
       Instructiuni produs 

Produsul se poate monta pe perete avand o mare 

stabilitate. Este folosit pentru a detecta scurgerile de gaz. 

Este usor de montat si asigura o durata lunga de viata. 

Acest produs este potrivit pentru siguranta 

apartamentului, casei, hoteluri, hypermarket-uri si altele. 

 

       Caracteristici principale: 

- Senzor de inalta fiabilitate; 

- Auto-reset dupa alarma; 

- MCU de prelucrare adoptat; 

- Auto-detect sensor de esec; 

- Detectare gaz- natural 

- SMT design, stabilitate ridicata; 

 

       Specificatii tehnice: 

Tensiune: DC9 – 16V sau AC 220V 

Curent static: ≤ 90 mA 

          ≤ 30 mA (consum de energie redus)    

Curent alarma: ≤ 100 mA 

          ≤  40 mA (consum de energie redus)     

Putere: ≤ 3W (AC 220 alimentare) 

Timp incalzire: aprox. 180 S 

Nivel alarma: 10% LEL 

Indicator alarma: LED rosu flash 

Indicator esec: LED galben aprins & beep lung- 

buzz 

Nivel sunet: ≥ 85 dB/m 

Temperatura operare: -10 °C ≈ +50 °C     

Umiditatea mediului  ≤ 95% RH (fara congelare) 

Mod instalare: Montare perete 

Alarma iesire: Releu de iesire/ sunet & alarma flash 

Dimensiune: 115*72*41 mm 

Criteriu executare: GB 15322.2-2003 

 

       Instalare 

1. Va rog luati la cunostinta ca gaz-ul indus este 

mai greu decat aerul sau mai usor. Gaz-ul mai 

greu decat aerul este LPG-ul iar cel mai usor 

este cel natural, gaz metan si altele. 

2. Alegerea unei pozitii ideale pentru a instala 

detectorul in functie de tipul de gaz folosit, 

pentru cel mai greu ca aerul: inaltimea instalarii 

de la podea 0,3-1 m, semi- diametrul de la sursa 

de gaze sa fie < 1,5 m; pentru tipul de gaz ce 

este mai usor decat aerul, inaltimea instalarii 

este de 0,3 – 1m, semi-diametrul de la sursa de 

gaze sa fie <1,5 m. 

3. Fixeaza surubul in perete ferm, apoi prinde 

detectorul. 

4. Evitati instalarea detectorului aproape de 

urmatoarele surse de interferente: aerul ce vine 

direct de la orificiile de ventilare, usi, geamuri, 

surse de aburi, vapori de ulei si altele. 

5. Toate instalatiile cu fir trebuie sa fie  conforme 

acordului National si Local privind legile si 

criteriile. Firele trebuie sa aibe marimea 

necesara si sa fie marcate prin culori pentru a 

evita o conexiune eronata; o conexiune proasta 

a firelor va rezulta la alarma detectorului in 

momentul in care exista scapari de gaze. 

 

 
 

        Instructiuni de operare 

Detectorul de gaze poate fi folosit independent 

sau cu fire de retea cu iesiri functionale. 

1. Independent 

(1) Alegerea unei pozitii favorabile pentru a 

instala detectorul; 

(2) In retele de cablu 

Cu DC 12V sau AC 220V alimentare, 

LED-ul verde ramane intermitent pentru 

aprox. 3 minute, fapt ce ruleaza senzorul, 

fiind in stadiul de incalzire. Dupa aceasta 

operatiune, LED-ul verde sta aprins ceea 

ce inseamna ca detectorul de gaz 

functioneaza in regim normal. 

(3) Cand exista scurgeri de gaz, LED-ul rosu 

se aprinde, se transmite un semnal sonor. 

Daca detectorul este conectat cu o valva 



sau manipulator, se va transmite semnal 

pentru a intrerupe alimentarea cu gaz. 

Detectorul isi va continua activitatea 

numai dupa ce gazul va fi dispersat. 

(4) Apasati butonul pentru nu mai mult de 3 

sec, detectorul va deschise manipulatorul. 

Daca se depasesc 3 sec, detectorul va avea 

un auto-test, testul sau alarma vor inchide 

automat manipulatorul.  

(5) Sirena actioneaza lung si LED-ul galben 

se aprinde ceea ce inseamna  o defectiune 

in interiorul sensorului. Va rugam, taiati 

curentul si contactati centre de service. 

(6) Daca detectorul functioneaza in afara 

limitelor normale , taiati curentul si 

reporniti  aparatul. Daca functioneaza in 

continuare eronat, va rugam contactati 

centre de service. 

 

       Test  

Pentru a testa detectorul instalat cand este folosit 

independent sau in retea, puteti pulveriza putin gaz la o 

distanta de 5 cm la gurile de convectie prin folosirea unui 

aprinzator fara aprindere. Testarea frecventa poate reduce 

sensibilitatea detectorului. Alarma in cazul densitatii 

gazului este stabilita alaturi de criteriul de executare 

GB15322.2-2005. Detectorul va opri alarma si isi va 

continua activitatea normala cand densitatea gazului se 

reduce la un nivel inferior celui de declansare al alarmei.  

 

       Intretinere 

Sugestii: utilizatorul trebuie sa curete gurile de convectie 

ale detectorului cu o mica periuta o data la 3 luni de zile, 

si pe urma detectorul trebuie resetat. 

 

Tratament alarma de urgent 

Detectorul porneste alarma cand densitatea de gaz 

depaseste nivelul alarmei. Tratamentele pot fi 

urmatoarele: 

1. Opriti imediat electroventilul; 

2. Deschideti geamurile si aveti grija sa se 

realizeze curent; 

3. Stingeti toate sursele de foc si nu folositi 

nimic ce poate produce foc cum ar fi 

brichete sau chibrituri; 

4. Evitati sa inchideti sau sa deschideti toate 

sursele de energie; 

5. Verificati motivul sursei de scapari de 

gaze, si anuntati firmele autorizate in 

domeniu.  

 

 

Informatii LED: 

LED rosu flash Scurgeri de gaz 

LED galben aprins Esec sensor 

LED verde aprins Power LED 

LED verde flash Incalzire interior senzor 

 

 

Observatii: 

1. Detectorul trebuie instalat si conectat correct. 

Nu poate functiona fara alimentare. 

2. Realizati intretinerea periodica. 

3. Detectorul trebuie sa isi faca un test o data la 6 

luni. 

4. Din varii motive, incluzand, schimbarile de 

mediu, electrice sau electronice, produsul nu va 

functiona in conditiile normale precum 

asteptarile. Utilizatorul este sfatuit pentru a lua 

tot ce este necesar, precautiile pentru el/ea 

siguranta si protectia ei/lui in proprietate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


