
GAS TRACER GT2X
LOKALIZATOR NIESZCZELNOŒCI

GAZOWYCH

Urz¹dzenie to s³u¿y do okreœlania szczelnoœci instalacji
gazowych (grzewczych i napêdowych) oraz kontroli
szczelnoœci instalacji odprowadzaj¹cych spaliny z urz¹dzeñ
grzewczych. Wyposa¿one jest w sondê umo¿liwiaj¹c¹ pomiar
takich gazów jak: , , (gaz ziemny - metan, gaz
p³ynny - propan, tlenek wêgla - czad). Posiada cyfrowy odczyt
stê¿enia mierzonego gazu oraz w opcji (lokalizatora)
skompresowan¹ skalê umo¿liwiaj¹c¹ porównawcze okreœlenie
stê¿enia na przestrzeni 4-5 rzêdów. Wbudowany sygnalizator
dŸwiêkowy o zró¿nicowanej czêstotliwoœci pulsowania daje
dodatkow¹ orientacjê w lokalizowaniu nieszczelnoœci bez
koniecznoœci obserwacji wyœwietlacza. Oprócz wymienionych
wskazañ na wyœwietlaczu podawana jest dodatkowo
informacja o stanie na³adowania akumulatorów.
GAS TRACER GT2X posiada wewnêtrzne zasilanie
akumulatorowe oraz wyposa¿ony jest w gniazdo
przy³¹czeniowe zasilacza sieciowego, który umo¿liwia ci¹g³¹
pracê we wszystkich opcjach oraz ³adowanie akumulatorów.
Dziêki zastosowaniu czujników najnowszej generacji oraz
uk³adu mikroprocesorowego wykorzystuj¹cego specjaln¹
technikê sterowania czujnikiem oraz obróbki sygna³ów
uzyskano czas pracy urz¹dzenia przy zasi laniu
akumulatorowym do w opcji pomiaru
stê¿enia gazów oraz 30 godzin pracy w opcji lokalizatora. W
normalnym trybie pracy (kilka godzin dziennie) umo¿liwia to
pracê w terenie przez ok. tydzieñ czasu bez zasilania
sieciowego.
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ywane w strefie zagro¿onej
wybuchem oraz nie jest urz¹dzeniem ochrony osobistej.

CH4 LPG CO

LOC

48 godzin bez ³adowania

Aby powróciæ do stanu neutralnego z dowolnej opcji ( )
nale¿y odczekaæ wiêcej ni¿ 3 sekundy i nacisn¹æ przycisk
czerwony. W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa osoby
wykonuj¹cej pomiary Lokalizator automatycznie uruchamia
ci¹g³y sygna³ dŸwiêkowy ( pomimo wy³¹czenia tej opcji )
gdy stê¿enie gazu w danym otoczeniu osi¹ga niebezpieczne
wartoœci. Funkcja ta jest aktywna wy³¹cznie przy w³¹czonych
opcjach pomiarowych (nie dzia³a w opcji "LOC" ).

obserwuj¹c wskazanie na
wyœwietlaczu lub

I, L,LI

Wartoœci dla których za³¹czony zostaje alarm:

.
Wy³¹czenie alarmu nastêpuje po obni¿eniu siê wartoœci
stê¿enia poni¿ej ustawionych wartoœci progowych. Pomiar  w
wy¿ej wymienionych opcjach (opcjach pomiarowych - CH4,
LPG, CO) odbywa siê .
Wy³¹czenie wykrywacza jest mo¿liwe w dowolnym momencie
pracy przez 3 sekundowe naciœniêcie przycisku czerwonego.

1. Aby w³¹czyæ GT2X nacisn¹æ przycisk czerwony przez 3
sekundy.
2. Nastêpnie nale¿y wybraæ ¿¹dany tryb pracy (LOC, CH4,
LPG, CO) -przycisk ¿ó³ty.

Wchodz¹c do pomieszczenia nale¿y najpierw skontro-
lowaæ stê¿enie danego gazu, którego obecnoœæ jest przewi-
dywana, wybieraj¹c opcjê CH4, LPG lub CO.
3. W celu pracy z sygna³em dŸwiêkowym, podœwietleniem lub z
sygna³em i podœwietleniem nacisn¹æ przycisk czerwony
odpowiedni¹ iloœæ razy w czasie 3 sekund.
4. Lokalizacjê ewentualnego wyp³ywu gazu wykonuje siê
wy³¹cznie w opcji LOC przez zbli¿enie sondy do badanego
urz¹dzenia lub elementu instalacji

kontroluj¹c sygna³ dŸwiêkowy .
5. Aby wy³¹czyæ wykrywacz nacisn¹æ przycisk czerwony przez
czas d³u¿szy ni¿ 3 sekundy.
6.

.

- CH4: 2%
- LPG: 1%
- CO: 175ppm

cyklicznie co 15 sekund

Skrócony opis u¿ytkowania wykrywacza GT2X

Uwaga!

Stan ³adowania akumulatorów potwierdzony jest pulsowani-
em w górnej czêœci wyœwietlacza symbolem baterii. Brak
pulsowania oznacza zakoñczenie ³adowania
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DANE TECHNICZNE

UWAGA!

:

Aby unikn¹æ b³êdów we wskazaniach Lokalizator
GT2X nie mo¿e pracowaæ blisko urz¹dzeñ generuj¹cych silne
pola elektromagnetyczne np.: radiowe urz¹dzenia nadawcze,
kable energetyczne, telefony komórkowe itp. Minimalna
odleg³oœæ od typowych ¿róde³ zak³óceñ powinna wynosiæ 50cm.

SONDÊ NALE¯Y CHRONIÆ PRZED WSTRZ¥SAMI !

Napiêcie zasilania - 4 x Ni-MH bat. (wbudowane)                          4,8V
- zasilacz sieciowy 7,5V/0,5A DC
(wyposa¿enie dodatkowe)

Czas pracy - zas. bat.(dla CH4,LPG,CO)                    max  48 h
- zas. bat.(dla LOC)                                  max  30 h
- zas. sieciowe                                       praca ci¹g³a

Warunki pracy - temperatura                                        -5 C - +40 C
- wilgotnoœæ wzgl. (RH)                              0%- 90%

Zakres wskazañ - CH4 - gaz ziemny                          0,01 % - 2,50%
- LPG - gaz p³ynny                             0,01 % - 1%
- CO - czad 0,001%  - 0,250%

(0,001%=10ppm)
- LOC 0 - 250 skala nienormowana

Dok³adnoœæ wskazañ + - 25% wskazania
dla temp.20 C i 65%RH

+ - 40% wskazania
dla zakresu temp.  -5 C - +40 C

oraz 0% - 90% RH

Wymiary - obudowa wykrywacza                159 x 89 x 32 mm
- sonda wykrywacza                  159 x max 22 mm

Waga - wykrywacz + sonda                                       500 g

Czujnik nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie do pomiaru gazów, dla których jest
przeznaczony (CH4, LPG, CO).
Uszkodzenia czujnika ( w sposób skokowy - np. przerwanie obwodu)
sygnalizowane s¹ wyœwietlaniem napisu “TEST” oraz pulsowaniem
dŸwiêku z czêstotliwoœci¹ 1 Hz. Nie dotyczy to jednak powolnych efektów
starzenia siê sensora. Z tego wzglêdu urz¹dzenie nale¿y
kalibrowaæ co 18 miesiêcy!

f

Zasada pracy i sposób u¿ytkowania

Wykrywacz nieszczelnoœci gazowych GT2X jest sterow-
any za pomoc¹ dwóch przycisków ¿ó³tego i czerwonego. Aby go
w³¹czyæ nale¿y przez 3 sekundy przycisk czerwony.
Po a wyœwietlaczu

pojawi siê napis “TEST”. W tym czasie kontrolowane s¹
uk³ady wewnêtrzne GT2X . Po zakoñczeniu kontroli urz¹dzenie
jest gotowe do pracy i przechodzi automatycznie do stanu “LOC”
- impulsem dŸwiêkowym. Na
wyœwietlaczu pojawia siê równie¿ symbol baterii informuj¹cy o
stanie na³adowania akumulatorów (œwiecenie ci¹g³e wszystkich
czterech kresek oznacza stan pe³nego na³adowania).
Urz¹dzenie rozpoczyna pracê w opcji neutralnej - bez sygnaliza-
cji dŸwiêkowej i podœwietlenia wyœwietlacza. Wskazanie na
wyœwietlaczu mo¿e siê wahaæ od "0" do kilkunastu jednostek w
zale¿noœci od czystoœci powietrza. W trybie “LOC” wykrywacz
lokalizuje miejsce i okreœla intensywnoœæ wyp³ywu gazów
(wskazania nienormowane). Aby u³atwiæ lokalizacjê wycieku
zastosowano w urz¹dzeniu opcjê , któr¹ uaktywnia
siê przy ka¿dym naciœniêciu przycisku czerwonego za³¹czaj¹c
sygna³ dŸwiêkowy. Rejestracjê t³a mo¿na wykonywaæ kilkak-
rotnie w tym samym pomieszczeniu ustawiaj¹c za ka¿dym razem
inn¹ wartoœæ w przypadku zmiany stê¿enia gazu. Próg zadzia³-
ania sygna³u dŸwiêkowego wynosi 5 jednostek powy¿ej ustal-
onego t³a.
Przejœcie do pomiarów stê¿enia poszczególnych gazów odbywa
siê przez cykliczne naciskanie przycisku ¿ó³tego. Na wyœwiet-
laczu pojawi¹ siê po sobie napisy CH4, LPG, CO, naciœniêcie
kolejny raz spowoduje powrót do opcji “LOC”.
Ka¿demu ze stanów pracy wykrywacza mo¿e towarzyszyæ
sygnalizacja dŸwiêkowa oznaczona na wyœwietlaczu literk¹ “I"

Czêstotliwoœæ pulsowania sygna³u dŸwiêkowego narasta w
miarê zwiêkszania siê stê¿enia gazu. Czas podœwietlania
wyœwietlacza jest ograniczony do 30 sekund.

rejestracji t³a

nacisn¹æ
krótkim impulsie dŸwiêkowym n na okres 30

sekund

potwierdzone jest to kolejnym

oraz podœwietlenie wyœwietlacza LCD oznaczone na wyœwiet-
laczu literk¹ “L”. W³¹czenie sygna³u i podœwietlanie wykonuje siê
u¿ywaj¹c przycisku czerwonego. Kolejne przyciskanie z prze-
rwami krótszym ni¿ 3 sek. powoduje cykliczne prze³¹czanie opcji:

.
w³¹czenie sygna³u - , w³¹czenie podœwietlenia - ,
w³¹czenie sygna³u razem z podœwietleniem - i stan neutralny

I L
LI


