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 PNI GD10 vezeték nélküli gázérzékelő

Használati útmutató

Bevezetés:
 Ez a termék nagy megbízhatóságú gázérzékelő amit  falra szerelnek fel, 
amelyeket a gázszivárgások azonosítására terveztek. A fejlett félvezető érzékelőt 
hosszú élettartamot biztosít. A terméket otthonokban, villákban, üzletekben, családi 
panziókban  stb. való használatra szánják.

Termék lejrása:

Általános tulajdonságok:
Ÿ Nagy megbízhatóság
Ÿ Automatikus újraindítás a riasztás okának eltávolítása után
Ÿ Feldolgozás mikrokontroller egységen keresztül
Ÿ Automatikus érzékelő hiba érzékelés
Ÿ A földgáz kimutatása / GPL
Ÿ Különösen a falra szereléshez, nagy stabilitás

Műszaki adatok:

Ÿ Vezeték nélküli kommunikációs 
     frekvencia központi betöréssel
Ÿ Tápellátás
Ÿ Energiafogyasztás
Ÿ Felmelegedési idő
Ÿ Riasztási szint
Ÿ Riasztásjelző                                
Ÿ Riasztási hangszint
Ÿ Kommunikációs távolság  
Ÿ Üzemi hőmérséklet
Ÿ Méretek/súly
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1. Buzzer
2. LED riasztó
3. LED állapot
4.Tesztelési gomb/beépítés riasztórendszerbe
5. Gázbemeneti nyílások
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433 MHz

220V
standby: 90 mA / riasztáskor: ≤ 100 mA
~ 180 ms.
10% LEL (minimális robbanási szint)
piros LED
≥ 85dB/m
 100 méterig  nyilt területen
-10 ~ 50 °C 
110x70x40 mm / 200 g
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Telepítés:
1. Először azonosítsa, hogy a helyiségben lévő gáz nehezebb vagy könnyebb-e a 
levegőnél. A levegőnél nehezebb gázok: GPL; könnyebb a levegőnél: földgáz, 
metángáz stb.
2. A gáz súlyától függően, válassza ki a gázérzékelő megfelelő helyzetét.Ha a gáz 
nehezebb a levegőnél, helyezze a gázérzékelőt a padlóról 0,3 - 1,0 m magasságban, 
max. 1,5 méterre a fogyasztótól. Ha a gáz könnyebb a levegőnél, akkor helyezze a 
gázérzékelőt 0,3 - 1,0 m magasságban a mennyezetről, max. 1,5 méterre a fogyasztótól.

Aragáz Padló

Mennyezet
Gázérzékelő 

3. Csavarja a  csavarokat a falba, majd helyezze el a gázérzékelőt.
4. Kerülje el a gázérzékelő telepítését az alábbi források közelében: közvetlen 
széláramlás, szellőztetők, nyitott ajtók vagy ablakok, gőzforrások, olajgőzök stb.

Használati utasítások:
1. Válassza ki a gázérzékelő telepítésének helyét. Kövesse a telepítési utasításokat.
2. Töltse fel a gázérzékelőt egy 220V-os kimenetre. A zöld LED 3 másodpercenként 
villog 3 percig , az elegendő érzékelő felmelegedésének idejére.Amikor a zöld LED be 
van kapcsolva, az azt jelenti, hogy a készülék normál működésbe lépett.
3.Ha az érzékelő érzékeli a gázszivárgást, a piros LED villog, a belső hangjelzés 
hallható, és riasztási jelet küld a riasztópanelre. A gázérzékelő visszatér a kezdeti üzemi 
állapotba a gáz diszperzió után.
4. Ha a belső hangjelző folyamatosan szól és a piros LED világít- jelzi a belső érzékelő 
hibáját, állítsa le a tápellátást és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal
5. Ha az érzékelő nem folyamatosan működik, húzza ki a tápfeszültséget, és indítsa újra 
az üzembe helyezési eljárást. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a 
szervizközponttal.

Tesztelés
 A beépített gázérzékelő teszteléséhez egy kis gázt kiszivárogtathat  5 cm 
távolságra az érzékelő gáznyílásaitól használva  megvilágítatlan öngyújtót. A gyakori 
vizsgálatok érzékenységcsökkentést okozhatnak. Az érzékelő megszakítja a riasztást,  
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visszatér a normál működésbe, miután a gázsűrűség a riasztási szint alá esik.
Beépítés egy vezeték nélküli riasztórendszerbe
 Amikor a riasztóegység a készülékek beépítési  módjában van nyomja meg  
gázérzékelő tesztelési gombot, ez egy jelt fog leadni és a központi egység vételezni 
fogja és csatlakoztatja  a rendszerhez

 
Karbantartás
 A felhasználó háromhavonta tisztítsa meg az érzékelő gáznyílásait és tisztítás 
után tesztelje az érzékelőt annak biztosítására, hogy a tisztítószer ne érjen az 
érzékelőbe.

Eljárás riasztás esetén
 Az érzékelő belép a riasztás állapotába, ha a helyiséggáz sűrűsége meghaladja 
a minimális riasztási szintet. Ebben az esetben a következő képpen járjanak :
1. Azonnal zárja be a gázellátó szelepet
2. Nyissa ki az ablakot, és hagyja, hogy a levegő gyorsan behatoljon a helyiségbe
3.Zárja le a tűz bármely forrását, és ne használjon olyan tárgyat, amely tüzet 
okozhat,mint például  öngyújtók, gyufák, stb
4. Kerülje el az elektromos eszközök világítását, beleértve a fényforrásokat is
5.Próbálja megtalálni a pontos helyet, ahol a gázszivárgás bekövetkezik és 
haladéktalanul értesítse a szakosodott intézményeket vagy szakképzett személyeket.

LED információk

 piros LED világítás megszakitásokkal  gázszívárgás

piros LED felkapcsolva érzékelő hiba

 zöld LED felkapcsolva normál működés

  zöld LED világítás megszakitásokkal fűtési érzékelő

Figyelmeztetések
1. A gázérzékelőt megfelelően kell felszerelni és csatlakoztatni. Nem működik, ha nincs  
áramforrás.
2. Rendszeresen tartsa fenn az érzékelőt az utasításoknak megfelelően.
3. Tesztelje az érzékelőt félévente.
4.Különböző okok miatt, például a környezeti feltételek megváltozása, a villamos 
energia megszakítása vagy az elektronikus rendszer nem működése  miatt előfordulhat, 
hogy a termék nem működik megfelelően. Utilizatorul este sfatuit sa ia toate masurile de 
precautie privind siguranta sa si a bunurilor sale.
5. Ez az érzékelő nem tudja vezérelni a gáz mágnesszelepet.
6. Kerülje az érzékelő ütődését, mert károsíthatja az érzékelőt.
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