GasAlertQuattro
Úvod

Bezpečnostní informace - Čtěte jako první

Návod k obsluze poskytuje základní informace pro provoz
detektoru plynu GasAlertQuattro. Úplné provozní pokyny
naleznete v příručce GasAlertQuattro Technical Reference
Guide na dodaném CD-ROM. Detektor plynu GasAlertQuattro
(“detektor”) je zkonstruován, aby upozorňoval na nebezpečné
úrovně plynu nad uživatelem definovanými hranicemi alarmu.

Použivejte detektor pouze tak, jak je specifikováno v tomto
návodu k obsluze a příručce technických referencí, jinak může
být narušena detektorem poskytovaná ochrana. Před
používáním detektoru čtěte následující Upozornění.

Detektor je osobní bezpečnostní zařízení. Je na vaší
zodpovědnosti správně reagovat na alarm.
Poznámka
Detektor je dodáván s angličtinou jako výchozím
zobrazeným jazykem. Další poskytované jazyky jsou
francouzština, němčina, portugalština a španělština.
Okna dalších jazyků jsou zobrazena v detektoru a v
příslušném návodu k obsluze.

Nulování senzorů
Pro vynulování senzorů postupujte podle kroků #1-3 v části
Kalibrace na str. 8.

Upozornění
• Varování: nahrazování součástek může narušit jiskrovou
bezpečnost.
• Před používáním detektoru si projděte Jedy a látky
kontaminující senzor
• Chraňte výbušný senzor před stykem se směsí obsahující
olovo, před silikony a chlorovanými uhlovodíky. Ačkoliv
určité organické výpary (jako olovnatý benzín a
halogenované uhlovodíky) mohou dočasně utlumit funkčnost
senzoru, ve většině případů po kalibraci senzor svoji
funkčnost obnoví.
• Upozornění: z bezpečnostních důvodů musí být toto
zařízení provozováno a opravováno pouze kvalifikovaným
pracovníkem. Před používáním, nebo opravováním si
přečtěte a zcela osvojte příručku technických referencí.

• Před prvním použitím detektor nabijte. BW Technologies
by Honeywell dodoručuje nabíjet detektor po každém
pracovním dni.
• Před prvním použitím detektor zkalibrujte a potom ho
kalibrujte podle pravidelného rozvrhu, v závislosti na
vystavení senzorů jedům a kontaminantům. BW doporučuje,
že senzory musí být kalibrovány pravidelně a to nejméně
každých 180 dní (6 měsíců).
• Kalibrujte pouze v bezpečnémprostředí, které je bez
nebezpečného plynu, v atmosféře 20.9% kyslíku.
• Výbušný senzor je továrně kalibrován na 50% LEL
metanu. Pokud monitorujete jiný výbušný plyn v rozsahu
% LEL, kalibrujte senzor pomocí vhodného plynu.
• Pouze část detekce výbušných plnů tohoto přístroje byla
testována na výkon v CSA International.
• BW doporučuje, aby byl výbušný senzor zkontrolován po
jakémkoliv styku s kontaminanty/jedy, jako jsou směsi síry,
silikonové výpary a halogenizované směsi, apod., známou
koncentrací kalibračního plynu.
• BW doporučuje test funkčnosti (bump test) senzorů každý
den před použitím, aby se potvrdila jejich schopnost odezvy
na plyn vystavením detektoru koncentraci plynu, která
přesahuje nastavené hranice alarmu. Ručně ověřte, že jsou
zvukový, vizuální a vibrační alarmy aktivovány. Pokud
nejsou zobrazené údaje v mezích stanovených limitů,
kalibrujte.
• Upozornění: vysoké údaje mimo rozsah LEL mohou
indikovat výbušnou koncentraci.
•

Jaýkoliv rychlý vzestup údajů následovaný klesajícími,

nebo kolísajícími údaji může znamenat koncentraci plynu za
horním limitem stupnice, která může být nebezpečná.
• Pro použití pouze v potenciálně výbušných atmosférách,
kde koncentrace kyslíku nepřekračují 20.9% (v/v).
• Dlouhá expozice GasAlertQuattro určitým koncentracím
výbušných plynů a vzduchu může způsobit namáhání
elemntu detektoru, které může vážně ovlivnit jeho funkčnost .
Pokud dojde k alarmu díky vysoké koncentraci výbušných
plynů, měla by být provedena kalibrace, nebo, pokud je
potřeba, výměna senzoru.
• Varování: lithová baterie (QT-BAT-R01) může
představovat
při nesprávném použití riziko požáru, nebo nebezpečí
chemického hoření. Nerozebítrejte, nezahřívejte nad 100°C,
nebo nespalujte.
• Varování: v detektoru GasAlertQuattro nepoužívejte
žádné jiné lithiové baterie. Použití kterékoliv jiné baterie
může způsobit požár, nebo výbuch. Pro objednání a výměnu
lithiové baterire QT-BAT-R01, kontaktujte vašeho zástupce
BW Technologies by Honeywell.
• Varování: lithium polymerové články vystavené po dobu
10 minut teplotě 130°C mohou způsobit požár a nebo výbuch.
• Varování: tento přístroj obsahuje lithium polymerovou
batterii. Použité články okamžitě zlikvidujte. Nerozebítejte,
nebo nelikvidujte v ohni. Nemíchejte s pevným odpadem.
Vypotřebované baterie musí být zlikvidovány kvalifikovaným
recyklerem, nebo tím kdo zachází s nebezpečnými materiály.
• Lithiové články chraňte před dětmi.
• Deaktivace detektoru vyjmutím bateriového článku může
způsobit nesprávnou funkčnost, nebo poškodit detektor.

Části GasAlertQuattro

Části GasAlertQuattro-popis
Část

Popis

Část

Popis

Část

1

IntelliFlash (zelená
LED)

4

2

Indikátor vizuálního
alarmu (červená LED)

5

Senzor výbušných
plynů (LEL)

8

3

Senzor sirovodíku
(H2S)

6

Senzor kysličníku
uhelnatého(CO)

9

Tlačítko

7

Popis
LCD displej

Zvukový alarm

Senzor kyslíku (O2)

Část
10

11

12

Popis
Úchyt "krokodýl"

Bateriový článek
Nabíjecí konektor a IR
rozhraní

Prvky na displeji

Tlačítko

Popis
• Pro zapnutí detektoru stiskněte a podržte O v bezpečném prostředí, které je bez nebezpečného plynu a
v atmosféře s 20.9% kyslíku.
• Pro vypnutí detektoru stiskněte a během vypínacího odpočítávání podržte O. Když se zobrazí OFF, O
uvolněte.
• Pro zobrazení data/času, aktuálního stavu baterie, data povinnosti kalibrovat, data povinnosti provést
test funkčnosti (bump test),TWA, STEL, a údajů o špičkových hodnotách, dvakrát rychle sitskněte O. Pro
vymazání údajů TWA, STEL a špičkových hodnot stiskněte a držte O, zatímco LCD displej zobrazuje Hold
O to reset peaks, TWA, STEL.

O

• Pro spuštění kalibrace stiskněte a držte O když detektor provádí odpočítávání vypnutí OFF. Pokračujte v
držení O zatímco se LCD displej krátce vypne a potom se znovu zapne a zahájí odpočet kalibrace. Když se
zobrazí Calibration started, uvolněte O.
• Podsvětlení zapněte stisknutím a uvolněním O.
• Uzamčené alarmy potvrďte stisknutím O.
• Pro potvrzení dolního alarmu a vyřazení zvukového alarmu stiskněte O. Volba Low Alarm
Acknowledge musí být aktivována v programu Fleet Manager II.
• Pro potvrzení jakéhokoliv hlášení “due today” (kalibrace a test funkčnosti-bump test) stiskněte O.
Pokud jsou aktivovány funkce nucení ke kalibraci a k testu funkčnosti (force calibration a force bump),
nelze je přeskočit.

Jedy a látky kontaminující senzor
Některá čistidla, rozpouštědla a maziva mohou senzory
kontaminovat a způsobit jejich trvalé poškození. Před
používáním čistidel, rozpouštědel a maziv v bezprostřední
blízkosti senzorů detektoru si pročtěte následující upozornění a
tabulku.

Upozornění
Používejte pouze následující výrobky a postupy, které
doporučuje BW Technologies by Honeywell:
•

Používejte čistidla na bázi vody.

•

Používejte čistidla, která neobsahují alkohol.

•

Povrch čistěte měkkou navlhčenou tkaninou.

•

Nepoužívejte mýdla, leštidla, nebo rozpouštědla.

Následující tabulka uvádí běžné produkty, které by se neměly
používat v blízkosti senzorů.

Čistidla a maziva

Silikony

Aerosoly

Čistidla brzd

Silikonová čistidla a
a ochrany

Repelenty a spreje proti
hmyzu

Maziva

Lepidla, těsnění a gely na bázi silikonu

Maziva

Odstraňovače rzi

Tělové a zdravotní krémy, které obsahují silikon

Odstraňovače rzi

Čističe oken a skla

Utěrky obsahující silikon

Čističe oken

Mycí prostředky na nádobí

Činidla pro odstraňování plísní

Čistidla na citrusové bázi

Leštidla

Čistidla na bázi alkoholu
Dezinfekce na ruce
Anionové detergenty
Metanol
(pohonné hmoty a rozmrazovače)

Připojení láhve s kalibračním plynem k detektoru

Když se zobrazí OFF a detektor se krátce
vypne, pokračujte v držení O.

Kalibrace
Kalibrace se provádí kvůli nastavení úrovní citlivosti senzorů, aby byla
zajištěna přesná odezva na na plyn.
Tento kalibrační postup je popsán tak, jak je postup kalibrace zamýšlen.
Pokud se zobrazuje chyba, nebo alarm, postupujte podle části Řešení
problému kalibrace v příručce tehcnických referencí GasAlertQuattro
Technical Reference Guide.
Upozornění
Kalibrujte pouze v bezpečném prostředí, které je bez
nebezpečných plynů a v atmosféře 20.9% kyslíku.
Pokud porovádíte kalibraci jednotlivě, nejprve kalibrujte O2.
Poznámka
Maximální délka kalibrační hadičky je 1 m.
Následující kroky jsou popsány pro použití standardní kalibrační
láhve se čtyřmi plyny.
Kalbraci lze přerušit pouze pokud bylo
provedeno vynulování snezorů . Pokud
stisknutím O kalibraci přerušíte, na displeji se
zobrazí CALIBRATION cancelled .

1. Když detektor provádí vypínací odpočet
Powering off, stiskněte a držte O.

2. Detektor se znovu zapne a spustí
odpočet kalibrace. Pokračujte v držení,
dokud se nezobrazí Starting Calibration.

3. Detektor vstoupí do funkce
nulování. Během doby, kdy detektor
nuluje všechny senzory, se zobrazí
zeroing.

Upozornění
Pokud se senzor nevynuluje, nemůže
být zkalibrován. Projděte si "Řešení
problémů při spouštěcím autotestu" v
příručce technických referencí
GasAlertQuattro Technical Reference
Guide.

Pokud je aktivována volba IR Lock,
následující hlášení znamená, že kalibraci lze
provést pouze pomocí IR zařízení (MicroDock
II, nebo IR Link).

6. Potom detektor zahájí kalibraci
senzorů. Během kalibrace senzorů dojde
k následujícím aktivitám:
v dolní části displeje se
zobrazí calibrating.
•
během kalibrace se nastavují
hodnoty plynů.
•
cílové hodnoty, které jsou
nastaveny v programu Fleet Manager II se
zobrazí nad, nebo pod nastavovanou
hodnotu plynu.
•

4. Když se zobrazí následující okno,
připojte kalibrační čepičku a aplikujte
kalibrační plyn s průtokem 250-500
ml/min. Viz Připojení láhve s kalibračním
plynem k detektoru.
Pokud senzor ješte nemá povinnost
kalibrace, v jeho políčku bude šedá
zátržka .
5. Detektor nejprve testuje plyn. Když je
detekováno dostatečné množství plynu, vedle
každého plynu, který je rozpoznán se zobrazí
.

Pro přerušení kalibrace poté, co byly vynulovány senzory,
stiskněte O .
7. Když se zobrazí následující okno,
uzavřete ventil na láhvi s plynem a z
detektoru sundejte kalibrační čepičku.
Vedle každého senzoru, který byl
úspěšně zkalibrován se zobrazí zátržka.

8. Když je kalibrace dokončena, zobrazí se
následující okno.
Poznámka
Datum povinnosti kalibrovat senzor nelze
přenastavit u senzoru, který nebyl
zkalibrován. Pokud senzor selže, nebo se
objeví hlášení chyby, postupujte podle
"Řešení problémů kalibrace" v příručce
technických referencí GasAlertQuattro
Technical Reference Guide.
9. Všechny úspěšně zkalibrované senzory
se automaticky nastaví na počet dní do
další kalibrace tak, jak jsou definovány v
řádku Cal Interval v programu Fleet
Manager II.
Data povinnosti kalibrovat mohou být v
programu Fleet Manager II změněna.

10. Detektor nyní přejde do normálního
provozu.

Test funkčnosti - Bump Test

•

Při testu funkčnosti (bump test) se aplikuje testovací plyn, aby byl
detektor přinucen spustit alarm. Test funkčnosti by měl být
prováděn pravidelně, aby se potvrdilo, že senzory správně
reagují na plyn a že se v podmínkách alarmu spustí zvukový,
vizuální a vibrační alarm.
Během spouštění může detektor požadovat provedení testu
funkčnosti, pokud je nastaven Bump Test Interval. Viz příručka
technických referencí GasAlertQuattro Technical Reference
Guide.

kalibračním plynem k detektoru .

Upozornění
BW doporučuje test funkčnosti (bump test) senzorů každý
den před použitím, aby se potvrdila jejich schopnost odezvy
na plyn, vystavením senzorů koncentraci plynu, která
přesahuje nastavené hranice alarmů.

.Připojte kalibrační hadičku k ventilu 0.5 l/min
na láhvi s kalibračním plynem. Viz Připojení láhve s
Test funkčnosti pomocí stanice MicroDock II viz Návod
k obsluze pro MicroDock II .
.Připojte kalibrační hadičku ke vstupu na
kalibrační čepičce. Šipky na kalibrační čepičce indikují
směr toku plynu.
•

.Připevněte a utáhněte kalibrační čepičku na
detektor a aplikujte plyn. Ověřte, že se vizuální,
zvukový a vibrační alarm aktivují.
•

•

.Uzavřete ventil a sundejte kalibrační čepičku.
Detektor zlůstane dočasně v režimu alarmu, dokud
plyn ze senzorů nevyprchá.

Alarmy

Projděte si následující tabulku, kde naleznete informace o alarmech a jim odovídajících zobrazeních. Více informací o
alarmech viz příručka technických referencí GasAlertQuattro Technical Reference Guide.

Alarm
Dolní Alarm

•

Zobrazení

Alarm
TWA Alarm

Pomalý zvukový signál
(stoupající tón)

•

•

Pomalé blikání

•

Rychlé blikání

•

Okolo plynu bliká černé

•

Okolo plynu bliká černé

Aktivuje se vibrační alarm

•

pole

•

Rychlý zvukový signál
(klesající tón)

pole
Aktivuje se vibrační alarm

Zobrazení

Horní Alarm

•

Rychlý zvukový signál
(klesající tón)

STEL Alarm

•

Rychlý zvukový signál
(klesající tón)

•

Rychlé blikání

•

Rychlé blikání

•

Okolo plynu bliká černé

•

Okolo plynu bliká černé

pole
•

pole
Aktivuje se vibrační alarm

•

Aktivuje se vibrační alarm

Alarm
Multi Alarm

•

Střídá se zvukový signál a
blikání dolního a horního alarmu
•

Okolo plynu bliká černé

pole

Zobrazení

Alarm
Alarm překročení maximálních
hodnot (OL)

•

Rychlý zvukový signál
(klesající tón)
•

Rychlé blikání

•

Typ alarmu se střídá

•

Okolo plynu bliká černé pole

•

Aktivuje se vibrační alarm

•

Aktivuje se vibrační alarm

Poznámka: LCD displej
může zobrazit také podlimitní
údaj (-OL)
Alarm selhání senzoru

Normální vypnutí
Sekvence střídavého pípání
a střídavého blikání
•

Zobrazí se

•

Aktivuje se vibrační alarm

•

Zahájí se odpočítávání

•

Zobrazí se OFF

Zobrazení

Poznámka
Pokud je aktivována funkce uzamknutí alarmu Latching Alarms, v průběhu alarmu je způsobeno, že horní a dolní plynové
alarmy (zvukový, vizuální a vibrační) trvají, dokud není alarm potvrzen stisknutím C a koncentrace plynu neklesne pod
nastavenou hranici dolního alarmu. Hodnoty špičkové koncentrace se se zobrazují dále dokud alarm neskončí. Funkci
Latching Alarms zapněte/vypněte v programu Fleet Manager II. Místní nařízení mohou vyžadovat, aby byla funkce Latching
Alarms aktivována.

Alarm
Alarm vybité baterie
Sekvence 10 rychlých sirén a
střídavého blikání po 7 vteřinách
ticha (trvá 15 minut)
•
Bliká
•

•

Vibrační alarm pulzuje

•
Po 15 minutách sekvence
alarmu vybité baterie přechází
detektor do alrmu kritického stavu
baterie (viz Alarm kritického stavu
baterie níže)

Zobrazeni

Alarm

Zobrazení

Pípnutí ověření/potvrzení
Jedno pípnutí každých 1-120
vteřin(frekvence pípnutí se
nastavuje ve volbě
Confidence/compliance Beep
Interval)
•

IntelliFlash
(výchozí: jedno bliknutí každou 1
vetřinu)

Jedno bliknutí každých1-120
vteřin (frekvence bliknutí se
nastavuje ve volbě IntelliFlash
Interval )
•

Pulsující srdce

Poznámka: Pípnutí
pulsuje jednou za vteřinu jako ověření/potvrzení a
potvrzení toho, že detektor správně blikání IntelliFlash se
automaticky deaktivují
pracuje.
během alarmu vybité
baterie, při selhání
kalibrace a testu
funkčnosti, při selhání
autotestu a během
alarmu.
•

Alarm kritického stavu baterie
Po patnácti minutách alarmu
vybité baterie se aktivuje
sekvence 10 rychlých sirén a
střídavého blikání v intervalu 1
vteřiny (sekvence se spustí
sedmkrát)
•

•

Vibrační alarm pulzuje

Na displeji se zobrazí Low
Battery Powering Off a detektor
se vypne
•

Poznámka
Pokud je aktivována volba potvrzení dolního alarmu Low
Alarm Acknowledge, zvukový alarm lze během trvání
dolního alarmu zrušit. Vizuální alarm (červené LED a
indikátory alarmu) zůstávají aktivní dokud se nezmění
podmínky alarmu, nebo se detektor nevypne. Stisknutím O
potvrdíte dolní alarm a zvukový alarm deaktivujete. Pokud
se alarm vystupňuje na vysoký, TWA, nebo STEL, zvukový
alarm se znovu aktivuje.

Uživatelská nastavení a konfigurace senzoru

dvou let při běžném používání.

K úpravě uživatelských nastavení a k nastavení senzoru jsou
vyžadovány následující položky:

Upevňovací šroub baterie

•

Detektor

•

Adaptér IR Link, nebo MicroDock II

•

Software Fleet Manager II

Úplné informace viz příručka technických referencí
GasAlertQuattro Technical Reference Guide a návod k
použití Fleet Manager II.

Údržba
Pro udržení detektoru v dobrém provozním stavu provádějte
podle potřeby následujcí základní údržbu.

•

Kalibrujte, provádějte test funkčnosti (bump test) a
kontrolujte detektor podle pravidelného rozvrhu.
Veďte provozní záznamy o veškeré údržbě, testech
funkčnosti, kalibracích a alarmech (událostích).
•

Povrch čistěte měkkou navlhčenou tkaninou.
Nepoužívejte rozpouštědla, mýdla, nebo. Viz Jedy a látky
•

kontaminující senzor.

Kapacita nabíjecí baterie
Doba použitelnosti baterie se snižuje přibližně o 20% za dobu

Upevňovací šroub(QAQD-20x) dodaný s detektorem musí být
použit pro uzamknutí bateriového článku na všech evropských
detektorech, na všech detektorech podle schematu IECEx a na
všech detektorech certifikovaných pro oblast USA a Kanady.
Šroubovák dodaný s detektorem má dva konce. Uvolněte
mosazné sklíčidlo, abyste mohli vyměnit křížovou, nebo
šestihrannou hlavu.
K utažení a uvolnění upevňujícího šroubu je vyžadováno nářadí
A hex. Utáhněte šroub1-2 otáčky přiměřenou silou otáčení.
Šroub nepřetahujte.

Výměna bateriového článku
Alkalické a nabíjecí baterie lze vyměnit na nebezpečných
místech.

•

.Stisknutím a podržením O detektor vypněte.

.Pokud používáte upevňovací šroub, 1-2
otáčkami ho uvolněte. Uvolňovací zámek baterie tlačte
směrem k horní části detektoru, aby se bateriový
článek uvolnil.
•

•

Lithiový bateriový článek nabíjejte pouze pomocí
nabíječe a nabíjecího adaptéru dodaného BW. Nabíjecí
adaptér je pro váš region specifický. Použití nabíjecícho
adaptéru mimo váš region poškodí nabíječ a detektor.
Nedodržení tohoto upozornění může vést k požáru,
nebo explozi.
Lithiovou baterii nabíjejte po každém pracovním dni.
.Stisknutím a podržením O vypněte detektor,
potom zapojte nabíječ do síťové zásuvky.
•

.Bateriový článek vyjměte tažením horní části

vzhůru.

Poznámka
Pokud je detektor zapnutý, čas potřebný k nabití se zvýší.

.Vložte nový bateriový článek. Nejprve vložte
spodní část bateriového článku, potom zasuňte horní
část na místo. Tlačte dokud uvolňovací lišty
nezapadnou. Pokud je to vyžadováno, utáhněte
upevňovací šroub.
•

.Připojte nabíjecí adaptér do IR. Postupujte
podle následující ilustrace.
•

Nabíjení nabíjecího bateriového článku
Varování
Aby se předešlo zranění osob, nebo poškození
detektoru, dodržujte následující:
Nabíjejte pouze v bezpečném prostředí bez
nebezpečného plynu v rozsahu teplot 0°C až 40°C.
Baterii nabijte okamžitě jakmile detektor spustí alarm
vybité baterie.

.Lithiová baterie může vyžadovat 6 hodin pro
dosažení plné kapacity.
•

Výměna alkalických baterií

4.Použjite poutko, kterým se ejektor vytáhne.

Varování
Aby se předešlo zranění osob, nebo poškození
detektoru, používejte pouze alkalické baterie, které BW
doporučuje. Viz Technické údaje.
Alkalické baterie vyměňujte pouze v bezpečném
prostředí, které je bez nebezpečného plynu.
•

Stisknutím a podržením O vypněte detektor.

.Pokud používáte upevňovací šroub, 1-2
otáčkami ho uvolněte. Vjměte bateriový článek s
aklalickými bateriemi. Viz Výměna bateriového článku.
•

.Vyhákněte lištu ejektoru ze zajišťovací
západky. Táhněte ejektor směrem nahoru, dokud
nebude ve vodorovné poloze nad bateriemi.
•

5.Nalevo do poutka ejektor vytáhněte.

•

.Vyjměte vybité baterie. Vraťe ejektor do jeho
původní polohy. Ujistěte se, že ejektor zapadl do
zajišťovací západky.

•

.Vložte nové baterie. Nasměrujte kladný pól
baterie pod úhlem 30°a vložte do bateriového pouzdra
před zatlačením záporného konce dolů. Ujistěte se, že
baterie nejsou vloženy přes poutko.

•

.Vyměňte bateriový článek vložením nejprve
dolní části, potom horní části na místo. Před výměnou
bateriového článku se ujistěte, že je poutko zastrčené.
Tiskněte dokud nezaklapnou zajišťovací západky. Pokud je
vyžadováno, utáhněte upevňovací šroub přiměřenou silou.

Výměna senzorů

Varování
Aby se předešlo zranění osob, nebo poškození majetku,
používejte pouze senzory, které jsou zkonstruovány přímo
pro detektor.
Poznámka
Detektory, které jsou konfigurovány pro 1, 2, nebo 3 plyny
mohou být na jednom ze čtyř míst pro senzory osazeny atrapou
senzoru.
Při výměně senzoru, nebo filtru senzoru postupujte podle
ilustrace Výměna senzorů a následujících kroků #1-8.
.Stisknutím a podržením O vypněte detektor.
Stiskněte uvolňovací zámek a vyjměte bateriový
článek.
•

•

.Vymontujte šest šroubů ze zadní strany

krytu.
•

.Odejměte přední kryt.

.Vyjměte prošlý senzor(y). Ujistěte se, že
nedojde k poškození LCD displeje.
•
•

. Vložte nový senzor(y).

6.Znovu sestavte detektor. Stiskněte přední a zadní
kryt pevně dohromady, aby bylo zajištěno správné
utěsnění. Ujistěte se, že přední a zadní kryt mají na
všech stranách detektoru těsné, jednotné těsnění 1,5
mm.

.Zašroubujte na místo šest šroubů za použití
přiměřené síly. Šrouby nepřetahujte. Vraťte na místo
bateriový článek.
•

.Nové senzory musí být před použitím
zkalibrovány.
Nové senzory kalibrujte okamžitě. Viz KalibraceK.
•

Výměna filtru senzoru
Při výměně fitru postupujte podle ilustrace Výměna senzoru a
následujících kroků #1-6.
.Stisknutím a podržením C vypněte detektor.
Stiskněte uvolňovací zámek a vyjměte bateriový
článek.
•

•

.Vymontujte šest šroubů ze zadní strany

krytu.
•

.Odejměte přední kryt. Vyjměte filtr senzoru.

.Před vložením nového filtru si prohlédněte
následující ilustraci. Ujistěte se, že filtr leží rovně a
otvory jsou správně umístěny nad pozicemi filtrů.
•

.
Vraťte přední kryt. Stiskněte přední a zadní
kryt pevně dohromady, aby bylo zajištěno správné
utěsnění. Ujistěte se, že přední a zadní kryt mají na
všech stranách detektoru těsné, jednotné těsnění 1,5
mm.

Technické údaje
Rozměry přístroje: 12.9 x 8.0 x 3.8 cm
Váha: 330 g
Provozní teplota: -20°C to +50°C
Skladovací teplota: -40°C to +60°C

.Zašroubujte na místo šest šroubů za použití Provozní vlhkost: 10% až 100% relativní vlhkosti
přiměřené síly. Šrouby nepřetahujte. Vraťte na místo
(nekondenzující)
bateriový článek.
Prostup prachu a vlhka: IP66/67 (s upevňovacím šroubem)
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Hranice alarmu: mohou se lišit podle regionu a jsou uživatelem
nastavitelné
Rozsah detekce:
H2S: 0 - 200 ppm (po 0.1 ppm)
CO: 0 - 1000 ppm (po 1 ppm )
O2: 0 - 30.0% objemu.po 0.1% objemu)
Výbušné (LEL): 0 - 100% (po 1% LEL , nebo
0 - 5.0% v/v metanu
Typ senzoru:
H2S, CO, O2: samostatný zásuvný elektrochemický článek
Výbušný: zásuvný katalitický
Princip měření O2 : senzor kapilárně ovládané koncentrace
Určené limity test funkčnosti (Bump test): BW doporučuje

používání plynové láhve, která zajistí, že bude mít výbušný
senzor přesnost -0 až +20% aktuálně zobrazeného údaje (viz
CAN/CSA C22.2 No. 152)

Auto test: spouští se během aktivace detektoru, během provozu
detektoru trvale probíhá test baterie a elektrochemických
senzorů (H2S a CO)

Typy alarmů: TWA alarm, STEL alarm, dolní alarm, horní alarm, Kalibrace: nulování a automatický span (expozice senzorů
multi alarm, alarm překročení maximálních hodnot-over limit
kalibračním plynem)
(OL), alarm vybité baterie, alarm kritického stavu vybité baterie,
Uživatelské volby: spouštěcí hlášení, uzamknutí při chybě auto
alarm selhání senzoru, IntelliFlash, pípnutí ověření/potvrzení
testu, režim zabezpečení, IntelliFlash, pípnutí ověření/potvrzení,
Zvukový alarm: 95 dB ve vzdálenosti 30 cm proměnlivý pulsní uzamknutí alarmů, požadavek kalibrace, požadavek testu
bzučák
funkčnosti (bump test), uzamknutí kalibrace přes IR, přepnutí
dipleje, neviditelný režim, interval zapisování dat, interval
Vizuální alarm: červené LED diody
IntelliFlash, interval pípnutí ověření/potvrzenía volba jazyka
IntelliFlash: zelená LED dioda. Frekvence blikání je
nastavitelná uživateleme pomocí volby IntelliFlash interval.
Pípnutí ověření/potvrzení: zvukové pípnutí z proměnlivého
pulzního bzučáku. Frekvence pípání je nastavitelná uživatelem
pomocí volby confidence/compliance beep interval.

Volby senzorů: senzor zapnutý/vypnutý, hodnoty kalibračního
plynu, interval kalibrace, interval testu funkčnosti (bump test),
hranice alarmů(low/high/TWA/STEL), interval STEL, perioda
TWA, zapnutí/vypnutí automatického nulování při spuštění,
korekční faktor LEL, 10% (zobrazení údaje) over-span, potvrzení
dolního alarmu, měření O2, měření plynu LEL, měření % obejmu
metanu

Displej: alfanumerický LCD displej s možností přepínání
zobrazení (0°, nebo 180°). (nastavitelné uživatelem v programu Rok výroby: rok výroby detektoru se odvozuje ze sériového
Fleet Manager II)
čísla. Druhé a třetí číslo za druhým písmenem určuje rok výroby.
Podsvětlení: aktivuje se při spuštění a vypíná se po dokončení To znamená, QA109-001000 = 2009 rok výroby
auto testu. Aktivuje se po stisknutí tlačítka a vypíná se po 10
vteřinách. Aktivuje se také během v průběhu alarmu a svítí
dokud alarm neskončí.
Interní vibrátor: vibruje během zapínání, vypínání a při všech
alarmech.

Schválená lithiová baterie pro výrobek GasAlertQuattro:
Lithium-ion polymer (QT-BAT-R01) podle standardů UL913,
EN60079-11, EN60079-0, C22.2 No. 157

Nabíjecí baterie (QT-BAT-R01)
Lithium polymer -20°C ≤ Ta ≤ +50°C

Teplotní kód
T4

Provozní doba lithiové baterie: jedna nabíjecí lithiová baterie
poskytuje následující časy provozu:
20 hodin při 20° 18 hodin při -20°C

ATEX

IECEx

CE 0539 g II 1 G Ga Ex ia IIC T4 pro Zónu 0
Group IIC
KEMA 09 ATEX 0137
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26
Ga Ex ia IIC T4 IECEx CSA 09.0006
IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-26

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s normami pro
Alkalický bateriový článek schválený pro GasAlertQuattro
(QT-BAT-A01): podle standardů UL913, EN60079-11, EN60079- digitální zařízení třídy B, na základě Části15 Pravide FCC Rules a
požadavků ICES-003 kanadské EMI. Tyto normy jsou vytvořeny za
0, C22.2 No. 157

Alkalické baterie schválené pro výrobek GasAlertQuattro:
Duracell MN1500 -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
T4 (129.9°C)
Energizer E91VP -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
T3C (135.3°C)
Provozní doba alkalické baterie AA:
14 hodin při 20°C
Nabíječ baterie: nabíjecí adaptér
První nabíjení: 6 hodin
Běžné nabíjení: 6 hodin
Záruka: 2 roky včetně senzorů
Schválení:
Schváleno CSA pro standardy U.S.A. a Kanady
CAN/CSA C22.2 No. 157 a C22.2 152
ANS/UL - 913 and ANSI/ISA - S12.13 Part 1
CSA

Třída I, Divize 1, Skupina A, B, C, D

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.

