
 

  OMD-220GTمنواکسید کربن دتکتور نصبراهنمای                         

 

 معرفی:-1 

ایي هحصَل ثب ثْزُ گیزی اس پزداسًذُ داخلی ٍ دٍ ػذد سٌسَر ًطت یبة جْت وطف ٍ اػالم ًطت گبس ضْزی ٍ هٌَاوسیذ وزثي در هحیط هی 

 ثبضذ .

 مشخصات فنی:-2

 

 معرفی چراغ ها و دکمه ها :-3

LED در ٍضؼیت اتصبل ثِ ثزق ضْز سجش رًگ هی ضَد. .اٍل اس ثبال ًطبًگز تغذیِ دتىتَر هی ثبضذ 

 

 

 

 

 

 

 

  دتىتَر هی ثبضذ.  CO سٌسَر دووِ وٌبر دتىتَر جْت تست ػولىزد

ثزای چٌذ ثبًیِ ثِ صَرت لزهش  LED2 (CO indicator)رٍضي خَاّذ ضذ ٍ LED1(Power indicator)ثؼذ اس رٍضي وزدى دتىتَر 

دلیمِ ٍارد حبلت وبری تست خَدوبر ضذُ ٍ  5الی  3ضٌیذُ هی ضَد سپس دتىتَر ثِ هذت   Diچطوه سى خَاّذ ثَد ٍ اس ثبسر صذای 

LED2(CO INDICATOR)  ٍ ثِ حبلت سجش چطوه سى خَاّذ ثَد  سپس دتىتَر در حبلت ًزهبل وبری لزا هی گیزدLED1  ثِ صَرت سجش

 خبهَش خَاّذ ثَد. LED2(CO INDICATOR)ضي ثبلی خَاّذ هبًذ ٍ رٍ

 نحوه نصب:-4

 ًصت ضَد.  اس هٌجغ تَلیذ هٌَوسیذ 1.5mاس سمف ٍ در داخل ضؼبع  1.0mالی  0.3mدتىتَر در فبصلِ   ,پیطٌْبد هی ضَد هطبثك ضىل 

 

 

Model No. OMD-220GT مدل 

Operating Voltage 100-240 VAc  ولتاژ عملکرد 
Quiescent Current ≤ 70mA  جریان حالت بیکاری 
Alarm Current ≤ 140mA  جریان در حالت آالرم 
Buzzer 85 dB in 1m بازر 
Alarm output Relay N.O /12V DC /Buzzer /LED خروجی آالرم 
Sensitivity 150PPM(±80PPM) Within 3 Minutes حساسیت 
Working Temp. -10° C ~ 55° C دمای کاری 
Working humidity 10%~95%  RH رطوبت کاری 
Dimension 115 * 72 * 41 mm  ابعا د 
Standard GB15322-2003 / EN50291 / UL2034 با استاندارد مطابق  

 ًطبًگز دٍم اس ثبالCO(LED )ًطبًگز 

 ٍضؼیت                              

 

 لزهش سجش سرد

 (WARM UPهذ آهبدُ ثِ وبر)  چطوه سى 

 ّطذار ًطت هٌَاوسیذ وزثي چطوه سى  

 سٌسَر هٌَاوسیذ وزثي ًمص فٌی   رٍضي

 تویش وزدى سٌسَر هٌَاوسیذ وزثي  رٍضي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سیم بنذی-5

P1&P2 ٍِلت 222: جْت اتصبل تغذی 

OUT1&OUT2 ِرل :NO خزٍجی جْت اتصبل ثِ سیستن ّبی اػالم حزیك یب سیستن ّبی حفبظتی هٌبسل 

SIG1&SIG2ثزلزار هی گزدد. ثزلی ضیز گبس  ٍلت جْت تحزیه ٍسبیل جبًجی اس جولِ لطغ وي 22خزٍجی    ̨: در ٌّگبم ثزٍس ًطت گبس 

 

  

 

 هالحظبت:

 ثِ هىبى صحیح ًصت دتىتَر هطبثك ثخص ًصت تَجِ ًوبییذ. -2

 در ًظز ثگیزیذ.  ( (NO/NC)اس ًظز رػبیت صحیح ٍضؼیت رلِ )اتصبل دتىتَر ثِ سیستن ّبی جبًجی راصحیح ًحَُ  -2

 دلیمِ دارد تب ٍارد ٍضؼیت آهبدُ ثِ وبر گزدد. 5 -3دتىتَر ًیبس ثِ سهبًی حذٍد   ̨ثؼذ اس اتصبل دتىتَر ثِ ثزق ضْز -3

 COّزگًَِ آلَدگی تویش هی گزدد در طی ایي فزآیٌذ چزاؽ هزثَط ثِ  سٌسَر داخلی دتىتَر ثِ صَرت هذاٍم تَسط هذارات داخلی  اس -4

 رٍضي هی گزدد.

در صَرت ثزٍس ّزگًَِ ایزاد در سٌسَرّبی ًطت گبس ٍ هٌَاوسیذ وزثي چزاؽ هزثَط ثِ ّز سٌسَر ثِ صَرت سرد رًگ در آهذُ ٍ ثبسر  -5

وزدُ ٍ دٍثبرُ هتصل ًوبییذ در صَرت ػذم رفغ هطىل ثب هزوش فؼبل هی گزدد .در صَرت ثزٍس ایي هطىل اثتذا دتىتَر را اس ثزق خبرج 

 خذهبت پس اس فزٍش توبس حبصل فزهبییذ.

 لزار گیزد. ػولىزدهبُ تَصیِ هی گزدد دتىتَر هَرد تست صحت  6ّز  -6

استفبدُ اس ایي ٍسیلِ ثذیْی است ایي ٍسیلِ تٌْب هی تَاًذ حَادث ًبضی اس ًطت گبس را وبّص دادُ ٍ استفبدُ وٌٌذُ  ثبیذ در وٌبر  -7

 هالحظبت ایوٌی را ثِ طَر وبهل در ًظز ثگیزد.

هی تَاى ثب یه ػذد فٌذن همذاری گبس ضْزی ٍارد هحفظِ دتىتَر ًوَدُ ٍ اس صحت ػولىزد دستگبُ هطوئي   ̨جْت تست دتىتَر  -8

 اس دووِ تؼجیِ ضذُ در وٌبر دتىتَر استفبدُ ًوبییذ. COگزدیذ جْت تست ػولىزد سٌسَر 

 هٌجغ ثخبر ٍ ثخبرات چزة( خَدداری فزهبییذ.  ̨في ّب   ̨وَلز  ˛ًصت دتىتَر در ًشدیىی هٌبثغ ایجبد ثبد )پٌجزُاس  -9

 

 نگهذاری:

هبُ یىجبر ثب استفبدُ اس یه ثزس  یب پبرچِ تویش ٍ همذاری هبدُ ضَیٌذُ  دریچِ ٍرٍدی دتىتَر تویش گزدد تب اس  3تَصیِ هی گزدد ّز  

 اجتٌبة گزدد.ثبیذ اس ٍرٍد ّزگًَِ هبدُ خبرجی ثِ داخل دتىتَر  دتىتَر وبستِ ًگزدد. ثذیْی است حسبسیت 


