
 

 PWG-ELدتکتورگاز نصبراهنمای 
 

 معرفی:-1

 هی ثبشذ. Auto-resetصَرت سیوی ٍ ثیسین دارا ثَدُ ٍ  ایي هذل اس دتىتَر گبس لبثلیت ارسبل سیگٌبل آالرم را ثِ ّز دٍ

 مشخصات فنی:-2

 

 

 

 

 

 

 

 دلیمِ 3الی  2سهبى شزٍع ثِ وبر: 

 نصب:-3

 ًسجت ثِ َّا تَجِ داشتِ ثبشذ.  لبثل ًشتاثتذا ًصبة ثبیذ ثِ سجىتز یب سٌگیي تز ثَدى گبس

 . COٍ  : گبس طجیؼیاس َّا  گبس سجه تز          LPG: تز اس َّا گبس سٌگیي 

سبًتی  151هتز اس وف لزار دّیذ ٍ شؼبع هٌبست تب هٌجغ گبس ووتز اس 1دتىتَر رادر فبصلِ ̨ ثزای گبسّبی سٌگیي تز اس َّا  گبس وشف  ًشت جْت

دلیمِ ٍارد حبلت  5الی  3ثؼذ اس رٍشي وزدى دتىتَر دتىتَر ثِ هذت هتز اس سمف ثبشذ. 1 دتىتَر را در فبصلِ هتز  ثبشذ. ثزای گبس ّبی سجىتز

 وبری تست خَدوبر شذُ ٍ سپس در حبلت ًزهبل وبری لزا هی گیزد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model No. PWG-EL مدل 

Operating Voltage AC16.5V/DC12V-15V  ولتاژ عولکرد 
Alarm volume ≤85dB@1m سطح فشار صوتی آژیر 
Alarm output LED/ Buzzer/Relay خروجی آالرم 

Alarm density 15%LEL  آستانه غلظت اعالم خطر 
Coverage 100m برد بیسین 
Operating Frequency 433MHz فرکانس کاری 
Working Temp. 0℃~40℃  کاریدهای  
Quiescent Current ≤35mA جریاى حالت بیکاری 
Gas density ±5%LEL چگالی گاز 

Quiescent humidity ≤90% رطوبت کاری 



 

 

 کانکتورها:-4

 (12VDC) ػذد وبًىتَر اثتذایی هزثَط ثِ تغذیِ هی ثبشذ. 2در پشت دتىتَر گبس اس سوت چپ 

  هَجَد در پشت دتىتَر گبس  (COM/NO/NC)ثزٍس آالرم هی تَاى اس وبًىتَرّبی سیوی در صَرت

  فبدُ ًوَد.جْت ارسبل سیگٌبل آالرم است

 

 

 هالحظبت:

 ثِ هىبى صحیح ًصت دتىتَر هطبثك ثخش ًصت تَجِ ًوبییذ. -1

 ٍضؼیت آهبدُ ثِ وبر گزدد.دلیمِ دارد تب ٍارد 2دتىتَر ًیبس ثِ سهبًی حذٍد   ̨ثؼذ اس اتصبل دتىتَر ثِ ثزق  -2

 لزار گیزد. ػولىزدهبُ تَصیِ هی گزدد دتىتَر هَرد تست صحت  6ّز  -3

ثذیْی است ایي ٍسیلِ تٌْب هی تَاًذ حَادث ًبشی اس ًشت گبس را وبّش دادُ ٍ استفبدُ وٌٌذُ  ثبیذ در وٌبر استفبدُ اس ایي ٍسیلِ  -4

 هالحظبت ایوٌی را ثِ طَر وبهل در ًظز ثگیزد.

هی تَاى ثب یه ػذد فٌذن همذاری گبس شْزی ٍارد هحفظِ دتىتَر ًوَدُ ٍ اس صحت ػولىزد دستگبُ هطوئي   ̨دتىتَر  جْت تست -5

 .گزدیذ 

 هٌجغ ثخبر ٍ ثخبرات چزة( خَدداری فزهبییذ.  ̨في ّب   ̨وَلز  ˛اس ًصت دتىتَر در ًشدیىی هٌبثغ ایجبد ثبد )پٌجزُ -6

 

 ًگْذاری:

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

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


