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Detektor úniku plynu
Gasdetektionsgerät

Gas leakage detector
Détecteur de fuite

Ýêñïëîçèìåòð

Detektor:

s dopravou vzorku pomocí difúze.
Detektor umo�òuje vèasné zjištìní uniklého plynu, automatickou ventilaci objektu,
uzavøení pøívodu plynu a varování obsluhy. Detektor pøi úniku plynu signalizuje zvukovì
a svìtelnì pøekroèení nastavené hranice koncentrace plynu.
Prostøednictvím kontaktù relé pak ovládá i zabezpeèovací zaøízení jako BAP apod.
Detektor pracuje automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy. Pou�ívá se na ochranu
objektu pøed výbuchem plynných smìsí. Detektor není mo�no pou�ít pro zjištìní plynu,
které jsou nehoølavé. Pøístroj tvoøí kompaktní celek, na skøíòce je upevnìn senzor
reagující na hoølavý plyn a vývodky pro kabely. Detektor je dvoustupòový,
tzn. �e signalizuje pøekroèení dvou úrovní koncentrace plynu.

Detektor je elektronický pøístroj, slou�ící k zjištìní úniku hoølavých (spalitelných)
plynù a výparù. Pøístroj je z hlediska normy ÈSN EN 50054 signalizátor, tj. stabilní
zaøízení trvale pracující
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Detektor DHP 4

Pøídavný snímaè DHP 4S

detektor úniku hoølavých plynù,
2 poplach. stupnì, 2 výstupní relé pro 250 V, 2 A, prostøedí obyèejné,

LED + zvuková signalizace, bez zpo�ïìní,
napájení 230 V 50 Hz, 12 V ss, IP 65 pøístroj.

Mo�nost detekce pro metan, propan nebo CO.

pøídavný snímaè k detektoru úniku hoølavých plynù DHP 4,
není schopen samostatné èinnosti.

2 poplach. stupnì, 1 výstupní relé, prostøedí obyèejné,
LED + zvuková signalizace, napájení 9 - 30 V ss, IP 20 nebo IP 65.

Základní oznaèení výrobku

Detektor DHP 4
Pøídavný snímaè DHP 4S

IP 20 - Jen pro pøídavný snímaè DHP 4S

Detektor DHP 4      - IP 65       - Metan

Krytí

IP 65 - Pro detektor DHP 4 nebo pøídavný snímaè DHP 4S

CO

Detekovaný plyn
Metan

Propan
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