راهنمای نصب دتکتور منواکسید کربنPCD-220
-1معرفی:
ایي هحصَل ثب ثْرُ گیری از پردازًذُ داخلی ٍ دٍ ػذد سٌسَر ًطت یبة جْت وطف ٍ اػالم ًطت گبز هٌَاوسیذ ورثي در هحیط هی ثبضذ .
ّوچٌیي ایي دتىتَر دارای ثبتری پطتیجبى ٍ 9لتی هی ثبضذ.
-2مشخصات فنی:
مدل
ولتاژ عملکرد
جریان حالت بیکاری
جریان در حالت آالرم
بازر
خروجی آالرم
حساسیت
دمای کاری
رطوبت کاری
ابعا د
مطابق با استاندارد

Model No.

PCD-220
AC 100-240V +9V Back up
Rechargeable Batt

Operating Voltage
Quiescent Current
Alarm Current
Buzzer
Alarm output
Sensitivity
Working Temp.
Working humidity
Dimension
Standard

≤ 70mA
≤ 140mA
85 dB in 1m
Relay N.O /12V /Buzzer /LED
150PPM(±80PPM) Within 3 Minutes

-10° C ~ 55° C
10% ~ 95 % RH
118 * 82 * 43 mm
GB15322/ EN50291 / UL2034

-3معرفی چراغ ها و دکمه ها :
ًطبًگر CO indicator
زرد

سجس

ًطبًگر
لرهس

ٍضؼیت
هذ آهبدُ ثِ وبر()WARM UP

چطوه زى
چطوه زى
رٍضي

ّطذار ًطت هٌَاوسیذ ورثي
ًمص فٌی سٌسَر هٌَاوسیذ ورثي

رٍضي

تویس وردى سٌسَر هٌَاوسیذ ورثي

دووِ رٍی دتىتَر جْت تست ػولىرد سٌسَر  COدتىتَر هی ثبضذ.
توجه  :زهبى ضرٍع ثِ وبردتىتَر  3الی  5دلیمِ هی ثبضذ.
ثؼذ از اتصبل ثرق ٍ رٍضي وردى دتىتَر ) LED (Power indicatorرٍضي خَاّذ ضذ ٍ) LED (CO indicatorثرای چٌذ ثبًیِ ثِ صَرت
لرهس چطوه زى خَاّذ ثَد ٍ از ثبزر صذای  Diضٌیذُ هی ضَد سپس دتىتَر ثِ هذت  3الی  5دلیمِ ٍارد حبلت وبری تست خَدوبر ضذُ ٍ CO
 indicatorثِ حبلت سجس چطوه زى خَاّذ ثَد سپس دتىتَر در حبلت ًرهبل وبری لرا هی گیرد ٍ  Power indicatorثِ صَرت سجس
رٍضي ثبلی خَاّذ هبًذ ٍ  CO indicatorخبهَش خَاّذ ثَد.
-4نحوه نصب:
پیطٌْبد هی ضَد هطبثك ضىل  ,دتىتَر در فبصلِ  0.3mالی  1.0mاز سمف ٍ در داخل ضؼبع  1.5mاز هٌجغ تَلیذ هٌَوسیذ ًصت ضَد.

-5سیم بنذی:
سین لرهس ٍ سیبُ :خرٍجی  12VDCهی ثبضذ وِ ثب اػالم ّطذار دتىتَر فؼبل هی گردد.
سین سجس ٍ ًبرًجی ٍ زرد :در ٍالغ خرٍجی ّبی رلِ ) (COM, NO,NCهی ثبضذ وِ ثب اػالم ّطذاردتىتَر تغییر ٍضؼیت هی دٌّذ ٍ ثستِ ثِ ًیبز
هصرف وٌٌذُ هَرد استفبدُ لرار هیگیرًذ .سفیذً ˛ COM:برًجی ˛ NO:زردNC:
ٍ یب ثِ جبی سِ سین˛ دو سیم سبز و سفید وجود دارد که خروجی رله)  ( NO, COMمی باشد.
هالحظبت:
 -1ثِ هىبى صحیح ًصت دتىتَر هطبثك ثخص ًصت تَجِ ًوبییذ.
 -2ثؼذ از اتصبل دتىتَر ثِ ثرق ضْر̨ دتىتَر ًیبز ثِ زهبًی حذٍد  5 -3دلیمِ دارد تب ٍارد ٍضؼیت آهبدُ ثِ وبر گردد.
 -3سٌسَر داخلی دتىتَر ثِ صَرت هذاٍم تَسط هذارات داخلی از ّرگًَِ آلَدگی تویس هی گردد در طی ایي فرآیٌذ چراؽ هرثَط ثِ CO
رٍضي هی گردد.
 -4در صَرت ثرٍز ّرگًَِ ایراد در سٌسَرّبی ًطت گبز ٍ هٌَاوسیذ ورثي چراؽ هرثَط ثِ ّر سٌسَر ثِ صَرت زرد رًگ در آهذُ ٍ ثبزر
فؼبل هی گر دد .در صَرت ثرٍز ایي هطىل اثتذا دتىتَر را از ثرق خبرج وردُ ٍ دٍثبرُ هتصل ًوبییذ در صَرت ػذم رفغ هطىل ثب هروس
خذهبت پس از فرٍش توبس حبصل فرهبییذ.
ّ -5ر  6هبُ تَصیِ هی گردد دتىتَر هَرد تست صحت ػولىرد لرار گیرد.
 -6ثذیْی است ایي ٍسیلِ تٌْب هی تَاًذ حَادث ًبضی از ًطت گبز را وبّص دادُ ٍ استفبدُ وٌٌذُ ثبیذ در وٌبر استفبدُ از ایي ٍسیلِ
هالحظبت ایوٌی را ثِ طَر وبهل در ًظر ثگیرد.
 -7جْت تست دتىتَر ̨ هی تَاى ثب یه ػذد فٌذن همذاری گبز ضْری ٍارد هحفظِ دتىتَر ًوَدُ ٍ از صحت ػولىرد دستگبُ هطوئي
گردیذ جْت تست ػولىرد سٌسَر  COاز دووِ تؼجیِ ضذُ در وٌبر دتىتَر استفبدُ ًوبییذ.
 -8از ًصت دتىتَر در ًسدیىی هٌبثغ ایجبد ثبد (پٌجرُ˛ وَلر ̨ في ّب ̨ هٌجغ ثخبر ٍ ثخبرات چرة) خَدداری فرهبییذ.
-9

در پطت دتىتَر هحفظِ ای ثرای لرار دادى ثبطری پطتیجبى تؼجیِ ضذُ است .ثرای ایي هٌظَر از ثبطری ٍ 9لت هی تَاى استفبدُ ًوَد.
نگهذاری:
تَصیِ هی گردد ّر  3هبُ یىجبر ثب استفبدُ از یه ثرس یب پبرچِ تویس ٍ همذاری هبدُ ضَیٌذُ دریچِ ٍرٍدی دتىتَر تویس گردد تب از
حسبسیت دتىتَر وبستِ ًگردد .ثذیْی است ثبیذ از ٍرٍد ّرگًَِ هبدُ خبرجی ثِ داخل دتىتَر اجتٌبة گردد.

