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1.  P ehled za ízení  

1 Flexibilní p ípojka  

2 Vizuální indikátory net snosti  

3 Indikátor stavu baterie  

4 Sv tlo indikující sí ové p ipojení  

5 Pevný polovodi ový senzor  

6 Kryt senzoru  

7 Akustické indikátory net snosti  

8 Se ízení sekvence tikání (nachází se na bo ní stran  jednotky)  

9 Ochranná krytka  

10 Svorka na husí krk  

11 Zásuvka na sluchátka, která lze obdržet na p ání  

12 Sv tlo na špi ce  
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2. Všeobecný popis  

 
Toto za ízení p edstavuje zdokonalený detektor net sností pro ho lavé plyny, tento detektor je 
schopen lokalizovat mnoho ho lavých, neho lavých a toxických plyn .  

 
áste ný seznam t chto plyn  obsahuje:  

Aceton 
Alkohol 
Amoniak 
Benzol 
Butan 
Ethylen 
Benzín  
Vodík 
 

Pr myslová rozpoušt dla 
Palivo do turbíny  

edidlo laku 
Methan 
Nafta 
Zemní plyn 
Propan 
Toluol 

Detektor je v závod  kalibrován na methan ve vzduchu.  

3. Ovládání  
 
1. Za ízení zapn te oto ením íselného kole ka sm rem dol  v nekontaminovaném okolí, nap . 

na erstvém vzduchu.  
 

2. Když se jednotka zapne, rozsvítí se zelená sv telná dioda indikující elektrický proud. Jestliže je 
stav dobití baterie nízký, pak indikace baterie ve form  ervené sv telné diody nebliká a není 
možné nastavit sekvenci tikání (detektoru plynu). Baterie musí být vym n na.  

 

3. Pomocí íselného kole ka nastavte pomalou jednotnou sekvenci tikání (p ibližn  2 signály za 
sekundu). Tím je za ízení nastaveno na hladinu pozadí; testování p i nastavování by jste m li 
za ít na erstvém vzduchu. ervená sv telná dioda indikující baterii a indikátor ve form  
zelené sv telné diody blikají v souladu se sekvencí tikání. Prosím, po kejte p ibližn  10 
sekund, dokud nebude senzor stabilizován, což je indikováno rovnom rnou sekvencí tikání. Za 
ur itých podmínek však m že stabilizace senzoru trvat n kdy až 2 minuty.  

 

4. Jednotka reaguje na plyn prom nlivým slyšitelným zvukem tikání. Toto slyšitelné tikání bude 
hlasit jší, když bude za ízení vystaveno plyn m s 50 ppm (dílk  na milion) nebo více. Jestliže 
bude zjišt n plyn, tak se rychlost tikání zvýší a žluté a ervené vizuální indikátory se rozsvítí. 
Oto te íselné kole ko zp t na rovnom rné tikání a za ízení nastavte na tuto novou hladinu 
pozadí. Za ízením pohybujte ve v tších koncentracích plynu (indikováno zvýšenou rychlostí 
tikání a rozsvícením žlutých a ervených vizuálních indikátor ), dokud nebude net sné místo 
nalezeno.  

 

5. ‘Sv tlo na špi ce’ se používá k tomu, aby jste se v tmavém prost edí mohli porozhlédnout 
v oblasti net sného místa.  

 

6. Jestliže je za ízení používáno v hlu ném prost edí, pak prosím sledujte vizuální indikátory, 
které v p ípad  vyšší koncentrace net sností m ní svou barvu. Sluchátko, které lze obdržet na 
p ání, m žete zasunout do bo ní strany jednotky, jestliže je hluk v pozadí velmi hlasitý nebo 
jestliže obsluha nechce rušit ostatní osoby. Tímto je rovn ž deaktivován reproduktor. 

 

7. Jestliže bude sekvence tikání nekontrolovatelná, pak se m že stát, že bude nezbytné vym nit 
senzor. 

 

8. Detektor reaguje na roztok k zjišt ní net sných míst (nap . mýdlo), proto prosím nejd íve 
použijte sv j detektor. Jestliže bude vystaven n kterým plyn m v p íliš velké mí e, pak se m že 
stát, že detektor bude pot ebovat delší asový interval, aby se uvedl zpátky do normálního 
stavu. 

ESKY 



 

65

4. Vým na baterie  
 

1. Odstra te kryt z prostoru pro baterii.  

2. Baterii vym te za 9V alkalickou baterii. M la by být stále používána alkalická baterie. Ujist te 
se, že polarita baterie je v souladu s polaritou zobrazenou v prostoru pro baterii.  

3. Op t nasa te kryt prostoru pro baterii.  
 
5. Elektromagnetická kompatibilita  
 

Sm rnice EU 89/336/EEC vyžaduje, aby elektronická za ízení neprodukovala žádné 
elektromagnetické rušení, které p ekra uje ur itou hladinu, a aby tato za ízení m la dostate nou 
úrove  necitlivosti, která umožní, aby obsluha byla provád na tak, jak je p edpokládáno. Specifické 
standardy týkající se tohoto produktu jsou detailn  uvedeny v p ílohách.  

Protože se používá mnoho elektrických produkt , které existovaly už p ed vydáním této sm rnice a 
které eventuáln  vysílají elektromagnetické zá ení a které p ekra ují standardy stanovené v této 
sm rnici, m že být p íležitostn  vhodné zkontrolovat analyza ní za ízení p ed použitím. M l by být 
proveden následující postup:  
 
• Na míst , kde má být za ízení použito, prove te normální spoušt cí sekvenci. 

• Zapn te všechna lokalizovaná elektrická za ízení, která by mohla zp sobit n jakou poruchu. 

• P ekontrolujte, zda je výkon takový, jaký jste o ekávali. (Ur ité rušení výkonu je 
akceptovatelné.) Pokud by výkon nebyl takový, jaký jste o ekávali, pak se i te polohu za ízení, 
aby bylo rušení zredukováno na minimum,nebo pokud to bude možné, vypn te po dobu testu 
to za ízení, které rušení zp sobuje. 

Do té doby, než byl tento manuál napsán (prosinec 2002), se ješt  nikdy nevyskytlo žádné takovéto 
rušení a tato rada je ud lována pouze proto, aby byly spln ny požadavky této sm rnice.  
 

6. Filtr senzoru a vým na senzoru  
 

Senzor se nachází na špi ce jednotky s husím krkem. 
 
Senzor odstraníte takto: 

1. Jednotku vypn te. 

2. Odstra te horní polovinu plášt  senzoru. Odstran ní si zjednodušíte zatla ením do strany.  

3. Sv telnou diodu ‘sv tla na špi ce’ posu te opatrn  do strany, aby jste získali p ístup k senzoru 
(malé st íbrné pouzdro).  

4. Senzor odpojte a vym te ho za nový. 

Poznámka: Senzor m že být zalícován dv ma zp soby, aniž by to m lo vliv na ovládání za ízení. 

5. Sv telnou diodu znovu vycentrujte a ujist te se, že se nachází na senzorem.  

6. P ipevn te kryt senzoru, tím že ho pevn  p itla íte. Dejte pozor na fixa ní kolík mezi t lesem a 
víkem senzoru.  

Životnost senzoru je delší než 3 roky.  
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7. Technické údaje 
 

Napájení elektrickou energií : 1 x 9V baterie (up ednost ována alkalická) 

Senzor  : Pevný polovodi ový senzor  

Citlivost : <50ppm methan 

Indikátory : Akustické :  se íditelná sekvence tikání  

  Vizuální :  blikající mnohobarevné sv telné diody  

Zah átí : 10 sekund  

Doba odezvy : Bezprost ední  

Provozní cyklus : Nep etržitý  

Životnost baterií : 5 hodin p i typickém použití  

Rozm ry : 8" V x 4" Š x 1,5" H        205mm x 100mm x 36mm 

Hmotnost : 15 uncí / 460 g 

Délka sondy : 460 mm / 18 palc   

Provozuschopnost : 0-50oC / +32-122oF 

Ochrana proti elektrickému šoku  
 

(dle EN 61010-1 : 1993) 

Toto za ízení je ozna eno jako t ída 3, SELV (bezpe né malé nap tí) 

Prosím, respektujte: Baterie použité v tomto za ízení mají být zlikvidovány dle aktuálních zákon  a 
místních sm rnic.  
 

8.  P íslušenství 
 
Vhodné p íslušenství a objednávkový formulá  naleznete od stránky 88.

9. Likvidace        
 

ásti tohoto za ízení p edstavují zhodnotitelný materiál a mohou být p edány k recyklaci. K tomuto 
ú elu jsou k dispozici schválené a certifikované recykla ní závody. K tomu, aby jste mohli provést 
ekologicky p ijatelnou likvidaci ástí, které nelze zhodnotit (nap . elektronický šrot), je nutné 
provést konzultaci s Vaším ú adem, který je kompetentní pro likvidaci odpad . 
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