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AVERTIZÃRI DE SIGURANÞÃ
Gazul distribuit permite publicului larg sã recunoascã
orice scurgeri datoritã unui miros caracteristic. Cei mai
mulþi oameni pot detecta acest miros la nivele destul de
scãzute ale concentraþiilor de gaz (2% LIE sau mai
puþin), dar anumite infirmitãþi sau înaintarea în vârstã
poate duce la o reducere a acestei sensibilitãþi a
mirosului. LIE (Limita Inferioarã de Explozie) a gazului
defineºte raportul minim de volum de gaz sau vapori
combustibili din aer în care se va forma o atmosferã
explozivã. Detectorul este calibrat sã porneascã alarma
înainte de 9% din LIE a gazului detectat. Aºadar, este
posibil ca o persoanã sã simtã miros de gaz înainte ca
alarma sã fie activatã. Aceastã situaþie nu indicã în mod
necesar o defectare a dispozitivului.
O creºtere treptatã a concentraþiei gazului poate, de
asemenea, sã treacã neobservatã datoritã oboselii
mirosului.
Prin instalarea detectoarelor, puteþi împiedica
intoxicaþiile cu gaz, sufocãrile ºi exploziile. Detectoarele
permit sesizarea acumulãrilor de gaz (metan, butan,
propan, monoxid de carbon - în funcþie de tipul de
detector ales), înainte ca acestea sã devinã periculoase
pentru viaþa ºi bunurile dumneavoastrã. Alarma este
localã, atât auditivã cât ºi vizualã.
Condiþiile în care are loc arderea sunt diferite ºi
depind de concentraþia gazului. Când nivelul
concentraþiei de gaz este între LIE (Limita Inferioarã de
Explozie) ºi LSE (Limita Superioarã de Explozie) ºi
existã o sursã de aprindere, amestecul de gaz va arde ºi
va exploda.
Fiecare aparat este proiectat ºi calibrat pentru un
anumit gaz, aºadar un aparat calibrat pentru un anumit
gaz nu poate fi folosit pentru a detecta un alt gaz.
Vã rugãm sã vã faceþi timp sã citiþi aceste instrucþiuni
de la un capãt la altul, pentru a vã familiariza cu
aspectele referitoare la gazele naturale, ca sã ºtiþi cum
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funcþioneazã dispozitivul dumneavoastrã ºi ce sã faceþi
când se declanºeazã alarma. Apoi gãsiþi un loc la
îndemânã în care sã pãstraþi aceste instrucþiuni, pentru a
le avea la dispoziþie atunci când este nevoie.
C a u ze l e scu r g e r i l o r d e g a ze :

Cea mai probabilã cauzã a scurgerilor de gaze în
gospodãriile casnice sunt aparatele casnice ºi legãturile
dintre aparate ºi instalaþiile fixe din clãdiri. Cea mai
obiºnuitã cauzã a degajãrilor de gaze sunt aparatele
casnice, deoarece acestea pot fi mutate ºi pot suferi
deteriorãri. O altã cauzã a degajãrilor de gaze, în special
dacã se folosesc aparate pentru gãtit ºi boilere fãrã
flacãrã de veghe, este stingerea flãcãrii sau
neaprinderea ei, fie datoritã vãrsãrii lichidului, fie datoritã
curenþilor de aer.
Presupunând cã sistemul de distribuþie fix din
interiorul clãdirii a fost corect instalat ºi testat, acesta nu
permite scurgeri de gaz atâta timp cât este menþinutã
integritatea clãdirii sau conductele nu sunt deteriorate ca
urmare a unor lucrãri, ºocuri etc. Cu excepþia
alunecãrilor de pãmânt care pot duce la deteriorarea
clãdirii, o scurgere, în cazul acestor instalaþii, este foarte
puþin probabilã.
Este posibil ca, de la o scurgere din reþea, gazul sã
pãtrundã în interiorul unei clãdiri prin infiltrarea de-a
lungul conductelor sau cablurilor. În acest caz, gazul
poate pãtrunde în orice încãpere de la parter sau de la
subsolul clãdirii, în funcþie de poziþia scurgerii, de
structura de la subsol etc. Existã posibilitatea ca
detectorul de gaz sã fie situat în altã încãpere, în care nu
existã o concentraþie sesizabilã de gaz, aºadar gazul nu
va fi detectat.
În majoritatea cazurilor, scurgerea de gaz are loc la
presiuni scãzute ºi, chiar dacã debitul este mare, datoritã
dispersiei, efectul gazului este puþin important.
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C e p o a te º i c e n u p o a te s ã fa c ã d e te c to r u l d e g a z m e ta n :

Acest dispozitiv este proiectat pentru a detecta
nivelul inacceptabil de gaz din încãprere, provenit din
cuptoare, aparate casnice care nu funcþioneazã în mod
adecvat, sau din alte surse.
El va avertiza în legãturã cu prezenþa gazului înainte
de a fi atinsã valoarea de 9% a LIE pentru metan. Totuºi,
aceastã avertizare la timp este posibilã doar dacã
Detectorul de gaz metan PREVENT 2000M este
amplasat, instalat ºi întreþinut conform acestui manual de
utilizare.
În cazul unui apartament cu mai multe camere cu uºi
care comunicã deschis la acelaºi etaj sau la etaje
diferite, concentraþia de gaz va fi mai mare în încãperea
în care are loc scurgerea ºi va scãdea în celelalte
încãperi situate mai departe de sursa degajãrii.
Detectorul nu poate detecta o scurgere de gaz la un alt
etaj al clãdirii.
Detectorul de gaz va indica prezenþa gazului doar în
apropierea senzorului, dar gazul poate fi localizat ºi în
alte zone. Vã rugãm sã respectaþi instrucþiunile din
capitolul „Unde sã instalãm detectorul de gaze”.
Detectoarele au limite. La fel ca orice alte aparate
electronice, detectoarele de gaze nu sunt asigurate
contra greºelilor de manevrare. Au o duratã de
funcþionare limitatã. Trebuie sã testaþi detectorul de gaze
lunar.
În cazul în care detectorul dumneavoastrã de gaz
metan se dovedeºte a nu funcþiona corect, sau la
efectuarea autotestului se semnaleazã funcþionarea
improprie, înlocuiþi aparatul imediat (vezi capitolul
referitor la TESTARE).
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Unde sã instalaþi Detectorul de Gaz metan PREVENT2000M

Detectorul de gaze trebuie instalat în încãperea în
care probabilitatea scurgerii de gaz este cea mai mare.
Aceasta poate fi bucãtãria, datoritã prezenþei unui
aragaz ºi a altor aparate casnice. Gazul metan, fiind mai
uºor decât aerul, are tendinþa de a umple întregul volum
situat deasupra nivelului scurgerii. Anumiþi factori, cum ar
fi sursele de cãldurã ºi de aerisire, pot modifica acest
comportament. În general concentraþia de deasupra
nivelului unei scurgeri va fi egalã sau mai mare decât
concentraþia de sub nivelul scurgerii.
Detectorul de gaz tebuie instalat deasupra nivelului
unei posibile scurgeri de gaz, ºi aproape de tavan (de
obicei la 0,3 m de la tavan), într-un loc în care
deplasarea aerului nu este împiedicatã de mobilã ºi
ornamente.
Unde sã nu
PREVENT2000M

instalaþi

Detectorul

de

Gaz

metan

Detectorul nu ar trebui instalat:
·într-un spaþiu închis (de exemplu într-un dulap sau
în spatele unei perdele);
·direct deasupra unei chiuvete;
·în zone cu circulaþie puternicã a aerului, unde este
instalatã aerisirea, sau lângã o uºã sau o fereastrã;
·prea aproape de cãile de deschidere sau aerisire
deoarece miºcarea aerului în aceste locuri este
intensã ºi poate duce la scãderea concentraþiei de
gaz;
·într-un loc umed;
·într-un loc în care temperatura poate sã scadã sub
- 10 ° C sau sã depãºeascã 40 ° C;
·în locuri în care murdãria ºi praful pot contramina
senzorul.
Detectorul nu trebuie instalat deasupra sau în
apropierea aragazului deoarece pot sã aparã degajãri
mici de gaze la pornire, iar acestea pot genera alarme
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false. Trebuie sã þineþi cont de faptul cã instalarea lângã
aragaz poate duce la alarmã declanºatã de vaporii de la
gãtit ºi nu de scurgeri de gaze. Trebuie sã aveþi în vedere
ºi faptul cã contaminarea cu grãsime a senzorului poate
împiedica funcþionarea corectã a aparatului.
Detectorul nu trebuie vopsit atunci când se curãþã, se
zugrãveºte sau se decoreazã casa.
Pentru a evita situaþiile în care siguranþa aparatului
poate fi afectatã pe termen lung sau scurt, detectorul nu
trebuie instalat în zone în care pot sã aparã emanaþii de
la solvenþii din vopsele, sau lângã sistemele de încãlzire,
sobe sau ºeminee, ori în zone cu degajãri ale gazelor de
eºapament. Vaporii de la lichidele de curãþat, lacuri,
vapori de la activitãþile din bucãtãrie pot afecta
funcþionarea detectorului ºi pot provoca alarme false ºi
funcþionarea defectuoasã a detectorului.
Evitaþi expunerea detectorului în spaþii umede ºi nu îl
expuneþi la ºocuri (de exemplu, când se face curãþenie în
casã).

SPECIFICAÞII TEHNICE:
Senzor ................................................Semiconductor SnO2
Alimentare..........................230 VAC (-15% +10%) 50/60Hz
Putere absorbitã ...........................................................3 VA
Gaz detectat ..............................................................Metan
Interval de alarmare .................................. 3% - 20% L.I.E.
Punct de reglare a alarmei ...................................9% L.I.E.
Timp de stabilizare iniþialã ........................................2,5min
Indicatori:
Alimentare .........................................................LED verde
Alarmã vizualã .....................................................LED roºu
Defecþiune ........................................................LED galben
Alarmã sonorã. ........................................min. 85 dB la 1m
Durata de funcþionare a senzorului ............................ 5 ani
6
Detector de gaz metan Manual de utilizare

Valori nominale de contact releu: 8(2) A @ 250 V AC SPDT
.........................................3A @ 250V AC SPST (opþional)
Temperatura de lucru ................. - 10 ° C pânã la +40 ° C
Temperatura de depozitare ........ - 20 ° C pânã la +50 ° C
Umiditate: (fãrã condensare) ....................... 20% - 90% rH
Grad de protecþie ....................................................... IP 42
Carcasa:
Material ........................................................... ABS V0
Culoare ................................................................. albã

Dimensiuni ...................... 115mm x 75mm x 43 mm
Masã ............................................................... 300 g

115

DIMENSIUNI
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I N S T R U C Þ I U N I DE I N S T A L A R E
ATENÞIE! Aparatul trebuie instalat doar de personal calificat.
În a i n te d e o r i c e i n te r v e n þi e , d e c u p l a þ i a l i m e n ta r e a c u e n e r g i e
e l e c tr i c ã º i a s i g u r a þi - v ã c ã a p a r a tu l n u e s te p o r n i t.

Notã: 1. Instalarea ºi cablurile electrice pentru acest
a p a r a t tr e b u i e a s i g u r a te d e te h n i c i e n i c a l i fi c a þi
conform standardelor în vigoare.
2. Înainte de a scoate capacul, decuplaþi
alimentarea cu energie electricã ºi asiguraþi-vã cã
aparatul nu este alimentat.
3 . Î n a i n t e d e a a t i n g e t e r m i n a l e l e , a s i g u r a þ i- v ã c ã
n u e xi stã a l i m e n ta r e cu e n e r g i e e l e ctr i cã p e
cablurile electrice.
Instalarea detectorului de gaze nu eliminã obligaþia
utilizatorului de a folosi toate aparatele casnice în condiþii
de siguranþã ºi de a menþine instalaþiile de gaze în stare
de funcþionare foarte bunã. De asemenea, toate
aparatele care funcþioneazã pe bazã de gaz trebuie
verificate periodic de cãtre personal autorizat.
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POZIÞIONARE (Fig. A)
Detectorul dumneavoastrã de gaz metan PREVENT
2000M este astfel realizat, încât sã poatã fi instalat pe
perete.
Notã:Instalaþi detectorul în poziþie corectã.
Mai întâi citiþi capitolul „Unde sã instalaþi detectorul
de gaze” pentru instrucþiuni generale în legãturã cu locul
în care sã amplasaþi detectorul de gaze
Ob s: N u a c o p e r i þ i d e t e c t o r u l d e g a z m e t a n c u
perdeaua.
POZIÞIONARE - (Fig. A)

9
Detector de gaz metan Manual de utilizare

MONTAREA DETECTORULUI

ATENÞIE! Înainte de a monta detectorul asiguraþi-vã cã
d i s p o z i ti v u l n u e s te a l i m e n ta t c u e n e r g i e e l e c tr i c ã .
Detectorul este livrat împreunã cu urmãtoarele
accesorii: 2 ºuruburi de dimensiunea Φ 3 x 18mm, 2
dibluri de plastic ºi 1 inel de cauciuc de 6,4 mm diametru
interior x 15,9 mm diametru exterior pentru varianta fãrã
cabluri.
Pentru procedura de montare pe perete mai întâi va
trebui sã marcaþi locurile în care sã faceþi gãurile. Va
trebui sã folosiþi o maºina de gãurit cu burghiu de 6 mm.
Executaþi gãurile ºi introduceþi diblurile de plastic în
interiorul acestora. Folosind o ºurubelniþã, introduceþi
ºuruburile în dibluri, pâna când capul ºurubului este la o
distanta de aproximativ 3 mm de la perete.
Notã: Folosiþi ºablonul de montare de la sfârºitul
manualului pentru a amplasa gãurile.

Detectorul se poate livra în 2 variante de conectare.
Una în care detectorul este prevãzut cu cablu ºi conector
cu 3 pozitii pentru legãtura la electrovalvã, caz în care nu
mai este necesar sã deschideþi aparatul, sau varianta
fãrã cablu, caz în care instalatorul autorizat va deschide
aparatul ºi va monta firele în conectorii de pe circuitul
imprimat. Vom prezenta modul de instalare pentru
ambele variante.
Modalitãþi de conectare:
1 ) C o n e c ta r e p r i n i n te r m e d i u l u n u i c o n e c to r e x te r n c u
3 poziþii:
Vã rugãm urmãriþi schema bloc de conectare a
echipamentului prezentatã alãturat. Este prezentat cazul
unei electrovalve cu alimentare la 230V.
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ATENÞIE: În aceastã variantã se conecteazã un singur
detector pe electrovalvã!
2) Conectare direct în detector:
Înainte de montarea detectorului
pe perete în ºuruburile care au fost
montate pentru acest scop, este
necesar sã îndepãrtaþi capacul
detectorului. Scoateþi ºurubul de
închidere din partea din spate a
cutiei. Apãsaþi din lateral în locurile
specificate în desen pentru a putea
elibera aripioarele de fixare din
interior (Fig. B).

Fig. B

În cazul în care nu doriþi sã folosiþi electrovalva pentru
închiderea gazului, introduceþi în inelul de cauciuc cele
douã fire pentru alimentarea detectorului, conectaþi firele
în conectorul de pe circuitul imprimat, fixaþi inelul de
cauciuc în cutia detectorului, iar apoi montaþi capacul.
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Pentru protecþie maximã recomandarea este sã
folosiþi o electrovalvã pentru a întrerupe alimentarea cu
gaz. În funcþie de tipul de electrovalvã, conectaþi cablurile
astfel:
- conectaþi un cablu cu douã fire pentru alimentare ºi
altul, tot cu douã fire, în pozitiile NO si COM din conector
dacã utilizaþi o electrovalvã Normal-Open (Normal Deschis) (vezi Fig. C1), sau
- conectaþi un cablu cu douã fire pentru alimentare ºi
altul, tot cu douã fire, în pozitiile NC si COM din conector
dacã utilizaþi o electrovalvã Normal-Closed (Normal Închis) (vezi Fig. C2).
- Dupã ce cablurile sunt conectate va trebui sã fixaþi
inelul de cauciuc de carcasa detectorului ºi apoi sã
împingeti capacul pe bazã.

IMPORTANT: În aceastã variantã este necesarã o prizã
suplimentarã (L,N) pentru electrovalvã (fig. C1, C2)
ATENÞIE: Se pot conecta mai multe detectoare pe aceeaºi
electrovalvã!
CONEXIUNI ELECTRICE (NO)
electrovalvã Normal Deschisã - (Fig. C1)

prizã suplimentarã
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CONEXIUNI ELECTRICE (NC)
electrovalvã Normal Închisã- (Fig. C2)

prizã suplimentarã

Notã: (Valabil pentru ambele variante)
Dacã electrovalva va fi montatã în afara clãdirii, va
trebui sã folosiþi cabluri de 1,5 mm2, iar dacã aceasta va
fi instalatã în interiorul clãdirii, puteþi folosi cabluri de 0,75
mm2.
Detectorul de gaz trebuie sã fie alimentat la reþeaua
de curent alternativ: 230V.
Înainte de a atinge terminalele, asiguraþi-vã cã nu
existã alimentare cu energie electricã pe cablurile
electrice.
Când detectorul este alimentat pentru prima datã,
este necesarã o scurtã perioadã de timp (aproximativ 2,5
minute) pentru stabilizarea senzorului de gaz.
Utilizatorii trebuie sã ia în consideraþie faptul cã
detectorul de gaz nu funcþioneaza în absenþa energiei
electrice, care poate fi cauzatã de o funcþionare
defectuoasã a reþelei de curent electric, o siguranþã
fuzibilã arsã, o întrerupere a legãturilor, un scurtcircuit
sau orice altã cauzã care ar putea duce la întreruperea
cu alimentare electricã.
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FUNCÞIONARE
ATENÞIE! Pentru siguranþã maximã aparatul trebuie sã fie
alimentat în permanenþã cu energie electricã. Întreruperea
a l i m e n tã r i i c u e n e r g i e e l e c tr i c ã în m o m e n tu l în c a r e a p a r a tu l
e s te în s ta r e d e a l a r m ã a r p u te a p r o d u c e o s c â n te i e º i , d e c i ,
ar exista pericolul de explozie.
PREVENT 2000M este un detector pentru scurgerile
de gaz metan în gospodãriile casnice. Pentru a asigura
o protecþie realã, un detector de gaz trebuie cuplat la o
electrovalvã care sã poatã opri alimentarea cu gaz.
Când are loc o scurgere de gaz, chiar la un nivel al
concentraþiei mult mai scãzut decât concentraþia
periculoasã, LED-ul roºu se aprinde, buzerul sunã,
releul cupleazã ºi acþioneazã electrovalva care închide
conducta de gaz.
PREVENT 2000M are un buton cu funcþie dublã,
„testare” ºi „reset”, butonul Test/Reset. Acest buton
funcþioneazã astfel: a) apãsaþi acest buton când testaþi
aparatul în fiecare lunã; sau b) apãsaþi acest buton
când a pornit alarma ºi doriþi sã opriþi semnalul sonor.
Aparatul se va resesta ºi va începe din nou sã
monitorizeze gazul, iar în cazul în care concentraþia de
gaz rãmâne peste pragul de alarmare (9% LIE) alarma
se va declanºa din nou.
PREVENT 2000M are, de asemenea, un sistem de
auto-diagnostic pentru verificarea bunei funcþionãri a
senzorului. Când se aprinde LED-ul galben (
Fault),
cauzele posibile sunt urmãtoarele:
-senzor defect
-senzor deconectat, nealimentat
-funcþionare defectuoasã a detectorului
Se recomandã cu insistenþã o verificare periodicã a
funcþionãrii.
Datoritã deteriorãrii inevitabile a caracteristicilor fizice
ºi chimice ale elementului sensibil, detectorul va
14
Detector de gaz metan Manual de utilizare

funcþiona corect o perioadã de 5 ani de la data punerii
în funcþiune.
Semnalele de avertizare:
LED VERDE (ON): alimentare cu energie electricã
LED ROªU
(Alarm): detector în stare de alarmã.
Se emite un semnal acustic de avertizare ºi în acelaºi
timp releul este cuplat.
LED GALBEN (
Fault) – continuu – senzor defect,
detectorul funcþioneazã defectuos.
LED GALBEN (
Fault) – clipeºte la fiecare 10
secunde – detector în stare de veghe, funcþionare
corectã.
Starea de alarmã: când concentraþia gazului din
încãperea în care este instalat detectorul se apropie de
9% LIE, este activat un semnal acustic ºi unul luminos
(LED-ul roºu
), iar releul este cuplat. Semnalele de
avertizare sonor ºi luminos rãmân active pânã când
concentraþia de gaz revine în limitele de siguranþã. În
caz de alarmã, citiþi recomandãrile din capitolul
ATENÞIONÃRI.

NOTÃ: Nu ignoraþi niciodatã o alarmã. O alarmã realã indicã
u n n i v e l d e g a z în a e r c a r e p o a te d e v e n i p e r i c u l o s .
TESTARE (Autotestul):
ATENÞIE: NU FOLOSIÞI BRICHETA PENTRU A
TESTA ALARMA.
Pur ºi simplu apãsaþi butonul Test/Reset în orice
moment în timpul funcþionãrii normale. LED-ul roºu ºi
LED-ul galben pâlpâie alternativ, buzzerul sunã iar releul
activeazã electrovalva care închide conducta de gaz.
Eliberaþi butonul ºi rearmaþi manual electrovalva.
ACESTA ESTE SINGURUL MOD ÎN CARE TREBUIE SÃ
TESTAÞI DETECTORUL. Procedura de testare verificã
funcþionarea completã a detectorului. Dacã detectorul nu
funcþioneazã în mod adecvat, returnaþi-l imediat pentru a
fi reparat sau înlocuit.
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INSTRUCÞIUNI DE ÎNTREÞINERE
Pentru a fi siguri cã detectorul funcþioneazã, LED-ul
VERDE trebuie sã fie aprins. Se recomandã sã verificaþi
cel puþin o datã pe lunã funcþionarea detectorului,
apãsând câteva secunde butonul TEST/RESET.
Pentru o bunã funcþionare, detectorul trebuie curãþat
o datã la ºase luni. Curãþaþi detectorul cu aspiratorul uºor
ºi cu grijã. Nu atingeþi aparatul cu duza aspiratorului.
Folosiþi peria moale de la aspirator ºi decuplaþi detectorul
de la sursa de curent electric înainte de a-l aspira.
ªtergeþi manual folosind o cârpã umedã sau
prosoape de hârtie. Uscaþi cu o cârpã curatã.
NU PULVERIZAÞI SUBSTANÞE DE CURÃÞAT SAU
CEARÃ direct pe panoul frontal. Aceasta ar putea duce
la deteriorarea senzorului, ar putea porni alarma sau ar
duce la funcþionarea defectuoasã a detectorului.
Instruiþi copiii sã nu atingã, sã nu scoatã din prizã ºi
sã nu împiedice în nici un fel funcþionarea detectorului.
Nu folosiþi niciodatã detergenþi sau solvenþi pentru a
curãþa detectorul. Substanþele chimice pot deteriora
permanent sau pot contamina temporar senzorul.
Evitaþi pulverizarea parfumurilor, fixativului pentru
pãr, a vopselelor sau aerosolilor în apropierea
detectorului.
Nu vopsiþi detectorul. Vopseaua va bloca orificiile ºi
va împiedica buna funcþionare a senzorului.
Notã: Dacã doriþi sã bãiþuiþi sau sã curãþaþi podelele
de lemn sau mobila, sã zugrãviþi, sã aplicaþi tapet sau sã
folosiþi aerosoli sau adezivi într-o acþiune de autogospodãrire sau pentru un hobby, înainte de a începe,
mutaþi aparatul într-un loc îndepãrtat pentru a preveni
posibila deteriorare sau contaminare a senzorului.
Vã prezentãm mai jos o listã cu substanþe care, în
cantitãþi mari, pot afecta senzorul ºi pot provoca o alarmã
falsã.
Metan, etilenã, etanol, alcool, izopropanol, benzen,
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toluen, acetat etilic, hidrogen, sulfurã de hidrogen, bioxid
de sulf.
De asemenea, majoritatea spray-urilor cu aerosoli, a
produselor pe bazã de alcool, a vopselelor, a diluanþilor,
solvenþilor, adezivilor, spray-urilor pentru pãr,
substanþelor dupã bãrbierit, parfumurilor, gazelor de
eºapament (pornire la rece) precum ºi unii agenþi de
curãþare.
DURATA DE VIAÞÃ A DETECTORULUI
Durata de viaþã a detectorului este 5 ani de la data
instalãrii lui.
Înlocuiþi detectorul de gaz dupã 5 ani de funcþionare!
Completaþi eticheta (figura D) de pe spatele
detectorului cu data înlocuirii (data instalãrii plus 5 ani).
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Completaþi eticheta cu atenþie: Data instalãrii, Locul
instalãrii, Semnãtura ºi ºtampila instalatorului, data pânã
la care detectorul trebuie înlocuit!.
PLAN DE INSTALARE (Fig. D)

COMPLETAÞI CU ATENÞIE
Data
instalãrii

Seria de
fabricaþie

Locul
instalãrii

Stampila ºi
semnatura
instalatorului

PREVENT

2000M

Înlocuiþi pânã la data de

LOT/Nr. PRODUCÞIE
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ATENÞIONÃRI
ATENÞIE! În caz de alarmã, utilizatorul trebuie sã execute
u r m ã to a r e l e a c þi u n i , n u n e a p ã r a t în a c e a s t ã o r d i n e :
Nu cuplaþi sau decuplaþi nici un aparat electric. Nu
decuplaþi nici aparatul de detectare a gazului.
Stingeþi toate flãcãrile deschise. Stingeþi toate
materialele care fumegã.
Întrerupeþi alimentarea tuturor conumatorilor de gaz.
Decuplaþi alimentarea cu gaz de la valva (robinetul)
centralã.
Deschideþi uºile ºi ferestrele pentru a grãbi aerisirea.
Nu folosiþi telefonul în clãdirea în care se
suspecteazã prezenþa gazului.
În cazul în care alarma continuã sã funcþioneze ºi
cauza scurgerii nu este descoperitã ºi/sau nu poate fi
remediatã, pãrãsiþi clãdirea ºi ANUNÞAÞI IMEDIAT
furnizorul de gaz ºi serviciile de urgenþã care
funcþioneazã timp de 24 de ore pentru ca instalaþia sã fie
testatã ºi pentru a se efectua reparaþiile necesare.
Dacã alarma se opreºte ºi motivul pentru care s-a
declanºat este identificat (de exemplu, un robinet de gaz
deschis iar arzãtorul nu este aprins), puteþi reporni
alimentarea cu gaz de la valva centralã dupã ce
scurgerea de gaz a încetat ºi dupã ce v-aþi asigurat cã
toate aparatele sunt decuplate.
Totuºi, chiar dacã detectorul de gaz este prevãzut cu
un dispozitiv de închidere, de exemplu o electrovalvã pe
conducta de alimentare cu gaz, trebuie respectatã
aceeaºi procedurã ca cea descrisã mai sus.
Datoritã perfecþionãrii permanente a produselor sale,
producãtorul îºi rezervã dreptul de a schimba datele ºi
caracteristicile tehnice fãrã preaviz.
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STANDARDE DE REFERINÞÃ
EN 50194:2000
EN 50244:2000
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Anexã

DIAGRAMÃ DE MONTARE PE PERETE
Pentru a monta detectorul pe perete, puteþi utiliza
acest ghid pentru amplasarea exactã a celor douã gãuri
de fixare. Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
capitolul „MONTAREA DETECTORULUI”.

