راهنمای نصب آشکارساز منواکسید کربنPCO-6
-1معرفی:
ایه محصًل تا تُسٌ گیسی اش پسداشودٌ داخلی ̨ دز صًزت تسيش خغس فعال گسدیدٌ ي تاشز داخلی آن تا قدزت  58دسیثل زيضه خًاَد ضد.
-2مشخصات فنی:
مدل
منبع تغذیه
جریان ایستا
جریان در حالت آالرم

حساسیت
فشار صوتی آژیر
دمای کاری
رطوبت کاری
ابعا د
مطابق با استاندارد

PCO-6
1.5 V AA*3 Batt
5mA
< 23mA
300PPM Within 3 Minutes
100PPM Within 40 Minutes
50PPM Within 90 Minutes

85dB/1m
-10 ° C ~ 40 °C
15%~90% RH
127 * 75 * 35 mm
EN50291/ UL2034

Model No.
Power Supply
Standby Current
Alarm Current
Sensitivity
Alarm Sound PressureLevel

Working Temp.
Working humidity
Dimension
Standard

دکمه تست

طول عمر سنسور 5سال می باشد.
نصب :
اتتدا تاعسی زا دز پطت دتکتًز جایگرازی ومایید .

سپس دکمٍ تست زا جُت اعمیىان اش صحت عملکسد دتکتًز تفطازید تا تاشز آن زيضه ضًد تٍ فًاصل ذکس ضدٌ دز ضکل دقت ومایید ي مساحل وصة زا تا
تًجٍ تٍ ایه اوداشٌ َا تٍ پایان تسساوید .فاصلٍ  558ساوتی متس مستًط تٍ فاصلٍ دتکتًز تا َس گًوٍ مىثع کٍ احتمال وطت مىًاکسید اش آن می تاضد̨ است.برای
مثال فاصله تا بخاری ̨ آبگرمکن و..........

حساسیت :
در صورت نشت گاز منواکسید ̨ به میسان حجمی و زمانی زیر دتکتور فعال شده و اعالم نشت گاز می نماید:
 30~49 PPM -1به مدت  121دقیقه
 50~99 PPM -2به مدت  61الی  01دقیقه
 100~299PPM -3به مدت  11الی  41دقیقه
 300 PPM -4به باال به مدت  1الی  181ثانیه

نحوه عملکرد :
دز ضسایظ عادی کازی َس  85ثاویٍ یکثاز  LEDسثص زوگ چطمک می شود.

دز صًزت وطت گاش LEDقسمص ي عالمت تلىد گً تس زيی  LCDتٍ صًزت چطمک شن دز آمدٌ ي تاشز زيضه خًاَد ضدَ .مچىیه تعد اش زفع آالزم ̨ تیطتسیه
مقداز وطتی گاش تساساس  PPMتس زيی  LCDثثت خًاَد ضد ي َس  58ثاویٍ تاشز تٍ صدا دز خًاَد آمد تا دز صًزتیکٍ کسی دز محل حضًز وداضتٍ تاضد
تعد اش تاشگطت متًجٍ وطت گاش گسدد .

تا شدن دکمٍ  TESTدتکتًز تٍ حالت کازی وسمال خًد تاشخًاَد گطت.

ضعف باطری :
دز صًزت کاَص سغح يلتاض تاعسی̨ تاشز دتکتًز تٍ صًزت متىايب َس  05ثاویٍ فعال خًاَد ضد ي سمیل ضعف تاتسی زيی  LCDوطان دادٌ می ضًد ي
LEDقسمص زوگ ویص چطمک شن خًاَد ضد. .دز صًزت ضىیدن اخغاز ضعف تاعسی سسیعاً تاعسی زا تعًیض ومایید.

آالرم خطا :
َر  01ثاویٍ مدارات داخلی دتکتًر مًرد تست خًدکار قرار می گیرد در صًرت کشف ایراد در سىسًر یا مدارات داخلی lEDزرد روگ ريشه شدٌ ي بازر َر
 01ثاوی َريشه می گردد.

آالرم انتهای عمر دتکتور :
در صًرت بٍ پایان رسیدن عمر سىسًر َر  01ثاویٍ بازر فعال گردیدٌ ي LEDزرد روگ ريشه خًاَد شد.

مالحظات:
 -5تٍ تمامی اخغازَای دتکتًز تًجٍ ومایید.
 -2قسمت پىجسٌ ماوىد کىاز دتکتًز زا ساالوٍ تایک دستمال ومىاک تدين آغطته تٍ مًاد ضًیىدٌ تمیص ومایید.
 -0پیطىُاد می گسدد دتکتًز تٍ صًزت ماَاوٍ مًزد تست قساز گیسد  .وحًٌ تست تاید تدیه صًزت تاضد کٍ تىُا تا استفادٌ اش دکمٍ تست مًجًد تس زيی
دتکتًز ایه عملیات صًزت پریسد.دکمٍ تست زاتفطازید سپس تاشز داخلی دتکتًز فعال می گسدد .دز صًزت فعال ضدن تاشز̨ تست تٍ پایان زسیدٌ است ي دز
غیس ایىصًزت تا ومایىدگی فسيش محصًل تماس حاصل فسمایید.

