnêtrznym sygnalizatorem 
optyczno-akustycznym,

- pamiêæ wyst¹pienia któregokolwiek alarmu - PAMIÊÆ,
- przycisk kasowania pamiêci alarmu KAS.

Wyjœcie steruj¹ce “NO-COM-NC” przeznaczone jest do wspó³pracy 
z wentylatorami wyci¹gu lub zaworem elektromagnetycznym 
odcinaj¹cym dop³yw freonu do instalacji gazowej.

Urz¹dzenie przeznaczone jest do zainstalowania                             
w pomieszczeniach i przestrzeniach, w których  istnieje 
niebezpieczeñstwo ulatniania siê i kumulowania freonu R-134a             
z instalacji lub urz¹dzeñ ch³odniczych.

Detektor nale¿y zainstalowaæ na wysokoœci 10 - 30 cm od 
pod³ogi. 

Detektor nale¿y stosowaæ w pomieszczeniach nie zagro¿onych 
wybuchem.

Parametry techniczno-eksploatacyjne

!zasilanie: AC 230V/50Hz lub 12VDC,
!moc: ok. 3,4W,
!pobór pr¹du przy zasilaniu DC12V:  ok.. 200 mA,
!typ sensora: TGS 832 - FIGARO, 
!zasada pomiaru: spalanie katalityczne,
!zakres stosowania: freon R-134a,
!stê¿enie alarmowe: “ALARM 1.” - 100 ppm, 
! “ALARM 2.” - 200 ppm,
!sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED - “ZASIL”,
!sygnalizacja wstêpnego wygrzewania: ¿ó³ta dioda - “ZASIL.,
!czas wstêpnego wygrzewania: do ok. 50 sekund,
!sygnalizacja alarmowa: czerwone diody “ALARM 1.” i “ALARM 2.” 

oraz buczek,
!sygnalizacja pamiêci alarmu: ¿ó³ta dioda - “PAMIÊÆ”,
!kasowanie pamiêci alarmu: przycisk “KAS”,
!parametry elektryczne wyjœcia steruj¹cego “NO-COM-NC”:             

20A (przy napiêciu 14VDC), 10 A (przy napiêciu 120VAC)       
lub 5A (przy napiêciu 250VAC)

0!temperatura otoczenia: 0 - 60 C,
!wilgotnoœæ powietrza: do 80%RH,
!wymiary zewnêtrzne (wys./szer./g³êbokoœæ): 120/80/45 [mm],
!masa: ok. 0,5 [kg].

UWAGA
Po up³ywie ka¿dego roku eksploatacji detektor nale¿y 

obowi¹zkowo oddaæ do serwisu Producenta w celu sprawdzenia  
i kalibracji jego parametrów. 



- „ALARM 1.” - alarmowa sygnalizacja optyczno - akustyczna. 
Uruchamiana jest w momencie przekroczenia stê¿enia pierwszego 
progu alarmowego.  Na sygnalizacjê tê sk³ada siê czerwona 
b³yskaj¹ca dioda LED - “ALARM 1.” i modulowany sygna³ 
akustyczny.

- „ALARM 2.” - alarmowa sygnalizacja optyczna. Uruchamiana   
jest w momencie przekroczenia stê¿enia drugiego progu 
alarmowego. Na sygnalizacjê tê sk³ada siê dioda LED - “ALARM 
2.” œwiec¹ca siê czerwonym œwiat³em ci¹g³ym.

- „PAMIÊÆ” - sygnalizacja pamiêci alarmu. Uruchamiana jest          
w momencie za³¹czenia sygnalizacji alarmowej i trwa do czasu 
skasowania alarmu przyciskiem “KAS”.

   Pamiêæ alarmu sygnalizowana jest ci¹g³ym œwieceniem ¿ó³tej 
diody LED - “PAMIÊÆ”.

Detektor  wykonany jest w obudowie ABS, szarej.                         
W górnej czêœci obudowy oraz w komorze przy³¹czy znajduj¹ siê dwa 
otwory przeznaczone do mocowania detektora na œcianie.         
Zasilanie z sieci 230V/50Hz nie wymaga pod³¹czenia przewodu 
uziemiaj¹cego, gdy¿ detektor spe³nia wymogi urz¹dzenia elektrycznego 
klasy II.

W dolnej czêœci detektora, pomiêdzy pokrywk¹ komory przy³¹czy  
a g³ówn¹ czêœci¹ obudowy znajduj¹ siê dwa przepusty kablowe, 
przeznaczone do wprowadzania przewodu steruj¹cego i zasilaj¹cego 
urz¹dzenie.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE: 

- Deklaracja Zgodnoœci Producenta,
- Certyfikat Zgodnoœci wydany przez Zak³ad Certyfikacji ELTEST,
- oznaczenie CE.

Zasada dzia³ania

Detektor CGS - 2/1 1P FREON ABS posiada uniwersalne 
zasilanie. Mo¿e byæ on zasilany napiêciem sieciowym 230V/50Hz lub 
napiêciem sta³ym 12V DC. 

Detektor mo¿e byæ zasilany tylko jednym   z wymienionych napiêæ 
zasilaj¹cych. 

W przypadku pod³¹czenia obu napiêæ zasilaj¹cych urz¹dzenie 
bêdzie zasilane ze Ÿród³a napiêcia DC 12V.

Wyboru sposobu zasilania urz¹dzenia dokonuje siê poprzez 
pod³¹czenie odpowiedniego napiêcia zasilaj¹cego do odpowiednich 
zacisków detektora w komorze przy³¹czy. Napiêcie 230V nale¿y 
pod³¹czyæ do zacisków 1 i 2 natomiast napiêcie 12VDC nale¿y 
pod³¹czyæ do zacisków 3 i 4. 
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W przypadku pod³¹czenia napiêcia 12VDC nale¿y zwróciæ 
szczególn¹ uwagê na w³aœciw¹ polaryzacjê pod³¹czanego 
napiêcia. 

Przewód „+” nale¿y pod³¹czyæ do zestyku 3 , natomiast przewód „-”           
do zestyku 4. 

Wyjœcie steruj¹ce “NO-COM-NC” dektora mo¿e pracowaæ              
w czterech  trybach pracy. Tryby pracy ustala siê za pomoc¹ 
prze³¹czników umieszczonych w komorze przy³¹czy. 

Ustawienie prze³¹czników  w poszczególne po³o¿enia oznacza:

- “1. TRES” - “PULSE” - stê¿enie freonu w powietrzu, przy którym 
nastêpuje za³¹czenie wyjœcia steruj¹cego wynosi 100 ppm 
(”ALARM 1.”) Równoczeœnie z sygnalizacj¹ “ALARM 1.” za³¹cza 
siê wyjœcie steruj¹ce “NO-COM-NC”.           

   W tym trybie pracy, wyjœcie to pracuje jako zestyk steruj¹cy 
zaworem elektromagnetycznym odcinaj¹cym dop³yw gazu. 

  Zestyk za³¹cza siê impulsowo w odstêpach ok. 30 sekund.              
Czas trwania impulsu wynosi ok. 2 sekund.

- “1. TRES” - “CONT.” - stê¿enie freonu w powietrzu, przy którym 
nastêpuje za³¹czenie wyjœcia steruj¹cego wynosi 100 ppm 
(”ALARM 1.”) Równoczeœnie z sygnalizacj¹ “ALARM 1.” za³¹cza 
siê wyjœcie steruj¹ce “NO-COM-NC”. W tym trybie pracy, wyjœcie 
to pracuje jako zestyk za³¹czany w sposób ci¹g³y na czas 
przekroczenia alarmowego stê¿enia gazu.

- “2. TRES” - “PULSE” - stê¿enie freonu w powietrzu, przy którym 
nastêpuje za³¹czenie wyjœcia steruj¹cego wynosi 200 ppm 
(“ALARM 2.”) Równoczeœnie z sygnalizacj¹ “ALARM 2.” za³¹cza 
siê wyjœcie steruj¹ce “NO-COM-NC”. W tym trybie pracy wyjœcie  
to pracuje jako zestyk steruj¹cy zaworem elektromagnetycznym 
odcinaj¹cym dop³yw gazu. 

   Zestyk za³¹cza siê impulsowo w odstêpach ok. 30 sekund. 
   Czas trwania impulsu wynosi ok. 2 sekund.

- “2. TRES” - “CONT.” - stê¿enie freonu w powietrzu, przy którym 
nastêpuje za³¹czenie wyjœcia steruj¹cego wynosi 200 ppm 
(”ALARM 2.”) Równoczeœnie z sygnalizacj¹ “ALARM 2.” za³¹cza 
siê wyjœcie steruj¹ce “NO-COM-NC”. W tym trybie pracy wyjœcie 
to pracuje jako zestyk za³¹czany w sposób ci¹g³y na czas 
przekroczenia alarmowego stê¿enia gazu.

Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa wyjœcia steruj¹cego “NO-COM-NC” wynosi: 
20A (przy napiêciu 14VDC), 10 A (przy napiêciu 120VAC) lub 5A (przy 
napiêciu 250VAC).

Detektor wyposa¿ony jest w dodatkowe wyjœcie steruj¹ce 
sygnalizatorem optyczno-akustycznym “+BUZZ-”. W trakcie 
przekroczenia pierwszego progu alarmowego “ALARM 1.” na wyjœcie 
“+BUZZ-” podawane jest napiêcie 12VDC. Wyjœcie to przeznaczone 
jest do pod³¹czenia jednego, standardowego sygnalizatora optyczno-
akustycznego.

Niedopuszczalne jest pod³¹czenie wiêkszej iloœci sygnalizatorów, 
gdy¿ mo¿e to spowodowaæ nieodwracalne uszkodzenie uk³adu 
elektronicznego detektora gazu.

Detektor wyposa¿ony jest  w nastêpuj¹c¹ sygnalizacjê:

- „ZASIL” - sygnalizacja wstêpnego wygrzewania sensora oraz 
sygnalizacja zasilania uk³adu, która uruchamiana jest                  
w momencie pod³¹czenia zasilania 230V/50Hz lub 12VDC do 
zacisków zasilaj¹cych detektora. 
Czas sygnalizacji wstêpnego wygrzewania wynosi do 50 sekund.
Czas wstêpnego wygrzewania mo¿e byæ krótszy w przypadku 
krótszej przerwy zasilania. Im krótszy okres przerwy w zasilaniu 
tym krótszy czas sygnalizacji wstêpnego wygrzewania.                    
W przypadku bardzo krótkiej przerwy w zasilaniu sygnalizacja 
wygrzewania mo¿e siê nie za³¹czyæ. Wstêpne wygrzewanie 
sensora sygnalizowane jest œwiat³em ¿ó³tym diody LED - “ZASIL”. 
W czasie sygnalizacji wstêpnego wygrzewania oba wyjœcia 
steruj¹ce s¹ nieaktywne. Po okresie wstêpnego wygrzewania 
sensora zasilanie urz¹dzenia sygnalizowane jest zielonym 
œwiat³em diody LED - “ZASIL”.
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