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Omezená záruka & omezení odpovědnosti
BW Technologies (BW) zaručuje, že výrobek bude při normálním používání a údržbě bez závad na materiálu
a práci po dobu dvou let, která začíná dnem odeslání výrobků původnímu kupujícímu. Závazek záruky BW je
omezen, podle volby BW, na vrácení zaplacené ceny, opravu, nebo výměnu vadného výrobku, který je v
záruční lhůtě vrácen do autorizovaného servisního střediska BW. V žádném případě odpovědnost BW zde
uvedená nepřekročí kuní cenu, kterou kupující aktuálně za výrobek zaplatil. Tato záruka nezahrnuje:
a) pojistky, napájecí baterie, nebo běžnou výměnu součástek z důvodu běžného opotřebení, nebo
spotřebování výrobku, které vzniká používáním;
b) žádný výrobek, který byl podle posouzení BW nesprávně používán, upravován, zanedbán, nebo poškozen
nehodou, při abnormálních podmínkách provozu, zacházením, nebo plynoucí z používání;
c) žádná poškození, nebo závady vzniklé nedbalostí při opravě výrobku kteroukoliv osobou jinou, než je
autorizovaný prodejce, nebo instalací neschválených součástek do výrobku; nebo
Závazky uvedené v této záruce závisí na:
a) správném skladování, instalaci, kalibraci, užívání, údržbě a na dodržování návodu k obsluze k výrobku a
všech dalších platných doporučení BW;
b) na okamžitém uvědomění BW kupujícím o každé závadě a, pokud je třeba, okamžité zpřístupnění výrobku
pro opravu. Žádné zboží nelze vracet do BW dokud kupující neobdrží potvrzení z BW s pokyny k přepravě; a
c) BW má právo vyžadovat po kupujícím poskytnutí důkazu o zakoupení jako je originál faktury, prodejní
stvrzenka, nebo dodací list ke zjištění je-li výrobek v záruční lhůtě.
KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ, ŽE TATO ZÁRUKA JE PRO KUPUJÍCÍHO JEDINÝ A VÝHRADNÍ PROSTŘEDEK
NÁPRAVY A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VYJÁDŘENE, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
OBSAHUJÍCÍ, ALE NE OMEZENÉ ŽÁDNOU PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKOU Z PRODEJE A KOUPĚ,
NEBO ZPŮSOBILOSTÍ PRO SPECIFICKÝ ÚČEL. BW NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU
NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, NEBO ZTRÁTU, VČETNĚ ZTRÁTY DAT
ZPŮSOBENOU PORUŠENÍM SMLOUVY, DELIKTEM, DŮVĚROU, NEBO JAKOUKOLIV JINOU
DOMĚNKOU.
Protože některé země, nebo státy neumožňují omezení podmínek předpokládané záruky, nebo výjimky,
nebo omezení náhodných, nebo následných poškození, omezení a výjimky z této záruky nemusí platit pro
každého kupujícího. Pokud se kterékoliv ustanovení této záruky považuje soudem kompetentní jurisdikce za
neplatné, nebo neúčinné, pak tento stav neovlivňuje platnost a účinnost jakéhokoliv jiného ustanovení.
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GasAlert Extreme
Úvod
! Varování !
Pro vaši osobní bezpečnost si před používáním detektoru přečtěte “Bezpečnostní informace".
Plynový detektor (dále jen detektor) GasAlert Extreme varuje před nebezpečnými koncentracemi
nebezpečných plynů nad továrně nastavenou hranicí alarmu. Tento výrobek je detektor plynu, ne měřící
zařízení.
Detektor je osobní bezpečnostní zařízení. Je na vaší zodpovědnosti na poplach řádně reagovat .
V tabulce 1 je uveden seznam modelů GasAlert Extreme a detekovaných plynů. Tento návod obsahuje
příklady z každého modelu.

Tabulka 1. Modely GasAlert Extreme

Model

Monitorovaný plyn

Gas Alert Extreme O2

Kyslík (% objemu)

Gas Alert Extreme CO

Kysličník uhelnatý (ppm) Nízká citlivost H2

Gas Alert Extreme CO

Kysličník uhelnatý (ppm)

Gas Alert Extreme H2S

Sirovodík (ppm) Vysoký rozsah

Gas Alert Extreme H2S

Sirovodík (ppm)

Gas Alert Extreme PH3

Fosfin (ppm)

Gas Alert Extreme SO2

Oxid siřičitý

Gas Alert Extreme CL2

Chlór (ppm)

Gas Alert Extreme NH3

Čpavek (ppm)

Gas Alert Extreme NH3

Čpavek (ppm) Vysoký rozsah

Gas Alert Extreme NO2

Oxid dusičitý

Gas Alert Extreme HCN

Kyanovodík

Gas Alert Extreme ETO

Etylén oxid (ppm)

Gas Alert Extreme CLO2

Oxid chloričitý

Gas Alert Extreme O3

Ozón (ppm)

Gas Alert Extreme NO

Oxid dusnatý
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Kontakt na BW Technologies by Honeywell
Telefon do BW Technologies by Honeywell:
USA: 1-888-749-8878
Canada: 1-800-663-4164
Europe: +44 (0) 1295 700300
Ostatní země: +1-403-248-9226
Adresa pro korespondenci:
BW Technologies by Honeywell
2840 – 2 Avenue S.E.
Calgary, AB T2A 7X9
CANADA
Maily zasílejte :info@gasmonitors.com
Navštivte webové stránky BW Technologies by Honeywell na: www.gasmonitors.com
ISO 9001
Oficiální distributor pro Českou a Slovenskou republiku je:
GES CZ, s.r.o.
Husova 1697
530 03 Pardubice
Tel: 466 655 488
e-mail: ges@gasmonitors.cz
www.gasmonitors.cz

Bezpečnostní informace - Čtěte nejdříve
Používejte detektor pouze tak jak je uvedeno v tomto návodu, jinak může ochrana detektorem být narušena.
Mezinárodní symboly použité na detektoru a v tomto návodu jsou vysvětleny v Tabulce 2.
Před použitím detektoru čtěte Varování a Upozornění na následujících stranách.

Poznámka
Tento přístroj obsahuje lithiovou baterii. Nemíchejte s pevným domovním odpadem. Vypotřebované
baterie by měly být odevzdány ke kvalifikované recyklaci, nebo zpracovateli nebezpečných
materiálů.
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!Upozornění!
Aby se předešlo osobnímu zranění, dodržujte následující:
• Varování: náhrada součástek může narušit jiskrovou bezpečnost.
• Varování: aby se předešlo vznícení hořlavé, nebo výbušné atmosféry, odpojte před opravou napájení.
• Detektor nepoužívejte pokud je poškozený. Před používáním detektoru zkontrolujte pouzdro. Hledejte
praskliny a chybějící části.
• Používejte pouze senzor speciálně zkonstruovaný pro model GasAlert Extreme. Viz Náhradní díly a
příslušenství.
• Během práce detektor nevypínejte. Vypnutí detektoru vymaže hodnoty TWA (time-weighted average,
časově vážený průměr - působení plynu za časový úsek), STEL (krátkodobý expoziční limit) a maximální
hodnotu naměřené koncentrace plynu na (viz. Alarmy).
•Ujistěte se, že není blokován kryt senzoru.
• Pokud je detektor poškozen, nebo chybějí části, neprodleně se spojte s BW Technologies by Honeywell,
nebo jejím autorizovaným zástupcem.
• Pokud by detektor rozebrán, ujistěte se před jeho zapnutím, že jsou zadní a přední kryt správně sesazeny
a upevněny. Viz údržba.
• Pravidelně testujte odezvu senzoru na plyn vystavením detektoru cílené koncentraci plynu, která
překračuje hranici vysokého alarmu. Ručně potvrďte, že jsou aktivovány zvukový a vizuální alarm.
• Před prvním použitím detektor zkalibrujte a potom nejméně jednou každých 180 dní. Senzory HCN
kalibrujte každých 90 dní.
• Použijte pouze baterii Energizer 1CR2. Viz výměna baterie, nebo senzoru.
• Aby se snížilo riziko vznícení hořlavé atmosféry, musí se baterie měnit v bezpečném prostředí bez
nebezpečných plynů.
• Nedávejte detektor blízko úst, nebo na ramena.
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!Upozornění!

Aby se předešlo možnému poškození detektoru, dodržujte následující:
•Nevystavujte detektor elektrickému výboji a nebo těžkým mechanickým otřesům.
•Kyslíkový detektor GasAlert Extreme je klasifikován společností Underwriters Laboratories Inc. do
atmosféry až s 21% kyslíku.
•Nerozebírejte, nenastavujte, nebo neopravujte detektor pokud pro takový postup nejsou obsaženy v tomto
návodu pokyny, a nebo není taková součástka uvedena jako vyměnitelná. Používejte pouze náhradní díly
od společnosti BW Technologies by Honeywell. Viz. Náhradní díly a příslušenství.
•Záruka detektor bude neplatná pokud zaměstnanec zákazníka, nebo třetí strany poškodí detektor během
pokusů o opravu. Opravy a servis mimo BW Technologies by Honeywell ruší tuto záruku.
Tabulka 2. Mezinárodní symboly

Symbol

Význam
Klasifikováno společností Underwriter’s Laboratories pro bezpečnostní standardy U.S.A. a
Kanady

CE

Vyhovuje směrnicím Evropské unie

Ex

Evropská ochrana před výbuchem

ATEX

Vyhovuje evropským směrnicím ATEX

IECEx

Mezinárodní elektrotechnické komise pro certifikaci podle standardů pro elektrotechnická
zařízení do výbušných prostředí
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Začínáme
Položky uvedené níže jsou obsaženy v detektoru. Pokud je detektor
poškozen, nebo scházejí součástky, neprodleně kontaktujte dodavatele.
•
•

•

3 V lithiová baterie řady CR2
GasAlert Extreme O2 model: O2 senzor;
GasAlert Extreme CO model: CO senzor (nízká citlivost H2);
GasAlert Extreme CO model: CO senzor;
GasAlert Extreme H2S model: H2S senzor (vysoký rozsah);
GasAlert Extreme H2S model: H2S senzor;
GasAlert Extreme PH3 model: PH3 senzor;
GasAlert Extreme SO2 model: SO2 senzor;
GasAlert Extreme Cl2 model: Cl2 senzor;
GasAlert Extreme NH3 model: NH3 senzor;
GasAlert Extreme NH3 model: NH3 senzor (vysoký rozsah);
GasAlert Extreme NO2 model: NO2 senzor;
GasAlert Extreme HCN model: HCN senzor;
GasAlert Extreme ETO model: ETO senzor;
GasAlert Extreme ClO2 model: ClO2 senzor;
GasAlert Extreme O3 model: O3 senzor;
GasAlert Extreme NO model: NO senzor.
Testovací čepička a hadička

Detektor se dodává s nainstalovaným senzorem a baterií. Při objednávání náhradních senzorů a
příslušenství viz. Náhradní díly a příslušenství.
Abyste se důvěrně obeznámili s vlastnostmi a funkcemi detektoru, prostudujte si následující obrázky a
tabulky:
•
•
•

Obrázek 1 a Tabulka 3: detektor GasAlert Extreme
(popisuje části detektoru)
Obrázek 2 a Tabulka 4: prvky displeje
(popisuje LCD displej a ikony)
Tabulka 5: tlačítka
(popisuje tlačítka na detektoru).
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Obrázek 1. Detektor Gas Alert Extreme

Tabulka 3. Detektory Gas Alert Extreme

Položka

Popis

1

Indikátory vizuálního alarmu (LED diody)

2

Displej z tekutých krystalů (LCD)

3

Tlačítka

4

Zvukový alarm

5

Senzor a filtr senzoru

6

Infračervený (IR) komunikační port

7

Úchyt "krokodýl"
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Tabulka 5. Tlačítka
Tlačítko

Popis
• Pro aktivací detektoru stiskněte Φ.
• Pro zapnutí/ vypnutí potvrzovacího pípnutí na vypnutém detektoru stiskněte a držte O.
Za stálého držení
O stisknutím Φ zapnete, nebo vypnete během spouštění detektoru potvrzovací
pípnutí.
• Pro vypnutí detektoru stiskněte Φ a držte dokud se zobrazuje OFF (5 vteřin). Pokud je
detektor chráněn
heslem proti vypnutí,na displeji se zobrazí PASS . Pro vypnutí detektoru musí být
zadáno heslo.
Vice informací viz Deaktivace ochrany heslem.
• Pro snížení zobrazené hodnoty, nebo pro posun dolů stiskněte▼.
• Pro vstup do uživatelského menu stiskněte současně ▼ a ▲držte dokud se neobjeví
OPTN a potom EXIT
(5 vteřin).
• Pro spuštění kalibrace a nastavení hranic alarmů stiskněte a podržte současně ▼a O
dokud se nezobrazí
CAL.
• Pro zvýšení zobrazené hodnoty stiskněte ▲.
• pro zobrazení TWA, STEL a maximálních expozic plynem (MAX) stiskněte současně
▲ a O.
• Pro uložení zobrazených hodnot stiskněte O.
• pro vymazání TWA, STEL a maximálních expozic plynem (MAX) stiskněte a 6 vteřin
držte O.
• Pro potvrzení uzamčeného alarmu stiskněte O.
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Obrázek 2. Prvky displeje
Poznámka
Pokud je aktivována, funkce podsvětlení se automaticky aktivuje na 3 vteřiny,kdykoliv je nedostatek světla
pro čtení na LCD displej. Stiskněte a držte (dokud se podsvětlení neaktivuje) kterékoliv tlačítko na 6 vteřin.
Detektor se dodává s aktivovanou funkcí podsvětlení.
Podsvětlení nefunguje pokud je aktivován "neviditelný" režim stealth.
Tabulka 4. Prvky displeje
Položka

Popis

1

Numerická hodnota

2

Plynová láhev

3

Automatický span senzoru (kalibrace)

4

Uzamčení heslem

5

Nastavení hranic alarmů a uživatelských voleb

6

Maximální expozice plynem

7

Status alarmu

8

Baterie

9

Přenos dat

10

Alarm, nebo hranice alarmu

11

Automatické nulování senzoru

12

Indikátor deníku událostí (volitelný)

13

Miliontiny (ppm)

14

Procenta objemu (% vol.)

15

Procenta dolní meze výbušnosti (% LEL)
(budoucí využití)
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Activace detektoru
Detektor aktivujete stisknutím Ф v bezpečném prostředí bez nebezpečných plynů.
Autotest
Detektor po zapnutí provádí několik autotestů. Ověřte, že se objeví následující testy.
Poznámka
Následující testy jsou uvedeny v pořadí v jakém se automaticky v detektoru provádějí.
1. Test prvků displeje: LCD zobrazuje všechny prvky obrazovky.

2. Test funkce alarmu: detektor pípá, LED diody blikají, podsvětlení se krátce aktivuje a detektor vibruje.
3. Test baterie: detektor testuje baterie. Pokud je napětí baterie příliš nízké pro pokračování, detektor se
automaticky vypne. Viz Alarm automatického vypnutí.
4. Datum a čas: LCD displej automaticky zobrazuje datum a čas v následujícím pořadí.

Rok: LCD displej zobrazuje aktuální rok (20XX).

Měsíc: JAN, FEB, MAR, atd.

Den v měsíci: (1 až 31)

Dny v týdnu:MON, TUE, WED, atd.

Hodinu/Minutu: 00:00 hodin až 23:59 hodin

Při nastavování data, nebo času postupujte podle Nastavení hodin.
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5. Test senzoru: detektor testuje senzor. Pokud test senzoru selže, detektor pomalu pípá, LED dioda
pomalu bliká a ALARM bliká.

Pokud test senzoru proběhne, pokračuje autotest.
6. Typ plynu: LCD displej zobrazuje typ plynu pro jehož sledování je detektor vyroben.

Viz Tabulka 1 s typy monitorovaných plynů.
Pokud je baterie vybitá LCD displej zobrazí ikonu baterie a autotest pokračuje.

7. Hranice alarmu TWA :LCD displej zobrazuje hranici alarmu TWA .

Poznámka
Hranice alarmu TWA neplatí pro detektory O2.
8. Hranice alarmu STEL: LCD displej zobrazuje hranici alarmu STEL .

Poznámka
Alarm STEL neplatí pro detektory O2.
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9. Hranice dolního alarmu: LCD displej zobrazuje hranici dolního alarmu.

10. Hranice horního alarmu: LCD displej zobrazuje hranici horního alarmu.

11. Test potřeby kalibrace: LCD displej zobrazuje datum potřeby kalibrace.

LCD displej zobrazuje počet dní zbývajících do doby, kdy musí být detektor zkalibrován. Více informací
naleznete v části Kalibrace.
Pokud termín kalibrace uplynul, zobrazí se CAL. PAST.

Stisknutím O potvrďte varovné hlášení.
Pokud je volba prošlé kalibrace aktivována, nebo deaktivována, dojde k jedné ze dvou následujících akcí.
• Upozornění na prošlou kalibraci vypnuto: pokud není detektor chráněn heslem, po potvrzení hlášení
CAL. PAST detektor pokračuje v autotestu a potom přejde do normálního provozu.
• Upozornění na prošlou kalibraci zapnuto: pokud je detektor chráněn heslem a zobrazí se CAL. PAST,
pro potvrzení hlášení a vstup do okna PASS stiskněte O. Pokud je třeba postupujte podle části Volba
ochrany heslem.

Stisknutím ▲, nebo ▼ přejděte na požadované heslo a do 10 vteřin stiskněte O pro potvrzení volby.
Detektor vstoupí do normálního provozu.
Poznámka
Před dalším používáním detektor zkalibrujte.
Pokud nebude heslo potvrzeno do 10 vteřin, nebo je heslo nesprávné detektor osmkrát zapípá, LED dioda
osmkrát zabliká a na displeji se zobrazí následující okno.
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Detektor se poté automaticky vypne.
12. Selhání testu funkčnosti: pokud provedený Bump test funkčnosti selhal, detektor pípá, vibruje a
zobrazuje se BUMP FAIL.

Stisknutím O potvrďte alarm.
Poznámka
Před dalším používáním proveďte bump test funkčnosti detektoru.
Informace týkající se bump testů funkčnosti viz Návod k obsluze pro MicroDock ll .
Auto test prošel
Když detektor projde autotestem, vstoupí do normálního provozu. LCD displej zobrazuje údaj o plynu v
prostoru.

Detektor okamžitě začne nahrávání. Zaznamenává
• maximální expozici plynem (MAX),
• krátkodobé úrovně expozice (STEL) a
• vypočítává časově závislý průměr (TWA).
Selhání autotestu
Pokud selže autotest detektoru, postupujte podle části Odstraňování problémů.
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Vypnutí detektoru
Poznámka
Pokud je aktivováno vypnutí chráněné heslem, detektor nemůže být vypnut bez předchozího zadání hesla.
Po OFF se okamžitě zobrazí PASS, postupujte podle Deaktivace ochrany heslem. Tato volba může být
aktivována pouze ve výrobě a zákazník ji nemůže vypnout.
Pro vypnutí detektoru proveďte následující:
1.Stiskněte a podržte Φ dokud se nezobrazí OFF (přibližně 5 vteřin).

2.Detektor čtyřikrát pípne a zavibruje, LED dioda čtyřikrát zabliká a potom se detektor vypne.
Poznámka
Pokud se Φ nepodrží do doby, než se zobrazí OFF, detektor zůstane zapnutý.

Potvrzovací pípání
Potvrzovací pípání poskytuje nepřetržité potvrzování, že detektor pracuje správně. Když je potvrzovací
pípání zapnuto, detektor pípá každých 5 vteřin.
Potvrzovací pípání může být aktivováno, nebo deaktivováno během spouštění.
Poznámka
Detektor se dodává s vypnutým potvrzovacím pípáním. Zapnutí potvrzovacího pípání snižuje životnost
baterie.
Pro zapnutí/vypnutí potvrzovacího pípání proveďte následující:
1. Ujistěte se, že je detektor vypnutý.
2. Stiskněte a držte O. Za současného držení O, stiskněte Φ.
Když je funkce potvrzovacího pípání aktivována, detektor začne po zapnutí automaticky pípat.
Když je funkce potvrzovacího pípání aktivována v "neviditelném" režimu stealth, detektor každých 60 vteřin
zavibruje. Více informací viz Volba režimu Stealth a Alarmy.
Poznámka
Když je potvrzovací pípání zapnuto a objeví se alarm vybité baterie, potvrzovací pípání se vypne.
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Menu uživatelských voleb
Poznámka
Když vybíráte uživatelskou volbu, bliká Set a LCD displej zobrazuje opak toho, co je aktuálně zapnuto.

Pro vstup do Menu uživatelských voleb proveďte následující:
1. Stiskněte a podržte současně ▲ a ▼ dokud se nezobrazí OPTN a pak tlačítka pusťte. Detektor čtyřikrát
pípne a zavibruje a při vstupu do menu uživatelských voleb čtyřikrát blikne LED dioda.
Pokud je zapnuta ochrana heslem, zobrazí se automaticky EXIT.

Pokud je detektor chráněn heslem, zobrazí se následující okno.

2. Stisknutím▲, nebo▼ najeďte na požadované heslo. Stisknutím O potvrďte volbu a vstupte do okna EXIT.
Poznámka
Pokud není heslo do 10 vteřin potvrzeno, zobrazí se NO a detektor se vrátí do normálního provozu.

3. Stisknutím ▲, nebo ▼ v okně EXIT procházejte skrz uživatelské volby.
4. Stiskněte O pro výběr zobrazené volby.
Poznámka
Jako bezpečnostní opatření, pokud není volba vybrána do 20 vteřin, se detektor vrací automaticky do
normálního provozu.
Když byly potřebné aktivity u vybrané volby provedeny, automaticky se zobrazí okno EXIT .
5. Stiskněte ▲, nebo ▼ pro výběr další volby, nebo stiskněte O pro ukončení menu uživatelských voleb a
návrat do normálního provozu .
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Exit
Když vstupujete do uživatelských voleb, okamžitě se zobrazí okno EXIT následované oknem volitelných
možností (OPTN). LCD displej se po vstupu do uživatelské volby automaticky vrací k oknu EXIT .
Z okna EXIT použijte ▲ , nebo ▼ k procházení dalšími uživatelskými volbami.
Nebo
Stiskněte O pro ukončení uživatelských voleb a návrat do normálního provozu.
Volba hodin
Volba clock (CLCK) umožňuje nastavení data (rok/měsíc/den/den v týdnu)
a času (hodina/minuta) detektoru. Pro nastavení času, nebo data proveďte následující:
1. Z okna EXIT stisknutím ▲ , nebo▼ přejděte na volbu CLCK .
2. Stisknutím O vyberte volbu a vstupte do volby datum/čas/rok. Nastavte, poslední dvě číslice roku
pravidelně blikají.
3. Stisknutím ▲, nebo ▼ přejděte na požadovaný rok a pro potvrzení volby stiskněte O .
Nebo
Pro vynechání roku stiskněte O, aby zůstala zachována aktuální hodnota a automaticky se pokračuje na
údaj o měsíci.
4. Opakujte krok #3 pro zbývající změny data/času.
5. Stiskněte ▲ , nebo ▼ pro výběr další volby, nebo stiskněte O pro ukončení menu uživatelských voleb a
návrat do normálního provozu.
Poznámka
Údaje času a data mohou být změněny pouze v pořadí jaké je uvedeno v této tabulce. Pro přeskočení
kteréhokoliv nastavení stiskněte O. Detektor automaticky zachovává aktuální hodnoty a pokračuje na další
volbu data/času.
Rok: vyžaduje pouze poslední dvě čísla roku (00-99)

Měsíc: vyberte požadovaný měsíc (JAN, FEB, MAR, atd.).

Den: vyberte požadovaný den (1-31). Pro měsíce s 30 dny je k
dispozici (1-30). Pro únor je k dispozici, (1-28 & 29).

Dny v týdnu: vyberte požadovaný den (MON, TUE, WED, atd.).

Čas: údaj hodin bliká první. Vyberte hodinu (0:00 hodin až 23:59
hodin).

.
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Poznámka
Pokud není hodnota do 10 vteřin přeskočena stisknutím O,detektor automaticky pokračuje na další volbu
data/času. Pokud není přeskočena hodnota Čas/Minuta, detektor automaticky pokračuje do okna Exit.
Když je zadána nová hodnota a není potvrzena stisknutím O do 10 vteřin, zobrazí se NO a detektor
pokračuje na další volbu data/času. Pokud není vybrána nová hodnota Čas/Minuta, detektor automaticky
pokračuje do okna Exit.

Volba ochrany heslem
Volba ochrany heslem (PASS) zabraňuje neautorizovanému vstupu do uživatelských voleb a funkcí
kalibrace a nastavení hranic alarmů.
Volba ochrany heslem může být zapnuta, nebo vypnuta.
Poznámka
Detektor je dodáván s vypnutou funkcí ochrany heslem. Zapnutí ochrany heslem
Pro zapnutí ochrany heslem proveďte následující:
Poznámka
Heslo je dodáno na samostatné kartě v přepravním obalu.
1. Z okna EXIT v menu uživatelských voleb stiskněte ▲, nebo ▼ pro přechod na volbu PASS.

2. Stiskněte O pro výběr volby.
3. PASS trvale bliká. Stisknutím ▲, nebo ▼zadejte požadované heslo a pro potvrzení volby stiskněte O.
4. Zobrazí se okno ON za trvale bliká. Stisknutím O potvrďte. LCD se potom vrátí do okna EXIT.

5. Stisknutím ▲, nebo ▼ vyberte další uživatelskou volbu, nebo stisknutím O ukončete uživatelské volby a
vraťte se do normálního provozu.
Poznámka
Pokud je zadáno nesprávné heslo, nebo není správné heslo potvrzeno do 10 vteřin, zobrazí se NO a displej
se vrátí do okna EXIT.
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Vypnutí ochrany heslem
Pokud je detektor chráněn heslem na displeji je trvale zobrazena ikona klíče. Pro vypnutí volby ochrany
heslem proveďte následující:
1. Pro vstup do menu uživatelských předvoleb stiskněte a držte současně ▲ a ▼. Než se objeví blikající
okno hesla, zobrazí se krátce OPTN.

2. Stisknutím ▲, nebo ▼přejděte na požadované heslo a pro potvrzení stiskněte O. Zobrazí se následující
okno EXIT. Ikona klíče indikuje, že je ochrana heslem aktuálně aktivována.

3.Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na volbu PASS a pro potvrzení výběru stiskněte O.
4. LCD displej zobrazí blikající okno OFF. Stisknutím O potvrďte vypnutí volby.
Poznámka
Pro ujištění, že je volba ochrany heslem zapnutá/vypnutá, použijte ▲ a ▼pro přepnutí mezi volbami ON a
OFF. Zobrazte požadovanou volbu a pro potvrzení výběru stiskněte O.
LCD displej se vrátí do okna EXIT.
5.Stisknutím ▲, nebo▼ vyberte další uživatelskou volbu, nebo stiskněte O pro ukončení uživatelských voleb
a návrat do normálního provozu.
Poznámka
Pokud není hodnota hesla vybrána, nebo potvrzena stisknutím O do 10 vteřin,zobrazí se NO a LCD displej
se vrátí do okna EXIT.

Ochrana proti vypnutí ochrany heslem
Jako záložní bezpečnostní opatření může být zapnuta volba ochrany proti vypnutí hesla, aby nemohlo dojít k
jeho neautorizovanému vypnutí. Pro tuto volbu je vyžadováno samostatné heslo a to bude k dispozici pouze
vymezené osobě.
Poznámka
Detektor může být dodán s touto volbou permanentně zapnutou. Tato volba může být zapnuta pouze
výrobcem a nemůže být vypnuta zákazníkem.
Heslo musí být vloženo při každém vypnutí detektoru.

GasAlert Extreme
Návod k obsluze
Pro vypnutí detektoru proveďte následující:
1. Pro vypnutí detektoru za normálního provozu stiskněte a držte Φ. Pokud je detektor chráněn heslem proti
vypnutí, zobrazí se krátce OFF a potom se okamžitě zobrazí PASS.

2. Stisknutím ▲, nebo ▼přejděte na požadované bezpečnostní heslo. Stisknutím O potvrďte výběr.
Potom se detektor vypne.
Volba neviditelného režimu
Volba režimu stealth (STLH) zajišťuje, že je detektor nezjistitelný v situacích, které vyžadují utajení. Tato
volba vypíná
• zvukové alarmy,
• vizuální alarmy a
• podsvětlení.
Zapnutý zůstává pouze vibrační alarm.
Poznámka
Detektor se dodává s vypnutým režimem stealth.
Pro zapnutí/vypnutí režimu stealth proveďte následující:
1. Z okna EXIT stisknutím ▲, nebo ▼, přejděte na volbu STLH.

2. Stisknutím O vyberte volbu. Na LCD displeji bliká buď ON, nebo OFF.

Zapnuto

Vypnuto

3. Stisknutím ▲, nebo▼ přepínejte mezi volbami ON/OFF. Ujistěte se, že je zobrazena požadovaná volba a
stisknutím O výběr potvrďte. LCD displej se vrátí do okna EXIT. Pokud byl aktivován režim stealth, displej
nepřetržitě zobrazuje STLH
dokud
• nejsou prováděny funkce,
• jsou udaje na toxických senzorech 0 ppm, nebo
• je údaj pro kyslík 20.9% obejmu.
Poznámka
Při -20°C je vibrační alarm vypnutý.
4. Stisknutím ▲, nebo ▼přejděte na novou uživatelskou volbu, nebo stisknutím O skončete a vraťte se k
normálnímu provozu.
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Poznámka
Pokud není volba potvrzena stisknutím C do 10 vteřin, detektor se vrátí do normálního provozu.
Volba automatického podsvětlení
Volba automatického podsvětlení (BKLT) zapíná, nebo vypíná podsvětlení detektoru. Když je aktivována,
podsvětlení se automaticky aktivuje na 3 vteřiny kdykoliv není dostatečné světlo, aby bylo vidět na displej.
Stisknutím jakéhokoliv tlačítka aktivujte podsvětlení na 6 vteřin.
Poznámka
Detektor je dodáván se zapnutým automatickým podsvětlením. Volba podsvětlení není v menu uživatelských
předvoleb k dispozici pokud je aktivován režim stealth.
Pro zapnutí/vypnutí automatického podsvětlení proveďte následující:
1. Z okna EXIT stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na volbu BKLT.

2. Stisknutím O vyberte volbu. Na displeji bliká buď ON, nebo OFF.
3. Stisknutím ▲, nebo ▼přepínejte mezi volbami ON/OFF.
Ujistěte se, že je vybrána požadovaná volba a stisknutím O potvrďte výběr. LCD displej se vrátí do okna
EXIT.
4. Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na novou uživatelskou volbu, nebo stisknutím O skončete a vraťte se do
normálního provozu.
Poznámka
Pokud není volba potvrzena stisknutím O do 10 vteřin, detektor se vrátí do normálního provozu.
Volba uzamčení alarmu
Volba uzamčení alarmu (LTCH) zajišťuje, že alarm trvá, dokud není potvrzen uživatelem.
Pokud je zapnutá, způsobuje volba uzamčení alarmu (LTCH), že během alarmu dolní a horní alarmy
(zvukový, vizuální a vibrační) trvají, dokud koncentrace plynu nepoklesne pod nastavené hranice a alarmy
nejsou potvrzeny stisknutím O.
Zvukový alarm může být dočasně vypnut (stisknutím C) na 30 vteřin, ale LCD displej pokračuje ve
zobrazování špičkové koncentrace dokud podmínky poplachu trvají.
V režimu stealth detektor dále vibruje dokud není alarm potvrzen.
Poznámka
Detektor se dodává s vypnutou volbou uzamčení alarmu.
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Pro zapnutí/vypnutí volby uzamčení alarmu proveďte následující:
1. Z okna EXIT stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na volbu LTCH.

2. Stisknutím O vyberte volbu. Na LCD displeji bliká buď ON, nebo OFF.
3. Stisknutím ▲, nebo▼ přepínejte mezi volbou ON/OFF. Ujistěte se, že je zobrazena požadovaná volba a
stisknutím O potvrďte výběr.
LCD displej se vrátí do okna EXIT .
4. Stisknutím ▲, nebo ▼ přejděte na novou uživatelskou volbu, nebo stisknutím O skončete a vraťte se do
normálního provozu.
Poznámka
Pokud není volba potvrzena stisknutím O do 10 vteřin, detektor se vrátí do normálního provozu.
Volba automatické kalibrace kyslíku (O2)
Poznámka
Pouze pro detektory kyslíku.
Pokud je automatická kalibrace kyslíku (O2) zapnutá, zajistěte, aby byl detektor zapínán v bezpečném
prostředí s normální atmosférou kyslíku (20.9).
Tato funkce zapíná/vypíná automatickou kalibraci kyslíku (O2). Kalibrace O2 začíná automaticky během
spouštění poté, co se objeví okno s připomínkou kalibrace.
Poznámka
Detektor je dodáván s vypnutou volbou automatické kalibrace O2.
Pro zapnutí/vypnutí volby automatické kalibrace O2 proveďte následující:
1. Z okna EXIT menu uživatelských voleb přejděte stisknutím ▲, nebo ▼na volbu ACAL.

2. Stisknutím O vyberte tuto volbu. Na displeji bliká ON, nebo OFF.
3. Stisknutím ▲, nebo ▼ přepněte mezi volbou ON/OFF. Ujistěte se, že je zobrazena požadovaná volba a
stisknutím O výběr potvrďte.
LCD displej se vrátí do okna EXIT.
4. Stisknutím ▲, nebo ▼přejděte na novou uživatelskou volbu, nebo stisknutím O skončete a vraťte se do
normálního provozu.
Poznámka
Pokud není volba potvrzena stisknutím O do 10 vteřin, detektor se vrátí do normálního provozu.
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Volba prošlé kalibrace
Volba prošlé kalibrace (PAST) zapíná automatické vypnutí během spouštění,pokud je detektor po datu pro
kalibraci.
Poznámka
Detektor je dodáván s vypnutou volbou vypnutí při prošlé kalibraci.
Při kalibraci detektoru s prošlou kalibrací postupujte podle Prošlá kalibrace v autotestu zapnuta.
Pro zapnutí/vypnutí volby automatického vypnutí při prošlé kalibraci proveďte následující:
1. Z okna EXIT menu uživatelských voleb přejděte stisknutím ▲, nebo▼ na volbu PAST.

2. Stisknutím O vyberte tuto volbu. Na displeji bliká ON, nebo OFF.
3. Stisknutím ▲, nebo▼přepněte mezi volbou ON/OFF. Ujistěte se, že je zobrazena požadovaná volba a
stisknutím O výběr potvrďte.
LCD displej se vrátí do okna EXIT.
4.Stisknutím ▲, nebo▼přejděte na novou uživatelskou volbu, nebo stisknutím O skončete a vraťte se do
normálního provozu.
Poznámka
Pokud není volba potvrzena stisknutím O do 10 vteřin, detektor se vrátí do normálního provozu.
Jazyky
Na displeji se zobrazuje text v pěti různých jazycích. Viz následující jazykové volby.
Portugalština
Volba portugalštiny (PORT) zapíná zobrazování textu LCD displeje v portugalštině.
Poznámka
Pokud je obsažena vícejazyčná volba, detektor je dodáván s nastaveným výchozím jazykem angličtinou.
1. Z okna EXIT menu uživatelských možností stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na volbu PORT.

2. Stisknutím O vyberte volbu. LCD displej zobrazí výstupní okno portugalštiny.

3. Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na další uživatelskou volbu, nebo se stisknutím O vraťte do normálního
provozu.
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Španělština
Volba španělštiny (ESPA) zapíná zobrazování textu LCD displeje ve španělštině.
Poznámka
Pokud je obsažena vícejazyčná volba, detektor je dodáván s nastaveným výchozím jazykem angličtinou.
1. Z okna EXIT menu uživatelských možností stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na volbu ESPA.

2. Stisknutím O vyberte volbu. LCD displej zobrazí výstupní okno španělštiny.

3. Stisknutím ▲, nebo▼přejděte na další uživatelskou volbu, nebo se stisknutím O vraťte do normálního
provozu.
Němčina
Volba němčiny (DEUT) zapíná zobrazování textu LCD displeje v němčině.
Poznámka
Pokud je obsažena vícejazyčná volba, detektor je dodáván s nastaveným výchozím jazykem angličtinou.
1. Z okna EXIT menu uživatelských možností stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na volbu DEUT.

2. Stisknutím O vyberte volbu. LCD displej zobrazí výstupní okno němčiny.

3. Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na další uživatelskou volbu, nebo se stisknutím O vraťte do normálního
provozu.
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Francouzština
Volba francouzštiny (FRAN) zapíná zobrazování textu LCD displeje ve francouzštině.
Poznámka
Pokud je obsažena vícejazyčná volba, detektor je dodáván s nastaveným výchozím jazykem angličtinou.
1. Z okna EXIT menu uživatelských možností stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na volbu FRAN.

2. Stisknutím O vyberte volbu. LCD displej zobrazí výstupní okno francouzštiny.

3. Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na další uživatelskou volbu, nebo se stisknutím O vraťte do normálního
provozu.
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Angličtina
Volba angličtiny (ENGL) zapíná zobrazovaní textu na LCD displeji v angličtině.
Poznámka
Pokud je obsažena vícejazyčná volba, detektor je dodáván s nastaveným výchozím jazykem angličtinou.
1. Z okna EXIT menu uživatelských možností stisknutím ▲, nebo ▼ přejděte na volbu ENGL.

2. Stisknutím O vyberte volbu. LCD displej zobrazí výstupní okno angličtiny.

3. Stisknutím ▲, nebo ▼ přejděte na další uživatelskou volbu, nebo se stisknutí O vraťte do normálního
provozu.
Volba frekvence záznamu dat
Volba frekvence záznamu dat (RATE) definuje, jak často detektor zaznamenává data. Rozsah frekvence
zaznamenávání je od 1 do 60 vteřin.
Poznámka
Detektor je dodáván s frekvencí zápisu dat 5 vteřin.
Pro nastavení frekvence zápisu dat proveďte následující:
1. Z okna EXIT menu uživatelských možností stisknutím ▲, nebo ▼přejděte na volbu RATE.

2. Stisknutím O vyberte volbu a zobrazí se okno frekvence zápisu.

3. Okno frekvence zápisu zobrazuje aktuálně vybranou frekvenci záznamu. Stisknutím ▲, nebo ▼ přejděte
na nový rozsah a stisknutím O uložte novou hodnotu
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4. Stisknutím ▲, nebo ▼přejděte na další uživatelskou volbu, nebo se stisknutí O vraťte do normálního
provozu.
Poznámka
Pokud není hodnota frekvence zápisu vybrána,nebo potvrzena stisknutím O do 10 vteřin, zobrazí se NO a
LCD displej zobrazí okno EXIT.

Volba přenosu dat
Volba přenosu dat (SEND) přenáší zápis dat/událostí z detektoru do počítače.
Poznámka
Pro přenos dat z detektoru do počítače je vyžadován IR DataLink (nebo jiné příslušenství BW).
Pro přenos dat proveďte následující:
1. Připojte IR DataLink (nebo jiné příslušenství BW) k detektoru a k počítači. Postupujte podle letáku s
pokyny k IR Datalink.
2. Z okna EXIT menu uživatelských možností stisknutím ▲, nebo ▼ přejděte na volbu SEND.

3. Stisknutím O vyberte volbu a vstupte do okna volby přenosu dat.
4. Zvolte jednu z následujících možností přenosu dat.
Stisknutím ▲, nebo ▼ přejděte na volbu událostí
(EVNT). Stiskněte O pro automatický přenos všech
událostí.

Stisknutím▲, nebo ▼ přejděte na volbu poslední
data (LAST). Stiskněte O pro automatický přenos
všech datových záznamů od posledního stahování
dat.

Stisknutím ▲, nebo ▼přejděte na volbu všechno
(ALL). Stiskněte O pro automatické odeslání všech
datových záznamů, které jsou uloženy v detektoru.

5. Když je přenos dat kompletní, detektor pípá a vibruje a LED diody bliká. Na LCD displeji se zobrazí okno
EXIT.
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Přenosy LAST a ALL
Pokud je vybrána volba LAST, nebo ALL, displej, zobrazí odpočítávání a ikonu přenosu dat jako indikaci
toho, že detektor přenáší data.

Poznámka
Hodnota čísla na začátku odpočítávání závisí na množství dat k přenosu.
Přenos EVNT
Pokud je vybrána volba EVNT, okamžitě se přenesou záznamy událostí a LCD displej zobrazí okno EXIT.
Neúspěšný přenos
Pokud je propojení mezi detektorem a IR DataLink během přenosu přerušeno, zobrazí se FAIL.

LCD displej následně zobrazí okno EXIT.
1. V počítači uložte dříve přenesená data, aby bylo jisté, že nebudou vymazána.
2. Opakujte kroky #3-5 Volby přenosu dat.
3. V detektoru zvolte LAST pro automatický přenos od místa, kde byl přenos zastaven.
Nebo
zvolte ALL pro opětovný přenos všech dat.
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Alarmy
Tabulka 6 popisuje alarmy detektoru a korespondující zobrazení na displeji. Během alarmu detektor aktivuje
podsvětlení a LCD displej zobrazuje aktuální hodnotu plynu v prostředí.
Pro změnu továrně nastavených hranic alarmu postupujte podle Kalibrace a nastavení hranic alarmů.
Tabulka 6. Alarmy
Alarm

:

Zobrazení

Alarm

Dolní Alarm:
• Pomalé pípání
• Pomalé blikání
• ALARM bliká
• Pomalé vibrace

TWA Alarm:
• Pomalé pípání
• Pomalé blikání
• ALARM bliká
• Pomalé vibrace

Horní alarm:
• Rychlé pípání
• Rychlé blikání
• ALARM bliká
• Rychlé vibrace

STEL Alarm:
• Rychlé pípání
• Rychlé blikání
• ALARM bliká
• Rychlé vibrace

Alarm senzoru:
• Pomalé pípání
• Pomalé blikání
• ALARM bliká
• Pomalé vibrace

Alarm vybité baterie:
• Jedno pípnutí a jedno
bliknutí každých 5 vteřin a
jedno rychlé zavibrování
každou minutu (pokud je
vypnuto potvrzovací
pípání).
• Pokud je potvrzovací
pípání zapnuté, není
žádné pípání, blikání,
nebo vibrace.
• Zobrazí se LOW

Alarm automatického
vypnutí (slabá baterie)
• Osm pípnutí, bliknutí a
vibrací
• Zobrazí se LOW

Alarm automatického
vypnutí Alarm: (prošlá
kalibrace)
• Osm pípnutí, bliknutí a
vibrací

Alarm automatického
vypnutí:(po alarmu
automatického vypnutí)
• Žádné pípání
• Žádné blikání, nebo
vibrace
• Krátce se zobrazí ikona
baterie

Potvrzovací pípání:
• Jedno pípnutí každých 5
vteřin
• Jedna rychlá vibrace za
minutu
Poznámka
Pokud detektor vstoupí
do alarmu vybité baterie,
potvrzovací pípnutí se
deaktivuje.

Zobrazení
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Poznámka
Horní alarm a STEL alarm mají stejnou prioritu. Horní alarm a nebo STEL alarm převažuje nad dolním
alarmem, nebo TWA alarmem. Pro konkrétní kontrolu alarmů STEL a TWA stiskněte a podržte současně O
a▲ D .
Vibrační alarm se vypne při -20°C.
Horní a dolní alarm se vypne pokud je koncentrace nižší, než hranice dolního alarmu. Pokud jsou
uzamčeny, alarmy přetrvávají dokud koncentrace plynu nepoklesne pod nastavenou hranici a nebyly
potvrzeny stisknutím O. Alarmy TWA a STEL se vypínají vymazáním hodnot špičkových expozic TWA a
STEL. Viz Vymazání expozic plynem.
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Počítané expozice plynu
!Varování!
K zajištění osobní bezpečnosti nevypínejte detektor během pracovní směny. Detektor automaticky
během spouštění vynuluje hodnoty TWA , STEL a naměřené maximální koncentrace MAX. Jestliže
restartujete detektor během pracovní směny, nové hodnoty nebudou reflektovat celou pracovní
směnu.
Tabulka 7. Počítané koncentrace plynů
Expozice plynem

Popis

TWA

- Časově vážený průměr je vztažen k 8 hodinové
Akumulovaná hodnota.

pracovní době.

STEL

- Limit krátkodobé expozice plynem (STEL) je vztažen k 15 minutové
periodě.
Akumulovaná hodnota.

MAX*

- Maximální koncentrace (MAX) zaznamenaná během měřeného cyklu pracovní doby.
*Pro kyslík je nejvyšší, nebo nejnižší hodnota zaznamenaná odchylka od 20.9%.
Zobrazování expozic plynem
Toxické plyny
1. Stiskněte současně O a ▲. Displej zobrazí nejprve expozici plynem TWA .

2. Potom displej zobrazuje expozici plynem STEL.

3. Potom displej zobrazuje expozici plynem MAX.

Kyslík
U detektorů kyslíku se současným stisknutím O a ▲ zobrazí maximální nejnižší a maximální nejvyšší úrovně
expozice kyslíku.
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Hranice alarmů
Tabulka 8 popisuje hranice plynu, které spouštějí alarmy.
Tabulka 8. Hranice plynových alarmů
Alarm

Podmínka

Dolní alarm

Toxické plyny: úroveň plynu v prostředí nad hranicí dolního alarmu.
O2: úroveň v prostředí může být nastavena nad, nebo pod 20,9%.

Horní alarm

Toxické plyny: úroveň plynu v prostředí nad hranicí horního alarmu.
O2:úroveň v prostředí může být nastavena nad, nebo pod 20,9%.

Alarm TWA

TWA nad hranicí alarmu TWA.
(neplatí pro O2)

Alarm STEL

STEL nad hranicí alarmu STEL
(neplatí pro O2)

Vypnutí plynového alarmu
Dolní a horní alarm se vypne když se úroveň plynu v prostředí vrátí pod hranici dolního alarmu.
Poznámka
Pokud je nastaveno uzamčení, alarmy se vypínají po poklesu koncentrace pod hranici dolního alarmu a po
potvrzení (odbavení)alarmu stisknutím O.
Alarmy TWA a STEL lze vypnout buď
• vymazáním maximálních expozic MAX, TWA, a STEL. Viz Vymazání expozice plynem.
Nebo
• vypnutím a opětovným zapnutím detektoru.
Pokud je detektor chráněn heslem proti vypnutí postupujte podle Deaktivace ochrany heslem.
Upozornění
Dodržujte všechny bezpečnostní postupy tak, jak jsou určeny vaším zaměstnavatelem. Před
vymazáním alarmů TWA a STEL odsouhlaste se svým nadřízeným.
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Vymazání expozice plynem
Špičkové expozice se automaticky vymažou po vypnutí detektoru.
Pro okamžité vymazání zobrazených údajů MAX, TWA a STEL stiskněte a podržte na 6 vteřin O. Detektor
dvakrát pípne a zavibruje pro potvrzení, že byly expozice vymazány.
Upozornění
Dodržujte všechny bezpečnostní postupy tak, jak jsou určeny vaším zaměstnavatelem. Před
vymazáním alarmů TWA a STEL odsouhlaste se svým nadřízeným.
Vynulování hranic plynového poplachu
Poznámka
Standardní továrně nastavené hranice poplachu se liší podle regionu.
Tabulka 9 uvádí hranice továrně nastavených alarmů.
Pro změnu továrně nastavených hranic alarmů postupujte podle Kalibrace a nastavení hranic alarmů.
Poznámka
Pro vypnutí alarmu, nastavte hranici alarmu na 0.
Senzor ETO má extrémní křížovou citlivost a výrazně reaguje na CO.
Tabulka 9. Tovární nastavení alarmů

Alarm senzoru
Během spouštěcího autotestu detektor testuje chybějící, nebo vadný senzor. Viz Odstraňování problémů.
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Alarm vybité baterie
Pokud se objeví alarm vybité baterie, postupujte podle bezpečnostních předpisů vaší společnosti.
Během spouštění detektor testuje baterii a poté trvale. Pokud je napětí baterie malé, detektor zapne alarm
vybité baterie.
Alarm vybité baterie pokračuje dokud není baterie vyměněna, nebo není zcela vybita. Když napětí baterie
klesne příliš nízko, detektor se automaticky vypne.
Poznámka
Když detektor vstoupí do alarmu vybité baterie, potvrzovací pípání se vypne.
Upozornění
Baterii vyměňujte pouze v bezpečném prostředí bez nebezpečných plynů.
Alarm automatického vypnutí
Jsou dvě situace, kdy se spustí alarm automatického vypnutí.
1. Když je napětí baterie v okamžitém nebezpečí poklesu pod minimální provozní napětí, detektor pípne a
zavibruje osmkrát a LED dioda osmkrát zabliká. Po 3 vteřinách se vypne displej a detektor se vypíná.
Displej periodicky zobrazuje ikonu baterie doku se baterie nevybije.
Při výměně baterie postupujte podle Výměna baterie, nebo senzoru.
Poznámka
Alarm vybité baterie pokračuje přibližně 30 minut než dojde k automatickému vypnutí.
2. Pokud je zapnuta uživatelská volba upozornění na prošlou potřebu a detektor je za datem potřeby
kalibrace, detektor se automaticky vypne.
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Kalibrace a nastavení hranic alarmů
Vodítka
Když kalibrujete detektor, držte se následujících vodítek.
• Doporučená směs plynů:
O2: čistý vzduch, 20.9% objemu.
CO (nízká citlivost H2): 50 až 500 ppm balance N2
CO: 50 až 500 ppm balance N2
H2S (vysoký rozsah): 10 až 100 ppm balance N2
H2S: 10 až 100 ppm balance N2
PH3: 1 až 5 ppm balance N2
SO2: 10 až 50 ppm balance N2
Cl2: 3 až 25 ppm balance N2
NH3: 20 až 100 ppm balance N2
NH3: (vysoký rozsah) 20 až 100 ppm balance N2
NO2: 5 až 50 ppm balance N2
HCN: 5 až 20 ppm balance N2
ETO: 5 až 50 ppm balance N2
ClO2: 0.1 až 1.0 ppm balance N2
O3: 0.1 až 1.0 ppm balance N2
NO: 10 až 250 ppm balance N2
• Před použitím detektoru ETO umožněte, aby se detektor stabilizoval v teplotě, ve které bude použit. Po
stabilizaci detektor vynulujte.
• Je nezbytné periodicky detektor ETO nulovat.
• Pro zajištění přesné kalibrace, BW doporučuje používání kalibračního plynu nejvyšší kvality schváleného
Národním institutem pro standard a technologii (NIST).
• Nepoužívejte láhev s plynem po datu expirace.
• Před kalibrací nového senzoru NO, nebo ETO umožněte, aby se senzor stabilizoval 2 hodiny v bezpečném
prostředí bez nebezpečných plynů.
• Nový senzor před použití zkalibrujte. Před zahájením kalibrace umožněte senzoru stabilizaci (použitý: 60
vteřin, nový: 5 minut).
• Kalibrujte detektor nejméně každých 180 dní (detektory HCN kalibrujte nejméně každých 90 dní), závisí na
používání a expozici senzoru jedy a kontaminanty.
• Detektor zkalibrujte pokud se zobrazení plynu v prostředí při zapnutí mění.
• Před změnou nastavení hranic alarmů je nejlepší detektor zkalibrovat.
• Kalibrujte pouze v bezpečném prostředí bez nebezpečných plynů.
• Pro vynutí alarmu nastavte jeho hranici na nulu.
• Pokud je vyžadována certifikovaná kalibrace, kontaktujte svého dodavatele, nebo BW Technologies by
Honeywell.
Poznámka
Pro kalibraci senzorů GasAlert Extreme O3 a ClO2 musí být použit generátor.
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Testovací čepička
Kalibrační čepička hadička pro kalibraci je dodávána s detektorem.
Instalační informace viz Tabulka 10 a Obrázek 3.
Poznámka
Kalibrační čepičku používejte pouze během kalibrace.
Tabulka 10. Testovací čepička
Položka

Popis

1

Testovací čepička

2

Hadička

3

Regulátor

4

Láhev s plynem

Obrázek 3. Testovací čepička
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Kalibrace
Kalibrace vyžaduje několik kroků z nichž některé mohou být vynechány. Ke každé volbě, která může být
vynechána je přidána poznámka.
Spuštění kalibrace
Poznámka
Pro přerušení kalibrace v jakémkoliv bodě stiskněte Φ. Detektor uchovává všechny uložené hodnoty a před
návratem do normálního provozu čtyřikrát pípne a zavibruje.
O2 kalibrujte pouze v čistém prostředí.
1. Pro vstup do kalibrace, v bezpečném prostředí bez nebezpečných plynů, stiskněte současně a podržte O
a▼ až detektor čtyřikrát pípne, zavibruje a čtyřikrát blikne LED dioda. Poté, co se zobrazí okno CAL.
detektor jednou pípne a zobrazí se okno automatického nulování.

Automatické nulování
Funkce automatického nulování AutoZero automaticky nuluje detektor.

2. Když detektor automaticky nuluje senzor na displeji bliká AutoZero. Když je automatické nulování hotovo,
detektor pípne dvakrát.
Poznámka
Neaplikujte kalibrační plyn dokud LCD displej nezobrazí blikající ikonu plynové láhve jinak automatické
nulování detektoru selže.
Selhání automatického nulování
Když selže automatické nulování senzoru, zobrazí se následující okno.

Detektor přeskočí kalibraci senzoru a automaticky pokračuje na nastavení hranic alarmů.
1. Stisknutím Φ vystoupíte z okna nastavování hranic alarmů a vrátíte se do normálního provozu.
2. Restartujte kalibrační procedury v bezpečném prostředí bez nebezpečných plynů. Pokud automatické
nulování selže podruhé, zapněte a vypněte detektor kvůli testu senzoru.
3. Pokud je automatické nulování úspěšné a ochrana heslem je vypnutá, detektor automaticky pokračuje na
funkci kalibrace senzoru.
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Ochrana heslem
Po úspěšném automatickém nulování a pokud je ochrana heslem aktivována, zobrazí se PASS. Pro vstup
do funkcí automatické kalibrace a nastavení hranic alarmů je vyžadováno heslo.

3.Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na požadované heslo a pro potvrzení stiskněte O. Další informace viz volba
Ochrana heslem.
Pokud je správný kód potvrzen do 10 vteřin stisknutím O, detektor dvakrát pípne a automaticky pokračuje do
okna nastavení koncentrace kalibračního plynu (span).

Pokud není heslo do 10 vteřin potvrzeno, nebo je nesprávné, zobrazí se NO.

Detektor potom čtyřikrát pípne a automaticky se vrátí do normálního provozu.
Nastavení koncentrace kalibračního plynu (span)
Poznámka
Pro přeskočení funkce nastavení koncentrace kalibračního plynu se stisknutím O automaticky pokračuje na
okno kalibrace.
Funkcí set span se zadává nová hodnotu koncentrace kalibračního plynu.

4. Bliká Set SPAN.
Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na požadovanou koncentraci plynu. Hodnota koncentrace v detektoru musí
odpovídat hodnotě koncentraci uvedené na kalibrační láhvi.
Poznámka
Pokud je zvolena nová hodnota a není potvrzena do 10 vteřin stisknutím O, detektor novou hodnotu odmítne
a zobrazí se NO. Detektor šestkrát zapípá a uchová původní hodnotu. Detektor automaticky pokračuje do
okna kalibrace.
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5. Stisknutím O se ukládá nová hodnota a pokračuje do okna kalibrace.
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Kalibrace (Span)
Poznámka
Pro přeskočení funkce kalibrace se stisknutím O automaticky pokračuje do okna nastavení hranic alarmů.
Pokud je kalibrace přeskočena, datum potřeby kalibrovat nelze změnit.
Ověřte, že použitý kalibrační plyn odpovídá hodnotám koncentrace, které jsou definovány pro detektor. Více
informací viz Vodítka kalibrace.
6. Okno kalibrace zobrazuje blikající ikonu kalibrační láhve
Poznámka
Blikající ikona se nezobrazuje u detektorů kyslíku (O2).
7. Aplikujte kalibrační plyn.
8. Aplikujte plyn na senzor v průtoku 500 ml/min.
(pro NH3, Cl2, a ETO: 1000 ml/min.)
Zobrazené hodnoty se při aplikaci plynu na senzor mění. Když detektor zaznamená vhodnou koncentraci
plynu (přibližně 30 vteřin), jedenkrát pípne.
9. Detektor potom začne kalibrovat senzor následovně:
• NH3, Cl2, ClO2, O3 a ETO: 5 minut kalibrace
• O2: 30 vteřin kalibrace
• ostatní plyny: 2 minuty kalibrace (přibližně).
Když je kalibrace hotová, detektor třikrát pípne.
Úspěšná kalibrace
Pokud je kalibrace úspěšná, displej automaticky zobrazí okno s datem příští kalibrace
Neúspěšná kalibrace
Pokud selže kalibrace senzoru detektoru, zobrazí se FAIL.

Detektor vibruje, bliká a LED dioda bliká. Detektor potom automaticky pokračuje do okna nastavení hranic
alarmů.
Pokud kalibrace selže ověřte že:
• byl na senzor aplikován plyn,
• senzor detekuje vhodnou koncentraci plynu do 30 vteřin a
• koncentrace plynu výrazně nepoklesla během 2 minut kalibrace.
Pokud kalibrace stále není úspěšná, použijte novou láhev s plynem.
Pokud je kalibrace dále neúspěšná, vyměňte senzor. Viz Výměna baterie, nebo senzoru.
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Nastavení data povinnosti kalibrovat
Po úspěšné kalibraci displej zobrazí okno CAL. DUE a počet dní zbývajících do další kalibrace.

Poznámka
Pro přeskočení oznámení povinnosti kalibrovat stiskněte O. Detektor automaticky pokračuje na hranici
alarmu TWA.
BW Technologies by Honeywell doporučuje kalibrovat detektor každých 180 dní (6 měsíců). Detektor je
dodáván s výchozím továrním nastavením 180 dní.
10. Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na požadovanou hodnotu (1 až 365).
11. Stisknutím O se uloží nová hodnota a automaticky se pokračuje do okna nastavení hranice alarmu TWA
Poznámka
Pokud je zvolena nová hodnota, ale není potvrzena do 10 vteřin stisknutím O, detektor automaticky uchová
původní hodnotu a zobrazí se NO. Detektor pokračuje na hranici alarmu TWA .

Nastavení hranice alarmu TWA
Poznámka
Pro přeskočení a uchování aktuální hodnoty alarmu TWA, stiskněte O. Detektor automaticky pokračuje na
hranici alarmu STEL.
Pokud byla funkce CAL. DUE dokončena, automaticky se zobrazí okno nastavování alarmu TWA.

12. Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na požadovanou hodnotu.
13. Stisknutím O uložte novou hodnotu a pokračujte na nastavení hranice alarmu STEL .
Poznámka
Pokud je zvolena nová hodnota, ale není potvrzena do 10 vteřin stisknutím O, detektor automaticky uchová
původní hodnotu a zobrazí se NO. Detektor pokračuje na hranici alarmu STEL .
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Nastavení hranice alarmu STEL
Poznámka
Pro přeskočení a zachování aktuální hodnoty alarmu STEL stiskněte O. Detektor bude automaticky
pokračovat na hranici dolního alarmu.
Pokud byla změněna, nebo přeskočena hodnota hranice alarmu TWA zobrazí okno nastavení hranice
alarmu STEL.

14. Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na požadovanou hodnotu.
15. Stisknutím O se uloží nová hodnota a pokračuje na hranici dolního alarmu.
Poznámka
Pokud je zvolena nová hodnota, ale není potvrzena do 10 vteřin stisknutím O, detektor automaticky uchová
původní hodnotu a zobrazí se NO. Detektor pokračuje na hranici dolního alarmu.

Nastavení hranice dolního alarmu
Poznámka
Pro přeskočení a zachování aktuální hodnoty dolního alarmu stiskněte O. Detektor bude automaticky
pokračovat na hranici horního alarmu.
Pokud byla změněna, nebo přeskočena hodnota hranice alarmu STEL zobrazí se okno nastavení hranice
dolního alarmu.

16. Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na požadovanou hodnotu.
17. Stisknutím O se uloží nová hodnota a pokračuje na hranici horního alarmu.
Poznámka
Pokud je zvolena nová hodnota, ale není potvrzena do 10 vteřin stisknutím O, detektor automaticky uchová
původní hodnotu a zobrazí se NO. Detektor pokračuje na hranici horního alarmu .
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Nastavení hranice horního alarmu
Poznámka
Pro přeskočení a zachování aktuální hodnoty horního alarmu stiskněte O. Detektor se automaticky vrátí do
normálního provozu.
Pokud byla hodnota dolního alarmu změněna, nebo přeskočena, zobrazí se okno horního alarmu.

18.Stisknutím ▲, nebo▼ přejděte na požadovanou hodnotu.
19.Stisknutím O se uloží nová hodnota a následuje návrat do normálního provozu.
Poznámka
Pokud je zvolena nová hodnota, ale není potvrzena do 10 vteřin stisknutím O, detektor automaticky uchová
původní hodnotu a zobrazí se NO. Detektor pokračuje do normálního provozu .

Když je kalibrace hotová, detektor čtyřikrát pípne a zavibruje, před návratem do normálního provozu čtyřikrát
blikne LED dioda.
Ověření
1. Po skončení kalibrace a návratu detektoru do normálního provozu kalibraci ověřte pomocí láhve s
kalibračním plynem, jiné než té, která byla použita ke kalibraci.
2. koncentrace plynu by neměla překročit detekční rozsah senzoru. Potvrďte, že displej zobrazuje hodnoty
očekávané koncentrace plynů.
3. Pro jistotu, že jsou údaje přesné, aplikujte ověřovací plyn po stejnou dobu jakou byl aplikován na senzor
při kalibraci.
Příklad: kalibrace SO2 trvala 2 minuty, aplikujte ověřovací plyn po dobu 2 minut.

GasAlert Extreme
Návod k obsluze

Záznam dat a událostí
Verze GasAlert Extreme s pamětí umožňuje zaznamenávat různé informace a díky tomu lze vytvořit zprávu.
Záznam údajů
Záznamová frekvence se definuje v uživatelských volbách detektoru. Nastavení frekvence záznamu viz
Volba frekvence záznamu
Do paměti se zaznamenávají následující data:
• Datum a čas
• Sériové číslo detektoru
• Typ plynu, který detektor monitoruje
• Aktuální hodnotu plynu
• Status senzoru
• Status detektoru
• Zapnutá/vypnutá ochrana heslem
• Nastavení periody STEL (pevně na periodu 15 minut)
• Zapnuté/vypnuté potvrzovací pípnutí
• Zapnuté/vypnuté automatické podsvětlení
• Zapnutý/vypnutý režim Stealth
• Zapnuté/vypnuté uzamčení alarmu
• Zapnuté/vypnuté upozornění prošlé kalibrace
• Jazyk na který je detektor nastaven
Záznam událostí
Informace o události se zaznamená, když dojde k události (to znamená když dojde k alarmu).
Do událostí se zaznamenávají následující data:
• Sériové číslo detektoru
• Typ expozice, které byl detektor vystaven
• Čas začátku a konce alarmu
• Maximální špičková expozice alarmu
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Údržba
Pro uchování detektoru v dobré provozní kondici, provádějte podle potřeby následující údržbu:
• Kalibrujte, provádějte bump test funkčnosti a kontrolujte detektor v pravidelných intervalech.
• Veďte provozní záznam o veškeré údržbě,kalibracích, bump testech funkčnosti a událostech s alarmy.
• Čistěte exteriér měkkou navlhčenou tkaninou. Nepoužívejte rozpouštědla, mýdla, nebo leštidla.
• Nepotápějte detektor do kapalin.
Tabulka 11. Výměna baterie, nebo senzoru
Položka

Popis

1

Šrouby zadního krytu (4)

2

Zadní kryt

3

Baterie

4

Šrouby desky plošných spojů (2)

5

Deska plošných spojů

6

Senzor

7

Filtr senzoru

8

Přední kryt

Obrázek 4. Výměna baterie, nebo senzoru
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Obrázek 5. Těsnění zadního krytu

Položka
1

Tabulka 12. Těsnění zadního krytu
Popis
Těsnění

Obrázek 6. Těsnění předního krytu

Položka
1

Tabulka 13. Těsnění předního krytu
Popis
Těsnění
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Výměna baterie, nebo senzoru
Varování
Aby se předešlo možnému osobnímu zranění dodržujte následující:
• Baterii vyměňujte v bezpečném prostředí bez nebezpečných plynů neprodleně pokud detektor
spustí alarm vybité baterie.
• Používejte pouze baterii Energizer 1CR2.
• Používejte pouze senzor zkonstruovaný pro model GasAlert Extreme. detektor jinak nebude
monitorovat cílový plyn. Viz Náhradní díly a příslušenství.
• Po výměně senzoru umožněte aby se před použitím senzor 5 minut stabilizoval. U senzoru ETO,
nebo NO umožněte novému senzoru 2 hodiny stabilizace před použitím .
• Nevystavujte senzor výparům organických rozpouštědel jako jsou výpary z barev, nebo
organických rozpouštědel.
Poznámka
Pokud je z detektoru vyjmuta baterie, hodiny se vrátí do výchozího stavu. Viz Volba hodin.
Pro udržení životnosti baterie detektor vypínejte pokud není používán.
Další informace týkající se problémů způsobených senzorem vyžadující kalibraci, nebo výměnu naleznete v
Odstraňování potíží.
Výměna baterie
Při výměně baterie proveďte následující. Viz obrázky 4, 5 a 6 a Tabulky 11, 12 a 13. Baterii vyměňujte v
bezpečném prostředí bez nebezpečných plynů.
1. Vypněte detektor.
2. Odmontujte čtyři šrouby na zadním krytu a zadní kryt odejměte.
3. Vyndejte baterii.
Varování
Tento přístroj obsahuje lithiovou baterii. Nemíchejte s pevným domovním odpadem. Vypotřebované
baterie by měly být odevzdány ke kvalifikované recyklaci, nebo zpracovateli nebezpečných materiálů.
4. Vložte novou baterii.
5. Znovu sestavte detektor. Při sestavování detektoru dejte pozor na následující:
• Očistěte těsnění na předním a zadním krytu měkkou navlhčenou čistou tkaninou. Nepoužívejte
rozpouštědla, mýdla, nebo leštidla. Viz obrázky 5 a 6.
• Ujistěte se že přední a zadní kryt správně vzájemně lícují, aby bylo zajištěno správné utěsnění.
• Utahujte šrouby křížem, aby bylo zajištěno správné utěsnění. Šrouby nepřetahujte.
Výměna senzoru
Při výměně senzoru proveďte následující. Viz obrázky 4, 5 a 6 a Tabulky11, 12 a 13.
1. Vypněte detektor.
2. Odmontujte čtyři šrouby na zadním krytu a zadní kryt odejměte.
3. Odmontujte dva šrouby z desky plošných spojů.
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4. Vyjměte desku plošných spojů.
5. Vyměňte senzor.
Jemným kýváním tam a zpět vyjměte senzor z těsného usazení.
Poznámka
Umožněte aby se před použitím senzor 5 minut stabilizoval. U nového senzoru ETO, nebo NO umožněte
novému senzoru před použitím 2 hodiny stabilizace.
6. Znovu sestavte detektor. Při sestavování detektoru dejte pozor na následující:
• Očistěte těsnění na předním a zadním krytu měkkou navlhčenou čistou tkaninou. Nepoužívejte
rozpouštědla, mýdla, nebo leštidla. Viz obrázky 5 a 6.
• Ujistěte se že přední a zadní kryt správně vzájemně lícují, aby bylo zajištěno správné utěsnění.
• Utahujte šrouby křížem, aby bylo zajištěno správné utěsnění. Šrouby nepřetahujte.
Pokud jsou vyžadovány filtry náhradního senzoru, postupujte viz Náhradní díly a příslušenství

Čištění filtru senzoru
Při čištění filtru senzoru postupujte následovně. Viz obrázky 4, 5 a 6 a Tabulky 11, 12 a 13.
1. Vypněte detektor.
2. Odmontujte čtyři šrouby na zadním krytu a zadní kryt odejměte.
3. Odmontujte dva šrouby z desky plošných spojů
4. Vyjměte desku plošných spojů. Položte desku plošných spojů na čistou plochu.
5. Vyjměte filtr.
6. Pomocí měkkého čistého kartáčku omyjte filtr čistou teplou vodou.
7. Vložte filtr lesklou stranou k mřížce senzoru.
Poznámka
Před vložením filtru do detektoru se ujistěte, že je filtr suchý.
8.Znovu sestavte detektor. Při sestavování detektoru dejte pozor na následující:
• Při vkládání filtru senzoru zpět do detektoru se ujistěte, že je filtr senzoru vložen lesklou stranou k mřížce
senzoru.
• Očistěte těsnění na předním a zadním krytu měkkou navlhčenou čistou tkaninou. Nepoužívejte
rozpouštědla, mýdla, nebo leštidla. Viz obrázky 5 a 6.
• Ujistěte se že přední a zadní kryt správně vzájemně lícují, aby bylo zajištěno správné utěsnění.
• Utahujte šrouby křížem, aby bylo zajištěno správné utěsnění. Šrouby nepřetahujte.
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Čištění senzoru
Každý senzor má vysoký stupeň rezistance k obvyklým výparům a plynům. Pro vyčištění senzoru přesuňte
detektor do čistého prostředí a počkejte 10 až 30 minut.
Poznámka
Nevystavujte senzor výparům anorganických rozpouštědel, jako jsou výpary z barev, nebo organická
rozpouštědla.
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Odstraňování problémů
Pokud se objeví problém, postupujte podle řešení uvedených v Tabulce 14. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte svého zástupce BW Technologies by Honeywell.
Tabulka 14. Tipy k odstraňování problémů

Problém
Detektor se nezapne.

Možná příčina

Řešení

Není nainstalována baterie.

Nainstalujte baterii. Viz Výměna
baterie,nebo senzoru.

Vybitá baterie.

Vyměňte baterii. Viz Výměna
baterie,nebo senzoru.

Poškozený, nebo vadný detektor.

Kontaktujte svého dodavatele.

Obrácená polarita baterie.

Nainstalujte baterii správně.

Senzor se potřebuje stabilizovat.

Použitý senzor: počkejte 1 minutu.
Nový senzor: počkejte 5 minut.

Alarm vybité baterie.

Vyměňte baterii. Viz Výměna
baterie,nebo senzoru.

Alarm senzoru.

Vyměňte senzor. Viz. Výměna
baterie, nebo senzoru.

Spouštěcí autotest při některé z
kontrol selže.

Celková závada.

Kontaktujte svého dodavatele.

Hranice alarmů nejsou správné.

Přenastavte hranice alarmů. Viz
Přenastavení hranic plynových
alarmů.

Detektor po spouštěcím autotestu
nezobrazuje normální údaje plynů
v prostředí.

Je přítomen cílový plyn.

Detektor pracuje správně. Buďte v
podezřelých oblastech opatrní.

Detektor vyžaduje kalibraci.

Zkalibrujte detektor. Viz Kalibrace
a nastavení hranic alarmů.

Senzor není stabilizován.

Použitý senzor: počkejte 1 minutu.
Nový senzor: počkejte 5 minut.

Baterie je vybitá.

Vyměňte baterii. Viz Výměna
baterie,nebo senzoru.

Detektor provádí operace, které
neumožňují zásah uživatele.

Funkce tlačítek se automaticky
obnoví, jakmile operace skončí.

Detektor vyžaduje kalibraci.

Zkalibrujte detektor. Viz Kalibrace
a nastavení hranic alarmů.

Detektor ihned po zapnutí spustí
alarm.

Detektor nereaguje na tlačítka

Detektor neměří plyn přesně.

Detektor je chladnější/teplejší, než Před použitím umožněte vyrovnání
plyn v prostředí.
teploty detektoru podle prostředí.

Detektor nespustí alarm.

Filtr senzoru je blokován.

Vyčistěte filtr senzoru. Viz Čištění
filtru senzoru.

Hranice alarmu nejsou nastaveny
správně.

Přenastavte hranice alarmů. Viz
Přenastavení hranic plynových
alarmů.

Hranice alarmu jsou nastaveny na Přenastavte hranice alarmů. Viz
nulu.
Přenastavení hranic plynových
alarmů.
Detektor je v režimu kalibrace.

Dokončete kalibraci. Viz Kalibrace
a nastavení hranic alarmů.

Problém
Detektor občas spustí alarm bez
zjevné příčiny.

Možná příčina

Řešení

Úroveň plynu v prostředí je blízká
hranic alarmu, nebo je senzor
vystaven závanu cílového plynu.

Detektor pracuje správně. Buďte v
podezřelých oblastech opatrní.
Zkontrolujte údaje o maximálních
expozicích plynem.

Alarm je nesprávně nastaven.

Přenastavte hranice alarmů. Viz
Přenastavení hranic plynových
alarmů.

Chybějící, nebo vadný senzor.

Vyměňte senzor. Viz. Výměna
baterie, nebo senzoru.

Detektor se automaticky vypíná.

Je zapnuto automatické vypnutí při Vyměňte baterii. Viz Výměna
vybité baterii.
baterie,nebo senzoru.

Detektor se automaticky
nevynuluje, nebo se nedá
zkalibrovat.

Senzor může být prošlý.

Vyměňte senzor. Viz. Výměna
baterie, nebo senzoru.

Údaj senzoru O2 je chybný

Senzor může být prošlý.

Vyměňte senzor. Viz. Výměna
baterie, nebo senzoru.
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Náhradní díly a příslušenství
Varování
Aby se předešlo zranění osob, nebo poškození detektoru, použijte pouze určené náhradní díly.
Pro objednání náhradních dílů, nebo příslušenství kontaktujte svého zástupce BW Technologies by
Honeywell.
Tabulka 15. Náhradní díly a příslušenství
Model č.:

Popis

Množství

SR-X10

Náhradní senzor O2 pro modely vyrobené do 31. 8. 2010

1

SR-X10-C1

Náhradní senzor O2 pro modely vyrobené po 1. 9. 2010

1

PS-RM04H

Náhradní senzor CO (nízká citlivost H2)

1

PS-RM04

Náhradní senzor CO

1

PS-RH04S

Náhradní senzor H2S

1

SR-P04

Náhradní senzor PH3

1

PS-RS04

Náhradní senzor SO2

1

PS-RC10

Náhradní senzor CL2

1

SR-A04

Náhradní senzor NH3

1

SR-A204

Náhradní senzor NH3 (vysoký rozsah)

1

PS-RD04

Náhradní senzor NO2

1

PS-RZ10

Náhradní senzor HCN

1

SR-E04

Náhradní senzor ETO

1

SR-V04

Náhradní senzor CLO2

1

SR-G04

Náhradní senzor O3

1

SR-N04

Náhradní senzor NO

1

GAXT-SS

Filtry senzoru

10

GA-TC-1

Kalibrační čepička a hadička

1

GA-BALERT

Ochranné gumové pouzdro

1

GA-BSPLASH-K

Filtry proti postříkání

5

GA-HC-1

Úchyt na helmu

1

GA-AG-1

Úchyt – klipsna „krokodýl“ (nevodivý)

1

GA-AG-2

Úchyt – klipsna „krokodýl“ (nerezová ocel)

1

GA-CL-1

Úchyt na opasek se šroubem

1

GA-NS-1

Závěsný popruh na krk s bezpečným uvolněním

1

GA-LY-1

Krátký popruh (15,2cm)

1

GA-USB2

IR DataLink pro přenos dat

1
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Technické údaje
Rozměry přístroje: 2.8 x 5.0 x 9.5 cm
Váha: 82 g
Provozní teploty:
H2S, SO2, HCN: -40°C až +50°C
CO: -30°C až +50°C
NH3, NH3 (vysoký rozsah): -20°C až +40°C
Ostatní plyny: -20°C až +50°C
Provozní vlhkost:
CO, H2S, SO2, Cl2, HCN, NO2, NH3, PH3, ETO, NO, O3:
15% až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Cl2: 10% až 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
ClO2: 15% až 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
O2: 0% až 99% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Rozsah detekce:
GasAlert Extreme O2: 0 – 30.0% objemu. (odstupňováno po 0.1% objemu)
GasAlert Extreme CO: 0 – 1000 ppm (odstupňováno po 1 ppm)
GasAlert Extreme CO (nízká citlivost H2): 0 – 1000 ppm (odstupňováno po 1 ppm)
GasAlert Extreme H2S: 0 – 100 ppm (odstupňováno po 1 ppm)
GasAlert Extreme H2S (vysoký rozsah): 0 – 500 ppm (odstupňováno po 1 ppm)
GasAlert Extreme PH3: 0 – 5.0 ppm (odstupňováno po 0.1 ppm)
GasAlert Extreme SO2: 0 – 150.0 ppm (odstupňováno po 0.1 ppm)
GasAlert Extreme Cl2: 0 – 50.0 ppm (odstupňováno po 0.1 ppm)
GasAlert Extreme NH3: 0 – 100 ppm (odstupňováno po 1 ppm)
GasAlert Extreme NH3: (vysoký rozsah) 0 – 400 ppm (odstupňováno po 1 ppm)
GasAlert Extreme NO2: 0 – 100.0 ppm (odstupňováno po 0.1 ppm)
GasAlert Extreme HCN: 0 – 30.0 ppm (odstupňováno po 0.1 ppm)
GasAlert Extreme ETO: 0 – 100.0 ppm (odstupňováno po 0.1 ppm )
GasAlert Extreme ClO2: 0 – 1.00 ppm (odstupňováno po 0.01 ppm )
GasAlert Extreme O3: 0 – 1.00 ppm (odstupňováno po 0.01 ppm )
GasAlert Extreme NO: 0 – 250 ppm (odstupňováno po 1 ppm)
Typ senzoru: zásuvná elektrochemická čidla
Kalibrace: automatické nulování, nastavení koncentrace a kalibrace senzoru
Typy alarmu: TWA alarm, STEL alarm, dolní alarm, horní alarm, alarm senzoru, alarm vybité baterie,
potvrzovací pípání, alarm automatického vypnutí.
Zvukový alarm: běžně 95 dB ve vzdálenosti 0.3 m
Vizuální alarm: červená LED dioda
Displej: alfanumerický LCD
Podsvětlení: aktivuje se automaticky na 3 vteřiny kdykoliv není dostatek světla pro čtení údajů na displeji a
během alarmu. Jakékoliv tlačítko znovu zapne podsvětlení na 6 vteřin.
Vlastní autotest: provádí se při zapnutí
Test baterie: každých 0.5 vteřin
Baterie: 3 V lithium Energizer 1CR2

Záruka: 2 roky včetně senzorů.
Schválení:
Klasifikováno v UL pro americké a kanadské standardy jako jiskrově bezpečné pro Třídu 1, Oddíl 1, Skupina
A, B, C,
Evropská ochrana před výbušninami EEx ia IIC
CE 0539 g II 1 G DEMKO 04 ATEX 03 36363
IECEx
ABS Schválený typ: VA-348-169-X

GasAlert Extreme
Návod k obsluze

Obecné technické údaje pro přístroje se záznamem dat
Uložení: maximálně 8 měsíců dat v intervalech 5 vteřin (založeno na normálním pracovním týdnu)
.
Typ paměti: paměť zajišťuje uchování vždy nejčerstvějších údajů.
Frekvence záznamu: jeden údaj každých 5 vteřin(standard)
Zaznamenaná data: údaje všech senzorů, všechny alarmy, kalibrace, události, stav baterie, zapnutí
potvrzovacího pípnutí a status detektoru podle času a data, sériové číslo detektoru.
Indikátory: ikona sdělující, že záznam dat pracuje normálně.
Příslušenství pro přenos: IR DataLink, nebo jiné příslušenství BW.
Podpora:
BW Excel Datalog Manager (EDM): tento software organizuje soubory dat a událostí GasAlert Extreme do
čitelné zprávy.
Podpora Fleet Manager CD: tento software organizuje soubory dat a událostí GasAlert Extreme do čitelné
zprávy.
Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s normami pro digitální zařízení třídy B, na základě Části
15 Pravidel FCC Rules a požadavků ICES-003 kanadské EMI. Tyto normy jsou vytvořeny za účelem
poskytnutí přiměřené ochrany proti škodlivým rušením v obytné zástavbě. Toto zařízení generuje, využívá a
může vyzařovat energii radiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny,
může způsobit škodlivé rušení v radiokomunikacích. Není zde také žádná záruka, že se rušení v konkrétní
instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení v rádiovém, nebo televizním příjmu, což
může být zjištěno vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli zkusit odstranit rušení jedním z
následujících způsobů:
•
•
•
•

Přeorientujte, nebo přemístěte přijímací anténu.
Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
Připojte zařízení do zásuvky, která je na jiném okruhu, než je připojen přijímač.
Pro pomoc se obraťte se na prodejce, nebo zkušeného radiotelevizního technika.

iERP: 125465
D5561/6 [English]
© BW Technologies 2008. All rights reserved.
iERP: 125465
D5561/6 [English]
© BW Technologies 2008. All rights reserved.
Český překlad © GES CZ, s.r.o. 2010

