POZOR – Přečtěte si instrukce před použitím tohoto přístroje

Detektor ozonu

Uživatelský manuál

POZOR – Přečtěte si instrukce před použitím tohoto přístroje

Přístroj splňuje následující standardy:
●
●

GB3836.1- -2010 "Explosive Environment Part 1: General Requirements for
Equipment"
GB3836.4--2010 "Explosive environment Part 4: Equipment protected by
intrinsically safe" I "JJG1077-2012 "Ozone Gas Analyzer Verification
Regulations"

Technická data
Detekovatelný plyn
Rozsah detekce
Rozsah chyby
Posun nuly
Posun rozsahu
Nastavení upozornění
Doba odezvy
Izolační odpor
Upozornění
Pracovní prostředí
Provozní napětí
Nevýbušné elektrické
zařízení
Doba nabíjení
Doba provozu

ozon（O3）
0~10.00 ppm
≤2 %
≤±1 ppm
≤±2 ppm
3/6 ppm
≤60 s
≥20 MΩ
Zvuk, světlo, vibrace
Teplota -10 ℃ - 50 ℃, vzdušná vlhkost < 95% RH bez
kondenzace
DC 3,7 V (kapacita lithiové baterie 3000 mAh)
Ex ib IIB T3 Gb
6h-8h
Více než 8 hodin

Obsah balení
●

Kufřík obsahuje (detektor, USB datový kabel, standardní krytka senzoru)

Používání přístroje
Tlačítko

Název

Zvýšení

Snížení

Cyklování

Enter

Popis
Hlavní menu: Dlouhým stiskem zapni
zvukové upozornění
Řádkové menu: Krátkým stiskem se kurzor
přesune k předchozí ikoně
Menu nastavení hodnot: Krátkým stiskem
zvyšte aktuální hodnotu, dlouhým stiskem
zvyšte hodnotu rychleji
Hlavní menu: Dlouhým stiskem vypni
zvukové upozornění
Řádkové menu: Krátkým stiskem se kurzor
přesune k další ikoně
Menu nastavení hodnot: Krátkým stiskem
snižte aktuální hodnotu, dlouhým stiskem
snižte hodnotu rychleji
Nastavení hesla, času: Posune kurzor dále
Menu: Krátkým stiskem se kurzor přesune k
další ikoně
Hlavní menu: Krátký stisk pro rychlou
kontrolu rozsahu a limitu upozornění. Dlouhý
stisk pro zapnutí a vypnutí funkce ukládání
dat
Jakékoli menu: Dlouhým stiskem se vraťte
do hlavního menu
Vypnutý přístroj: Po stisku trvajícím 2 vteřiny
se přístroj zapne
Status hlavního menu: Po stisku trvajícím 4
vteřiny se přístroj vypne, krátkým stiskem pro
vstup k zadání hesla
Menu nastavení hodnoty: Poté co je hodnota
nastvena, krátkým stiskem potvrďte zvolenou
možnost

Hlavní menu

Číslo

Název

Popis

1

Okamžitá
hodnota

Zobrazuje aktuální hodnotu koncentrace plynu

2

Jméno plynu

Zobrazuje jméno plynu

3

Čas

Zobrazuje aktuální čas (nutno nastavit ručně)

4

Plné upozornění

Zobrazení plného nastavení (zvuk i vibrace)

5

USB připojení

Zobrazí se po připojení do USB

6

Šok

Tento symbol indikuje zapnutí upozornění vibrací

7

Upozornění

Upozornění, že přístroj se nachází v chybovém stavu

8

Storage status

Při zobrazení ■ přístroj neukládá data, při zobrazení ▶
přístroj data ukládá

9

Zvukové
upozornění

Při vysvícení ikony je přístroj v režimu zvukového
upozornění. Pokud jsou upozornění vypnutá, není možné
aktivovat zvukové upozornění.

10

Akumulátor

Zobrazuje zbývající kapacitu akumulátoru

11

Poměr

Poměr aktuální koncentrace plynu k rozsahu senzoru

12

Minimum

Minimální hodnota

13

Maximum

Maximální hodnota

Instrukce k použití přístroje
1. Při vypnutém přístroji stiskněte na dvě vteřiny potvrzující klávesu, přístroj
zkontroluje funkčnost upozornění (zvukové, vibrační, vizuální) a přejde do
hlavního menu
2. Stiskněte krátce tlačítko pro potvrzení a vstoupíte do zadání hesla, z výroby je
nastaveno na 0000, pomocí tlačítka cyklování přesuňte kurzor na Confirm a
potvrďte.

Nastavení systému
●

Najeďte na požadovanou ikonu a potvrďte pro vstup do příslušného menu

Ukládání dat
●

Ukládání dat je nutné povolit v nastavení systému. Uložená data je možné
zobrazit pouze v obslužném program detektoru. Na přístroji je možné zobrazit typ
plynu, aktuální hodnotu, rozsah, maximální dosaženou hodnotu, minimální
hodnotu, začátek a konec měření, počet záznamů.

Reset do továrního nastavení

Konfigurace obslužného programu
●

Po instalaci program vygeneruje na plochu tuto ikonu, dvojklikem jej spusťte

Nastavení parametrů
●

Připojte zařízení k PC pomocí USB kabelu, klikněte na “Read device information”
a po nastavení požadovaných parametrů potvrďte kliknutím na "Write Device
Information".

●

Po nastavení parametrů je nutné ještě potvrdit v checkboxu, tato funkčnost je pro
omezení chyby nastavení parametrů omylem či překlikem.

●
●
●
●
●

Device name: tovární nastavení, nemůže být měněno
Equipment type: 
odkazuje na druh detekovaného plynu
Battery level: aktuální zbývající kapacita akumulátoru
Number of stored items
: počet záznamů aktuálně uložených v detektoru
Device time: je možné zkontrolovat čas detekovaný přístrojem, případně ho
změnit
Allow button to stop the report: pokud povolíte tuto funkci, při dlouhém stisku
tlačítka snížení rychle vypnete zvukové upozornění při detekci ozonu
Sound On:zapíná a vypíná zvukové upozornění
Alarm on:zapíná a vypíná zvukové, vizuální a vibrační upozornění

●
●
●

●
●
●
●
●

Allow recording:zapíná a vypíná funkci ukládání dat
Recording interval: nastavuje interval záznamu měření, továrně nastavené na 5
sekund
Current recording status: 
určuje, zda je přístroj v nahrávacím módu
Current alarm information:určuje, zda má přístroj nějaká upozornění
Current ozone concentration:aktuální koncentrace ozonu

●
●

Ozone alarm line L1: 
nastavuje spodní hranici upozornění na ozon
Ozone alarm line H1: nastavuje horní hranici upozornění na ozon

Import dat do konfiguračního programu
●

Spusťte konfigurační program a připojte detektor pomocí USB kabelu do PC.
Kliknutím na “Save Data Read” importujete data do konfiguračního programu.

●

Kliknutím na příslušný datový soubor zobrazíte data z měření.

Export dat
●

Zvolte formát (TXT, XLS, PDF) a vyberte místo uložení.

Smazání dat měření
●

Klikněte na "Device" a poté klikněte na "Clear Device Storage Data" v rolovacím
menu. Smazání program potvrdí hláškou "Data Delete Successful".

Popis funkce nabíjení
●

Pokud je aktuální kapacita akumulátoru na méně než 10%, přístroj bude
upozorňovat na stav každé dvě minuty zvukem a vibrací, dokud se přístroj
nevypne. Přístroj nabíjejte ve vypnutém stavu.

Upozornění
1. Zabraňte pádům přístroje či jeho vystavení extrémním vibracím.
2. Při extrémně vysoké koncentraci plynů nemusí přístroj detekovat korektně.
3. Používejte přístroj přesně v souladu s návodem, jinak může dojít k poškození
přístroje či k nepřesnosti v měření.
4. Neskladujte přístroj v korozivním plynu.
5. Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, nechte ho před zapnutím alespoň
deset minut aklimatizovat.
6. Pro zajištění přesných měření je vhodné přístroj pravidelně kalibrovat programem
stažitelným na stránkách prodejce.
7. V explozivním prostředí nevyměňujte ani nerozebírejte akumulátor, stejně tak
přístroj nenabíjejte.

POZOR – Přečtěte si instrukce před použitím tohoto přístroje

Detektor ozonu

Uživatelský manuál

POZOR – Přečtěte si instrukce před použitím tohoto přístroje
Verze 23.09.2020

