
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
Készlet 

PNI GD-01 gázérzékelő és 
 PNI V-02 mágnesesszelep 



 GD-01 GÁZÉRZÉKELŐ HASZNÁLATI ÚTASÍTÁS

 PNI GD-01 gázérzékelőt több gáztípusok észleléséhez használják: LPG, földgáz,  CO gáz,  25% 
LEL gáz. A terméket lehet házba, villába, üzletekbe,panziókba stb használni.

Műszaki adatok: 
Észlelt gáztípusok : LPG földgáz,  CO gáz,  25% LEL  gáz
Stand-by fogyasztás: ~ 1 W  
Riasztási módban: ~ 2.5 W  
Szíréna hangszabályozó:  > 7 0dB/m 
Felhasználási feltételek: csak beltéri 
Tápellátás: 220V 
Mágnesesszelep  kimeneti feszültség: 9-12V  
Riasztási pont: LPG 0.1 ~ 0.5%; Földgáz: 0.1 ~ 1%; Széngáz: 0.1 ~ 0.5 %; CO: 0.1 ~ 0.4%; 
Páratartalom:  ≤ 90%RH 
Üzemi hőmérséklet: -10 ~  +50 ºC 
Méretek: 110 x 73 x 41 mm 
Súly: 220 g 

Javaslatok a telepítéshez 
1. Érzékelő elhelyezése:1,5 m távolságra  legyen a gázszivárgástól
2. Ha az LPG nehezebb mint a levegő, a riasztót 0,3-1,2. m magasságba kell  telepíteni

3. Földgáz, széngáz és  CO könnyebbek mint a levegő, a riasztót  0,3 – 1,2 méter magasságban kell
telepíteni a mennyezettől.

Telepítési megjegyzések: 
• Soha ne hadja, hogy a készülék érinkezzen  füst vagy gőztesttel
• Ne telepítse a készüléket  ki nem szellőztetett területeken;
• Ne hadjanak más anyagokat, hogy az érzékelőn legyen mint például ablak, függőny.
• Ne telepítse a készüléket fürdőszobába.

Haználat 
(1) Amikor az érzékelőt csatlakoztatja egy tápegységhez a zöld és sárga LED-ek felkapcsolodnak.  Rövid idő után a sárga 

LED kikapcsol és a piros ritkán villogni fog 3 másodpercig jelezve az érzékelő inicializálását. Az incializálás befejezése után 
egy megerősítési hangot fognak hallani és az érzékelő normál módba fog működni.Az zöld jel felkapcsolodva marad a 
működés során.

(2) Amikor gázok elérte a határértéket piros LED felkapcsolodik a szíréna pedig szólni fog . Zárja le a 
gázt és szellőztese ki a helységet . Ha a gáz sűrűsége riasztói pont alá csökken a szíréna leáll és a piros 
LED kialszik. 

(3) Ha az érzékelő meghibásodik a sárga LED felkapcsolodik.Probálják az érzékelő újraindításást 
 eltávolítását, és a feltöltését. Ha ez nem sikerül lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval. 

(4) PNI GD-01 gázérzékelő úgy van felszerelve, hogy együtt működjön PNI V-02. 
mágnesesszeleppel.A mágnesesszelep elzárja a gázszivárgást amikor az érzékelő  jelet küld neki. 

Eljárások riasztás esetén 
A. Kérjük nyissák ki az ablakot és az ajtót, hogy a gáz szaga kimenjen a házból ,zárják el a szelepet és 

ne érjen egy elektromos csatlakozóhoz sem  vagy tápkábelhez és ne használjanak tűzet. 



B. Keresenek egy szakosított személyt, hogy felismerje a gázszivárgást és, hogy megoldja a 
problémát 
C. Győzödjön meg róla, hogy kiszellőztette a szobát javítás után, a riasztó automatikus módba lép. 

Karbantartás 
(1) Gyújtóval való tesztelés: használjanak egy normális gázgyújtót és   helyezzenek be gázt egy 

normál műanyag zacskóba. Hadja 3-4 percig, hogy  gáz összegyüljön. Helyezze be a gázérzékelőt a 
zacskóba. Ha az érzékelő riasztási jelt ad le azt jelenti, hogy a riasztói érzékelő paraméterekben van. 
(Javaslat: tesztelje hónaponként hogy bizonyosodjon meg az érzékelő megbizhatóságában.). 

(2) Normális tisztítás: tisztítsa meg az érzékelőt portól vagy egyébb anyagoktól, hogy ez normálisan 
működjön .Tisztitás előtt , kérjük zárja el a mágnesesszelepet , utána tisztítsa meg a portól  egy puha 
kefével  és ne tisztítsa közvetlenül  vegyszerekkel vagy vizzel.

(3) Ne használjon vizes anyagokat az érzékelő közelében. Ne használjanak sprayt a rovarok 
megöléséhez, olaj, alkohol stb. 

 GAZ V-02 MÁGNESESSZELEP HASZNÁLATA

Ez PNI módel egy mágnesszelep rendszer, ami megoldást kinál a gáz
elzárásához vészhelyzet esetén. Ezt lehet csatlakoztatni egy gázérzékelőre , hogy észlelje a gázszivárgást , 
tűzjelzőre vészhelyzet esetén vagy  más ilyen típusú gázérzékelő  helyzetekre(mint például vezeték 
nélküli )hogy  felfüggesztse a gázellátást (kézileg vagy automatikusan)sürggőség esetén. A 
mágnesesszelep tartalmaz egy automatikus zárt amikor a bemeneti feszültség 9-12V. Lezárása után, a 
megnyitás kézzel történik felemelve függőlegesen a piros gombot.Ez a rendszer biztonságot nyújt 
gázszivárgás esetén.

Méretek

DN15A/A DN20A/A 

A 64 mm 74 mm 

B 30 mm 37 mm 

C 88 mm 90 mm 

D 102 mm 110 mm 

Műszaki adatok 

Észlelt gáztípusok: földgáz Elzárási mód:Aktuális pulzus vagy manuális

Anyag: aluminium ötvözet Nyomás: DC 9 ~ 12 V (pulzus) 

Tömitőanyag: NBR gumi Kondenzátor töltése: 1000μF 

   Hőmérséklet: -10ºC +50 ºC: -10ºC  +50 ºC     Elzárási idő: < 1 másodperc

Maximális nyomás: 20 kPa vagy 100 kPa Robbanás ellenálása: Exm II T6 

Hálozat: G1/2”, G3/4” belsőmenet Kábel méret: 0.4 m 



Indítás: kézi Standard: Q/TDBX01-2007, GB3836.9-2000 

Működési mód
 

Amikor a kapcsoló le van zárva, kondenzátorok letöltése egy elektromos áramot hoz létre,  így a 
tekercs egy erős mágneses mezőt generál, hogy elzárja a mágnesesszelepet, ez 1 másodperc alatt történik.

Használati utasítás 

1. A mágnesesszelepet két módon lehet m űködtetni:
a) Elektromos impulzus 1 másodperces (9V c.c.)

b) A piros gomb megnyomása (először el kell távolítani a műanyag fedelet).

A művelet után a mágnesesszelep zárva marad. 

Megjegyzés: a mágnesesszelep használata közben a védőkupak mindig maradjon rajta. 

2. Amikor a mágnesesszelep zárva van, huzza meg a piros gombot függőlegesen felfele a feloldáshoz. 
Mágnesszelep nyitva marad.
Megjegyzés: A gombot nem szabad függőlegesen húzni ha a nyomás mindkét oldalon van nem lesz 
kiegyensúlyozott

Megjegyzés:   Probálja meg rendesen használni, hogy ne sérüljön meg . 

3. A mágnesesszelep automatikusan záródik amikor megkapja az érzékelő jelt . Ha ez nem történik
meg, lépjen kapcsolatban a szolgáltatóval vagy a gyártóval, hogy megjavítsa. 

4. Bezárás után ellenörizni kell a gázrendszert. Legyen óvatos, ha a mágnesesszelep újra kell
indítani. 

Javaslatok a telepjtéshez: 

1. A mágnesszelepet csak szakképzett személyzet  telepítheti.
2. Mágnesszelepet a fő gázvezetéken belül kell telepiteni.
3. Mágneseszelepet  lehet vízszintesen vagy függőlegesen telepíteni.Tekercset nem szabad fejjel lefele 

tetelepíteni. 
4. vezetékeket megfelelően kell csatlakoztatni. Fehér kábel a pozitív, a fekete a negatív.Ha nem 

van csatlakoztatva rövidzárlatot okozhat. 



5. Munkálat közben el kell távolitani a mágnesesszelepet, hogy elkerülje a hibákat.
 

6. Nyomásproba közben a mágnesesszelepet meg kell nyitani.
7. A nyitó  mágnesesszelep gombot fel lehet húzni függőlegesen , amikor a nyomás egyenlő

(be- és elvezetése). 
8. Fordított polaritás és nem megfelelő feszültség károsíthatja a mágnest.
9. Nem vállalunk garanciát ha nem megfelelően van telepitve vagy alkatrészek elvesztéséért.

 
10. Javasoljuk hogy telepítsen gázérzékelőt ami összeköti a plug és play mágnesesszelepet (jack dugó), 

változás nélkül..

Óvintézkedések 

1) Ha a csavarok, alátétek vizzel vagy vegyszerrel érinkeznek szükséges,hogy törölje őket a korrózió
megelőzése érdekében;

2) Amennyiben a termék telepítve van  teljesen vagy részben kültéren, ajánlott hogy megvédje 
vízzel szemben.

3) Az átlátszó fedél célja, hogy megvédje piros gomb működését.
 

Telepítési útmutató belső használatra 

PNI GD-01 gázérzékelő csatlakozása a PNI V-02 mágnesesszeleppel

PNI GD-01 gázérzékelő csatlakozása  PNI  V-02 mágnesesszeleppel jack aljzattal csatlakoznak 
egymáshoz  (plug & play)semmi bármilyen más modosítással, ellenben mint a két termék tud   más 
mágnesesszelephez  vagy gázérzékelőhöz alkalmazkodni ha megváltozik a jack rendszer. 

A. A barna színű vezeték csatlakozik a "-" (tömeges) a "-" mágnesszelephez.
B. kék vezetéket csatlakozik a "+" (terhelés) a "+" mágnesszelephez.
C. A tápegység 220V dc



Kábel javaslatok 

1. Kábel: két vezetékes, 2 x 0,3 mm² vagy nagyobb
2. Kábel hossza <20 méter

Karbantartás 

Végezzen rendszeres ellenőrzést. Meghibásodás esetén forduljon a
gyártóhoz azonnali javítástért.






