
NAVODILA ZA UPORABO 
 

 
 
Splošni podatki: 
H-220.CH4/LPG sta detektorja za zemeljski plin (CH4) in UNP (LPG) 
namenjena za domačo uporabo. Ob prisotnosti plina v količini večji od 
prednastavljene meje se prižge rdeča luč in sproži zvočni alarm. 
Relejski izhod se lahko uporabi za izklop električnega plinskega 
ventila. 
 
Gumb na ohišju ima naslednje funkcije: 
- S kratikim pritiskom vklopimo »TIHI NAČIN«. Posveti zelena LED in 
zvočni alarm ter rele se izključita za 5 minut. 
- S pritiskom daljšim od 5 sekund se vklopi »TESTNI NAČIN«. V tem 
primeru zasvetijo zelena, redeča in rumena LED, vklopita se tudi rele 
in zvočni alarm. 
Po 6 sekundah se sprožita 2 kratka zvočna signala in detektor zapusti 
testni način.   
 
Detektor neprekinjeno preverja stanje senzorja in elektronike. Ob 
pojavu napake se vklopita rumena LED in zvočni signal, zelena LED 
pa utripa. 
 
Montaža: 
Postavitev naprave je odvisna od uporabljenega plina: 
- Za zemeljski plin (CH4) največ 30 cm od stropa in ne več kot 5m od 
možnega izvora puščanja 
- Za UNP največ 30 cm od tal in ne več kot 5m od možnega izvora 
puščanja 
 
Detektorja ne nameščajte na položajih kjer bi bila njegova delovna 
temperatura lahko presežena.  
Naprimer: 
- nad štedilnikom 
- v prostorih kjer temperatura lahko preseže 40 °C ali pade pod -10°C 
- nad umivalnikom 
- v zaprtih prostorih (omare, za zaveso) 
- ob vratih ali oknih 
- ob ventilatorjih 
- kjer bi umazanija ali prah lahko zamašila senzor 
- v vlažnih prostorih 
 
V bližini detektorja detektorja ne uporabljajte naslednjih snovi: 
- topila in razredčila 
- alkohol, bencin, goriva 
- barve in snovi na bazi silikona 
- parfumi 
- čistila in detergenti 
- razna pršila 
 
Tehnični podatki: 
 

Napajanje 230 VAC/50Hz 

Poraba moči 2W 

Tip senzorja Polprevodniški 

Življenjska doba senzorja 5 let 

Zaznani plini (H-220.LPG) UNP 

Zaznani plini (H-220.CH4) Metan 

Meja alarma 20% SME (spodnje meje 
eksplozivnosti) 

Zakasnitev releja 5 sekund 

Specifikacije releja 5A-250V-SPDT 

Indikatorji:  

- Normalno delovanje Zelena LED 

- Alarm Rdeča LED/zvok 

- Napaka Rumena LED/zvok 

Čas ogrevanja 30 sekund 

Delovna temperatura 0 – 40 °C 

Dovoljena vlažnost 20 – 80 % rel. vlažnosti 

Jakost alarma >85 dB 

Mere 130x96x38 mm 

Masa 190g 

Material ABS plastika 

Barva Bela (RAL 9003) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Namestitev detektorja: 
- Odprite ohišje s pritiskom na zapah 

 

- Zvežite električno napeljavo kot kaže diagram 

 

OPOZORILO: 
- Montaža detektorja in vezava električne napeljave mora biti narejena 

s strani pooblaščene osebe in ustrezati veljavnim standardom! 

- Pred vezavo električne napeljave izklopite napetost z izklopom 

ustrezne varovalke! 

- Za zagotovitev pravilnega delovanja je priporočeno redno 

preizkušanje s testnim plinom. Preizkusi z vžigalnikom ali drugimi 

vnetljivimi plini lahko poškodujejo senzor! 

 

V primeru alarma: 

- Pogasite vse vire ognja 

- Zaprite glavni plinski ventil 

- Ne prižigajte ali ugašajte drugih električnih naprav 

- Odprite okna in vrata za boljše prezračevanje 

- Ko alarm preneha, poiščite vzrok puščanja 

- Če alarm ne preneha zapustite stavbo in obvestite pristojne službe 

 

Čiščenje dovoljeno z vlažno krpo ali sesalnikom. 

Zaradi konstantega razvoja produktov si proizvajalec pridržuje pravico 

do spremembe tehničnih podatkov in funkcij naprave brez 

predhodnega obvestila. 

Izdelek izpolnjuje zahteve standarda EN 50194. 

Garancijska doba je 12 mesecev. 
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