
دتکتورهاى گازى مدل G٩١٥  قابلیت کار هم به صورت مستقل و هم به صورت شبکه با دستگاه مرکزى
را دارا مى باشد. این دتکتور توانایى شناسایى گاز طبیعى، LNG و CNG در محیط را دارد. براى تامین توان،

این دتکتورها در هر دو حالت مستقل و شبکه اى باید به برق شهرى 220 ولت متناوب متصل شوند.
براساس استاندارد ملى ایران شماره 1-14200، دستگاه در نسبت حجمى گاز بین 3 تا 20 درصد LEL گاز

مورد شناسایى (10 درصد LEL براى این محصول) فعال مى شود.

Gas Detectorدتکتور گازى

جریان مصرفى ناچیز
نصب و نگهدارى آسان

طراحى و ساخت براساس الزامات استاندارد ملى ایران شماره 14200-1
سازگارى با دستگاه هاى اعالم حریق ساخته شده براساس استانداردهاى بین المللى مرتبط

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگى
مدارات SMT متالیزه

LED 
LED

LED

LED

SMT

Natural Gas, LPG, CNG

220±10%V AC-50Hz

≤ 6W (AC supply)

 ≥85dB/m 

 10% LEL

Fixed Green

Fixed Red

-15 °C  ─  +80 °C

Flashing Green

200 g

φ 98 × 55 mm

Fixed Yellow

 ( Non-condensing)   5% —95% RH 

60 ± 5 Sec

Heat resistant ABS body ABS بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت
مشترك رله

نرمال باز / بسته رله

حساسیت نسبت به گازها
(1500 - 10000 ppm) :5000محدوده استاندارد ppm

مـشخصات فنى

اقدامات الزم در زمان هشدار

احتیاط

راهنماى نصب

دیاگرام نصب

مناسب ترین موقعیت براى نصب دتکتور گازى، روى سقف و در باالى منبع ایجادکننده
گاز و در فاصله تقریبا 2 مترى از آن مى باشد.

نصب دستگاه بایدتوسط شخص داراى صالحیت انجام شود.
زمانى که دتکتور به برق وصل مى شود، حدود 50 الى 70 ثانیه زمان الزم است تا سنسور

آماده شده و نشتى گاز را حس نماید. ثابت شدن چراغ هاى LED سبز رنگ به معناى آماده
بکار بودن دستگاه مى باشد.

در هر دو حالت مستقل و شبکه اى با دستگاه مرکزى، دتکتور گازى باید به منبع تغذیه
220 ولت شهرى متصل شود.

در حالت مستقل، پس از شناسایى گاز در محیط، دتکتور آژیر کشیده و زمانى ریست مى شود
که نشتى گاز برطرف شده باشد.

در حالت شبکه با دستگاه مرکزى، بعد از شناسایى گاز در محیط، دتکتور سیگنالى را به دستگاه
مرکزى ارسال نموده و به طور همزمان هشدار دیدارى و شنیدارى نیز ایجاد مى کند.

در این حالت، ریست دتکتور تنها از طریق دستگاه مرکزى امکانپذیر است.

Input from zone 

R=6
.8 

KΩ

Contact #2: + IN and OUT
Contact #5: - IN and OUT
Contact #6:   Relay COM
Contact #3:   Relay NO/NC

1- بالفاصله شیر گاز را ببندید.

2- پنجره را باز کرده و به سرعت جریان هوا ایجاد نمایید.

3- تمامى مواردى که مى توانند ایجاد آتش سوزى نمایند را بررسى کنید

 (مانند فندك، کبریت و غیره).

4- از قطع یا وصل وسایل الکتریکى جدا خوددارى نمایید.

5- علت نشت گاز را بررسى کرده و با مرکز فوریت هاى گاز یا آتش نشانى تماس حاصل نمایید.

دستگاه باید توسط فرد واجد شرایط نصب، راه اندازى، سرویس و تعمیر شود.

در هنگام تست، جهت جلوگیرى از خرابى سنسور دتکتور، مطابق با دستورالعمل ها از

اسپرى کردن گاز غلیظ به داخل سنسور خوددارى شود.

هرگونه دستکارى خودسرانه مى تواند باعث خرابى دتکتور شده و خطر برق گرفتگى

را به همراه دارد.


