
Detektor 1, 2, 3 a 4 plynů

Uživatelská příručka



Omezená záruka a Omezení odpovědnosti
Společnost BW Technologies LP (BW) zaručuje, že při normálním používání a údržbě po dobu dvou let, počínaje dnem zaslání kupujícímu, je tento 
výrobek bez vad materiálu a zpracování. Tato záruka se vztahuje pouze na prodej nových a nepoužitých výrobků původnímu kupujícímu. Platnost 
záruky společnosti BW se omezuje na vrácení kupní ceny, opravu nebo výměnu vadného výrobku, který byl vrácen do autorizovaného servisu BW 
v průběhu záruční doby. O způsobu řešení reklamace rozhoduje BW. Zodpovědnost společnosti BW v žádném případě nepřesáhne kupní cenu, 
kterou kupující zaplatil za výrobek. 
Tato záruka se nevztahuje na:

a) rutinní výměnu součástí, pojistek nebo jednorázových baterií v důsledku běžného opotřebení výrobku vyplývajícího z používání,
b) jakýkoli výrobek, který byl podle názoru společnosti BW nesprávně používán, upraven, vystaven nedbalému zacházení nebo poškozen v 

důsledku nehody nebo nestandardních podmínek při provozu, manipulaci nebo použití,
c) jakékoliv poškození nebo závady, které mohly vzniknout opravou výrobku jinou osobou než autorizovaným prodejcem, nebo na instalaci 

neschválených součástí na výrobek, nebo
Povinnosti stanovené touto zárukou jsou závazné pouze v případě, že kupující zajistí:

a) řádné skladování, instalaci, kalibraci, používání, údržbu a dodržování návodu k použití výrobku a veškerých ostatních platných doporučení 
společnosti BW,

b) kupující neprodleně oznámí společnosti BW jakoukoli závadu, a v případě potřeby okamžitě dodá výrobek k opravě. Před vrácením 
jakéhokoli zboží společnosti BW musí kupující převzít od společnosti BW pokyny pro přepravu, a

c) společnost BW má právo požadovat, aby kupující předložil doklad o nákupu, jako například originální fakturu, dodací list nebo příbalový 
leták, který prokazuje, že výrobek je v záruční době.

KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE TATO ZÁRUKA JE JEDINÝM A VÝHRADNÍM NÁROKEM KUPUJÍCÍHO, A NAHRAZUJE VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. BW NENESE ODPOVĚDNOST ZA 
JAKÉKOLIV ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, NEBO NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO DŮVĚRY NEBO JINÉHO PŘESVĚDČENÍ.
Vzhledem k tomu, že některé země nebo státy neumožňují omezení trvání uvedené záruky nebo vyloučení nebo omezení náhodných nebo 
následných škod, nemusí se omezení a výhrady této záruky vztahovat na všechny kupující. V případě, že bude kterékoliv ustanovení této záruky 
označeno soudem příslušné jurisdikce za neplatné nebo nevymahatelné, pak toto označení nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 
kteréhokoli jiného ustanovení.

Kontakt na společnost BW Technologies by Honeywell

Napište nám e-mail na následující adresu: info@gasmonitors.com 
Navštivte webové stránky společnosti BW Technologies by Honeywell na adrese: www.gasmonitors.com

USA: 1-888-749-8878 Kanada: 1-800-663-4164
Evropa: +44(0) 1295 700300 Ostatní země: +1-403-248-9226

mailto:info@gasmonitors.com
http://www.gasmonitors.com
http://www.gasmonitors.com
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GasAlertQuattro
formace – přečtěte jako 

uze podle pokynů uvedených v této 
v referenční příručce, jinak může být 
kytovaná detektorem. Před použitím 
ásledující Upozornění.

a Upozornění
součástí může poškodit vnitřní 

toru si přečtěte část Jedy a látky 

lavin před působením sloučenin olova, 
ných uhlovodíků. Přestože určité 
apříklad olovnatý benzín a 

vodíky) mohou dočasně znemožnit 
 většině případů senzor po kalibraci 
uschopnost.
ečnostních důvodů musí toto zařízení 
ervis zajišťovat pouze kvalifikovaný 
uhou a prováděním servisu si přečtěte 
ní příručku a ujistěte se, že jí rozumíte.
Úvod
Uživatelská příručka poskytuje základní informace o provozu 
detektoru plynu GasAlertQuattro. Úplné pokyny k obsluze 
naleznete v Referenční technické příručce zařízení 
GasAlertQuattro na přiloženém disku CD. Detektor plynu 
GasAlertQuattro (dále jen „detektor“) slouží k vydání výstrahy 
před nebezpečnými koncentracemi plynů při překročení 
uživatelsky definovaných, zadaných hodnot alarmů.
Detektor je prostředek osobní ochrany. Odpovědnost za 
správnou reakci na alarm nese uživatel.

Poznámka
Výchozí jazyk zobrazovaný na displeji detektoru je 
angličtina. Dalšími jazyky jsou francouzština, 
němčina, portugalština a španělština. Obrazovky pro 
další jazyky se zobrazují na detektoru a v příslušné 
uživatelské příručce.

Vynulování senzorů
Při nulování senzorů postupujte podle kroků č. 1–3 v části 
Kalibrace na stránce 9.

Bezpečnostní in
první
Detektor používejte po
uživatelské příručce a 
narušena ochrana pos
detektoru si přečtěte n

• Varování: Výměna 
bezpečnost.

• Před použitím detek
znečišťující senzor.

• Chraňte senzor hoř
silikonů, a chlorova
organické výpary (n
halogenované uhlo
činnost senzoru, ve
obnoví svou provoz

• Upozornění: Z bezp
obsluhovat a jeho s
personál. Před obsl
technickou referenč
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•

•

•

•

•

•

•

 odečtené hodnoty LEL mimo stupnici 
 výbušnou koncentraci.
dnoty strmě stoupající vzhůru 
em nebo nestálými hodnotami může 
traci plynu nad horní mezí stupnice, 
pečné.
potenciálně výbušné atmosféře, kde 
 nepřekračují 20,9 % (objemových).

ení zařízení GasAlertQuattro určitým 
vých plynů ve vzduchu může detekční 
lik, že dojde ke značnému ovlivnění 
ud dojde k alarmu kvůli vysoké 
ch plynů, musí se provést kalibrace, 
e nutné, se musí vyměnit senzor.
aterie (QT-BAT-R01) může představovat 
hemických popálenin, pokud bude 
erozebírejte, nevystavujte teplotám 

 ani nespalujte.
í GasAlertQuattro nepoužívejte žádné 
 Použití jakýchkoliv jiných baterií může 
bo výbuch. V případě objednávky a 
ateriového zdroje QT-BAT-R01 se 

nost BW Technologies by Honeywell. 
olymerové baterie vystavené teplotě 

obu 10 minut mohou způsobit požár  
sAlertQuattro
ivatelská příručka

Před prvním použitím se detektor musí nabít. Společnost 
BW Technologies by Honeywell doporučuje nabíjet 
detektor po každém pracovním dnu.
Před prvním použitím detektor kalibrujte a poté kalibraci 
provádějte pravidelně v závislosti na použití a expozici 
senzoru jedům a znečisťujícím látkám. Společnost BW 
doporučuje kalibrovat senzory pravidelně a nejméně 
jednou za 180 dnů (6 měsíců).
Kalibrujte pouze v bezpečné oblasti, kde není přítomen 
nebezpečný plyn, v atmosféře obsahující 20,9 % kyslíku.
Senzor hořlavin je v továrně kalibrován na 50 % LEL 
metanu. Pokud monitorujete jiný hořlavý plyn v rozsahu  
% LEL, kalibrujte senzor pomocí vhodného plynu.
Společnost CSA International hodnotila na tomto přístroji 
pouze část určenou k detekci hořlavých plynů.
Společnost BW doporučuje po jakékoliv expozici 
znečišťujícím látkám/jedům, jako jsou například sloučeniny 
síry, výpary křemíku, halogenované sloučeniny atd. 
zkontrolovat senzor hořlavin pomocí známé koncentrace 
kalibračního plynu. 
Společnost BW doporučuje provést nárazový test senzorů 
před každodenním použitím, aby se potvrdila jejich 
schopnost reagovat na plyn tím, že se detektor vystaví 
koncentraci plynu, která překračuje zadané hodnoty 
alarmu. Ručně ověřte, zda jsou akustické, vizuální a 
vibrační alarmy zapnuty. Pokud odečtené hodnoty nebudou 
ve stanovených mezích, proveďte kalibraci.

• Upozornění: Vysoké
mohou signalizovat

• Jakýkoliv odečet ho
následovaný pokles
signalizovat koncen
což může být nebez

• Pro použití pouze v 
koncentrace kyslíku

• Dlouhodobé vystav
koncentracím hořla
prvek namáhat nato
jeho vlastností. Pok
koncentraci hořlavý
nebo, pokud to bud

• Varování: Lithiová b
riziko požáru nebo c
nevhodně použita. N
nad 100 °C (212 °F),

• Varování: V zařízen
jiné lithiové baterie.
způsobit požár a/ne
výměny lithiového b
obracejte na společ

• Varování: Lithium-p
130 °C (266 °F) po d
a/nebo výbuch.
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•

•
•

Bezpečno

ec Varování: Tento přístroj obsahuje lithium-
polymerovou baterii. Použité lithiové baterie okamžitě 
zlikvidujte. Nerozebírejte je a ani neodhazujte do ohně. 
Nemíchejte s pevným odpadem. Vybité baterie musí 
zlikvidovat kvalifikovaný specialista na recyklaci odpadu 
nebo zpracovatel nebezpečného odpadu.
Udržujte lithiové baterie mimo dosah dětí.
Deaktivace detektoru vyjmutím bateriového zdroje může 
způsobit nesprávnou funkci a poškození detektoru.
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Položka Popis
10 Krokodýlová svorka

11 Bateriový zdroj

12 Nabíjecí konektor a 
IČ rozhraní
sAlertQuattro
ivatelská příručka

učásti přístroje GasAlertQuattro

Položka Popis Položka Popis Položka Popis
1 IntelliFlash  

(zelená LED dioda)
4 Tlačítko 7 Displej z tekutých 

krystalů (LCD)

2 Vizuální alarmový 
indikátor (LED)

5 Senzor hořlavin (LEL) 8 Akustický alarm

3 Senzor sirovodíku 
(H2S)

6 Senzor oxidu 
uhelnatého (CO)

9 Senzor kyslíku (O2)
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Prvky obrazovky 

Pr
vky obrazovky
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Tl

pečné oblasti, kde není přítomen 

d odpočítávání do OFF 
TÍ), uvolněte tlačítko C.

atum platnosti kalibrace, termín 
ené hodnoty, stiskněte tlačítko C 
, STEL a maximální naměřené 
obrazí Hold C (Držet C). 

 C, zatímco bude detektor 
, zatímco se LCD displej krátce 
 se zobrazí nápis Calibration 

.

stický alarm, stiskněte  
zké úrovně alarmu) musí být v 

alibrace, nárazový test), stiskněte 
eného nárazového testu zapnuty, 
sAlertQuattro
ivatelská příručka

ačítko

Tlačítko Popis

C

• Pro spuštění detektoru stiskněte a podržte tlačítko C v bez
nebezpečný plyn, v atmosféře obsahující 20,9 % kyslíku.

• Pro deaktivaci detektoru stiskněte a držte tlačítko C, doku
(VYPNUTÍ) neskončí. Když se zobrazí nápis OFF (VYPNU

• Chcete-li zobrazit datum a čas, aktuální kapacitu baterie, d
nárazového testu,hodnoty TWA, STEL a maximální naměř
dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete smazat odečty TWA
hodnoty, stiskněte a držte tlačítko C, když se na displeji z
Maximální hodnoty, TWA a STEL se resetují.

• Pokud chcete zahájit kalibraci, stiskněte a podržte tlačítko
odpočítávat do OFF (VYPNUTÍ). Držte i nadále tlačítko C
vypne a reaktivuje. Poté začne odpočet do kalibrace. Když
started (Kalibrace spuštěna), uvolněte tlačítko C.

• Podsvícení aktivujete stiskem a uvolněním tlačítka C.

• Pro potvrzení alarmu s ručním resetem stiskněte tlačítko C

• Pokud chcete potvrdit nízkou úroveň alarmu a vypnout aku
tlačítko C. Volba Low Alarm Acknowledge (Potvrzení ní
aplikaci FleetManager II zapnuta.

• Chcete-li potvrdit některou ze zpráv o dnešních úkolech (k
tlačítko C. Pokud jsou funkce vynucené kalibrace a vynuc
nelze je obejít.
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Jedy a látky znečišťující senzor

Je
Ně
se
po
blí
tab

seznam běžných výrobků, které se 
i senzorů.

Silikony Aerosoly

ilikonové čističe a 
onzervační přípravky 

Repelenty 
a spreje 
proti hmyzu

epidla, tmely a gely 
bsahující silikon Maziva

rémy na ruce/tělo a 
dravotnické krémy 
bsahující silikon

Inhibitory 
koroze

kaniny obsahující 
ilikon

Čističe 
oken

rostředky na likvidaci 
lísní

eštidla
dy a látky znečišťující senzor
které čisticí prostředky, rozpouštědla a maziva mohou 
nzory kontaminovat a způsobit jejich trvalé poškození. Před 
užitím čisticích prostředků, rozpouštědel a maziv v těsné 
zkosti senzorů detektoru si přečtěte následující upozornění a 
ulku.

a Upozornění
Používejte pouze následující výrobky a postupy 
doporučené společností BW Technologies by 
Honeywell:

• Používejte čisticí prostředky obsahující vodu.
• Používejte čisticí prostředky, které neobsahují 

alkohol.
• Vnější povrch očistěte měkkou, vlhkou látkou.
• Nepoužívejte mýdla, leštidla či rozpouštědla.

Následující tabulka uvádí 
nesmí používat v blízkost

Čisticí 
prostředky a 

maziva

Brzdové čističe S
k

Maziva L
o

Inhibitory koroze
K
z
o

Čističe oken a skel T
s

Prostředky na mytí 
nádobí

P
p

Čističe obsahující 
citrusovou vůni L

Čističe obsahující 
alkohol

Dezinfekční 
prostředky rukou

Aniontové čisticí 
prostředky 

Metanol (paliva a 
mrazuvzdorné 
kapaliny)
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ipojení plynové láhve k detektoru
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Kalibrace

Ka
Úč
se
Po
zo
Od
Ga

e tlačítko C, 
or 
(VYPNUTÍ).

o C, když se 
UTÍ) a detektor 
.

je znovu a 
kalibrace. 
, až se 
g 
ění kalibrace).
librace
elem provádění kalibrace je nastavení úrovně citlivosti  
nzorů, aby jejich reakce na plyn byly přesné.
stup kalibrace je popsán tak, jak by měl probíhat. Pokud se 
brazí chybová obrazovka nebo alarm, nahlédněte do kapitoly 
straňování -problémů v Technické referenční příručce přístroje 
sAlertQuattro.

a Upozornění
Kalibrujte pouze v bezpečné oblasti, kde není 
přítomen nebezpečný plyn, v atmosféře obsahující 
20,9 % kyslíku.
Při provádění kalibrace pro jediný plyn kalibrujte 
nejprve O2.

Poznámka
Maximální délka hadice pro kalibraci je 1 metr (3 ft.).

Následující kroky jsou určeny pro použití se standardní 
čtyřsložkovou plynovou láhví.

Kalibraci lze zrušit pouze po vynulování senzorů. Pokud 
zrušíte kalibraci stisknutím tlačítka C, zobrazí se nápis 
CALIBRATION cancelled (KALIBRACE zrušena).

1. Stiskněte a podržt
zatímco bude detekt
odpočítávat do OFF 

Držte i nadále tlačítk
zobrazí OFF (VYPN
se na okamžik vypne

2. Detektor se aktivu
provede odpočet do 
Nadále držte tlačítko
zobrazí nápis Startin
Calibration (Spoušt
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Kalibrace

P
n
k
a
re
G

sledující 
kalibrační 
ibrační plyn o 
ml/min. 
rmací v části 
ve k 

 nemá platnou 
bsahuje zašedlé 

rovede test 
je dostatečné 
se vedle 
plynu  
3. Detektor spustí funkci nulování. 
Provede se nulování všech 
senzorů a zobrazí se nápis 
zeroing (nulování).

a Upozornění
okud se senzor nedokáže vynulovat, 
ení kalibrace možná. Seznamte se s 
apitolou Řešení problémů s 
utotestem při spuštění v Technické 
ferenční příručce stanice 
asAlertQuattro. 

Pokud je povolena možnost IR Lock 
(Infračervený zámek), zobrazí se 
následující obrazovka, která indikuje, 
že kalibraci lze provést pouze 
pomocí infračerveného zařízení 
(MicroDock II nebo IČ spojení).

4. Když se objeví ná
obrazovka, nasaďte 
krytku a aplikujte kal
průtoku 250 až 500 
Postupujte podle info
Připojení plynové láh
detektoru.

Pokud senzor dosud
kalibraci, jeho pole o
zatržítko.
5. Detektor nejprve p
na plyn. Když deteku
množství plynu, pak 
každého zjištěného 
zobrazí .
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brace se 
razovka.

ka
librace se 
ovit platnost 
zor selže, 

bová 
te do kapitoly 
mů kalibrace 
ní příručce 
attro.
 kalibrované 
ky nastaví na 
ch v poli Cal 
ibrace) v 
er II.

ce lze změnit v 
er II.

jde do 
.
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6. Detektor potom zahájí kalibraci 
senzorů. Během tohoto časového 
intervalu se provedou následující 
činnosti:

• V dolní části obrazovky se 
zobrazí nápis calibrating- 
(kalibrace).

• Nastavení plynových hodnot v 
průběhu časového intervalu.

• Nad nebo pod nastavením 
plynové hodnoty se zobrazí 
cílové hodnoty plynu, které jsou 
definovány v aplikaci 
FleetManager II.

Chcete-li kalibraci po vynulování 
senzorů přerušit, stiskněte  
tlačítko C. 
7. Jakmile se zobrazí následující 
obrazovka, uzavřete ventil na 
plynové láhvi a odstraňte 
kalibrační krytku z detektoru.

Vedle každého senzoru, který byl 
úspěšně kalibrován, se zobrazí 
zatržítko. 

8. Po dokončení kali
objeví následující ob

Poznám
Pro senzor, jehož ka
nezdařila, nelze obn
kalibrace. Pokud sen
nebo se zobrazí chy
obrazovka, nahlédně
Odstraňování problé
v Technické referenč
přístroje GasAlertQu
9. Všechny úspěšně
senzory se automatic
počet dní definovaný
Interval (Interval kal
aplikaci FleetManag

Data platnosti kalibra
aplikaci FleetManag

10. Detektor nyní pře
normálního provozu
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Nárazový test

Ná
Ná
pře
pra
ply
ala
Po
ná
ná
ref

áhněte kalibrační krytku na detektor a 
. Ověřte aktivaci vizuálních a 
larmů.

ulátor a odstraňte kalibrační uzávěr. 
asně zůstane ve stavu alarmu, dokud se 
istí od plynu.
razový test
razový test aplikací testovacího plynu přinutí detektor, aby 
šel do stavu alarmu. Nárazový test by se měl provádět 
videlně, aby se potvrdilo, že senzory správně reagují na 
n, a že akustické, vizuální a vibrační alarmy se ve stavu 
rmu aktivují. 
kud je definována hodnota Bump Test Interval (Interval 
razových testů), detektor může také zobrazit výzvu pro 
razový test při spuštění. Další informace najdete v -Technické 
erenční příručce stanice GasAlertQuattro.

a Upozornění
Společnost BW doporučuje provést nárazový test 
senzorů před každodenním použitím, aby se potvrdila 
jejich schopnost reagovat na plyn tím, že se senzory 
vystaví koncentraci plynu, která překračuje nastavené 
hodnoty alarmu.

1. Připojte kalibrační hadici k regulátoru o průtoku  
0,5 l/min na plynové láhvi. Postupujte podle informací 
v části Připojení plynové láhve k detektoru.

Chcete-li provést nárazový test pomocí stanice 
MicroDock II, seznamte se s Uživatelskou příručkou 
stanice MicroDock II.

2. Připojte kalibrační hadici ke vstupu na kalibračním 
uzávěru. Šipky na kalibračním uzávěru ukazují směr 
průtoku plynu.

3. Nasaďte a ut
aplikujte plyn
akustických a

4. Uzavřete reg
Detektor doč
senzory neoč
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GasAlertQuattro
Alarmy 

Al
Inf mace o alarmech najdete v Technické 
ref

Obrazovka

 snižuje)

nu bliká

larm

 snižuje)

nu bliká

larm
army
ormace o alarmech a souvisejících obrazovkách najdete v následující tabulce. Další infor
erenční příručce stanice GasAlertQuattro.

Alarm Obrazovka Alarm

Nízká úroveň alarmu

• Pomalá siréna (tón se zvyšuje)

• Pomalé blikání

• Černé pole kolem plynu bliká

• Aktivuje se vibrační alarm

Alarm TWA

• Rychlá siréna (tón se

• Rychlé blikání

• Černé pole kolem ply

• Aktivuje se vibrační a

Vysoká úroveň alarmu

• Rychlá siréna (tón se snižuje)

• Rychlé blikání

• Černé pole kolem plynu bliká

• Aktivuje se vibrační alarm

Alarm STEL

• Rychlá siréna (tón se

• Rychlé blikání

• Černé pole kolem ply

• Aktivuje se vibrační a
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 alarmu tato volba způsobí, že 
d nebude alarm potvrzen (stiskem 
centrace se kontinuálně zobrazují, 
 deaktivovat v aplikaci 
čním resetem).

Obrazovka

OL)

ižuje)

bliká

m

e 

ání a 

m

TÍ)
sAlertQuattro
ivatelská příručka

Poznámka
Pokud je volba Latching Alarms (Alarmy s ručním resetem) zapnuta, pak při splnění podmínek
alarmy nízké a vysoké úrovně plynu (akustické, vizuální a vibrační) budou trvat tak dlouho, doku
tlačítka C) a dokud koncentrace plynu neklesne pod prahovou hodnotu. Maximální hodnoty kon
dokud se alarm nevypne. Volbu Latching Alarms (Alarmy s ručním resetem) lze aktivovat nebo
FleetManager II. Místní nařízení mohou vyžadovat aktivaci volby Latching Alarms (Alarmy s ru

Alarm Obrazovka Alarm

Alarm více plynů

• Měnící se nízké a vysoké úrovně 
alarmu sirény i blikání

• Černé pole kolem plynu bliká

• Typ alarmu se mění

• Aktivuje se vibrační alarm

Alarm překročení limitu (

• Rychlá siréna (tón se sn

• Rychlé blikání

• Černé pole kolem plynu 

• Aktivuje se vibrační alar

Poznámka: Na displeji s
může zobrazit také 
naměřená hodnota pod 
limitem (-OL)

Alarm při poruše senzoru

•  Zobrazí se značka 

Normální vypnutí

• Sekvence střídavého píp
střídavého blikání

• Aktivuje se vibrační alar

• Spustí se odpočítávání

• Zobrazí se OFF (VYPNU
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Obrazovka

ý signál / 

ch  
kvence 
e definuje 
compliance 
val pípnutí 
kového 
dy)).

sekundu)

ch  
vence blikání 
telliFlash 
lliFlash)). 

ekundu 
pracuje 

Poznámka: 
Bezpečnostní zvukový 
signál / signál shody  
a IntelliFlash se 
automaticky deaktivují 
při alarmu nízkého 
stavu baterie, při 
selhání kalibrace, 
selhání autotestu, 
selhání nárazového 
testu nebo při události 
alarmu.
sAlertQuattro
ivatelská příručka

Alarm Obrazovka Alarm

Alarm nízkého stavu baterie

• Sekvence 10 rychlých sirén a 
měnícího se blikání následovaná 
7 sekundami ticha (pokračuje po 
dobu 15 minut)

•  Bliká značka 

• Impulsy vibrátoru alarmu

• 15 minut po alarmu nízkého stavu 
baterie spustí detektor alarm 
kritického stavu baterie (viz níže, 
Alarm kritického stavu baterie)

Bezpečnostní zvukov
signál shody

• Jedno pípnutí každý
1 až 120 sekund (fre
zvukového signálu s
volbou Confidence/
Beep Interval (Inter
bezpečnostního zvu
signálu / signálu sho

IntelliFlash  
(výchozí: jedno bliknutí za 

• Jedno bliknutí každý
1 – 120 sekund (frek
se definuje volbou In
Interval (Interval Inte

Srdeční tep

•  impulzy každou s
ověřují, zda detektor 
správně
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Alarmy 

Poznámka
 Low Alarm Acknowledge 

é úrovně), akustický alarm ve stavu 
e vypnout. LED dioda a vizuální 
ou aktivní, dokud se stav alarmu 
ktor nevypne. Stisknutím tlačítka C 
rovně a vypněte akustický alarm. 
a vysokou úroveň nebo na alarm 
tický alarm se znovu aktivuje.

Obrazovka
Alarm kritického stavu baterie

• 15 minut po alarmu nízkého stavu 
baterie sekvence 10 rychlých 
sirén a měnícího se blikání je 
následovaná 1 sekundou ticha 
(sekvence se reaktivuje 
sedmkrát).

• Impulsy vibrátoru alarmu

• Zobrazí se nápis Low Battery 
Powering Off (Vybitá baterie, 
vypínání) a detektor se vypne

Pokud je zapnuta volba
(Potvrzení alarmu nízk
alarmu nízké úrovně lz
indikace alarmu zůstan
nezmění, nebo se dete
potvrďte alarm nízké ú
Pokud alarm eskaluje n
STEL nebo TWA, akus

Alarm Obrazovka Alarm
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tit zamknutí baterie pomocí 
QAQD-20x) dodávaného s detektorem. 
částí detektoru, má dvojčinné ovládání. 
atice můžete přepínat mezi křížovou a 

 upevňovacího šroubu je nutný 
ěte šroub 1 až 2 otáčkami pomocí 
 až 0,45 Nm (3 až 4 in. lbs). Neutahujte 
sAlertQuattro
ivatelská příručka

ivatelské možnosti a konfigurace senzorů
ěna uživatelských možností a konfigurace senzoru vyžaduje  

sledující položky:
• Detektor
• Adaptér infračervené linky nebo stanici MicroDock II
• Program FleetManager II
lné informace najdete v Technické referenční příručce pro 
řízení GasAlertQuattro a v Uživatelské příručce pro aplikaci 
etManager II.

ržba
yste detektor udrželi v dobrém stavu, provádějte dle potřeby 
sledující základní údržbu.
• Pravidelně provádějte kalibraci, nárazový test a prohlídku 

detektoru.
• Udržujte deník se záznamy o veškerých údržbách, 

nárazových testech, kalibracích a událostech alarmu.
• Vnější povrch očistěte měkkou, vlhkou látkou. 

Nepoužívejte rozpouštědla, mýdla či leštidla. Postupujte 
podle informací v části Jedy a látky znečišťující senzor.

pacita nabíjecí baterie
 obvyklém více než dvouletém používání se provozní doba 
bíjecí baterie sníží přibližně o 20 %.

evňovací šroub bateriového zdroje
 všech evropských a IECEx detektorových systémech a ve 
ch detektorových systémech certifikovaných pro oblast USA 

a Kanady je nutno zajis
upevňovacího šroubu (
Šroubovák, který je sou
Povolením mosazné m
šestihrannou hlavou.
Pro utažení a uvolnění
šestihranný klíč. Utáhn
točivého momentu 0,34
šroub příliš.
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Na

j nabíjecí adaptér použijete mimo 
k poškození nabíječky i detektoru. 
to upozornění může dojít k požáru 

 každém pracovním dnu.
podržením tlačítka C deaktivujte 
ipojte nabíječku do zásuvky.

Poznámka
tivován, doba potřebná k nabití se 

jecí adaptér k IČ rozhraní detektoru. 
ledujícím obrázkem.

é kapacity lithiové baterie může 
hodin nabíjení.
sAlertQuattro
ivatelská příručka

měna bateriového zdroje
alické a nabíjecí bateriové zdroje lze vyměňovat v prostředí 
ebezpečím výbuchu. 

1. Deaktivujte detektor stisknutím a podržením 
tlačítka C.

2. Pokud používáte upevňovací šroub, uvolněte jej  
1 až 2 otáčkami. Uvolněte baterii stisknutím 
uvolňovací západky baterie směrem- k horní části 
detektoru.

3. Vyjměte bateriový zdroj posunem směrem nahoru.

4. Vložte nový bateriový zdroj. Vložte nejprve spodní 
část zdroje, potom horní část. Tlačte, až uvolňovací 
západka zapadne. V případě potřeby utáhněte 
upevňovací šroub.

bíjení dobíjecího bateriového zdroje

a Varování
Dodržujte následující pokyny, aby nedošlo ke zranění 
osob a/nebo poškození detektoru:
Nabíjejte pouze v bezpečné oblasti, kde se nenachází 
žádné nebezpečné plyny o teplotě v rozmezí  
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F).
Jakmile detektor spustí alarm nízkého stavu baterie, 
nechte baterii okamžitě dobít.
Lithiovou baterii nabíjejte pomocí nabíječky a 
adaptéru nabíječky dodávaných společností BW. 
Nabíjecí adaptér je použitelný ve vaší konkrétní 

oblasti. Pokud svů
svou oblast, dojde 
Při nedodržení toho
nebo výbuchu.
Baterii nabíjejte po

1. Stisknutím a 
detektor a př

Pokud je detektor ak
prodlouží.

2. Připojte nabí
Řiďte se nás

3. Dosažení pln
vyžadovat 6 
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Údržba

Vý y vytáhněte vyhazovací přepážku.

azovací přepážku doleva za záložku.
měna alkalických baterií

a Varování
Používejte pouze alkalické baterie doporučené 
společností BW, aby nedošlo ke zranění osob a/nebo 
poškození detektoru. Postupujte podle informací v části 
Specifikace.
Alkalické baterie vyměňujte pouze v bezpečném 
prostředí bez nebezpečného plynu.

1. Deaktivujte detektor stisknutím a podržením  
tlačítka C.

2. Pokud používáte upevňovací šroub, uvolněte jej  
1 až 2 otáčkami. Vyjměte alkalický bateriový zdroj. 
Postupujte podle informací v části Výměna bateriového 
zdroje.

3. Vyhákněte vyhazovací přepážku z uvolňovací spony. 
Přesuňte vyhazovací přepážku směrem k horní části 
baterie a zarovnejte ji vodorovně přes baterie.

4. Pomocí záložk

5. Vytáhněte vyh
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ivatelská příručka

6. Vyjměte vybité baterie. Znovu nastavte vyhazovací 
přepážku do původní vodorovné polohy. Zkontrolujte, 
zda vyhazovací přepážka zapadá do uvolňovací 
spony.

7. Vložte nové baterie. Nakloňte kladný konec baterie 
pod úhlem 30° a vložte jej do svazku baterií. Potom 
zatlačte záporný konec. Ujistěte se, že baterie nejsou 
vloženy přes záložku.

8. Výměnu svazku baterií proveďte zasunutím nejprve 
dolů a pak posunutím nahoru na místo. Před 
výměnou baterie se ujistěte, že záložka je zastrčená.
Tlačte, až uvolňovací západka zapadne. V případě 
potřeby utáhněte upevňovací šroub pomocí točivého 
momentu 0,34 až 0,45 Nm (3 až 4 in. lbs).
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Vý
měna senzorů
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Ab
po

De
mo

Po
ná

ru
iďte se následujícím obrázkem Výměna 
 6.
etektor stisknutím a podržením 
tiskněte uvolňovací západku a vyjměte 
oj. 
st šroubů ze zadního krytu.
ední kryt. Odeberte filtr senzoru.
m nového filtru si prostudujte následující 
těte se, že filtr sedí rovně, a že otvory 
 zarovnány přes pozice filtru.

í kryt. Pevně stlačte přední a zadní kryt 
by došlo k pevnému spojení. Ujistěte 
řední a zadní kryt pevně spojeny  
 spojem na všech stranách detektoru.
est šroubů pomocí točivého momentu 

 Nm (3 až 4 in. lbs). Neutahujte šrouby 
zpět bateriový zdroj.
sAlertQuattro
ivatelská příručka

a Varování
yste zabránili zranění nebo poškození majetku, 
užívejte pouze senzory určené pro daný detektor.

Poznámka
tektory, které jsou nakonfigurovány na 1, 2 nebo 3 plyny,  
hou obsahovat na jedné ze čtyř pozic pro senzory záslepku.

kud chcete vyměnit senzor nebo filtr senzoru, řiďte se 
sledujícím obrázkem Výměna senzorů, tabulkou a kroky 1–8.

1. Deaktivujte detektor stisknutím a podržením 
tlačítka C. Stiskněte uvolňovací západku a vyjměte 
bateriový zdroj.

2. Odstraňte šest šroubů ze zadního krytu.
3. Odstraňte přední kryt.
4. Odeberte senzory. Zabraňte poškození LCD displeje.
5. Vložte nové senzory.
6. Opětovně sestavte detektor. Pevně stlačte přední a 

zadní kryt dohromady, aby došlo k pevnému spojení. 
Ujistěte se, že jsou přední a zadní kryt pevně spojeny 
1/16" (1,5 mm) spojem na všech stranách detektoru. 

7. Namontujte šest šroubů pomocí točivého momentu 
0,34 až 0,45 Nm (3 až 4 in. lbs). Neutahujte šrouby 
příliš. Vložte zpět bateriový zdroj.

8. Nové senzory je nutno před použitím kalibrovat. 
Kalibrujte nové senzory ihned. Postupujte podle 
informací v části Kalibrace.

Výměna filtru senzo
Chcete-li vyměnit filtr, ř
senzorů a kroky č. 1 až

1. Deaktivujte d
tlačítka C. S
bateriový zdr

2. Odstraňte še
3. Odstraňte př
4. Před vložení

obrázek. Ujis
jsou správně

5. Vraťte předn
dohromady, a
se, že jsou p
1/16" (1 mm)

6. Namontujte š
0,34 až 0,45
příliš. Vložte 
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WA, alarm STEL, nízká úroveň alarmu, 
 alarm více plynů, alarm překročení 
ho stavu baterie, alarm kritického stavu 
e senzoru, IntelliFlash, bezpečnostní 

 shody
tický signál s variabilním pulsem o 
m (12 in.)

ně svítící diody (LED)
ítící dioda. Frekvence blikání je 
 s možností intervalového IntelliFlash
ý signál / signál shody: Slyšitelné 
 s variabilním pulsem. Frekvence pípání 
m s možností intervalu bezpečnostního 
nálu shody
 displej z tekutých krystalů (LCD) s 
nebo 180°) (definováno uživatelem v 
r II)
e a deaktivuje při startu, po dokončení 
o spuštění a po stisku tlačítka, 

kundách. Také se aktivuje při splnění 
tane rozsvícené do ukončení alarmu
je při aktivaci, deaktivaci a při všech 

během aktivace. Autotest průběžně 
chemické senzory (H2S a CO). Během 
nkční
 a automatický interval
ecifikace
změry přístroje: 12,9 x 8,0 x 3,8 cm  
1 x 3,2 x 1,5 in.)
otnost: 330 g (11,7 unce)

ovozní teplota: -20 °C až +50 °C (-4 °F až +122 °F)
plota skladování: -40 °C až +60 °C (-40 °F až +140 °F)
ovozní vlhkost: 10 % až 100 % relativní vlhkosti  
z kondenzace)
peň krytí (prach a vlhkost): IP66/67  

připojeným šroubem)
stavené hodnoty alarmu: Mohou se lišit dle oblasti a jsou 
finovány uživatelem.
tekční rozsah:
S: 0 – 200 ppm (přírůstky 0,1 ppm) 
: 0 – 1000 ppm (přírůstky 1 ppm) 

: 0 – 30,0 % objemu (přírůstky 0,1 % objemu) 
řlavé (LEL): 0 – 100 % (přírůstky 1 % LEL) nebo 
 5,0 % objemu metanu

p senzoru: 
S, CO, O2: Jeden napájený elektrochemický článek 
řlaviny: Napájená katalytická perlička
incip měření O2: Kapilárně řízený senzor koncentrace

novené limity nárazového testu: Společnost BW 
poručuje používat plynovou láhev,- která zajistí, že senzor 
řlavin má přesnost -0 až +20 % aktuálních hodnot (viz 
erence CAN/CSA C22.2 č. 152)

Stavy alarmu: Alarm T
vysoká úroveň alarmu,
limitu (OL), alarm nízké
baterie, alarm při poruš
zvukový signál / signál
Akustický alarm: akus
hlasitosti 95 dB na 30 c
Vizuální alarm: Červe
IntelliFlash: Zelená sv
definovaná uživatelem
Bezpečnostní zvukov
pípnutí ze signalizátoru
je definovaná uživatele
zvukového signálu / sig
Displej: Alfanumerický
otočným displejem (0° 
programu FleetManage
Podsvícení: Aktivuje s
autotestu. Aktivuje se p
deaktivuje se po 10 se
podmínky alarmu a zůs
Vnitřní vibrátor: Vibru
alarmech
Autotest: Zahajuje se 
testuje baterii a elektro
autotestu je detektor fu
Kalibrace: Vynulování



Ga
Už

24

Už
ch
zvu
vyn
ná
int
int
výb
Mo
ho
na
ho
int
au
10
O2

Ro
čís
Na
Sc
Lit
UL

Do
Lit

Pr
po

20
18

aterie pro GasAlertQuattro  
orem UL913, EN60079-11, EN60079-0, 

aterie pro produkt GasAlertQuattro:

ké baterie AA: 
°F)

íjecí adaptér

in

senzorů

 CSA pro standardy USA a Kanady 
 a C22.2 152 
SA - S12.13 část 1

0 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T4 (129,9 °C)
0 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T3C (135,3 °C)

íl 1, Sk. A, B, C a D
 II 1 G Ga Ex ia IIC T4 pro zónu 0 

TEX 0137 EN 60079-0,  
1, EN 60079-26
 T4 IECEx CSA 09.0006

0, IEC 60079-11, IEC 60079-26
sAlertQuattro
ivatelská příručka

ivatelské možnosti: Zpráva při spuštění, uzamčení při 
ybě autotestu, bezpečný režim, IntelliFlash, bezpečnostní 
kový signál / signál shody, alarmy s ručním resetem, 
ucení kalibrace, uzamení IČ kalibrace, vynucení 

razového testu, skrytý režim otočného displeje, nastavení 
ervalu datového záznamu, nastavení intervalu IntelliFlash, 
erval bezpečnostního zvukovho signálu / signálu shody, 
ěr jazyka-
žnosti senzoru: Zapnutí nebo vypnutí senzoru, nastavení  

dnot kalibračních plynů, nastavení kalibračního intervalu, 
stavení intervalu nárazového testu, nastavení prahových 
dnot alarmu (vysoká/nízká úroveň /TWA/STEL), nastavení 
ervalu STEL, nastavení intervalu TWA, zapnutí nebo vypnutí 
tomatického vynulování při spuštění, faktor korekce LEL, 
% překrytí (z hodnoty), potvrzení nízké úrovně alarmu, měení 
 a měření LEL plynu, měření objemových % metanu

k výroby: Rok výroby detektoru lze určit podle výrobního 
la. Druhé a třetí -číslo po druhém písmenu určuje rok výroby. 
př. QA109-001000 znamená = rok výroby 2009
hválená lithiová baterie pro výrobek GasAlertQuattro:  
hium-iontová polymerová baterie (QT-BAT-R01) podle norem 
913, EN60079-11, EN60079-0, C22.2 No.157

bíjecí baterie (QT-BAT-R01) Teplotní kód 
hium-polymerové    -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C       T4

ovozní čas lithiové baterie: Jedna dobíjecí lithium-
lymerová baterie má následující provozní dobu:

 hodin při teplotě 20 °C (68 °F), 
 hodin při teplotě -20 °C (-4 °F)

Schválené alkalické b
(QT-BAT-A01): podle n
C22.2 No. 157

Schválené alkalické b

Provozní doba alkalic
14 hodin při 20 °C (68 

Nabíječka baterií: Nab

První nabití: 6 hodin

Normální nabití: 6 hod

Záruka: 2 roky včetně 

Schválení: 
Schváleno společností
CAN/CSA C22.2 č. 157
ANS/UL - 913 a ANSI/I

Duracell MN1500 -2
Energizer E91VP -2

CSA Třída I, Odd
ATEX CE 0539 g

Gr. IIC
KEMA 09 A
EN 60079-1

IECEx Ga Ex ia IIC
IEC 60079-
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o zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající požadavkům 
 digitální zařízení třídy B dle části 15 pravidel FCC a kanadských 
adavků EMI ICES-003. Tyto limity jsou navrženy tak, aby 
kytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému -rušení při instalaci 

omácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat 
rgii na rádiových frekvencích. Pokud jeho instalace a používání 

odpovídají pokynům, může způsobit škodlivé rušení rádiové 
unikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení -nedojde při 

krétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení 
jmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím 
ízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit 
ocí jednoho nebo více následujících opatření:

• Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je 

připojen přijímač.
• Obrátit se na prodejce nebo na zkušeného technika v oboru 

rádia a televize.
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