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Üzembe helyezési útmutató 
(csak megfelelő szakmai képzettséggel rendelkezők számára!) 

 
A fő riasztóegységet és az érzékelő(ke)t körültekintően helyezze el, hogy elkerülje a 
fizikai károsodásokat (mozgó gépezetek, ajtók, stb. okozta sérülések) vagy az extrém 
hőmérsékleti terheléseket (pl. fűtőtestek közelében), továbbá ne telepítse olyan helyre, 
ahol erős légáramlatnak vagy nedves, párás környezetnek vannak kitéve. 
 
Az érzékelők vezetékeit ne használja kültéren vagy két épület között légkábelként. Az 
érzékelők vezetékeit a táp- és telefonkábelektől legalább 500mm-re vezesse. (ld 
„Érzékelők telepítése” szakasz) 
 
A készülék védelme és helyes működése érdekében az egységet az útmutatóban leírtaknak 
megfelelően kell telepíteni. 
 
A készülék bekapcsolása után 3 percnyi késleltetést követően indul el a rendszer. Ez idő 
alatt az érzékelők felmelegszenek a gáz érzékeléséhez megfelelő hőmérsékletre. Két 
szintű egység esetén a készülék riasztópanelén felvillanó zöld LED jelzi, hogy a rendszer 
üzemkész. Egy szintű egység esetén a zöld fény bekapcsolás után rögtön világítani kezd. 
Hosszabb ideig tartó tárolás vagy kikapcsolt állapot esetén a rendszer aktiválása 
meghaladhatja a 3 percet. A késleltetési idő letelte után a riasztások aktiválódnak. A 
sziréna deaktiválható, amíg a környezet normál állapotba nem kerül. (a deaktiválás a 2 
szintű egységek esetén kulccsal, 1 szintű rendszer esetén a kábel vagy a JP1 jumper 
eltávolításával történik)  
 
1. Távolítsa el a készülék borítását. Szerelje a vezérlőegységet egy megfelelő helyre 

(fenti tudnivalók figyelembe vételével) 
 
2. Távoli érzékelők bekötése: 
Kösse az érzékelő tápvezetékét (standard 4-eres riasztókábel, az alábbi leírás szerint) az 
érzékelő CN1 sorkapocshoz a vezérlőegység 1,2,3 és 4 pozícióin. A kábel vezesse át a 
tömítésen egészen az 1. számú távoli érzékelőig. 
 
Standard érzékelők: 
 
Távolítsa el az 1. számú érzékelő borítását és kösse az érzékelőkábel másik végét a CN1 
sorkapocs 1, 2, 3 és 4 pozícióihoz.. Szerelje fel az érzékelő dobozt. Helyezze vissza a 
borítást. Ismételje meg a műveletet a 2-6 érzékelők esetén is (a rendszer összeállításától 
függően). 
Ügyeljen arra, hogy az érzékelők 1-4 pozíciójú bekötései a vezérlőegység megfelelő 
számozású sorkapcsaihoz legyenek csatlakoztatva. Ellenkező esetben a rendszer 
hibásan fog működni. 
 
Érzékelő kábel maximális hossza (Európa – 230V rendszerek): 
1-2 csatornás rendszerek: 40m négyeres kábel 0,2 mm2 (max. 3,52 Ohm/ér) 
3-6 csatornás rendszerek: 100m négyeres kábel 0,2 mm2 (max. 8,8 Ohm/ér) 

 
 



3. Külső sziréna és szabad 12V DC kimenet (csak 3-6 csatornás rendszerek 
esetében): 

12V-os sziréna bekötése: A pozitív csatlakozót a C11-es sorkapocs „+12V” jelzésű 
csatlakozásába, a negatív csatlakozót pedig a középső, „BUZZ” feliratú csatlakozáshoz 
kösse. 
A szabad kimenet (12V DC, 100mA) részére a C11-es sorkapocs „+12V” és „0V” jelzésű 
csatlakozásai állnak rendelkezésre. Ezt a 12V-os kimenetet pl. egy külső relé vagy 
mágnesszelep kapcsolásához használhatjuk. Bekötése az alábbiak szerint történik: 
 
A CN11-es sorkapocs „+12V” csatlakozóját kösse össze a szabad kapcsoló COM-
csatlakozójával. A CN11-es sorkapocs „0V” feliratú csatlakozóját kösse az N/O (munka) 
vagy N/C (készenléti) jelű kapcsolócsatlakozókhoz (annak megfelelően, hogy a 12V-os 
kimeneti jel a riasztási idő alatt, vagy a készenléti időben legyen-e aktív). 
 
4. Feszültségmentes relék 
10A @ 120 / 230 VAC 
 

CN5: Alacsony szintű riasztás 1-2 csatornás rendszerek:  
CN4: Magas szintű riasztás 
CN10: Alacsony szintű riasztás 3-6 csatornás rendszerek:  
CN9: Magas szintű riasztás 

 
Figyelem: 1 riasztási szintű rendszerek esetén csak a magas szintű riasztási relék 
találhatók meg. 
 
Bármely érzékelő magas szintű riasztása esetén egy esetleges alacsony szintű riasztás 
felülíródik, azaz csak a CN4 ill. CN9 kapcsokon lévő bekötések lépnek működésbe. 
 
A munka (N/O) és készenléti (N/C) megnevezések a normál készenléti állapotban lévő 
készülékre vonatkoznak. 
 
Csatlakoztassa a COM illetve az N/O és/vagy N/C sorkapcsokat. 
 
 
Két riasztási szintű, 3-6 csatornás rendszerek esetén a magas szintű riasztás reléje a 
vezérlőegység alátétlemezén található JP1 huzalhíd megfelelő konfigurációjával normál 
vagy kimaradásbiztos üzemre állítható (ld bekötési ábra). 
 
5. Hálózati bekötés: 

 
Csatlakoztassa a 0,75 mm2 átmérőjű flexibilis, 3-eres tápkábelt a CN3 sorkapocs (1-2 
csatornás rendszerek esetén) illetve a CN7 sorkapocs (3-6 csatornás rendszerek esetén) L 
(fázis) és N (nulla) jelű csatlakozóiba és kösse a földelést a készülékdobozra. Ellenőrizze, 
hogy a földelés megfelelő-e. 
 
Figyelem: a hálózati csatlakoztatáshoz a normáknak megfelelő, kereskedelmi forgalomban 
kapható hálózati kábelt, kapcsolót és biztosítékot (2A vagy 5A olvadóbiztosíték), vagy az 
egyéb, helyi előírásoknak megfelelő csatlakozót használjon. A tápkábel hossza nem 
haladhatja meg a 3 métert. 
 



Európában csak a normáknak megfelelő (HAR-, vagy CENELEC-engedéllyel rendelkező) 
tápkábelek használhatók! 
 
Amennyiben a hálózati biztosíték cseréje szükségessé válik, használjon  20 mm-es 50mA / 
250 V biztosítékot. 
 
230V –os rendszerek 
1-2 csatornás   20mm T50mA 230V 
3-6 csatornás   20mm T160mA 230V 

 
A kábelvájatok záródugóját csak akkor távolítsa el, ha az adott vájatot valamely 
vezetékhez használja. 
 
A bekötések hosszát úgy válassza meg, hogy húzófeszültség fellépése esetén először a 
fázis és nulla vezetékek terhelődjenek, és csak ezután kerüljön sor a földelés 
igénybevételére. 
 
Érzékelő beépítése 
 
Ügyeljen rá, hogy az érzékelők és a központi egység közötti vezeték hossza megfelelő 
legyen. 
 
A mellékelt érzékelő minden esetben maximálisan érzékeny a figyelendő gáz jelenlétére. 
 
Ugyanakkor nem lehet teljes mértékig kizárni az esetleges egyéb, magas koncentrációban 
jelenlévő gáz halmazállapotú anyagokból eredő téves riasztásokat sem. Amennyiben 
fennáll a lehetősége, hogy ilyen idegen gázok is jelen vannak, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy egy megfelelő, többszörös érzékenységgel 
rendelkező érzékelőt szállíthassunk Önnek. Ilyen jellegű, abnormális felhasználási 
helyzetek fordulhatnak elő pl. 
- Oldószerek ill. lakkok párolgása a gépházban történő karbantartási munkák során, 

vagy hűtőközegek szivárgása 
- Gyümölcsérlelő vagy –tároló helyiségekben az ott fellépő gázmozgások során (pl. 

banán/etilén, alma/széndioxid, stb.) 
- Magas helyi kipufogógáz koncentráció (szénmonoxid, CO2) belső égésű motorral 

rendelkező targoncák szűk helyen vagy az érzékelő közvetlen közelében történő 
üzemeltetésekor. 

 
Az ilyen téves riasztások számának alacsonyan tartása érdekében a központi egységet egy 
késleltetési funkcióval láttuk el. 
 
Az érzékelők optimális számát és elhelyezését illetően nincsenek „kötelező érvényű” 
szabályok, ezért nem állapítható meg minden további nélkül. Néhány alapelv azonban 
létezik, amelyek megkönnyítik a felhasználó dolgát. A legtöbb előírás bizonyos fokú 
túlbiztosítást tartalmaz, azaz inkább legyen több érzékelő, mint kevesebb. 
 
Alapvetően két különféle érzékelő-konfigurációt különböztethetünk meg. A „pontszerű” 
gyűjtésnél az érzékelőket a várható emissziós források közvetlen közelébe telepítjük. A 
„perifériás” gyűjtés esetében a veszélyeztetett terület köré helyezzük el (ezek egyúttal 
helyezkedhetnek el pontszerűen is). A megfelelő konfiguráció megválasztása az adott hely 



jellegétől és körülményeitől függ. Azonban minden esetben vegye figyelembe az alábbi 
feltételeket: 
Az olyan érzékelőket, amelyek 1-nél nagyobb gázsűrűségű (azaz levegőnél nehezebb) 
gázok gyűjtésére vannak, a padló közelébe szerelje fel. Ilyen gázok lehetnek pl. a bután, 
folyékony gázok és a xylol. 
A levegőnél könnyebb gázok (pl. hidrogén, metán, ammónia, stb.) figyeléséhez az 
érzékelőt megfelelő magasságba (pl. zárt helyiségek esetén plafon közelébe) kell 
felszerelni. Vegye figyelembe ugyanakkor, hogy pl. az ammónia nagyon alacsony 
hőfokon (pl. hűtőkamrák) nehezebbé válik, mint a levegő. 
 
A kültéri érzékelők felszerelésénél fentieken túl a helyi időjárási viszonyokat is 
figyelembe kell venni. Az érzékelőket mindig széliránynak háttal és megfelelő eső- és hó 
elleni védőburkolattal ellátva kell felszerelni. Trópusi területeken az eső akár 30 cm 
magasra is visszacsapódhat, így a nehéz gázokhoz telepített érzékelőket is ennek 
megfelelően magasabbra kell telepíteni. Figyelembe kell venni továbbá az épületek, 
tartályok és egyéb akadályok szélirányra gyakorolt hatását. Ne feledje, hogy a gázok a 
tetőrésekben, gödrökben, árkokban, stb. összegyűlhetnek. 
 
Ipari létesítményekben elsősorban a kazánok, kompresszorok, nagy nyomású gáztartályok, 
gázpalackok vagy csővezetékek közvetlen környéke jön szóba, mint az érzékelők 
telepítésének lehetséges helyszínei. Szivárgások leggyakrabban először a szelepek, 
csatlakoztatott eszközök, csőperemek, T-idomok, be- és kiömlőnyílások környékén lépnek 
fel. Ugyanakkor az érzékelőt ne telepítse túl közel a nyomással rendelkező helyekhez, 
hogy a gáz felhőt tudjon képezni (ellenkező esetben előfordulhat, hogy a nyomással 
érkező gáz elszökik az érzékelő mellett anélkül, hogy az beriasztana). 
 
Az érzékelők számával ne spóroljon. Egy gázszivárgás esetén lehet, hogy pont a hiányzó 
érzékelő lenne a legfontosabb! 
 
Kalibrálás 
 
A berendezéseket és a hozzájuk tartozó, az igényelt gáztípusnak megfelelő érzékelők 
gyárilag vannak kalibrálva, utólagos igazítást nem igényelnek. Amennyiben a helyi 
előírások megkövetelik a helyszíni kalibrálást, úgy tudunk szállítani kalibráló-szettet. 
 
Üzembe helyezés 
 
Az érzékelők és a központi egység sikeres beszerelése után helyezze hálózati feszültség 
alá a készüléket. Ekkor egy 3 perces bekapcsolási késleltetésnek kell következnie, amíg az 
érzékelők bemelegszenek. A késleltetés letelte után kigyullad a zöld kontroll-LED. A 
készülék ekkor készen áll a gázszivárgások észlelésére. 
 
Az egyes érzékelők működését úgy ellenőrizheti, hogy az érzékelőt a megfelelő gáz kis 
mennyiségével érintkezteti. Erre ki kell gyulladjon a megfelelő LED, és meg kell 
szólaljon a beépített vagy a külső sziréna. A riasztás mindaddig aktív marad, amíg az adott 
gáz jelenléte meg nem szűnik. Ekkor a készülék visszaáll a készenléti állapotra, azaz csak 
a zöld kontroll-LED világít. 
 



Az automatikus újraindítás (reset) funkcióval ellátott készülékeknél semmilyen 
felhasználói beavatkozásra nincsen szükség. Riasztás után a készülék automatikusan 
visszaáll, amint az érzékelő nem talál több gázt a levegőben. 
 
A kézi újraindítás (reset) funkciós készülékeket a Reset gomb megnyomásával lehet 
alapállapotba helyezni. Ezt legkorábban a gáz jelenlétének teljes megszűnését követő 30 
mp után lehet megtenni. 
 
A téves riasztások elkerülése érdekében a rendszer beépített késleltetéssel rendelkezik, 
amely biztosítja, hogy riasztás a gáz első érzékelését követő meghatározott időintervallum 
után következik be. Ez az intervallum alacsony szintű riasztásnál (2 riasztási szintű 
készülékek esetén) 1-15 mp, magas szintű riasztásnál (1 vagy 2 riasztási szintű készülékek 
esetén) 25-30 mp. 
 



Felhasználói útmutató 
 
 
A készülék a helyes telepítést követően készen áll a szivárgás figyelésére. 
 
A készülék biztonsági funkcióinak megtartásához pontosan be kell tartani a szerelési 
útmutatót. 
 
A készülék az alábbi környezeti feltételek mellett működik helyesen: 
 
Hőfok: -20°C és +50°C között 
Páratartalom: 0-95% (nem kondenzáló) 
 
A készülék bekapcsolása után el kell teljen a 3 perces késleltetés mire a készülék aktívvá 
válik. Ez idő alatt az érzékelők felmelegednek a szivárgásriasztáshoz szükséges hőfokra. 
Amint a készülék előlapján felvillan a zöld LED, a készülék üzemkész. 
 
Az egyes érzékelőkön is található 1-1 zöld LED, ami jelzi, hogy az érzékelő kap 
tápfeszültséget. 
 
A téves riasztások számának minimalizálása érdekében a rendszer beépített késleltetéssel 
rendelkezik, amely biztosítja, hogy riasztás a gáz első érzékelését követő meghatározott 
időintervallum után következik be. Ez az intervallum 1 riasztási szintű készülékek esetén 
kb. 3 perc. A 2 riasztási szintű készülékek esetében a késleltetés alacsony szintű 
riasztásnél 1-15 mp, magas szintű riasztásnél 25-30 mp. 
 
 
A készülék ellenőrzése 
 
Ajánljuk, hogy rendszeres időközönként gázpróbával ellenőrizze, hogy minden érzékelő 
kifogástalanul működik-e. 
 
Utólagos kalibrálás 
 
A rendszerre a hosszú távú stabilitás jellemző, ezért ha a helyi előírások külön nem 
követelik, nincs szükség utólagos kalibrálásra. 
 
Üzemállapotok: 
 
Készenlét:  csak a zöld kontoll-LED világít. A rendszer nem érzékel gázszivárgást. 
   Amennyiben a zöld LED kialszik, a készülék tápellátása megszűnt. 
 
2 riasztási szintű készülékek 
 
Alacsony szintű riasztás: A riasztási táblán egy vagy több sárga LED világít. A beépített 
sziréna szaggatott hangjelzést ad, ezzel egy időben bekapcsol a szabad alacsony riasztás 
kapcsoló. Ez azt jelenti, hogy egy vagy több érzékelő enyhe gázterhelést észlel(t). 
 



Magas szintű riasztás: A riasztási táblán egy vagy több piros LED világít. A beépített 
sziréna folyamatos hangjelzést ad, ezzel egy időben bekapcsol a szabad magas riasztás 
kapcsoló. Ez azt jelenti, hogy egy vagy több érzékelő erős gázterhelést észlel(t). 
 
Karbantartáshoz a sziréna kikapcsolható. Két riasztási szintű készülékek esetében ez egy 
kulccsal történik. Az egy riasztási szintű készülékeknél ehhez konfigurálni kell a központi 
egység egyik huzalhídját. A huzalhíd elhelyezkedését a bekötési ábrán találja (külön az 1-
2 csatornás és a 3-6 csatornás rendszerekhez). 
 
Újraindítás riasztás után 
 
Az automatikus újraindítás (reset) funkcióval ellátott készülékeknél semmilyen 
felhasználói beavatkozásra nincsen szükség. Riasztás után a készülék automatikusan 
visszaáll, amint az érzékelő nem talál több gázt a levegőben. 
 
A két riasztási szinttel rendelkező készülékek esetén az alacsony szintű riasztást követően 
a készülék automatikusan visszaáll alapállapotba, amint a gázkoncentráció a riasztási érték 
alá csökken. Magas szintű riasztás esetében azonban kézzel kell (a Reset gomb 
megnyomásával) visszaállítani a rendszert. Ezt legkorábban 30-60 másodperccel a 
gázkoncentráció határérték alá csökkenését követően lehet megtenni. 
 
A kézi újraindítás (reset) funkciós készülékeket a Reset gomb megnyomásával lehet 
alapállapotba helyezni. Ezt legkorábban a gáz jelenlétének teljes megszűnését követő 30 
mp után lehet megtenni. 
 



Hibakeresés 
 
Riasztótábla: 
 
Tünet:  a táblán az összes jelzőfény kialudt 
 
Oka:  1. megszűnt a tápellátás (ellenőrizendő!) 
  2. kiolvadt a biztosíték (szóljon a karbantartóknak) 
  3. a készülék még nem melegedett be (bekapcsolás után várjon 3-4 percet) 
 
Tünet:  piros jelzőfény világít, de nincs riasztás 
 
Oka:  Bekötési hiba, vagy érzékelőhiba (szóljon a karbantartóknak). Megfelelő 

bekötés és hibátlan érzékelő esetén valószínűleg elállítódott kalibrációs 
feszültségosztó. Ez esetben azt vissza kell állítani az eredeti állásba. 

 
 
Érzékelő: 
 
Tünet: Az érzékelő zöld jelzőfénye nem világít 
 
Oka:  Bekötési hiba vagy érzékelőhiba (szóljon a karbantartóknak) 
 
 



 



 
  



 



 


