
Obecný popis
TriGasAlarm varuje před únikem propan / butan plynů (LPG), oxidu uhelnatého (CO) a plyny
s narkotickými účinky.
TriGasAlarm je vhodný na upozornění cestujících na nebezpečí unikajících plynů dříve, než 
mají vliv na cestující v obytném voze nebo karavanu.
TriGasAlarm pevně namontován do vozidla, je určen 
- k detekci plynů v okolí již v nejmenší koncentraci a varovat, dlouho předtím, než mohou mít
vliv na lidi nebo zvířata.
-Probouzet spící cestující v obytném voze nebo karavanu přes zvuk alarmu a upozornit na 
únik plynu.

 TriGasAlarm, díky zvláštní technologii snímače, reaguje velmi citlivě na všechny plyny 
s narkotickými účinky. 
Pro bezchybnou funkci TriGasAlarmu, je důležité: 

- Aby prostředí (vzduch) nebyl znečištěný 
- Aby TriGasAlarm byl nainstalovaný ve výšce přibližně 30cm 
- Aby senzor byl pravidelně testován 

Návod k použití:
Stiskem horního tlačítka se TriGasAlarm zapne. 
Poté TriGasAlarm proběhna samočinný test a zkontroluje správnou funkci elektroniky a 
senzoru. 
Proces je provázen krátkým bliknutí LED diody a dlouhým zvukovým signálem. 
Poté jde TriGasAlarm do kalibrace senzoru, bliká zelená LED. Tato fáze trvá až čtyři minuty. 
Kalibrace je dokončena, když zelená kontrolka stále svítí. 

Upozornění: 
 Pokud TriGasAlarm zjistí koncentrace plynu v ovzduší, přístroj upozorní varováním. 
Varování je přerušovaný zvuk a červeně blikající LED dioda. 
Varování trvá 40 sekund. V této době TriGasAlarm kontroluje změnu koncentrace plynu, při 
stejné nebo vyšší koncentrace plynu, po varování zazní alarm. Červená LED neustále svítí a 
zvuk alarmu je nepřerušovaný. 
V případě, že koncentrace plynu po varování zmizela, TriGasAlarm se vrátí do 
pohotovostního stavu a zelená LED svítí. 

KONTROLA FUNKČNOSTI 
1.) Zapněte TriGasAlarm, počkejte, až proběhne samočinný test a zelená LED trvale svítí.
2.) podržte plynový zapalovač u bočních otvorů TriGasAlarmu, stiskněte tlačítko zapalovače, 
tak, aby unikal plyn, ale nehořel plamen. 
3.) po několika sekundách, se zapne varování. Pokud se budete dál pouštět plyn do otvorů, 
zapne se alarm. 

Technické údaje: 
napětí 5V-14V 
spotřeba v pohotovostním režimu  100mA 
spotřeba při alarmu  180mA 
Citlivost přibližně 95ppm EEC 
EHS shody 89/336EEC, 93/68EEC
hlasitost alarmu cca 85 dB
připojení černobílý= +, černý = -


