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Obálka manuálu angl. verze

GasAlertMicro5
H2S,CO,O2, PH3, SO2, Cl2, NH3, NO2, HCN, ClO2, O3, VOC a
výbušné plyny

2,3,4 a 5 plynový detektor
Návod k obsluze
Používejte společně s originálním návodem

Upozornění:
Technické parametry přístroje, údaje o detekovaných plynech, objednávkové údaje, specifikace a mezinárodní
symboly jsou závazně uvedeny ve výrobcem zpracované Uživatelské příručce (USER MANUAL), která je součástí
dodávky. Používejte prosím výhradně údajů (viz. výše) v této Uživatelské příručce uvedených.

.

Omezená záruka & omezení odpovědnosti
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BW Technologies garantuje, že tento přístroj nebude mít defekty na použitém materiálu a na technickém provedení
při normálním používání a údržbě podobu dvou let, počínaje dnem expedice. Části, opravy přístroje a servisní
služby mají záruku 90 dní. Tato záruka je poskytnuta pouze původnímu odběrateli nebo koncovému uživateli
autorizovaného distributora BW Technologies, a není aplikována na pojistky, na baterie pro jedno použití nebo jiný
produkt , který podle poznatků BW Technologies byl nesprávně nebo nedbale použit, pozměněn nebo poškozen při
nehodě nebo abnormálními podmínkami provozu nebo zacházení.
BW Technologies garantuje, že software bude pracovat spolehlivě podle funkčních specifikací 90 dnů a že byl
řádně zaznamenán na nepoškozená media. BW Technologies nezaručuje, že software bude prosto chyb nebo že
bude pracovat bez přerušení.
Autorizovaní prodejci BW Technologies poskytnou tuto záruku pouze na nové a nepoužité přístroje konečným
zákazníkům, ale nemají žádnou pravomoc ji zvětšit jménem BWT.
Záruka je poskytována jestliže koupě byla realizována přes BWT autorizovaného prodejce nebo kupující zaplatil
příslušnou mezinárodní cenu. BWT si vyhrazuje právo fakturovat kupujícímu dovozní náklady za opravu/výměnu
část, pokud výrobek koupený v jedné zemi je dáván na opravu v zemi jiné.
Závazky BWT plynoucí ze záruky jsou omezeny. BWT má možnost volby: náhrada kupní ceny, oprava zdarma
nebo výměna defektních výrobků, které jsou vráceny BWT autorizovaným servisním centrem v době platnosti
záruční doby.
K využití garančního servisu kontaktujte nejbližší servisní středisko autorizované BWT nebo pošlete výrobek
s popisem závad, se zaplaceným poštovným a pojištěním (FOB místo určení) nejbližšímu autorizovanému servisu
BWT. BWT nepřejímá žádné riziko za poškození během přepravy. Po garanční opravě bude výrobek vrácen
kupujícímu, přepravné předplaceno (FOB místo určení). Jestliže BWT stanoví, že selhání bylo způsobeno chybným
použitím, úpravou, nehodou nebo abnormálními podmínkami provozu nebo manipulací, BWT poskytne odhad ceny
opravy a bude požadovat schválení před započetím prací. Po opravě bude výrobek vrácen zákazníkovi s
předplacenou dopravou a zákazník dostane vyúčtování za opravu a za dopravu zpět (FOB místo dodání).
Tato záruka je jediným exkluzivním prostředkem zákazníka a je svrchovanou nad všemi jinými zárukami, buď
výslovnými nebo naznačenými, včetně, ale bez omezení jakékoliv naznačené záruky prodejnosti nebo způsobilosti
pro určitý účel. BWT není zodpovědný za žádné nepřímé, náhodné či následné škody nebo ztráty, včetně ztráty dat,
způsobené porušením kontraktu, deliktu, jistoty nebo jakékoliv jiné teorii.
Protože některé země nepřipouštějí omezení naznačované záruky, nebo vyjímku nebo omezení náhodné či následné
škody, omezení a vyjímky se nemusí vztahovat na každého zákazníka. Pokud se kterákoliv klauzule této záruky
považuje za neplatnou nebo nevykonatelnou buď soudem nebo příslušnou jurisdikcí, pak tento stav neovlivňuje
platnost a nevyhnutelnost jiné klauzule.
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Upozornění:
Z bezpečnostních důvodů musí být tento přístroj obsluhován a opravován pouze kvalifikovanou osobou.
Čtěte tento návod k použití pečlivě a kompletně předtím než začnete přístroj obsluhovat nebo udržovat.
GasAlertMicro Multi 5 –Gas Detector
Standardní přístroj je vybaven zabudovanou nárazu vzdornou ochrannou manžetou a vibračním alarmem.

GasAlertMicro 5 s uživatelským deníkem událostí
Poskytuje plně kontinuální záznam událostí po celý čas, když přístroj je v provozu. Data jsou ukládána na
vyhovující MultiMediaCard (dále je MMC) a mohou být přemístěna nebo stažena uživatelem. Data jsou
importována do standardního office software (Microsoft Excel, Acces apod.). Wraparound paměť zabezpečuje, že
nejposlednější data jsou vždy uložena. Detektor s Deníkem událostí je dodáván se softwarem Fleet Manager.
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Seznámení s přístrojem

– GasAlertMicro 5

Výstraha!
K zajištění bezpečnosti všech pracovníků čtěte „bezpečnostní informace“ před použitím detektoru!
GasAlertMax plynový detektor (dále je detektor) varuje před nebezpečnými koncentracemi plynů podle uživatelsky
nastavených hodnot alarmů. Tento výrobek je plynový detektor, ne měřící zařízení.
Detektor je osobní bezpečnostní zařízení. Je na Vaši zodpovědnosti reagovat řádně podle bezpečnostních předpisů
(respektovat) na vyhlášení alarmu.

Tabulka 1. ukazuje monitorované plyny – tato tabulka není přeložena (platí vždy údaje v angl. verzi manuálu)
str. 2 anglické verze, levá strana.
Spojení na BW Technologies
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str. 2angl. verze

Bezpečnostní informace –čtěte první
Používejte detektor pouze tak, jak to specifikuje tento návod jinak ochrana poskytovaná tímto přístrojem může být
narušena.
Mezinárodní symboly uvedené na detektoru a v tomto návodu jsou vysvětlena v Tabulce 2.
Čtěte Varování a Upozornění na dalších stranách před použitím detektoru.

Poznámka:
Tento přístroj obsahuje nabíjecí baterie. Nemíchejte je při likvidaci s jiným pevným odpadem. Použité baterie jsou
vhodné ke kvalifikované recyklaci nebo k uložení na skládku nebezpečných materiálů.
Varování

str. 3,4 angl. verze
▪ Záměna součástek může poškodit zabezpečení proti způsobení výbuchu
▪ Upozornění: detektor musí být vždy obsluhován a udržován kvalifikovanou osobou.
Přečtěte a porozumějte návodu v jeho celém rozsahu.
▪ Nepoužívejte detektor jestliže je poškozený. Před použitím detektoru, prohlédněte
kryt přístroje. Hledejte praskliny nebo ulomené části krytu.
▪ Jestliže detektor je poškozen nebo něco chybí kontaktujte výrobce, str. 2 angl. verze
▪ Ujistěte se, držák baterie je uzamčen na svém místě před použitím detektoru.
▪ Používejte pouze senzor specielně vyrobený pro GasAlertMicro model (viz. kapitola
Výměnné díly a příslušenství)
▪ Kalibrujte detektor před prvním použitím a potom podle pravidelného plánu,
odvislého od použití a vystavení senzorů jedům a kontaminátům. BWT doporučuje
nejméně jedenkrát za 180 dní.
▪ Periodický „bump test“ senzorů potvrdí jejich schopnost reagovat při vystavení
detektoru koncentraci cílových plynů, která převyšují horní hranice alarmu plynu.
Tím, že detektor spustí alarm zvukový a vizuální se přesvědčíte, že oba alarmy jsou
aktivovány.
▪ Je doporučené kalibrovat senzor výbušných plynů známými koncentracemi
kalibračního plynu po známém vystavení katalickým kontaminátům/jedům
(sloučeniny síry, silikonové výpary, halogenátové sloučeniny apod.).
▪ Nevypínejte detektor během práce. Při vypnutí detektor resetuje STEL (short-term
exposure limit), TWA (time-weighted average) a maximální hodnotu naměřené
koncentrace na 0 (viz. kapitola Alarmy
▪ Chraňte senzor PID před silikonovým výparům
▪ Senzor výbušných plynů je z výroby kalibrován na 50%LEL metanu. Jestliže
monitorujete jiné výbušné plyny v měřítku %LEL, kalibrujte senzor použitím
příslušného plynu. Údaje mimo rozsah %LEL nebo %v/v metanu, mohou
indikovat výbušnou koncentraci.
▪ Chraňte senzor výbušných plynů před vystavením sloučeninám olova, silikonů a
chlórovaných uhlovodíků. Některé organické výpary (jako např. olovnatého
benzínu a halogenových uhlovodíků) mohou na krátkou dobu snížit činnost
senzoru. Ve většině případů senzor obnoví svou funkci po kalibraci.
▪ Rychlé stoupání hodnot následované klesáním nebo nepravidelným odečítáním
hodnot může indikovat koncentrace plynů přes horní hranici limitu (rozsah
měření) , které mohou být nebezpečné.
▪ Používejte pouze doporučené AA alkalinové nebo NiMH baterie řádně nabité a
instalované v pouzdře detektoru, viz. Kapitola „Výměnné části a příslušenství“.
▪ Nabíjejte NiMH baterie pouze doporučenou nabíječkou. Nepoužívejte žádný jiný
nabíječ. Neplnění tohoto příkazu může způsobit požár nebo k výbuch.
▪ Nikdy neměňte nebo nenabíjejte baterie v nebezpečném prostředí. Vzniká tak riziko
jiskření, které může vést k požáru či výbuchu.
▪ Čtěte a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní předpisy v literatuře dodávané
s nabíječem. Nedodržení tohoto může vést k požáru, elektrickému úrazu nebo k jiné
formě ohrožení osob nebo majetku.
▪ Prodloužené vystavení GasAlertMicro 5 určité koncentraci výbušných plynů a
ovzduší může zatížit prvky detektoru, které může vážně ovlivnit jeho činnost.
Jestliže nastane alarm způsobený k vysokou koncentrací výbušných plynů,
rekalibrace by měla být provedena, nebo je-li to potřeba, vyměnit senzor.
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▪
▪

▪
▪

▪ Netestujte senzor
butanovým cigaretovým zapalovačem, mohli by jste poškodit senzor.
Nevystavujte detektor elektrickým výbojům nebo silným opakovaným
mechanickým nárazům.
Nepokoušejte se demontovat, seřizovat nebo opravovat detektor bez instrukcí pro
tyto úkony určené a které jsou obsaženy v tomto návodu a vyměňujte části, které
jsou uvedeny jako výměnné. Používejte pouze BW Technologies náhradní
vyměnitelné části.
Neponořujte detektor do kapaliny
Záruka na detektor bude neplatná jestliže uživatel nebo třetí osoba zničí detektor
při pokusu o opravu. Neautorizované pokusy o opravu nebo servis zruší platnost
záruky.

Tabulka 2. Mezinárodní symboly str. 5 angl. verze (platí údaje v angl. verzi)
V českém překladu vynecháno
str. 6 angl. verze

Začínáme
Položky níže uvedené jsou zahrnuty v dodávce s vaším detektorem. Jestliže je detektor poškozen nebo něco chybí
kontaktujte ihned svého prodejce.
- Baterie (3 výměnné alkalinové baterie nebo jeden nabíjející bateriový pak a GasAlertMicro 5 nabíječka)
- O2 senzor, senzor výbušných plynů (LEL), toxické a H2S/CO senzor (dual senzor), PID
- Kalibrační hadice a adaptér
- Šroubovák
- Rychlé reference a
- CD
K objednávání výměnných částí viz. kapitola „ Výměnné části a příslušenství“
Detektor je dodáván s nainstalovanými senzory a bateriemi.
Kapitola o údržbě popisuje jak instalovat baterie.
K dobrému seznámení s přístrojem dobře prostudujte následující obrázek a tabulku:
- obrázek 1 a tabulka 3 (str. 7 angl. verze) popisuje jednotlivé součásti detektoru
- obrázek 2 a tabulka 4 (str.8 angl. verze) popisuje display detektoru
- tabulka 5 (str.9 angl. verze) popisuje funkce ovládacích tlačítek detektoru

str. 7 angl. Verze

Tabulka 3. k obrázku 1. GasAlertMax 5

Položka
1
2
1.
2.
3
4
3.

Funkce
Vizuální alarm
Senzory

Zvukový alarm
Ovládací tlačítka
Display
Bateriový pak
Úchyt „krokodýl“

Str. 8 angl. verze

Obrázek 2. Prvky na displayi
Poznámka k obrázku 2 „Prvky na display“
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Osvětlení displaye se automaticky aktivuje na 8 vteřin
kdykoliv je nedostatek světla a během vyhlášení alarmu. Stiskem libovolného tlačítka se display také rozsvítí.

Tabulka 4. k obrázku č.2 „Prvky na display“

Položka

Funkce
Podmínky alarmu
Automatická kalibrace senzoru
Válec s plynem
Pole identifikující plyn
Indikátor baterie
Zakódování detektoru
Přenášená data (připravuje se)
Hodiny
Stealth mód („neviditelný“)
Indikátor pumpy – je-li v konfiguraci
Indikátor karty deníku událostí je-li v konfiguraci
Podmínky alarmu (dolní, horní,TWA,STEL nebo mnohoplynový nebo zobrazení TWA,STEL a maximální expoze plynu
Automatické nulování senzoru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Str. 9 angl. verze

Tabulka 5. Tlačítka
Tlačítko

Popis

•
•

Zapínání detektoru stiskem tlačítka
Držte tlačítko 5 vteřin stisknuté pro vypnutí detektoru

•

Ke zvýšení zobrazované hodnoty stiskněte tlačítko

•
•

Ke vstupu do uživatelského menu stiskněte
a
současně a držte 5 vteřin
Ke vymazání TWA, STEL a maxim. naměřené koncentrace plynu stiskněte a

•

současně
K zobrazení nastavení TWA, STEL, dolního a horního alarmu všech senzorů a
korekčních faktorů stiskněte

•

Ke snížení zobrazované hodnoty stiskněte tlačítko

•

Ke spuštění kalibrace a nastavení hodnot alarmu stiskněte
držte dokud odpočítávání není kompletní

a

současně a

Ke zobrazení TWA, STEL a maxim. naměřené koncentrace plynu MAX
stiskněte
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•

K potvrzení

uzamčených alarmů stiskněte

Zapnutí detektoru

(str. 10 angl. verze)

Připojte všechny komponenty před zapnutím (např. pumpa, sonda, hadička apod.). K aktivaci detektoru stiskněte
v normální atmosféře (20,9% kyslíku)

Autotest
Jakmile je detektor zapnut provádí následující úkony. Zkontrolujte, že se všechny úkony provedou.
Poznámka: jestliže nějaké chybové hlášení je zobrazeno na displayi, podívejte se na kapitolu Troubleshooting –
problémy.
Detektor provádí test baterie při startu. Jestliže baterie jsou slabé,display ukazuje před vypnutím:

Vyměňte baterie a restartujte detektor.
1.
2.

Display zobrazí všechny údaje, pípá a bliká a krátce rozsvítí display
Verze detektoru a sériové číslo je po té zobrazeno

Strana 11. angl. verze
3. Display dále datum a čas

Přístroj s Deníkem událostí (možnost)
4.

Jestliže se jedná o přístroj s Deníkem událostí bude uvádět:
• Je-li MMC nebo SD karta vložena
• Jestli detektor může komunikovat s kartou
• Zda-li detektor podporuje kapacitu karty a
• Zda-li karta potřebuje formátovat

Jestliže karta potřebuje formátovat, objeví se následující obrazovka a karta je formátována
Poznámka: pokud provádí detektor tyto kroky, nic není zobrazována
Jestliže jiný typ MMC/SD chybového hlášení se objeví, display ukazuje Datalogger disabled před pokračováním
startovací sekvence.

5. Detektor potom provede autotest senzorů a napájení.
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Strana 12. angl. verze
Po té je zobrazeno potvrzení, že autotest byl úspěšný.

6.

LCD potom zobrazuje LEL a PID (je-li osazen) korekční faktor (je-li aktivován v uživatelském menu)

7. Po té display zobrazuje TWA, STEL, nastavení dolního a horního alarmu.
Nastavení hranic alarmů na dodávaném detektoru může být různé podle oblasti. Viz: Resetování nastavení
hranic alarmů.

Vybavení detektoru pumpou (možnost)
8. Jestliže modul pumpy je připojen k detektoru, detektor oznamuje Starting sampling pump (start pumpy) na
začátku testu pumpy.
Během testu je pumpa kalibrována. Pumpa provádí autonulování a display zobrazuje:
Str. 13 angl. verze

Potom detektor začíná kalibrovat pumpu a pokyn na displayi dává pokyn, aby obsluha zablokovala prstem
vstup do detektoru:

Jestliže nezablokujete vstup do pumpy během 10 vteřin test pumpy selže a display ukáže:

Jestliže nestisknete
nebo pumpa není odmontována do 25 vteřin, detektor bude provádět test pumpy znovu.
Jestliže je test pumpy úspěšný, LCD zobrazí Pump test succsseful a startovací sekvence pokračuje.
Str. 14 angl. verze

9.

Kyslíkový senzor je kalibrován automaticky (pokud tato funkce není v uživatelském menu vyřazena).
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Detektor pípne 2x k signalizaci toho, že
kalibrace byla úspěšná.

Poznámka:Pokud automatická kalibrace je vypnuta display ukazuje Automatic O2 span disabled.
10. Konečně display ukazuje počet dní zbývající do kalibrace pro všechny senzory

Jestliže termín již prošel detektor zobrazuje, který senzor je „prošlý“ a ukazuje dny po uplynulé od data kalibrační
povinnosti.

Poznámka: Jestliže kalibrace pro některý senzor je prošlá – zůstává na LCD dokud kalibrace není provedena

Str. 15 angl. Verze

Zakódování detektoru je zapnuto
Jestliže Due-lock.je zapnut v uživatelském menu, vstupní kód je požadován, aby detektor vstoupil do normální
činnosti (viz. Ochrana kódováním v sekci možností)
Jestliže nesprávný kód je vložen, níže uvedené hlášení se objeví na displayi před vypnutím detektoru.

Force Calibration (povinná kalibrace) je zapnuta
Jestliže Force cal je zapnuta v uživatelském menu, kalibrace je povinně požadována před zahájením normálního
provozu detektoru (viz. Kalibrace a nastavení hodnot alarmů)

Jestliže

není stisknut níže uvedené hlášení se objeví na displayi, předtím, než se detektor vypne.

11. Potom detektor 3x pípne před zahájením normálního provozu
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Autotest proveden

Jestliže detektor provede autotest, detektor se vrátí k normální činnosti. Display ukazuje čtení koncentrací plynů.

Detektor začíná počítat max. koncentrace (MAX), TWA a STEL.

Autotest neproveden
Jestliže autotest senzoru selže, display ukáže který senzor selhal. Jakmile detektor zahájí normální činnost LCD stále
ukazuje který senzor je neprovedl autotest. (Podívejte se na kapitolu „Jestliže detektor nepracuje“)

Test baterie
Baterie jsou testovány při aktivaci a průběžně po aktivaci. Symbol baterie je průběžně zobrazován během normální
operace. Jestliže baterie jsou slabé, symbol

bliká.

Poznámka:
Jestliže kontrolní pípání je zapnuto, zvukový alarm pípá pokud baterie má dostatečný výkon, jestliže baterie je
slabá kontrolní pípání ustane. (viz. kapitola „Kontrolní pípání“)

Operace s deníkem událostí
Upozornění
Nevyjímejte baterie pokud je detektor zapnut. Jinak můžete poškodit funkci Deníku událostí.
Operace Deníku událostí jsou automatické a nevyžadují žádné nastavení. Během normální činnosti je deník událostí
testován každých 20 vteřin.
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Poznámka:
MultiMediaCard (MMC) ikona je zobrazena nepřetržitě na přístroji s Deníkem událostí, když je karta vložena.
Karta není požadována pro operace v modelech s Uživatelským deníkem událostí.

Vypnutí detektoru
K deaktivaci (vypnutí) detektoru stiskněte

Jestliže tlačítko

a držte jej do konce odpočítávání displayi.

je drženo méně než doba odpočítávání, detektor se nevypne.

Uživatelské menu
Poznámka: jestliže detektor je chráněn kódováním – heslem, display oznamuje, že přístroj je zamčen a požaduje
zadání kódu.. Viz. kapitola Ochrana kódováním
Uživatelské možnosti jsou:
1. Exit-Opustit menu
2. Options – možnosti: backlight (osvětlení displaye), confidence beep (kontrolní pípání), force cal
(povinnost vložení kódu při prošlé kalibraci), due-lock (vypnutí detektoru při prošlé kalibraci), latch
(zamčení alarmů-alarm přetrvává dokud není potvrzen stiskem tlačítka),safe (slovo SAFE roluje přes
display) fast pump (rychlost, výkon pumpy)
3. Sensors –senzory: senzor on/off (senzor vypnut/zapnut), span gas\(nastavení hodnot kalibračního
plynu), STEL period, TWA method, resolution (přesnost), % vol CH4 (detekce v objemových %),
corection (korekční koef. Pro různé plyny), auto-cal (autokalibrace O2 při startu)
4. Logger (deník událostí)
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5.
6.
7.

Clock (hodiny)

Language – jazyk
Tech. Mode technická podpora pouze pro servis

Poznámka: Tech mode není viditelný pokud není zvláštním postupem vstoupeno z uživatelského menu – viz.
Kapitola Tech Mode
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Pro vstup do uživatelského menu stiskněte

současně, podržte dokud detektor nezačne odpočítávat.

Poznámka:
Jestliže

není drženo po dobu odpočítávání, detektor nevstoupí do uživatelského menu

Po odpočítání je sériové číslo zobrazeno předtím než display zobrazí:

K nalistování požadovaných možností stiskněte

nebo

. Stiskněte

k vybrání možností.

Pozn.:Jestliže nestisknete žádné tlačítko do 20 vteřin po vstupu do uživatelského menu, detektor se vrátí k normální
činnosti.
Po vybrání možností stiskněte
když kursor je vedle hlášení Back k návratu do předchozího menu.

Odchod s uživatelského menu
K návratu do normálního provozu a k opuštění uživatelského menu stiskněte
Display potom ohlásí odchod s uživatelského menu.

když kursor je vedle hlášení Exit.
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Poznámka: Uživatelské menu může být také ukončeno stisknutím

dokud se detektor nevrátí k normální činnost.

Uživatelské menu
Osvětlení displaye
Osvětlení displaye (Backlght) dovoluje aktivovat automatické osvětlení LCD, když okolní světelné podmínky jsou
nízké. Stiskněte k zapnutí této funkce. Detektor je dodáván s touto funkcí aktivovanou.
V případě, kdy tato funkce není aktivována, detektor podsvítí display pouze v případě vyhlášeného poplachu.

Kontrolní (ověřující) pípání
Kontrolní pípání vám říká, že baterie má dostatek kapacity, aby náležitě reagovala na nebezpečnou koncentraci
plynu a vyhlásila alarm. Místo pípání když baterie je slabá, zvukový alarm pípá (jednou za 10 vteřin) , oznamujíc
vám, že baterie má dostatek kapacity. Kontrolní pípání ustane, když baterie je slabá.
Stiskněte když kursor je vedle hlášení Confibeep k aktivaci této možnosti. Tato funkce je při dodání detektoru
vyřazena.
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Povinnost kalibrace
Aktivace této funkce (Force cal) nastavuje detektor tak, že v případě „prošlé“ kalibrace je detektor při startu
automaticky vypnut, pokud není okamžitě provedena kalibrace. Detektor je dodáván s touto funkcí neaktivovanou.
Stiskněte
k aktivaci této funkce

Povinnost vložit bezpečnostní kód
Aktivace této funkce (Due-Lock) nastavuje detektor tak, že v případě „prošlé“ kalibrace detektor při startu
požaduje zadat bezpečnostní kód, aby vstoupil do normální činnosti. Pokud není kód vložen detektor se vypne.
Detektor je dodáván s touto funkcí neaktivovanou. Stiskněte
k aktivaci této funkce.

Uzamčení alarmů
Detektor je dodáván s vyřazenou ochranou zakódování (Latch). Jestliže dolní a horní alarm je zamčen (latching),
zvukový, vibrační a vizuální alarm přetrvává i v případě pokud podmínky alarmu již ustaly (koncentrace pod dolním
alarmem) a je nutno potvrdit vyhlášený alarm stisknutím
, potom alarm ustane.

Ochrana detektoru kódováním
Detektor je dodáván v módu ochrana kódováním vypnuta.
Kódování zabraňuje nepovolaným osobám přístupu do uživatelského menu, kalibracím(po autovynulování) a
nastavení hranic alarmů. Stiskněte
, když kursor je vedle hlášení Passcode k aktivaci této možnosti.
Ikona klíče je zobrazena.
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Jestliže ochrana kódováním zapnuta, šipkami
kódu.

nebo

nastavte správný kód. Potom stiskněte

k vybrání tohoto

Jestliže kód není správný, display zobrazí Passcode incorrect, zvukový alarm pípne 3x a detektor se vrátí k normální
činnosti nebo se automaticky vypne.
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Jestliže kód je správný detektor pokračuje v procesu nastavování.

„SAFE“ display
Když je tento mód aktivován, funkce SAFE display zobrazuje, že normální okolní podmínky přetrvávají a že žádné
nebezpečné monitorované plyny v okolí nejsou. Slovo „SAFE“ roluje přes display, za podmínky že všechny úrovně
plynů jsou normální.

Rychlost (výkon) pumpy
Tato možnost je aplikovatelná když pumpa je připojena k detektoru. Pokud je k pumpě připojena sonda delší než
10m je nutné funkci Fast pump aktivovat.

Konfigurace senzorů
Stiskněte

když je kursor vedle hlášení Sensors a objeví se následující možnosti:

Poznámka: Senzory, které jsou zobrazeny odpovídají senzorům, které jsou v detektoru osazeny.
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Stiskněte
nebo
k vybrání senzorů a stiskněte ke vstupu do dalšího menu. Následující možnosti jsou
dostupné:
• Zapnout/vypnout senzor
• Nastavit hodnoty kalibračního plynu
• Nastavit STEL (časovou periodu), ne pro LEL a O2 senzor
• Nastavení přesnosti , ne pro CO, LEL,O2 senzory.
• Objemová procenta CH4, pouze pro LEL senzor
• Výběr korekčního faktoru, pouze pro lEL a PID senzory
• Automatická kalibrace , pouze pro O2 senzor

Zapnout / vypnout senzor
Varování!
Vyřazení senzoru znamená, že tento senzor neposkytuje žádnou ochranu.
Používejte pouze v extrémních případech.
V případech, kdy je senzor nefunkční, poškozený a způsobuje alarm může být vyřazen a později vyměněn a zapojen.
Vyberte senzor (H2S,CO,LEL nebo O2) k aktivaci nebo k vyřazení. Detektor bude fungovat normálně se zbylými
senzory. Senzor může být aktivován zpět kdykoli.
Jakmile vstoupíte do menu „senzory“, první nabídka je aktivace nebo deaktivace senzorů. Při dodání jsou všechny
senzory zapnuty. Když je kursor vedle hlášení Sens on, stiskněte
pro vybrání možnosti. Jestliže je senzor
deaktivován, není dále zobrazován na displayi během normální provozu.
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Jestliže senzor je aktivován a zároveň není v detektoru instalován, LCD bude zobrazovat následující hlášení během
normálního provozu.

Poznámka: Jestliže všechny senzory budou vypnuty, display bude ukazovat: Exit not allowed unless at least one
sensor is enabled.(Výstup není povolen pokud nejméně jeden senzor nebude zapnut)

Nastavení hodnot kalibračního plynu
Span gas (kalibrační plyn) dovoluje nastavit nové hodnoty kalibračního plynu pro každý senzor. Stiskněte když
kurzor je vedle hlášení Span gas ke vstupu do tohoto menu.
Ke změně hodnot kalibračního plynu, stiskněte
nebo
dokud na displayi nenastavíte správnou hodnotu
kalibračního plynu. Potom stiskněte k uložení hodnot.

Pozn.: BW doporučuje, že hodnota koncentrace kalibračního plynu by měla být mezi specifickými hodnotami, viz.
kap. Kalibrace a nastavení hranic alarmů
Pozn.: Jestliže změníte nastavení, ale nestisknete žádné tlačítko do 5 vteřin, detektor automaticky novou hodnotu
vyřadí. Display ukáže
was not pressed – reseting (- nebylo stisknuto restování), zvukový alarm pípne 2x a
detektor automaticky uchová původní hodnotu.
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STEL period
Každý senzor má možnost uživatelského nastavení short-term exposure limit (STEL) – krátkodobý expoziční limit.
Ke vstupu do tohoto menu stiskněte když kurzor je vedle hlášení STEL period.
Detektor je dodán s hodnotou na 15min. Tato hodnota může být změněna na 5 až 15min. Stiskněte šipku nahoru
nebo dolu pro změnu hodnoty STEL, novou hodnotu potvrďte OK.

Pozn.: Jestliže nestisknete žádné tlačítko do 10 vteřin, detektor se automaticky vrátí do uživatelského menu.
Pozn.: Jestliže změníte nastavení, ale nestisknete žádné tlačítko do 5 vteřin, detektor automaticky novou hodnotu
vyřadí. Display ukáže
was not pressed – reseting (- nebylo stisknuto
restování), zvukový alarm pípne 2x a
detektor automaticky uchová původní hodnotu.

TWA method( TWA metoda)
Tato možnost dovoluje nastavit time-weighted average (TWA)- časově vážený průměr podle OSHA nebo ACGIH.
K výběru této možnosti stiskněte když kurzor je vedle hlášení TWA method.
V současnosti OSHA je vybrán jako standard při dodání. Ke změně této možnosti umístěte kurzor vedle ACGIH a
stiskněte k potvrzení vaší volby.
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Resolution
Tato možnost dovoluje vybrat přesnost se kterou je měření zobrazováno (buď normální nebo extra přesnost).
K výběru této možnosti stiskněte
když kurzor je vedle hlášení Resolution.
Detektor je dodán s normální přesností (1ppm) jako standard.
Ke změně nastavení umístěte kurzor vedle Extra (0,1ppm) a stiskněte

.
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Poznámka:
Normální přesnost pro O3 a ClO2 senzory je 0,1ppm, zatímco extra přesnost je 0,01ppm.
CO,O2 a LEL senzory nemají možnost nastavení přesnosti.

% Vol CH4
Tato možnost je aplikovatelná pouze na LEL senzor. Jestliže tato možnost je aktivována, na displayi je měření
koncentrace metanu v objemových procentech.
K výběru této možnosti stiskněte když kurzor je vedle hlášení % vol CH4.

Korekční faktor
LEL senzor
Tato možnost dovoluje vybrat kompenzační faktory pro jiné uhlovodíky než metan. To simuluje kalibraci nemetanovým uhlovodíkem.
K výběru této možnosti stiskněte
když kurzor je vedle hlášení Correction v menu LEL senzoru.
Jakmile jste v knihovně korekčních faktorů proveďte volbu a stiskněte -.

PID senzor
MICRO 5 - seznam (knihovna) plynů obsažená v detektoru:
Acetaldehyde, Acetone, Amonia, Benzene, Butadiene, Diesel, Ethanol, Ethylene, Gasoline
Hexane, Isobutylene, JP-8, Kerosene, MEK, Naptha, Styrene, Toluene, Turpentine, Vnyl chloride
Xylene

Pro plyny, které nejsou v seznamu detektoru lze nastavit vlastní uživatelský koeficient (dle
dodávané přepočtové tabulky), kterým se potom automaticky přepočítává správná koncentrace pro
daný plyn.
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Automatická kalibrace kyslíkového senzoru
Když Autocal možnost je aktivována, detektor při spouštění provádí automatickou kalibraci kyslíkového senzoru.
K výběru této možnosti stiskněte když kurzor je vedle hlášení Autocal.
Detektor je dodáván s automatickou kalibrací při zapnutí.

Možnosti deníku událostí
Detektor je dodáván s Deníkem událostí nastaveném na nahrávání stavu přístroje každých 5 vteřin. Četnost
nahrávání může být změněna v rozmezí 1-127 vteřin. Ke vstupu do této možnosti stiskněte když kurzor je vedle
hlášení Logger.
Jakmile jste v menu stiskněte
hodnoty.

nebo

ke změně existující četnosti nahrávání a stiskněte

k uložení nové

Nastavení hodin
K nastavení data a hodin stiskněte

když kursor je vedle hlášení Clock . Po vstupu do menu bude zobrazeno:

Nejdříve je zvýrazněn měsíc a to je první položka, kterou je možno změnit.
Datum a čas se nastavuje v pořadí:
Měsíc
Den
Rok
Hodina a
Minuta
Ke nastavení správného měsíce, stiskněte
nebo
k potvrzení vaši volby. Pokračujte v této činnosti dokud
nenastavíte správný čas a datum. Jakmile skončíte toto nastavení, detektor pípne 2x před návratem do hlavního
menu.

Výběr jazyka
Display může být v angličtině nebo francouzštině a dalších 3 jazycích. Detektor je dodáván v anglickém jazyce.
K volbě jazyka používejte tlačítka nahoru a dolů.

Tech mode
Varování
Tech mód může být použit pouze kvalifikovanou osobou!
Tech mód obsahuje možnosti:
• Stealth mode
• Senzory
• Pumpa a
• Inicializace
Ke vstupu do této možnosti nalistujte hlášení Language v uživatelském menu.
Stiskněte a stále držte , potom stiskněte a stále držte a nakonec stiskněte a stále držte
detektor 2x krátce pípne a Tech mode se objeví pod Language možností.

. Jakmile

je stisknut

Stealth mód
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Detektor je dodáván s tímto neaktivovaným. Je-li tato možnost aktivována, je pípání, podsvětlení displaye, KDE
(vizuální) alarm vyřazeno – detektor je i přim poplachu „neviditelný“. Stiskněte
když kurzor je vedle hlášení
Stealth .

Senzory
Stiskněte
když kurzor je vedle hlášení Sensors.
Objeví se následující display:

Ke vstupu do další možnosti, stiskněte
když kurzor je vedle hlášení toxic1 nebo toxic2.
Jakmile jste vstoupili do dalšího menu, přístupné toxické senzory jsou zobrazeny. Aktivace toxického senzoru je
indikována zátržkou v okénku.Ke změně senzorů stiskněte
nebo
když šipka je vedle senzoru, který jste si
zvolili a stiskněte
k akceptování této změny.
Jakmile opouštíte uživatelské menu, na display se objeví hlášení Unit must restart to recalibrate (detektor musí
být restartován) a detektor provádí autotest, aby se rekonfiguroval na nový senzor.
Pozn.: seznam Toxic2 zahrnuje H2S/CO COSH senzor.

Pumpa
Jestliže připojíte pumpu k vašemu detektoru, průtok musí být nastaven před použitím pumpy.
Ke vstupu stiskněte
když kurzor je vedle hlášení Pump.
Stiskněte
nebo
k nalistování výrobního kalibračního čísla, které BW poskytuje a stiskněte
k akceptaci
vybrané hodnoty.
Jakmile jste vybrali průtok, musíte opustit uživatelské menu. Detektor automaticky uvede pumpu do provozu před
návratem k normální činnosti.

Inicializace
Tato možnost dovoluje vrátit detektor k výrobním nastaveným hodnotám.
Ke vstupu stiskněte
když kurzor je vedle hlášení Initialize .
Jakmile jste vstoupili do tohoto menu, objeví se následující display.
Jestliže stiskněte
(No), display zobrazí Could not initialize a detektor ukončí tuto možnost.
Jestliže stiskněte
(Yes), display zobrazí Initializing. Jakmile inicializace je kompletní, detektor opustí menu.
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Alarmy
Následující tabulka č.6 popisuje alarmy detektoru a ukazuje jak display vypadá pro každý alarm.
Během alarmu detektor aktivuje osvětlení displaye a display ukazuje současný stav (koncentrace plynu) okolního
prostředí.
Jestliže více než jeden typ nebo úroveň alarmu existuje ve stejný okamžik, bude toho důsledkem multi-plynový
alarm.
Tabulka 6. Alarmy
Alarmy

Display

Alarmy

Display
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Dolní alarm (Low alarm)
- Rychlé pípání a pomalé
blikání

a detekovaný plyn
bliká v obdélníčku na display
- Vibrační alarm aktivován

Horní alarm (High alarm)
Konstatní pípání a rychlé blikání

-

a detekovaný ý plyn
bliká v obdélníčku na display
Vibrační alarm aktivován

STEL Alarm
- Konstantní pípání a rychlé
a blikání

TWA Alarm
Rychlé pípání pomalé

-

a detekovaný plyn
bliká v obdélníčku na displayi
- Vibrační alarm aktivován

a detekovaný plyn
bliká v obdélníčku na displayi
Vibrační alarm aktivován

Multi-plynový alarm
- Střídavě dolní a horní
alarm tón a blikání

Alarm přes rozsah měření
(Over Level Exposure-přes
hranici expoze)
Rychlé pípání a blikání
a detekovaný plyn bliká

a detekovaný plyn

-

bliká v obdélníčku na display

v obdélníčku na display
Vibrační alarm aktivován

- Vibrační alarm aktivován
Alarm senzoru (Sensor alarm)
- Jedno pípnutí a bliknutí
každých 10 vteřin

- FAIL bliká nad vadným
senzorem

Alarm automatického vypnutí
(Automatic shutdown alarm)
8 pípnutí a bliknutí

zobrazeno
vibrační alarm dočasně
aktivován

Alarm slabé baterie
(Low battery alarm)

Alarm vadné karty
(MMC fail alarm)

Jedno pípnutí a bliknutí

Jedno pípnutí každých 5 vteřin

bliká

bliká
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Ověřující pípání (Confidence
Alarm pumpy
Beep)
- 2 rychlé pípnutí každých

( Pump alarm)
Pomalé pípání a blikání

10 vteřin

a

bliká

Normální vypnutí
(Normal shutdown)

3 pípnutí a bliknutí
Uživatelské možnosti uzamčení alarmů: Jestliže funkce uzamčení Dolního a Horního alarmu je aktivována,
zvukový a vizuální alarm pokračuje zvukově a blikáním dokud podmínky alarmu nejsou potvrzeny. Stiskněte
deaktivaci zvukového a vizuálního alarmu , když současná úroveň okolního plynu klesla pod hranice dolního
alarmu. Alarmy nemohou být deaktivovány jestliže podmínky alarmu ještě trvají.
Jestliže detektor je ve Stealth módu, je aktivován pouze vibrační alarm(zvukový a vizuální alarm je vypnut)

k
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Měřené a počítané expoze plynu
Varování !
K zabránění možnosti zranění či zdravotního poškození nevypínejte detektor během práce. Detektor
automaticky resetuje STEL, TWA a naměřenou maximální koncentraci jestliže detektor je vypnut déle než 5
minut.
Tabulka 7. Měřené a počítané koncentrace plynů
Výskyt (vystavení se) plynu
(expoze plynu)

Popis

TWA
(pouze toxické plyny)

Časově-vážený průměr na základě
nakumulované expoze toxických plynů
podle metody OSHA nebo ACGIH

STEL
(pouze toxické plyny)

Krátkodobá úroveň expoze na základě
5-15 minutové periody.

Maximum(1)
(Peak)

Maximální expoze plynu spočítaná
během průběhu práce.

(1) Pozn.: Maximální naměřená koncentrace (expoze) plynu popisuje jak velmi vysokou
tak velmi nízkou úroveň kyslíku

Zobrazení expoze plynu
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Stiskněte
dokud display nezobrazí maximální naměřenou hodnotu.
Display potom zobrazí TWA hodnotu.
Display potom zobrazí STEL hodnotu .

Vymazání expoze plynu
19
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hodnoty stiskněte a držte

Pozn.: Jestliže nepodržíte tlačítka

Nastavení hodnot alarmů

K vymazání max. naměřené hodnoty, TWA a STEL
současně a detektor zobrazí následující hlášení a odpočítává.¨

celou dobu odpočítávání, hodnoty Max, TWA, STEL se nevymažou.
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Detektor spustí plynový alarm podle nastavených hodnot, tak jak uvedeno v tabulce 8.
Tabulka 8. Nastavení hodnot plynových alarmů
Alarm

Podmínky

Dolní alarm

Toxické a výbušné: úroveň koncentrace plynu v okolí
je nad hranicí dolního alarmu, O2 okolní koncentrace plynu je pod
hranicí (úrovní) dolního alarmu, může být nastaven pod i nad hranicí
20,9%

Horní alarm

Toxické a výbušné: úroveň koncentrace plynu v okolí
je nad hranicí horního alarmu
O2 okolní koncentrace plynu je nad hranicí (úrovní) horního alarmu,
může být nastaven pod i nad hranicí 20,9%

STEL a TWA alarmy

Pouze toxické: Kumulovaná hodnota je nad STEL nebo
TWA je nad hranicemi nastavení alarmů

Multiplynový alarm

Dva nebo více plynů v podmínkách alarmu

Zobrazení nastavených hranic alarmů
Ke zobrazení stávajících nastavení hranic alarmů stiskněte

během normální činnosti.

Resetování nastavených hodnot alarmů
Poznámka: Standardní nastavení hranic alarmu z výroby může být různé podle regionů.
Podle metodiky OSHA jsou nastavení uvedena v tabulce č. 9
Tato tabulka není překládána, platí vždy ta verze, která je uvedena v anglické verziStrana 34 angl. verze

Pokud chcete změnit nastavení z hranic alarmu výroby, podívejte se na kapitolu „Kalibrace a nastavení hranic
alarmů“.
Pozn.: Můžete vyřadit alarm nastavením hranic alarmu na „0“.

Zastavení plynového alarmu
Dolní a Horní alarm se zastaví, když úroveň okolní koncentrace plynu se vrátí do akceptovatelného rozmezí.
Poznámka: Jestliže je alarm zamčen, stiskněte

k resetování zvukového vizuálního alarmu.

Detektor počítá TWA hodnoty na základě OSHA nebo ACGIH a STEL na základě 5-15 minutové periody.
Uživatelská možnost.

Alarm senzoru
Detektor testuje chybějící nebo vadný senzor během autotestu při spouštění. Jestliže senzor selže při spouštění
FAIL hlášení se objeví na displayi nad vadným senzorem.Viz Kapitola
„Jestliže detektor nepracuje“.

Alarm pumpičky
Přídavná pumpička nasává vzduch přes senzory. Jestliže pumpička nepracuje nebo je ucpaná, detektor vyhlašuje
alarm pumpičky.
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Alarm pumpičky pokračuje dokud blokování není odstraněno nebo je potvrzeno stiskem
. Jestliže
je
stisknuto, detektor provede rekalibraci modulu pumpičky (viz. Kapitola Test pumpičky). Jestliže test je úspěšný
detektor se vrátí k normální operaci, pokud ne, alarm pumpičky pokračuje.

Alarm slabé baterie
Detektor testuje baterie během při aktivaci a od té doby průběžně . Stav napájení je průběžně zobrazován ikonou na
displayi. Jestliže napětí baterie je nízké, detektor vyhlásí alarm baterie.
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Alarm „Slabé baterie“ pokračuje dokud baterie nevyměníte nebo baterie do okamžiku, kdy baterie jsou téměř vybité.
Jestliže napětí v bateriích klesne příliš nízko, detektor se automaticky vypne.
Poznámka:
Jestliže kontrolní pípání je zapnuto, zvukový alarm nebude pípat během vyhlášení Alarmu slabé baterie (viz.
Kapitola „Kontrolní pípání“).
Typicky, Alarm slabých baterií trvá 30 minut před automatickým vypnutím.

Alarm automatického vypnutí
Jestliže napětí baterie je v okamžitém nebezpečí snížení pod minimální provozní napětí, zvukový alarm pípne 8x a
vizuální alarm blikne 8x. Po třech vteřinách display zhasne a detektor zastaví normální činnost. Display zobrazuje
symbol slabé baterie periodicky, dokud baterie nejsou vyčerpány.
Vyměňte baterie (viz. Kapitola „Výměna baterie“).

Kalibrace a nastavení (hodnot) hranic alarmu
Směrnice
Při kalibraci detektoru se držte následujících ustanovení.
-

Doporučené plynové směsi (platí závazně údaje uvedené v angl. verzi), není překládáno
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Přesnost kalibrace nikdy nebude větší než je přesnost kalibračního plynu. BWT doporučuje premium-grade
kalibrační plyn. Plyny s NIST (Národní institut standardů a technologie) sledující preciznost budou
zlepšovat hodnotu kalibrace. Nepoužívejte plynový válec s prošlou lhůtou použitelnosti.
- Kalibrujte nový senzor před použitím. Nechte senzor stabilizovat před kalibrací (užívané: 60 vteřin, nové 5
minut)
- Kalibrujte detektor pravidelně, v závislosti na použití a vystavení senzoru jedům a znečištění. BWT
doporučuje nejméně každých 180 dní, HCN senzor nejméně každých 90 dní.
- Kalibrujte detektor, jestliže se zobrazované koncentrace okolního plynu se mění při startu.
- Nejlépe je kalibrovat senzor před změnou nastavení hranic alarmu
- Kalibrujte pouze v čisté atmosféře, ve které nejsou žádné příměsi plynů
- K vyřazení alarmu nastavte jeho hranice na „0“
- O2 senzor je automaticky kalibrován pokaždé při aktivaci. Aktivujte detektor v normální atmosféře –
20,9%O2.
- Detektor by měl být nechán stabilizován po zapnutí jednu minutu a to zejména po kalibrací nebo bump
testem
- Jestliže požadujete certifikační kalibraci, kontaktuje dodavatele nebo BW Technologies
Pozn.. Generátor musí být použit při kalibraci O3, ClO2 a Cl2 senzorů.
-

Ochrana diagnostiky
Detektor testuje okolní vzduch (AutoZero) a testuje plyn aplikovaný (AutoSpan) k zabezpečení očekávané hodnoty.
Jestliže při AutoZero je v pozadí přítomen cílový plyn, příslušný senzor(y) bude ukazovat „Err“ a ukončí
AutoZero funkci, a uchová(vají) předešlé hodnoty.
Jestliže při AutoSpanu žádný cílový plyn není přítomen nebo neobdrží očekávané hodnoty, display vám to oznámí
a ukončí kalibrační mód, a uchová předešlé hodnoty.
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Aplikování plynu na senzor
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Kalibrační hadička, která je dodávána s detektorem, zjednodušuje testování a kalibraci. Tabulka 10. a obrázek 3.
ukazuje jak hadičku použít, když aplikujeme plyn na senzor.
Pozn.. Kalibrační čepička by měla být při kalibraci použita
Tabulka 10. Aplikace plynu na senzor
Položka

Popis

1
2
3

Detektor a kalibrační čepička
Kalibrační hadička
Plynový válec s regulátorem

Obrázek 3. Aplikace plynu na senzor

Kalibrační procedura
Ke kalibraci detektoru a nastavení hranic alarmu proveďte následující:
Pozn.:
K ukončení kalibrace stiskněte

. (po autonulování). Kalibrujte O2 v čistém ovzduší.
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Začátek kalibrace
Pozn.. Ujistěte se, že kalibrační plyn, který používáte koresponduje s hodnotami nastavenými v detektoru. Viz
kapitola Nastavení hodnot kalibračního plynu
1. V čisté atmosféře stiskněte
současně a držte. Detektor pípá, bliká a vibruje společně s odpočítáváním.
Display ukáže potvrzení o vstupu do kalibračního módu textem Starting calibration..

Auto – vynulování a kalibrace kyslíkového senzoru
2. Na displayi bliká „Auto zero“ tj. auto-vynulování, zatímco detektor automaticky nuluje toxické senzory a senzor
výbušných plynů a kalibruje kyslíkový senzor. Detektor bude hlásit, když nulování nebude provedeno pro
nulovaný senzor.

Zvukový alarm pípne 2x.
Poznámka:
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Neaplikujte kalibrační plyn dokud display neukáže
blikající symbol válce s plynem, jinak krok vynulování neproběhne.

Ochrana kódováním zapnuta
Jestliže detektor je chráněn heslem po úspěšném auto-vynulování bude detektor žádat heslo před procedurou Auto
Span a nastavení hranic alarmu
3. Display bude požadovat vložení bezpečnostního kódu, viz. Kapitola Ochrana kódováním
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Pozn.: jestliže je vložen správný kód, detektor pípne 2x a automaticky zahájí proces spanování (nastavení citlivosti
senzorů) pomocí připojení kalibračního plynu..
Jestliže je vložen nesprávný kód nebo
není stisknuto do 5 vteřin, display hlásí, že kód nebyl správný. Detektor
potom ukončí kalibraci před návratem do normálního provozu.

Auto Span

(nastavení senzorů)

Můžete kalibrovat kterýkoli ze senzorů nebo všech pět najednou.
Nejdříve je doporučeno LEL a CO/H2S senzory, potom ostatní toxické senzory a nakonec PID senzor.
Display ukáže tři po sobě jdoucí hlášení – viz. dodatek k manuálu (Updated Calibration Procedure)
• Apply span gas now to calibrate - Nyní aplikujte kalibrační plyn
• Or press # to select sensor(s) - Nebo stiskněte k (modré tlačítko Enter) výběru senzorů ke kalibraci
• Or press # to skip calibration – Nebo stiskněte (zelené tlačítko zapínání/vypínání) k přeskočení kalibrace
Jestliže nestiskněte žádné tlačítko, detektor automaticky bude očekávat připojení kalibračního plynu
Pokud zvolíte druhou možnost, můžete si vybrat, který senzor budete kalibrovat. Zaškrtnutý obdélníček vedle
značky plynu značí, že senzor je vybrán ke kalibraci. Modrým tlačítkem zátržku odstraníte. Po provedení odejděte
z tohoto menu pomocí hlášení Exit. obrázek : viz. dodatek k manuálu (Updated Calibration Procedure)
Senzory by měly být kalibrovány v tomto pořadí: Ex, CO, H2S, dále exotické tox. plyny NH3, Cl2 apod., nakonec
PID
4. Instalujte hadičku i s čepičkou a aplikujte plyn na senzor v množství 250-500ml/min . Na displayi bliká symbol
, když jsou senzory spanovány. Kalibrační čepička by měla být používána pouze při kalibraci.
5. Když přístroj detekuje dostatečné množství koncentrace plynu –Autospan (30 vteřin) bliká a odpočítávání se
objeví v místě symbolu O2. Detektor začíná nastavovat senzor, tak aby odpovídal koncentracím kalibračního plynu
(spanning) cca 2 minuty.

Žádný plyn není detekován
Jestliže detektor nebude detekovat žádný plyn do 2 minut, zobrazí to na displayi.
Stiskněte pro zkoušku kalibrace jinou lahví plynu nebo stiskněte
k ukončení spanu. (Jestliže jste vybrali
ukončení spanu, jděte na krok č. 12).
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Odchylky spanu
Jestliže hodnota (koncentrace) kalibračního plynu a nastavení kalibračního plynu v detektoru se neobvykle liší (více
než 20%) detektor bude hlásit, který senzor měl velkou odchylku.
Přesvědčte se, že kalibrační plyn je správný a že koncentrace odpovídají koncentracím nastaveným v detektoru (viz.
kapitola, Nastavení koncentrací plynů).
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Jestliže nastavení hodnot je očekáváno, stiskněte
k akceptaci tohoto spanu. Jestliže nastavení hodnot není
očekáváno nebo hodnoty nekorespondují s kalibračním plynem, stiskněte
k vyřazení kalibrace a kalibrujte
senzor znovu.

Nedosažení spanu
Jestliže span nedosáhne své hodnoty, detektor ohlásí který senzor nedosáhl své hodnoty a bude se ptát zdali chcete
ponechat span.
Toto varování obvykle indikuje, že kalibrační plyn je prošlý a měl by se použít nový plyn.

Span senzoru(ů) je úspěšný
6. Tři hlášení se objeví:
• Calibration successful –Kalibrace úspěšná
• Press # to apply a new cal gas – Stiskněte (šipka nahoru) k aplikaci nového plynu
• Press # to end span – Stiskněte (šipka dolu) k ukončení kalibrace
7. Při kalibraci dalších senzorů (šipka nahoru) opakujte předešlé kroky

Span neúspěšný
Jestliže span všech senzorů selže, hlášení se objeví na displayi.
Jestliže selže span některých senzorů, detektor přeskočí span těchto senzorů. Err se objeví vedle těchto senzorů na
displayi, jakmile se detektor vrátí do normálního provozu.
Stiskněte
k ukončení a potom proveďte restart kalibrace v čisté atmosféře. Jestliže autospan selže podruhé,
restartujte detektor k testu senzorů.
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Poznámka:
Detektor neprovede span senzoru :
- nebude aplikován kalibrační plyn na senzor
- senzor neprovede detekci nejméně poloviny očekávané koncentrace plynu v 30 vteřinách
- koncentrace plynu se sníží pod polovinu očekávané koncentrace plynu během 2-minutového „spanu“
Jestliže aplikujete plyn na senzor a detektor neprovede span senzoru, opakujte kalibrační proces s použitím nového
plynového válce. Jestliže senzor neprovede span po druhé, vyměňte senzor. Viz Kapitola „Výměna senzoru nebo
filtru senzoru“.

Nastavení data příští kalibrace
Pozn.. Jestliže senzor nebyl úspěšně spanován, není možno změnit datum kalibrace.
Po kompletním spanu, můžete změnit datum příští kalibrace pro každý senzor.
Jestliže stisknete

přeskočíte tuto možnost ke kroku Nastavení hranic alarmů

8. Jestliže stisknete , detektor ukáže display předchozí nastavené datum pro první toxický senzor.
Pozn.:Kalibrační povinnost se vždy nastavuje v pořadí: toxický 1, toxický 2, LEL, O2.
9. Ke změně data příští kalibrace (kalibrační povinnost) 1-365 dní, stiskněte
požadovanou hodnotu.

dokud nenastavíte

10. Stiskněte k uložení zobrazované hodnoty. Detektor potom přejde k dalšímu senzoru.
Opakujte kroky 6-7 k nastavení kalibrační povinnosti pro zbylé senzory.
Jakmile kalibrační povinnost pro všechny senzory byla nastavena, detektor pípne 2x před nastavováním hranic
alarmů.
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Pozn:. Jestliže nestisknete žádné tlačítko během 5 vteřin, detektor automaticky uchová předešlé kalibrační data.

Nastavení hranic alarmů
24
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Nastavení hranic alarmů z výroby může být různé podle
regionu. Příklad ke uveden níže. Nastavte tak, jak požadujete.

Pozn:.
Alarmy mohou být nastaven kdekoliv v rozsahu detekce senzoru.
Jestliže nestisknete žádné tlačítko během 10 vteřin, detektor automaticky uchová předešlé nastavení.
Jestliže změníte nastavení alarmů, ale nestisknete žádné tlačítko
novou hodnotu.

během 10 vteřin, detektor zobrazí Err a vyřadí

Nastavení hranice TWA alarmu
Display ukáže nastavenou hranici TWA alarmu pro SO2:.

11. Jestliže chcete změnit nastavení TWA hranice pro tento senzor, stiskněte novou hodnotu. K uložení zobrazené hodnoty stiskněte

dokud display neukáže

.

Nastavení hranice STEL alarmu
Display ukáže nastavenou hranici STEL alarmu pro např. SO2:

11. Jestliže chcete změnit nastavení STEL hranice pro tento senzor, stiskněte
novou hodnotu. K uložení zobrazené hodnoty stiskněte

dokud display neukáže

.
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Nastavení dolní hranice alarmu
Display zobrazuje dolní hodnotu alarmu pro např. SO2:

12. Jestliže chcete změnit nastavení dolní hranice pro tento senzor, stiskněte
hodnotu. Stiskněte

dokud display neukáže novou

k uložení zobrazené hodnoty

Nastavení horní hranice alarmu
Display ukazuje horní hranice pro alarmu (horní alarm) pro např. H2S:

13. Jestliže chcete změnit nastavení horní hranice pro tento senzor, stiskněte

dokud display neukáže novou

hodnotu. Stiskněte
k uložení zobrazené např. hodnoty.
12. Hlášení Calibration Finished je zobrazeno ke konci kalibrace, hlášení Saving calibration je zobrazeno, když
kalibrace je kompletní.

Nastavení hranic zbylých alarmů
14. Opakujte předchozí kroky dokud nenastavíte hranice alarmu pro další senzory.
Po té co funkce nastavení všech alarmů je kompletní, zvukový alarm pípne 4x.

Konec kalibrace
15. Detektor zobrazí následující display a detektor se vrátí k normálnímu provozu.
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Ověření
Po kompletní kalibraci a detektor je v normálním provozu proveďte test detektoru. Pro test detektoru použijte jiný
plynový válec než ten který byl použit na kalibraci. Koncentrace plynu by neměla přesáhnout rozsah měření
senzoru. Potvrďte, že display ukazuje očekávané koncentrace.
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Deník událostí
Verze s Deníkem událostí (dále je DU) dovoluje zaznamenávat různé informace o provozu detektoru, takže uživatel
může vypracovat zprávu o provozu.
Datalog – více informací BW Technologies.

Kompatibilita MultiMediálníKarty
Standardní 32MB MMC karta je dodávána s detektorem s Deníkem událostí. Když kupujete další nebo jinou kartu,
BWT doporučuje kartu mezi 32MB a 256MB.
MMC kompatibilní s MMC specifikací budou vždy mít přesné slovo MultiMediaCard ne MMC napsáno na disku
nebo balení. Karty neobsahující tato přesná slova nejsou MultiMediaCard.
MMC není totéž co:
• MultiMedia card
• Multi Media card
• SmartMedia
• CompactFlash
• Memory Stick
MMC karty jsou dostupné přes prodejce.

Problémy s MMC
Varovné hlášení bude zobrazeno jestliže karta nebude vložena Note: No data card is installed. Karta není
požadována pro modely User Downloadable Datalloger.
Nová MMC karta je automaticky formátována když je instalována do detektoru. Při instalaci nové nebo vymazané
MMC karty do deníku událostí, detektor zobrazí „CARD IS BLANK“, potom detektor vytvoří automaticky formát
MMC karty.

Obnovení datových souborů
Jestliže MMC karta je omylem přeformátována nebo vymazána vaším počítačovou aplikací, data mohou být
obnovena.
Nejdříve: ujistěte se, že karta je instalována řádně ve čtečce karty. Jestliže data nejsou viditelná, ujistěte se že:
čtečka karty je viditelná v okně My computer
• jestliže ne, ověřte, že čtečka je instalována řádně a spojení je bezpečné
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•
•

v okně „Removable disk-výměnný disk“ se ujistěte, že všechny soubory All files jsou vybrány v File
Types field
reformátujte a obnovte smazané soubory

Umístěte MMC karu zpět do detektoru. Detektor bude reformátovat. Soubory by nyní měly být přístupné.
Jestliže nahraná data (Logfile.csv) ještě nejsou vidět:
• formátujte MMC kartu ve Windows
• vyjměte MMC kartu ze čtečky
• vložte MMC karu zpět do deníku událostí
• nechte MMC přeformátovat deníkem událostí
• vyjměte MMC kartu z deníku událostí (z přístroje)
• vložte MMC kartu zpět do čtečky
• vyberte ikonu My computer
• vyberte ovladač, který koresponduje se čtečkou karty
• nahraná data Recorded data file (Logfile0.csv) by nyní měla být viditelná
Jestliže data stále nejsou vidět, vložte MMC kartu do detektoru a zapněte ho. Display bude hlásit: Error.Data
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file has been deleted. Potom vám bude dána volba
smazat nebo obnovit data. Použijte

k vybrání možnosti. Stiskněte

k potvrzení výběru.

K obnovení dat vyberte „Restore“. Přístroj bude obnovovat data do MMC a detektor začne startovat.
K trvalému vymazání dat na MMC vyberte „Erase“. Display potom zobrazí: „Are You sure?“
Pozn.: Jakmile data jsou vymazána tímto způsobem, nemohou být obnovena
Stiskněte
k potvrzení volby nebo ke zrušení volby.
Jestliže vyberete zrušení mazací procedury display zobrazí: „Erase aborted“
Display potom zobrazí hlášení. Note:Card cannot be used pull the card to continue.
Vložte novou kartu nebo vymažte stará data. Po volbě vašeho rozhodnutí k vymazání dat na MMC nebo je
vložena nová karta, detektor se vrátí k normální činnosti.

Přímý Import do kompatibilních programů
Informace z tohoto bodu budou aplikovat pouze uživatelé,kteří nepoužívají E.D.M. plug-in. Následující
informace aplikují přímý import dat do Excelu nebo kompatibilních programů. K využití dat z deníků událostí
vložte kartu do počítačového adaptéru a otevřete datový soubor LOGFILE0.CSV použitím tabulkového
procesoru nebo databázového softwaru.
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Textový procesor a textový editor může být také použit, ale použití může být chudší, protože datové soubory
jsou větší než 16 MB.
Data jsou v CSV formátu. Pořádek dat je:
• Datum, den, čas
• toxické, výbušné, O2
• toxické TWA
• Kódy stavu, sériové číslo
Nahraná data zahrnují 8 jedno-písmenných stavových kódů. 8 kódů vyjadřuje kódy pro senzory H2S, CO, výbušné
a O2 , deník událostí, stav baterií a stav alarmů. Přehled většiny nejužívanějších kódů můžete vidět v tabulce A.

Import dat do kompatibilních aplikací
Informace z tohoto bodu budou aplikovat pouze uživatelé,kteří nepoužívají Fleet Manager plug-in.
Nahraná data mohou být nataženo do většiny tabulkových procesorů, databází, textových editorů nebo jejich
aplikací jako např.:
• Microsoft Excel 95, 98 a 2000
• Quattro Pro
• Lotus 1-2-3
• Microsoft Acces
• Microsoft Word

Stanovení kompatibility
K určení jestli vybraná aplikace je kompatibilní:
• Vložte MMC kartu do čtečky karet, potom
• Otevřete požadovanou aplikaci
• Použijte aplikace „File/open“ v nabídce menu k umístění a otevření datových souborů
Jestliže nahraná data jsou kompatibilní s aplikací otevřou se. Jestliže ne aplikace bude hlásit chybu v otevření
souboru.
Důležité
Některé aplikace mají vnitřní limit velikosti a nemusí nahrát kompletní data. Zkontrolujte specifikace použité
aplikace před použitím.

Tabulka 11

Kód

Vysvětlivka
Všeobecné kódy

_

normální činnost
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L
H
T
U
V
s
u
v
x
y
O
C
F
1
2
3
4
D
E
Z
P
F
_
B
K
L
H
T
M
C
Q
S
F
R

G
Kódy senzorů
dolní alarm
horní alarm
TWA alarm
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dvojitý alarm (dolní a TWA)
dvojitý alarm (horní a TWA)
STEL alarm
dvojitý alarm (dolní a STEL)
dvojitý alarm (horní a STEL)
trojitý alarm (TWA,STEL a dolní)
trojitý alarm (TWA, STEL a horní)
senzor je přetížen
Kalibrace
Vadný senzor
nastavení alarmu 1 (dolní alarm)
nastavení alarmu 2 (horní alarm)
nastavení alarmu 3 (TWA alarm)
nastavení alarmu 4 (STEL alarm)
Kalibrační povinnost (ve dnech)
Poslední kalibrace (ve dnech)
Auto-nulování
Kódy pumpy
alarm pumpy
vadná pumpa
Stav baterie
baterie OK
slabá baterie
kontrolní pípání zapnuto
Stav alarmů
dolní alarm
horní alarm
TWA alarm
více-plynový alarm
kalibrace
manuální vypnutí
automatické vypnutí
autotest selhal
hodiny a čas nefungují

osvětlení aktivováno

Pozn.: TWA záznam vyšší než 99 je nahrán jako OL.
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Údržba
Uchovávejte detektor v dobrých provozních podmínkách, provádějte následující základní údržbu jak uvedeno:
• Kalibrujte, provádějte „bump“ test a kontrolujte detektor v pravidelných intervalech
• Veďte provozní deník o údržbě, kalibraci a vyhlášených alarmech
• Čistěte vnější povrch vlhkým měkkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, mýdla nebo leštidla
• Neponořujte detektor do kapaliny
Výměna baterií
Varování!
K zamezení osobního ohrožení:
- Vyměňte baterie jakmile detektor vyhlašuje alarm slabé baterie
- Používejte pouze baterie doporučené BWT k zamezení osobního ohrožení
- Používejte pouze schválené baterie, řádně instalované v pouzdře detektoru
- Používejte pouze doporučené nabíječe. Nepoužívejte žádné jiné nabíječe. Nedodržení tohoto varování
by mohlo vést k požáru nebo explozi
- Nevyměňujte nebo nenabíjejte baterie v nebezpečném prostředí. To by vedlo k narušení zabezpečení
proti způsobení výbuchu přístroje a mohlo by vést k požáru nebo k výbuchu
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Vždy vypínejte detektor při výměně baterií

Pozn:. K uchování dlouhé životnosti baterií vypínejte detektor, když není používán
Tabulka 12 a obrázek 4 znázorňuje výměnu baterie ( k nabíjení nabíjecího paku, viz. GasAlertMicro5 Battery
charger manual – Návod k nabíječi).
1.
2.
3.
4.
5.

Otevřete zámek na spodku detektoru
Vyjměte bateriový pak z detektoru
Odšroubujte pomocí inbusu dva šroubky a otevřete bateriový kryt
Instalujte 3 alkalinové baterie a zašroubujte oba šroubky
Vložte celý bateriový pak zpět a zajistěte zámkem strana 49 angl. Verze

Tabulka 12. Výměna baterií
Položka
1
2
3
4
5
6
7

Popis
Detektor
Zámek
Bateriový pak
Bateriový kryt
2 Inbusy
Alkalinové baterie
Bateriový držák

Obrázek 4. Výměna baterie

Výměna senzoru a filtru senzoru
Varování!
K zamezení osobního ohrožení používejte pouze senzory speciálně vyrobené pro detektor. Viz. Kapitola „
Výměnné části a příslušenství“.
Každý senzor je vysoce odolný proti běžným výparům a plynům. Senzor se s největší pravděpodobností sám vyčistí
umístíme-li detektor do čistého prostředí a počkáme 10 až 30 minut.
Nevystavujte senzor výparům neorganických rozpouštědel (takové jako výpary z barev ) nebo organická
rozpouštědla.
Kapitola „Jestliže detektor nepracuje“ popisuje problémy jestliže senzor vyžaduje kalibraci nebo výměnu.
Tabulka 13 a obrázek 5 ilustrují jak vyměnit senzor nebo filtr senzoru.
1. Jestliže detektor je zapnut, vypněte ho
2. Vyjměte 2 upevňovací šrouby na spodku detektoru a odmontujte kryt senzorů (nebo, je-li vybaven – modul
pumpy)
3. Vyměňte filtr senzoru nebo vyměňte senzor(y).Senzor vyndávejte jemným kývavým pohybem
4. Vložte nový senzor(y) a ujistěte, že jsou vloženy správně
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Pozn.:detektor je konfigurován pro 1,2,3 nebo 4 senzory a může obsahovat atrapy senzorů pro jeden až čtyři pozice.
5.

Složte přístroj.

Kalibrujte detektor po jakékoliv výměně senzoru.
Tabulka 13. Výměna senzoru a filtru senzoru
Položka

Popis
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1
2
3
4
5

Kryt senzorů

Filtr senzorů
Senzory
Detektor
Upevňovací šrouby

Obrázek 5. Výměna senzoru nebo filtru pumpičky
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Fotoionizační detector (PID)
Části PID
Tabulka 14. Části PID senzoru
Položka
1
2
3
4
5

Popis
Kryt senzoru
Pouzdro elektrody
Difúzní bariéra
Lampa
PID senzor

Obrázek 6. Části PID senzoru
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Čistění lampy
Upozornění
Nikdy neberte lampu do holých rukou
PID lampa potřebuje být pravidelně čištěna (pomocí čistící soupravy). Přístup k lampě viz. obr. 6 a tabulka 14 a
následující instrukce.
1. Vezměte si jemné rukavice
2. Vyjměte lampu ze senzoru
3. Kápněte trochu metanolu na kousek bavlny a opatrně vyčistěte lampu
4. Po vyčistění složte senzor
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Výměna pouzdra elektrody
Vyměňte pouzdro elektrody, když je kontaminované. Přístup k pouzdru elektrody viz. obr. 6 a tabulka 14 a
následující instrukce.
1. Sejměte kryt senzoru
2. Vyjměte staré pouzdro elektrody
3. Instalujte nové pouzdro elektrody
Pozn.. Zajistěte, aby jste se nedotkli holými prsty difúzní bariéry a elektrod na spodní straně pouzdra
4. Umístěte kryt senzoru

Výměna lampy
Vyměňte lampu, když klesne pod akceptovatelnou úroveň. Přístup k pouzdru elektrody viz. obr. 6 a tabulka 14 a
následující instrukce.
1. Vyjměte starou lampu
2. Použijte ochranné rukavice před instalací nová lampy do mušle PID
3. Složte senzor
Strana 53 angl. verze

Instalace MMC/SDkarty
Obrázek 7 a tabulka 15 znázorňuje jak instalovat MMC/secure digital (SD) kartu.
1. Jestliže detektor je zapnut
2. Vyjměte pak s bateriemi (viz. obr3)
3. Nasuňte MMC/SD lícem dolů (kontakty dolů) do MMC/SD držáku
4. Nasaďte bateriový pak a zajistěte zámek
Tabulka 15 Instalace MMC/SD karty
Položka
1
2
3

Popis
Zadní strana detektoru
Bateriový pak
MMC/SD karta

Obrázek 7. Instalace MMC
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Jestliže detektor nepracuje
Elektronika detektoru je chráněna před změnami vlhkosti a agresivitou ovzduší. Jestliže nastane problém, zkuste
najít řešení v Tabulce 15.
Jestliže nejste schopni vyřešit správně problém, kontaktujte nebo svého dodavatele BWT
Tabulka 16. Rady pro odstraňování poruch
Problém

Možná příčina

Řešení

Detektor se nedá zapnout

Nejsou vloženy baterie
Vybité baterie
Poškozený nebo vadný detektor

Vložte baterie
Vyměňte baterie
Kontaktujte BW

Detektor spouští alarm
ihned při zapnutí

Senzor potřebuje stabilizovat

Používaný senzor: čekejte 60
vteřin
Nový senzor: čekejte 5 minut
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Alarm slabé baterie
Vyměňte baterie
Alarm senzor
Alarm pumpy

Autotest při spouštění selže

Detektor zobrazuje:
Clock error:using last
know time

Detektor nezobrazuje normální stav okolního vzduchu po
autotestu

Závažná chyba

Detektor neměří přesně

Kontaktujte BW

MMC/SD karta není vložena

Vložte MMC/SD kartu

MMC/SD karta, která je vložena
má kapacitu, která není
podporována detektorem

Vložte kartu, která má
kapacitu 32,64,128 nebo
256 MB

Detektor nekomunikuje
s MMC/SD kartou

Kontaktujte BWT

Závažná chyba

Kontaktujte BWT

Senzor není stabilizován
Detektor vyžaduje kalibraci
Zjišťovaný plyn je přítomen

Detektor nereaguje na
stisk tlačítek

Vyměňte senzor
Jestliže hadička na vzorky je
připojena, je zřejmě neprůchodná.
Pokud to tím není, vyčistěte
nebo vyměňte filtr pumpičky.

Baterie je vybitá
Detektor provádí operace,
které nejsou požadovány
Detektor vyžaduje kalibraci
Detektor je chladnější/teplejší

Používaný senzor: čekejte
60 vteřin
Nový senzor:čekejte 5 minut
Kalibrujte detektor
Detektor pracuje správně,
dodržujte zásady bezpečnosti práce
v rizikovém prostředí
Vyměňte baterii
Stisk tlačítka (jeho funkce) je
vyvolána automaticky,
když operace končí
Kalibrujte senzor
Nechte detektor přizpůsobit
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než okolní vzduch
se teplotě okolí před použitím
Filtr senzoru je blokován
Detektor nespouští alarm

Detektor občas vyhlašuje alarm
bez zjevného důvodu

Detektor se automaticky vypíná

Vyčistěte filtr senzoru

Hranice alarmu jsou nastaveny
nesprávně
Hranice alarmu jsou nastaveny
na nulu
Detektor je v kalibračním módu

Resetujte nastavení hranic
alarmu
Resetujte nastavení hranic
alarmu
Dokončete kalibrační
Proceduru

Úroveň okolní koncentrace plynu
je blízko hranice alarmu
nebo senzor je vystaven závanu
plynu
Nastavení alarmů je nepřesné
Chybějící nebo vadný senzor

Detektor pracuje normálně,
dodržujte zásady bezpečnosti
práce v rizikovém

Automatické vypínání je
aktivováno je-li slabá baterie

Vyměňte baterii

Resetujte nastavení alarmů
Vyměňte senzor
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Výměnné části a příslušenství

Platí vždy údaje v angl. verzi – není překládáno
Výstraha!
Používejte pouze specifikované výměnné části, aby jste se vyvarovali osobního ohrožení nebo zničení
přístroje.
Pro objednání částí nebo příslušenství uvedených v tabulce 17, kontaktujte BW Technologies.
Tabulka 17. Výměnné části a příslušenství, viz. angl. verze – není překládáno
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Platí vždy údaje v angl. verzi
Rozměry přístroje: 14,5 x 7,4 x 3,8cm
Váha: 370g
Pracovní teplota: -20°C až 40°C pro organické těkavé látky (VOC)
-20°C až 50°C pro ostatní plyny
Pracovní vlhkost:
O2 - 5% až 99% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Org. Těkavé látky (VOC) - 5% až 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Výbušné - 5% až 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Cl2 – 10% až 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
HCN, ClO2 - 15% až 95% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Ostatní plyny - 15% až 90% relativní vlhkosti (nekondenzující)
Pracovní tlak: 95 až 110kPa
Nastavení hranic alarmu: Různé podle regionu, možnost uživatelského nastavení

Specifikace

Rozsah měření:
CO: 0ppm – 500ppm po 1 ppm
H2S: 0ppm –100ppm po 1 ppm
O2: 0% - 30% po 1%
Výbušné: možnost nastavení pro:
0% - 100% LEL po 1%LEL nebo
0-5,0%% v/v metanu
PH3: 0-5,0ppm po 0,1 ppm
SO2: 0-100ppm po 1,0 ppm
Cl2: 0-50ppm po 0,1ppm
NH3: 0-100ppm po 1,0ppm
NO2: 0-99,9ppm po 0,1 ppm
HCN: 0-30ppm po 0,1ppm
ClO2: 0-1,0ppm po 0,01ppm
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O3: 0-1,00ppm po 0,01ppm
VOC:0-1000ppm po 1,0ppm
Typ senzoru:
H2S/CO: Twin plug-in electrochemical cell
O2: Plug-in electrochemical cell
Výbušné: Plug-in catalytic bead
Org. Těkavé látky (VOC): fotoionizační senzor (PID)
Další plyny: jednoduchý vkládaný elektrochemický senzor
Princip měření O2: Capillary controlled concetration sensor
Kapacita pumpy: 250ml/min
Podmínky alarmů:
TWA alarm, STEL Alarm, dolní hranice alarmu, horní hranice alarmu, více-plynový alarm,alarm senzorů, alarm
pumpičky, alarm slabých baterií, kontrolní pípání, alarm při automatickém vypnutí
Zvukový alarm:
95 dB měřeno ve vzdálenosti 0,3m , různě pulsující pípání
Vizuální alarm:
Dvojitá červeně svítící dioda (LED)
Display:
Alfa-numerický LCD
Osvětlení displaye:
Automaticky aktivováno kdykoli je nedostačující světlo k odečítání z displaye nebo při alarmu
Autotest:
Je prováděn při spouštění
Kalibrace:
Automatické AutoZero a AutoSpan
Uživatelské možnosti: Kontrolní pípání, zamčení dolního a horního alarmu, ochrana kódováním, aktivace/vyřazení
display módu „SAFE“, měření senzoru výbušných plynů (0-100LEL nebo 0-5,0%% v/v metan), vyřazení senzoru,
nastavení povinnost kalibrovat, TWA a STEL, nastavení koncentrace kalibračního plynu, nastavení periody STEL,
nastavení metody TWA, vypnout/zapnout automatické podsvětlení, nastavení data a času a četnosti ukládání dat pouze model s Deníkem událostí
Provozní doba baterií:
Měřeno při největším zatížení tj. detektor osaźen LEL nebo PID senzorem (velký odběr el. energie) a pumpou:
3 alkalinové články: 8-10 hodin
1 nabíjecí NiMH pak: 14-16 hodin

Schválené baterie:
Severní Amerika:
Nepřeloženo
Alkalinové:
Duracell MN1500
–20°C až +50°C, –20°C až +40°C
Energizer E91
–20°C až +50°C, –20°C až +40°C
Tyto baterie resp. jejich evropská verze jsou k dostání u dodavatele
NiMH nabíjecí:
M5 – BAT01 –20°C až +50°C
Nabíječ (možnost):
GasAlertMICRO5 nabíječ
Čas prvního nabíjení:
4 hodiny
Normální nabíjení:
3-4 hodiny
Schválení:
Viz. certifikáty dodané s detektorem (Prohlášení o shodě a certifikát ATEX – výbušné prostředí zóna 0)
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Všeobecné podmínky pro přístroj s deníkem událostí
Typ media: MMC (MultiMediaCard )
Velikost: 32 MB (standart), 64, 128 a 256 karty možné
Kapacita: 500 000 řádků dat, 4,4 měsíce v 5 vteřinových intervalech (při normálním pracovním týdnu)
Typ paměti: zajišťuje uchování „nejčerstvějších“ dat
Interval ukládání: jedno čtení každých 5 vteřin (standart)
Nahrávaná data:
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Čtení všech senzorů, podmínky všech alarmů, kalibrace,
označení událostí, stav baterií, stav pumpy, stav senzorů, kontrolní pípání, stav detektoru v čase a datumu pro každé
čtení a sériové číslo přístroje
Test MMC: vždy při spouštění

GasAlertMicro5 s deníkem událostí
Ovládání: nevyžaduje žádné intervence (automaticky)
Indikace: ikona zobrazuje, že deník událostí pracuje normálně, MMC karta není/hlášení poruchy
Kompatibilní s: desktop PC nebo laptop
Operační systém: Windows 95 nebo vyšší, Macintosh OS 8.6. nebo vyšší
Stažení: přes MMC/SD čtečku
Požadované software: tabulkový kalkulátor nebo databáze kompatibilní s CSV , Excel, Access, Quatro, etc.)
Alarm karty: Karta vadná nebo chybí
Podpora:
BW E.D.M. (Excel Datalog Manager): E.D.M. je software na platformě Excelu pro využití GasAlertMicro
uživatelského deníku událostí.
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