
Gāzu detektora

FGD 1
           Lietošanas instrukcija

Ražotājs: GeoFennel, Vācija



Instrumenta apraksts:
FGD 1 ir instruments gāzu un tvaiku detektēšanai atklātā vidē un pateicoties 40 cm 
garai  zondei arī  grūti  pieejamās vietās vai  vietās ar kurām nav pieļaujama cilvēka 
fiziska saskare.  FGD 1  lieto profesionāli sadzīves pielietojama gāzu iekārtu uzstādītāji un 
remontētāji  (propāns,  butāns,  metāns).  To  pielietojums  iekļauj  arī  gāzu  koncentrācijas 
noteikšanu kuģu tilpnēs un dabas resursu ieguves vietās pazemes šahtās, kā arī jebkurās 
citās vietās un objektos, kur nepieciešams kontrolēt gāzu, tvaiku un dūmu koncentrāciju. Tā 
40 cm zonde ļauj veikt mērījumus operatoram tieši nekontaktējoties ar mērāmo vidi.
Mērījums tiek veikts 2 sekundēs.

Detektējamo gāzu un tvaiku saraksts:

Dabas gāze
Propāns
Butāns
Metāns
Acetons
Alkohols
Amonjaks 
Tvaiks

Oglekļa monoksīds (ne kvantitatīvi)
Benzīna tvaiki
Petroleja
Sērūdeņradis 
Dūmi
Rūpniecisko šķīdinātāji
Atšķaidītāji
Ligroīns
Nafta

FGD 1 vadības un indikācijas elementi:
1. Sensors
2. Trauksmes indikācijas LED
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas indikācijas LED
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Skaņas indikācijas skaļrunis instrumenta aizmugurē
6. Jūtības regulēšanas ripa
7. Rokturis
8. Bateriju nodalījums instrumenta aizmugurē
9. Zondes fiksācijas klipsis
10.Zondes elastīgais kāts
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Instrumenta ieslēgšana:

UZMANĪBU! Ieslēdziet instrumentu tikai no gāzēm brīvā vidē!

Pirms instrumenta ieslēgšanas nogrieziet tā jūtību līdz minimumam – jūtības regulēšanas ripu 
pagriežot līdz galam pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (simbola „-„ virzienā).
  Ieslēdziet instrumentu ar slēdzi Nr. 4 - iedegas ieslēgšanas indikācijas zaļā LED Nr.3 un var 
atskanēt  skaņas  signāls.  Apmēram  60  sekundes  ilgst  instrumenta  iesilšana  un  tā 
paškalibrēšanas process. Šajā laikā indikācija neuzrāda nekādas gāzes noplūdes un skaņas 
indikācija attiecas tikai uz paškalibrēšanas procesu.

Funkciju pārbaude:
Pirmo reizi ieslēdzot instrumentu vai, ja instruments nav kādu laiku lietots, Jūs variet veikt tā 
ātro pārbaudi: 60 sekundes pēc tā uzsilšanas nogrieziet jūtības regulatoru līdz minimumam 
un  pietuviniet  sensoram kādu  gāzes  avotu,  piemēram,  gāzes  šķiltavas,  un  ,neiedarbinot 
šķiltavu  aizdedzināšanas  sistēmu,  palaidiet  sensorā  no  šķiltavas  gāzi.  Jāatskan  skaņas 
signālam un jāiedegas sarkanajai trauksmes indikācijas LED.
Specifikācijā  uzrādītos  tehniskos  datus  ierīce  nodrošina  optimālos  darba  apstākļos  –  pie 
temperatūras no 0°C līdz +50°C un mitruma līmeņa no 10% līdz 90%.

Gāzu noplūdes detektēšana:
Pēc instrumenta ieslēgšanas minimālās jūtības stāvoklī un tā 60 sekunžu uzsilšanas vidē bez 
gāzu piesārņojuma grieziet lēnām jūtības regulatoru no minimuma virzienā uz maksimumu 
līdz atskan skaņas signāls un iedegas sarkanā trauksmes LED. Nedaudz pagrieziet jūtības ripu 
atpakaļ - līdz apklust signāls un nodziest sarkanā indikācija. Tagad instruments ir gatavs 
darbam. Ienesiet sensoru pārbaudāmajā vidē un ja tur būs palielināta bīstamo gāzu 
koncentrācija, tad atskanēs skaņas signāls un iedegsies sarkanā trauksmes LED.

Austiņu izmantošana:
Ja ir nepieciešamība veikt detektēšanu vidē ar lielu trokšņa līmeni un gaismas indikācija nav 
saskatāma,  tad  detektoram  sānos  novietotajā  ligzdā  ir  iespējams  pieslēgt  austiņas 
(jāiegādājas atsevišķi).

Baterijas stāvokļa kontrole: 

Ja baterija ir izlādējušās zem pieļaujamā līmeņa, tad ieslēdzot instrumentu neiedegas 
zaļās gaismas LED un neatskan skaņas signāls. Šādā gadījumā veiciet tukšo bateriju 
nomaiņu  pret  jaunām  3  gab.  „C”  izmēra  sārma  (Alkaline)  baterijām.  Ievietojot 
baterijas ievērojiet bateriju ligzdā uzrādīto bateriju polaritātes stāvokli!

Serviss:
Ja  instruments  darbojies  jau  gadu  (skat.  uzlīmi)  un/vai  cietis  no  mehāniskiem 
triecieniem  vai  Jums  vienkārši  ir  aizdomas  par  nepareizu  indikāciju,  tad  vediet 
instrumentu uz autorizētu servisa centru.
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Komplektācija:
1. Instruments FGD 1.
2. 3 gab. 1,5 V „C” izmēra sārma baterijas 
3. Mīksta transporta somiņa.
4. Instrukcija latviešu valodā.
5. Oriģinālās instrukcijas vācu un angļu valodās.

Tehnisk  ā specifikācija:  
Jūtība (rūpnīcas iestatījumi) - 50 ppm, (parts per million, no rūpnīcas - metānam)
Trauksmes signāls – iestādāma sliekšņa vizuāls un audio signāli, 10% LEL metānam 
(rūpnīcas iestatījums). Iespējams iestādīt citai koncentrācijai un gāzēm. 
Sensora tips - zema patēriņa pusvadītājs
Sensora kabeļa garums - 40 cm
Aukstais starts - ap 60 sekundēm
Mērījuma laiks - līdz 2 sekundēm (līdz 40% LEL)
Darbības cikls - nepārtraukts
Barošana - 3 x C izmēra 1,5 V sārma (Alkaline) baterijas
Darbības laiks ar 1 bateriju komplektu - 8 stundas nepārtraukts, tipiski
Darba vides pieļaujamais mitrums - 10% līdz 90% (bez kondensāta)
Pieļaujamā darba temperatūra – 0°C līdz +50°C
Izmēri - 221 x 72 x 46 mm
Svars - 498 g
Garantija – 2 gadi

Grantijas saistības un pēcgarantijas servisu Latvijā nodrošina piegādātājs – SIA “GeoStar”. 

Mūsu veikala un servisa adrese: 
 SIA “GeoStar” 
 Rīga, Āgenskalns, LV-1002
 Mārupes ielā 20
 t. 67615233
 f. 67089191
 E-pasts: info@geostar.lv
 WEB: www.geostar.lv 
 Darba laiks: d. d. no 9.00 – 17.30     
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