Manual Utilizare
User manual
Detector de gaz
Gas detector
FDG 1

Kit de livrare
Gaz detector FDG 1, batere, cutie, manual utilizare.

INSTRUCTIUNI SIGURANTA
Urmãriti instrucþiunile din manualul de utilizare.
. Citiþi cu atenþie manualul de utilizare înainte de a începe operaþiunile.
Utilizaþi instrumentul de mãsurare la locurile de muncã numai.
Nu deschideþi carcasa instrumentul. Reparaþiile ar trebui sã fie efectuate de
cãtre atelierele autorizate numai.
Vã rugãm sã contactaþi dealerul local.
Nu scoateþi etichetele de avertizare sau instrucþiuni de siguranþã. Pãstraþi
instrumentul departe de copii.
Pãstraþi-vã întotdeauna instrumentul uscat. În cazul în care instrumentul a
fost adus de la o zona rece într-o zonã caldã, aþteptaþi pânã când aceasta
a ajuns la temperatura ambiantã înainte de a porni, altfel condensul poate
distruge instrumentul.
Porniþi instrumentul numai într-o atmosfera fara gaz.
Este recomandat pentru a verifica funcþiile de instrument în mod regulat, þi
anume cu o brichetã.

Utilizarea prevãzutã a INSTRUMENTULUI
• Detectarea de gaze cu indicaþie LED-uri si semnal acustic
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CARACTERISTICI
• de detectare a scurgerilor cu LED-uri vizualã Indicatie
• Senzorul de precizie detecteazã cele mai mici scurgeri
• Timp de raspuns rapid interval de 2 secunde
• Include telefonic jack
• Sensibilitate: 50 ppm (metan) / (ppm = pãrþi pe milion)
• 16 "sonda
• Detecteazã tipuri de gaz: gaze naturale, propan, butan, metan, acetonã,
alcool, amoniac, abur, monoxid de carbon (nu la cantitate), benzina, kerosen,
hidrogen sulfurat, fum, solventi industriali, diluant lac, nafta

INTRETINERE SI CURATARE
• Manevraþi cu grijã instrumentele de mãsurare.
• Curãþaþi cu o cârpã moale numai dupã orice utilizare. Dacã o cârpã
umedã necesarã., umeziti cu puþinã apã.
• În cazul în care instrumentul este umed, curatati-l þi uscati-l cu atenþie.
Ambalati-l numai dacã este perfect uscat.
• Transportul în original container / numai el.
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DATE TEHNICE
Senzitivitatea
Sensor
Timp initializare
Timp raspuns
Ciclu
Lungime sonda
Sursa alimentara
Timp operare
Alarma
Dimensiuni
Greutate

50 ppm (methan)
semiconductoare de putere scãzutã
aprox. 60 seconds
pana la 2 seconds
continuu
16“
3 x C alkaline
8h
visibla si alarma acustica pana la 10 % LEL*
pentru metan
221 x 72 x 46 mm
498 g

* LEL: = Limita inferioarã de explozie; concentraþie minimã de un gaz combustibil pentru ardere,
atunci când sunt expuse la o sursã de aprindere.

TASTATURA
1) Senzor
2) Alarma-LED
3) ON/OFF LED
4) ON/OFF buton
5) Mufa casca
6) Buton senzitivitate
7) Maner
8) Capac Baterii
9) Agatatoare Sonda
10) Gooseneck
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BATERII
Este necesar sã înlocuiþi bateria în cazul în care:
• LED-ul verde (Ready), nu se aprinde
• instrumentul nu aratã nici o activitate dupã pornire.
Pentru a înlocui bateria Deschideþi capacul bateriei, scoateþi bateriile vechi
þi se înlocuieþte cu altele noi (aveþi grijã de polaritate). Închideþi capacul
bateriei din nou.
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OPERAREA
Nota
Porniti detectorul in atmosfera fara Gaz !
Porniþi instrumentul prin alunecarea butonului ON / OFF la dreapta - în aer
curat.
Sensibilitatea de control ar trebui sã fie setat la minim.verde LED (Ready) se
va aprinde þi va suna alarma.
Dupã pornirea detectorului pentru prima datã, instrumentul va rula prin
intermediul unei preinitializari þi a perioadei calibrare pentru aproximativ 60
de secunde.
În aceastã perioadã, alarma nu va arãta nici o scurgere de gaz, dar acest
sunet apartine perioadei de calibrare.
Verificarea Functionarii
De fiecare data cand detectorul este folosit, ar trebui sã ruleze mai întâi o
verificare rapidã a funcþie:
Rotiþi butonul de sensibilitatea instrumentului la minim þi expune senzorul la
o sursã de gaz, ex. o. brichetã.
Acum alarma ar trebui sã sune.
Conditii Optime
Rezultate optime de mãsurare vor fi realizate în urmãtoarele condiþii:
Temperatura
0 ° C pânã la 50 ° C
Aer umiditate
10 pânã la 90% RH
Detectarea de scurgere de gaz
Porniþi instrumentul þi rotiþi butonul de sensibilitate la minimul a maximã
pânã la un sunet lent bifeaza pornirea (ajustarea sensibilitate).
Muta acum detectorul spre suspectatã scurgerea. În cazul în care
instrumentul detecteaza o concentrare mai mare de gaze frecvenþa
sunetului de alarmã va creþte.
Alarma LED-ul începe sa se aprinda va creþtere in intensitate sunetul,
alarmei va deveni mai tare.
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Casca
În cazul în care situaþia impune o funcþionare silenþioasã sau în cazul în care
zgomotul de fond face sa fie dificil sã auziþi difuzorul încorporat ar trebui sã
utilizaþi o cascã. Conectaþi mufa de cãþti sa se aprinda mufa
corespunzãtoare de pe instrument - acum sunetul de alarmã poate fi mai
uþor de urmat.

GARANTIA
Acest produs este garantat de cãtre producãtor cãtre cumpãrãtorul iniþial
sã fie liber de defecte de material þi manoperã, în condiþii normale de
utilizare pentru o perioadã de doi (2) ani de la data cumpãrãrii. În timpul
perioadei de garanþie, þi la prezentarea dovezii de cumpãrare, produsul va
fi reparat sau înlocuit (sa se aprinda acelaþi model sau similare de la
producatori opþiune), fãrã platã, fie pentru componente sau manoperã. În
cazul unui defect vã rugãm sã contactaþi distribuitorul de la care aþi
achiziþionat iniþial acest produs. Garanþia nu se va aplica la acest produs,
în cazul în care a fost utilizat în mod abuziv, abuzat sau modificatã. Fãrã a
limita cele de mai sus, scurgere a bateriei, de îndoit sau renuntarea la
unitate sunt considerate a fi defecte care rezultã de utilizare
necorespunzãtoare sau abuzivã.

CONFORMITATE CE
Instrumentul are marca CE în conformitate cu EN 61000-6-3:2001, EN
61000-6-1:2001.
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ACCEPTABILITATE electromagneticã (CEM)
• Acesta nu poate fi complet exclus faptul cã acest instrument va deranja
alte instrumente (de exemplu, sisteme de navigaþie);
• va fi deranjat de alte instrumente (de exemplu, intensiv electromagnetice
radiaþii în apropiere instalaþii industriale sau emiþãtoare radio).

EXCEPTII DE RESPONSABILITATE
Utilizatorul acestui produs este de aþteptat sã urmeze instrucþiunile date în
utilizare manualul de . Deþi toate instrumentele in depozitul nostru în
perfectã starea þi reglate, utilizatorul este de aþteptat sã efectueze periodic
verificãri de precizie a produsului þi a performanþei generale.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã responsabilitatea de
Rezultate obþinute de o utilizare defect sau intenþionate sau de abuz, inclusiv
orice daune directe, daune indirecte, în consecinþã, þi pierderea de profit.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate pentru
daune indirecte, precum þi pierderi de profit de orice dezastru (cutremur,
furtunã, inundaþii etc), incendiu, accident, sau un act de o terþã parte þi / sau
o utilizare în alte condiþii decât de obicei.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate pentru
orice prejudiciu, þi pierderi de profit ca urmare a unei modificãri de date,
pierderea de date þi întreruperea de afaceri etc, cauzate de folosirea
produsului sau a unei inutilizabil produs.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate pentru
orice prejudiciu, þi pierderi de profit cauzate de utilizarea, altele decât a
explicat în manualul de utilizare al utilizatorilor .
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate pentru
prejudiciile cauzate de circulaþie sau de acþiune greþitã din cauza conectarea
cu alte produse.
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