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TEKIJÄNOIKEUS
TEKIJÄNOIKEUS
Tämän Käyttäjän käsikirjan tekijänoikeudet ovat Gas Measurement Instruments
Ltd (GMI) -yhtiön omaisuutta, ja tässä annetut tiedot on tarkoitettu käytettäväksi
vain GMI Personal Surveyor 200 (PS200) -sarjan laitteiden yhteydessä. Tietojen
monistaminen kokonaan tai osittain, mukaan lukien niiden käyttäminen koneissa,
joilla pystytään monistamaan tai lukemaan tietoa, ilman GMI:n kirjallista lupaa on
kielletty. Takaisinmallinnus ei ole sallittua.
VASTUU
Tämän Käsikirjan valmistelussa on noudatettu äärimmäistä huolellisuutta, eikä
GMI ota vastuuta mistään käsikirjan virheistä tai puutteista tai niiden seurauksista.
Tämän Käsikirjan sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä
Käsikirja ei ole sopimuksen määritelmä tai perusta. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin
oikeuksiisi.
ILMOITUKSET MUUTOKSISTA
GMI pyrkii ilmoittamaan asiakkailleen tuotteen toimintaa koskevista merkittävistä
muutoksista ja pitämään tämän Käsikirjan ajantasaisena. Uusimman tuotteen ja
tämän Käsikirjan välillä voi olla toiminnallisia eroja jatkuvasta tuotekehittelystä
johtuen.
Tämä Käsikirja on tärkeä osa PS200-tuotetta.
Otathan huomioon seuraavat seikat:
•
Käsikirjaa on säilytettävä laitteen yhteydessä koko tuotteen käyttöiän ajan.
•	Käsikirja on luovutettava laitteen mahdolliselle myöhemmälle omistajalle/
käyttäjälle.
•	Vaikka Käsikirjan valmistelussa on noudatettu äärimmäistä huolellisuutta, se
ei ole määritelmä laitteesta.
OHJELMISTO
Mikro-ohjaimessa tai vastaavassa laitteessa toimitettavaa tietyn laitteen käyttöön
tarkoitettua ohjelmistoa voidaan käyttää vain kyseisessä tuotteessa, eikä sitä saa
kopioida ilman GMI:n kirjallista lupaa. Kyseisten tuotteeseen sisältyvien ohjelmien
tai algoritmien monistaminen ja purkaminen on kielletty. Tällaisen ohjelmiston
omistusoikeus ei ole siirrettävissä, eikä GMI takaa, että ohjelmiston toiminta on
virheetöntä tai että ohjelmisto täyttää asiakkaan vaatimukset.
HÄVITYSTIEDOT
Kun et enää käytä laitetta, hävitä se huolellisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Katso
WEEE-direktiiviä koskeva ilmoitus, esim.:
GMI hävittää laitteen maksutta WEEE-direktiivin mukaisesti, kun laite palautetaan
GMI-yhtiölle.
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TURVALLISUUS
•	Laite on huollettava ja kalibroitava säännöllisin väliajoin täysin koulutetun
henkilöstön toimesta turvallisessa paikassa, eivätkä käyttäjän tekemät säädöt
ole tästä syystä tarpeen.
•	Laitteen osien vaihtaminen ja laitteen lataaminen on sallittua vain turvallisilla
alueilla.
•
Käytä vain GMI-yhtiön varaosia.
•	Laite on ladattava ennen käyttöä uudelleen turvallisessa paikassa. Katso
luku 6: ”AKUN LATAUS”.
•	Jos laite havaitsee kaasua, noudata oman laitoksesi menettelyjä ja
toimintaohjeita.
•	Kaasu voi olla vaarallista, ja sen käytössä on aina noudatettava varovaisuutta.
•	Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu suojaamaan muilta vaaroilta, kuten
ATEX-laitedirektiivissä 94/9/EY on määritetty.
Kaikki GMI-yhtiöön kohdistuvat tuotevastuuta tai kolmannelle osapuolelle sattuneita
välillisiä vahinkoja koskevat kanneoikeudet poistetaan, jos edellä annettuja
varoituksia ei ole noudatettu.
ADDITIONAL SAFETY DETAILS - CSA ONLY
CAUTION: Before each days Usage, test on a known concentration of methane,
equivalent to 25 - 50% of full scale concentration. Accuracy must be within 0 to
+20% of actual. Accuracy may be corrected by calibration. (Refer to Chapter 7 :
‘CALIBRATION’).
ATTENTION: Avant chaque utilisation journalière, testez la réaction de l’appareil
en utilisant une concentration connue en méthane, correspondant à 25-50%
de la lecture à fond d’échelle. La précision doit se situer entre 0 et +20% de la
valeur réelle. La précision peut se corriger en étalonnant l’appareil (voir Chapitre
7 : CALIBRATION).
CAUTION: Any rapid up-scale readings followed by a declining or erratic reading may
indicate a gas concentration beyond the upper scale limit, which may be hazardous.
ATTENTION: Toute lecture dépassant rapidement le maximum de l’échelle et
suivie par une diminution ou une lecture erronée, indique une concentration de gaz
supérieure à la valeur maximale de cette échelle. Cette lecture n’est pas significative.
CAUTION: Substitution of components may impair intrinsic safety.
ATTENTION: le remplacement d’un composant peut porter atteinte à la sécurité
intrinsèque du produit.
CAUTION: Do not charge in a hazardous area. Um = 6V.
ATTENTION: Ne pas charger en zone dangereuse. Um = 6V.
NOTE: CSA have only assessed the LEL combustible gas detection portion of
this instrument for performance.
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NOTE : CSA a seulement évalué la partie LIE pour la mesure des performances
en détection de gaz inflammables.
NOTE: The instrument contains internal checking of sensor sensitivity, which during
calibration will prevent the sensor being calibrated if it has been contaminated
or reached its end of life. In addition to this the Instrument Management System
(IMS) can be used to track the condition of sensors from stored calibration results.
KÄYTTÖKOHTEET
Tietyille kemikaaleille altistaminen voi johtaa syttyvien aineiden anturin herkkyyden
vähenemiseen. Jos tällaisten ympäristöjen olemassa olosta tiedetään tai sitä
epäillään, vastetarkastuksia on suositeltavaa suorittaa useammin. (Katso luku 3:
”MANUAALINEN BUMP TEST (TOIMINNANTARKISTUS)”). Kemiallisia yhdisteitä,
jotka voivat aiheuttaa herkkyyden vähenemistä, ovat muun muassa silikonit, lyijy,
halogeenit ja rikki.
Älä käytä laitetta mahdollisesti vaarallisissa tiloissa, joiden happipitoisuus on
yli 21 %.
ERITYISET KÄYTTÖOLOSUHTEET
Kannettavat laitteet, joiden kotelo on valmistettu muovista, metallista tai näiden
kahden yhdistelmästä, eivät vaadi sähköstaattisiin purkauksiin liittyviä varotoimia,
ellei tilanteeseen liity merkittävää staattista sähköä tuottavaa mekanismia.
Toimet, kuten tuotteen asettaminen taskuun tai vyölle, näppäimistön käyttö tai
kostealla liinalla puhdistaminen, eivät aiheuta merkittävää sähköstaattista riskiä.
Jos staattista sähköä tuottava mekanismi, kuten toistuva hankaus vaatteisiin, on
läsnä, on kuitenkin ryhdyttävä asianmukaisiin varotoimiin ja käytettävä esimerkiksi
antistaattisia jalkineita.
VARASTOINTI, KÄSITTELY JA KULJETUS
Laite on suunniteltu kestämään ankaria olosuhteita. Laitteessa on suojausluokan
IP67 tiivisteet, ja se toimii luotettavasti usean vuoden ajan, kun sitä käytetään
oikein ja se suojataan vahingonteolta.
Laite saattaa sisältää sähkökemiallisia antureita. Nämä anturit on poistettava, kun
laite varastoidaan pidemmäksi aikaa. Anturi sisältää mahdollisesti syövyttävää
nestettä, ja sen käsittelyssä ja hävittämisessä on noudatettava varovaisuutta
erityisesti silloin, kun vuotoa epäillään.
TAKUU
GMI PS200 -laitteella on 2 vuoden vakiotakuu, joka koskee viallisia kuluvia,
mekaanisia ja elektronisia osia, kuten pumppua, antureita, suodattimia, akkua
ja joustavia piirilevyjä.
Ota yhteys GMI-yhtiöön, jos haluat lisätietoja.
Huomaathan, että takuu ei kata väärinkäytöstä, kuten mekaanisista iskuista tai
veden sisäänpääsystä, aiheutuneita vahinkoja, ja että takuun edellytyksenä on,
että kaikki huolto- ja kalibrointityöt on suorittanut valmistaja tai valtuutettu edustaja.
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JOHDANTO
1.1 YLEISKUVAUS
Kannettavassa GMI PS200 -sarjan kaasunilmaisimessa
yhdistyvät laatu, kestävyys, edistynyt teknologia ja
helppokäyttöisyys. Tämä pienikokoinen, kevyt, vesitiivis
ja erittäin kestävä laite on sertifioitu kansainvälisesti
tunnustettujen standardien mukaisesti.
PS200-laite on suunniteltu valvontaan suljetuissa tiloissa,
kuten viemäreissä, tunneleissa, säiliötyöskentelyssä, sekä
muihin henkilökohtaisiin valvontatarkoituksiin. Sen äänimerkki,
värinähälytys ja hälytysvalot varoittavat vaarallisista
kaasutasoista jo varhain.
Laite on saatavana pumppu- tai diffuusiomallina, ja sen
virtalähteenä toimii sisäinen uudelleenladattava litiumioniakku,
jonka käyttöaika on enintään 80 tuntia, kun pumppua ei käytetä
(20 tuntia pumppua käytettäessä). Toiminta-aika on anturista
riippuvainen. Latausaika on enintään 4 tuntia.
Laitetta käytetään kahdella painikkeella, mikä tekee tästä
huipputason kaasunilmaisimesta yksinkertaisen käyttää.
(Kuva 1-1).
PS200-sarjan ominaisuuksia ovat selvästi näkyvät LEDvalot, näyttö, joka muuttuu vihreästä punaiseksi hälytyksen
sattuessa, vähintään 90 dB:n äänimerkki sekä värinähälytys.
Käyttäjät voivat luottaa saavansa selkeän varoituksen aina,
kun kaasutasot ylittävät määritetyt kynnysarvot tai kun
laitteessa on anturi-/virtaus-/akkuvika.
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Kuva 1-1 PS200-sarjan laite
PS200-sarjan laitteet voivat havaita samanaikaisesti
korkeintaan neljä (4) seuraavista kaasuista:
•

0–100 % LEL hiilivedyt

•

0–25 % happi (O2)

•

0–1000 ppm hiilimonoksidi (CO)

•

0–100 ppm vetysulfiitti (H2S)

Laitteen valvomat kaasut näytetään laitenäytöllä. Kuvassa 1-2
näytetään neljän kaasun laitenäyttöesimerkki.
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Kuva 1-2 Näyttöesimerkki (4 kaasua)
Huomautus: Kun määritettynä on pienempi määrä antureita,
tekstin koko sopeutetaan näyttöön mahdollisimman suureksi,
kuten kuvassa 1-3 näytetään.

1 kaasu

2 kaasua

3 kaasua

Kuva 1-3 Näyttöesimerkkejä
Kuvissa 1-2 ja 1-3 näytetty näyttö sisältää senhetkiset
kaasulukemat ja toiminta-/tilatiedot. Vaihtoehtoisesti laite
voidaan määrittää näyttämään yksinkertaisen ”OK”-viestin,
kuten kuvassa 1-4 näytetään.
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Kuva 1-4 ”OK”-näyttöesimerkki (4 kaasua)
Huomautus: Tässä Käsikirjassa kuvataan 4 kaasun
vakiolaitteen toiminta. Muiden mallien toiminta on
samankaltaista kuin esimerkeissä näytetään. Jos toiminnallisia
eroja esiintyy, niistä ilmoitetaan erikseen. Voit määrittää
laitteen vaatimuksiisi sopivaksi määritettävien valintojen
avulla. Nämä valinnat näytetään kursivoituina.
1.2 OMINAISUUDET
PS200-sarjan laitteiden tärkeimmät ominaisuudet ovat:
•
•
•
•
•
•
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Pienikokoinen, kevyt ja erittäin kestävä.
Korkeintaan neljän (4) kaasun samanaikainen havaitseminen ja näyttö.
Yksinkertainen 2 painikkeen käyttö.
Selvästi kuuluva äänimerkki, vilkkuvat LED-hälytysvalot
ja värinähälytys.
Ääni- ja valomerkillä 15 sekunnin välein annettava
varmistussignaali (määritettävissä) kertoo käyttäjälle, että
laitteessa on riittävästi virtaa ja että laite toimii normaalisti.
Aakkosnumeerinen taustavalaistu näyttö. Taustavalo
palaa vihreänä normaalin toiminnan aikana ja punaisena
hälytyksen sattuessa.
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•

Sisäänrakennettu sähköpumppu (valinnainen), jonka
nimellisvirtausnopeus on 0,5–0,7 litraa minuutissa.

•

Sekä manuaalinen että täysin automaattinen tietojen
kirjaus.

•

Virtalähteenä toimii sisäinen uudelleenladattava
litiumioniakku, jonka käyttöaika on korkeintaan:
14 tuntia (ilman pumppua) tai 8 tuntia (pumppu)

•

tai
80 tuntia (ilman pumppua) tai 20 tuntia (pumppu),
kun asennettuna on SGX VQ548MP -anturi.
Latausaika on korkeintaan 4 tuntia.

•

Kestävä hauenleukakiinnitin, joka mahdollistaa laitteen
kiinnittämisen vyöhön, taskuun tms.

•

Tietoliikenneliitäntä, joka mahdollistaa tallennettujen
tietojen lataamisen.

•

Sertifioitu kansainvälisten standardien mukaisesti.

•

Saatavana on laaja valikoima lisävarusteita.

”TYYPILLISET KÄYTTÖPARAMETRIT” annetaan tämän
Käsikirjan liitteessä ”A”.
1.3 TIETOJEN KIRJAUS
Tietojen kirjaus -toiminnolla, joka on vakiona kaikissa
PS200-sarjan laitteissa, kaasumittaukset, tapahtumalokit,
toiminnantarkistukset ja kalibrointitiedot voidaan tallentaa
automaattisesti ja ladata myöhemmin tietokoneelle (PC)
USB-yhteyden kautta.
Laitteeseen voidaan tallentaa yli 24 tunnin lukemat 1 minuutin
tallennusvälillä, 180 päälle-/pois-tapahtumalokia ja hälytystä,
180 bump test (toiminnantarkistus) ja 8 kalibrointia.
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1.3.1 Tallennettujen lukemien arkistoiminen
Tallennetut lukemat voidaan ladata PS200-sarjan laitteelta
tietokoneelle vakiolataus-/tiedonsiirtoliittimen ja lisäohjelmiston
avulla. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä GMI-yhtiön
myyntiosastoon.
1.4 SUODATTIMET
Laite on suojattu vedeltä ja pölyltä hydrofobisilla ja
pölysuodattimilla (näytteensyöttö).
Nämä suodattimet on tarkistettava säännöllisesti ja vaihdettava
tarpeen mukaan uusiin (katso osa ”SUODATTIMEN VAIHTAMINEN” luvussa 5 ”KÄYTTÄJÄN HUOLTOTOIMENPITEET”).
1.5 RAKENNE
PS200-sarjan laitteet on varustettu kovalla, iskunkestävällä
kotelolla. Laitteissa on suojausluokan IP67 tiivisteet, ja ne on
testattu fyysisiä iskuja kestäviksi standardin EN 60079 osan
1-5 mukaisesti.
1.6 TUNNISTEKILPI
Laitteen takapuolella olevassa kilvessä näytetään tuotteen
sarjanumero ja asianmukaiset sertifiointitiedot.
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1.7 SERTIFIOINTI
PS200-sarjan laitteet on sertifioitu seuraavasti:
Huomautus: Tarkista nykyinen sertifiointi laitteen merkinnöistä.
ATEX

II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (Ta = -20 oC – +50 oC)

IECEx Ex ia d IIC T4 Gb (Ta = -20 oC – +50 oC)
tai
ATEX

II 1G Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20 oC – +50 oC)

IECEx Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20 oC – +50 oC)
(kun asennettuna on SGX VQ548MP -anturi)

Tulenarat laitteet:
Luokka I, Alue 1 Ryhmät A, B, C ja D T4
Luokka I, Vyöhyke 1 AEx ia d IIC T4 Gb Ex ia d IIC T4 Gb
tai
Luokka I, Alue 1 Ryhmät C ja D T4
Luokka I, Vyöhyke 0 AEx ia IIB T4 Ga Ex ia IIB T4 Ga
(kun asennettuna on SGX VQ548MP -anturi)
Ei-tulenarat laitteet:
Luokka I, Alue 1 Ryhmät A, B, C ja D T4
Luokka I, Vyöhyke 0 AEx ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga
Laivavarustedirektiivi (Marine Equipment Directive,
MED) - A.1 / 3.30 0038/VV (moduulit B ja E)
0518 Eurooppalainen vaatimustenmukaisuusmerkki
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Segurança

OCP 0017

ATENÇÃO: NÃO RECARREGAR
EM AREA CLASSIFICADA
DNV 16.0082 X

Um=6V

14-AV4BO-0010
Ex ia d IIC T4 Gb (Ta = -20oC to +50oC)
IECEx SIR11.0019
TP TC 012/2011
TP TC 020/2011

1.7.1 Sertifiointimerkinnät
Lisätietoa on seuraavissa:
www.europe.eu.atex
www.iecex.com
1.7.2 Suorituskyky
Tämä laite on standardin EN 50104 mukainen.
Vaatimustenmukaisuus:
EN 60079-29-1 (Syttyvä)
IEC 60079-29-1 (Syttyvä)
EN 50104:2010 (Happi)
ANSI / ISA S12.13.01 - 2000 (Tulenarka)
C22.2 Nro 152 - M1984 (Tulenarka)
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2
TOIMINTA
2.1 TOIMINTAMENETTELY
HUOMIO:

GMI PS200 -laite voidaan toimittaa syttyvien
kaasujen anturilla varustettuna. Tämä anturi
on suunniteltu käytettäväksi sellaisissa
kaasupitoisuuksissa, jotka eivät ylitä alempaa
räjähdysrajaa (Lower Explosive Limit, LEL).
Anturin altistaminen suurille pitoisuuksille LELrajan ylittäviä syttyviä kaasuja voi vahingoittaa
anturia ja vaarantaa sen oikean toiminnan.
GMI PS200 -laitteessa on tämän estämiseksi
sisäänrakennettu turvahälytysominaisuus.
Lisätietoa on tämän käsikirjan osassa
HÄLYTYKSET.

Tarkista ennen käyttöä seuraavat seikat:
•

PS200-laite on puhdas ja hyvässä kunnossa.

•

Hydrofobinen suodatin ja syöttösuodatin ovat puhtaita ja
hyvässä kunnossa.
Näyteletku (pumpulliset laitteet) ja muut käytössä olevat
lisävarusteet ovat hyvässä kunnossa ja tiiviitä.

•
•

Kytke laite päälle raittiissa ilmassa ja tarkista, että akkuyksikkö on ladattu täyteen.

•

Tarkista laite vikojen varalta.

•

Liitä tarvittaessa valinnaiset lisävarusteet.
2-1
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•

Kaikki kaasuasteikot toimivat, ja laite on nollattu.

•

Laitteen kalibrointikausi, jonka olet määrittänyt riittäväksi
käyttötarkoitustasi ajatellen, on voimassa.

•

Jos happianturi on asennettuna, tarkista happilukemat
oikean toiminnan varmistamiseksi. Happianturi antaa
alhaisemman arvon (alle 20,9 %), kun käyttäjä hengittää
laitteen etupintaan (anturialueelle).

Kytke laite käytön jälkeen OFF-tilaan (pois päältä) raittiissa
ilmassa.
Lisäksi:
•

Tarkista pumpullisten laitteiden tiiviys säännöllisin väliajoin asettamalla peukalo näytteensyöttösuuttimen päälle
ja varmistamalla, että laitenäytössä lukee tällöin ”FLOW
FAULT” (Virtausvika).

•

Suorita toiminnantarkistus säännöllisin väliajoin joko
automaattisen testi-/kalibrointiaseman avulla tai suorittamalla toiminnantarkistus manuaalisesti.

2.2 LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE
Kytke laite päälle pitämällä oikean puoleinen
painettuna yhden sekunnin ajan. Katso kuva 2-1.

-painike

Laite käynnistää lämpenemistoimet, jotka kestävät noin
30 sekuntia. Näytön oikeassa yläreunassa näytetään
lämpenemisen aikana ajastin.
Huomautus: Näytön taustavalo palaa vihreänä koko
lämpenemisen ajan. Kun lämpeneminen on suoritettu loppuun,
näytön taustavalo sammuu automaattisesti.
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OIKEAN PUOLEINEN
PAINIKE

Kuva 2-1 PS200-laitteen kytkeminen päälle
2.2.1 Laitteen tunnistetiedot
Laitenäytöllä näytetään lämpenemisen aikana laitteen
sarjanumero, ohjelmisto, versio ja akun tila, kuten kuva 2.2
osoittaa:

Kuva. 2-2 PS200-sarjan laitteiden tunnistetietonäyttö
2.2.2 Akun tila
Näyttää käyttäjälle akun lataustason, kuten edellisessä
kuvassa näytettiin. Lataustaso ilmaistaan paristosymbolilla,
jonka pylväät osoittavat lataustasoja FULL (TÄYSI), 75 %, 50 %
ja 25 %: symboli on näkyvissä aina normaalin toiminnan aikana.
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2.2.3 User Name (Käyttäjänimi) / vain numero (valinta)
Tämä asetus, joka on oletusarvoisesti poissa käytöstä,
sallii käyttäjän valita nimen tai tunnuskoodin, kuten kuvassa
2-3 näytetään. Tämä nimi tai koodi sisällytetään kaikkiin
toiminnantarkistus-, kalibrointi- ja tapahtumalokeihin.

Kuva 2-3 User Name
2.2.4 Date (Päivämäärä) ja Time (Aika)
Laitteen sisäänrakennetun kellon osoittamat date- ja timearvot näytetään lämpenemisen aikana näytöllä, kuten kuva
2.4 osoittaa.

Kuva 2-4 Date- ja Time-arvot
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2.2.5 Bump Due -päivämäärä (Toiminnantarkistuksen
määräpäivä) (valinta)
Tämä asetus on oletusarvoisesti poissa käytöstä, mutta
se voidaan määrittää ilmoittamaan bump test -testin
(toiminnantarkistus) määräpäivästä lyhyesti, kuten kuvassa
2-5 näytetään, ilmoittamaan jo ohitetusta bump test -testin
määräpäivästä ja odottamaan sitten käyttäjän hyväksyntää,
kuten kuvassa 2-6 näytetään, tai pakottamaan laitteen OFFtilaan (pois päältä) kytkeminen, kun määräpäivä on ohitettu.

Kuva 2-5 Bump Due -päivämäärä

Kuva 2-6 Bump Overdue (Toiminnantarkastuksen
määräpäivä ohitettu)
Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä, kuittaa bump test
-määräpäivän ylittyminen painamalla oikean puoleista
-painiketta kerran.
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Jos haluat keskeyttää lämpenemistoimet ja kytkeä laitteen
automaattisesti OFF-tilaan, paina vasemman puoleista
-painiketta kerran.
2.2.6 Calibration Due (Kalibroinnin määräpäivä)
Calibration Due -päivämäärä näytetään näytöllä, kuten kuva
2.7 osoittaa.
Tämän näytön voi jättää näyttämättä asetuksia muokkaamalla.

Kuva 2-7 Calibration Due -päivämäärä
Jos Calibration Due -päivämäärä on ohitettu, näytetään
näytöllä seuraava varoitus:

Kuva 2-8 Calibration Overdue (Kalibrointi myöhässä)
Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä, kuittaa kalibroinnin
määräpäivän ylittyminen painamalla oikean puoleista
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-painiketta kerran.
Jos haluat keskeyttää lämpenemistoimet ja kytkeä laitteen
automaattisesti OFF-tilaan, paina vasemman puoleista
-painiketta kerran.
Asetuksia muokkaamalla voidaan vaatia myös laitteen
kytkeminen OFF-tilaan.
2.2.7 Service Due (Huollon määräpäivä) (valinta)
Tämä asetus, joka on oletusarvoisesti poissa käytöstä, sallii
käyttäjän valita luetelluista vaihtoehdoista, milloin laitteen
huolto umpeutuu.
Viesti näytetään (jos käytössä) kaikissa tapauksissa vasta,
kun huollon määräpäivään on jäljellä 90 päivää tai vähemmän.
•

Service due -päivämäärä näytetään lyhyesti laitteen
lämpenemistoimien aikana.

•

Jo ohitetusta huollon määräpäivästä ilmoitetaan ja laite
jää odottamaan käyttäjän hyväksyntää tai hylkäystä
ennen toimien jatkamista.

•

Laitteen kytkeminen OFF-tilaan vaaditaan, kun huollon
määräpäivä on ohitettu.

Service Due -päivämäärä näytetään näytöllä, kuten kuva 2.9
osoittaa.

Kuva 2-9 Service Due -päivämäärä
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2.2.8 Kalibrointikaasun valitseminen (valinta)
Tämä asetus on käytettävissä, jotta käyttäjä voi mitata muuta
kuin laitteen alkuperäisessä kalibroinnissa käytettyä syttyvää
kaasua.
Laitteen ohjelmisto voi tällöin kompensoida ja näyttää
tarkempia lukemia.
Oletusasetuksena on kalibrointikaasun valitseminen
käynnistyksen yhteydessä.

Kuva 2-10 Cal Gas -kaasun (Kalibrointikaasu) valinta
Laitteen alkuperäinen kalibrointikaasu näytetään näytöllä
kahden nuolen välissä, kuten kuva 2.10 osoittaa.
Huomautus: Alkuperäisen kalibrointikaasun tyyppi annetaan
myös laitteen kalibrointisertifikaatissa.
Voit valita toisen kaasutyypin selaamalla käytettävissä
olevia vaihtoehtoja (metaani, propaani, butaani ja pentaani)
vasemman puoleisen
-painikkeen avulla.
Valitse haluamasi vaihtoehto pitämällä oikean puoleinen
-painike painettuna, kun kyseinen vaihtoehto on
korostettuna.
Huomautus: Uudelleen valitun kaasutyypin tarkkuus on
+ 20 %.
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2.2.9 Anturin vahvistustarkistus
Kunkin anturityypin yhteydessä näytetään
merkiksi, että anturi on nollattu oikein.

-symboli sen

ja sitten

Kuva 2-11 Sensor Check (Anturitarkistus) -näytöt
Jos anturin nollaaminen epäonnistuu, näyttö on punainen,
äänimerkki ja hälytysvalot aktivoidaan ja viallisen kaasutyypin
-symboli, kuten kuva 2-12 osoittaa:
yhteydessä näytetään

Kuva 2-12 Anturi epäkunnossa
Kuittaa vika painamalla kerran oikean puoleista
-painiketta. Tämä ohittaa äänimerkin ja hälytysvalon, ja
näytössä näytetään vuorotellen vilkkuva työkalusymboli ja
epäkunnossa olevan anturin nollalukema.
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Viallisen LEL-anturin nollalukema näytetään kuvassa 2-13:

Näytetään
vuorotellen

Kuva 2-13 Hälytyksen kuittaus
Laitteen kytkeminen pois päältä nollausvirheen esiintyessä
voidaan vaatia muokkaamalla asetuksia kuvan 2-14
osoittamalla tavalla.

Kuva 2-14 Switch OFF (Kytke pois päältä)
Huomautus: Jos laitteen normaalin toiminnan aikana
havaitaan anturivika, taustavalo syttyy punaisena, äänimerkki/
hälytysvalot aktivoituvat välittömästi ja viallisen anturityypin
yhteydessä näytetään työkalusymboli.
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2.2.10 Memory Fault (Muistivirhe)
Jos näytölle tulee lämpenemisen aikana kuvassa 2-15 näytetty
”MEMORY FAULT” -ilmoitus, laite on havainnut muistivirheen,
eikä se voi jatkaa toimiaan.

Kuva 2-15 Memory Fault
Laite on palautettava huoltoa varten: ota yhteys GMI-yhtiöön.
2.2.11 Normaali toimintanäyttö
Kun lämpeneminen on suoritettu loppuun, taustavalo sammuu
ja näkyviin tulee normaali toimintanäyttö, kuten kuva 2-16
osoittaa. Näyttö vaihtelee anturien lukumäärän mukaan:

1 kaasu

2 kaasua
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3 kaasua

4 kaasua

Kuva 2-16 Normaali toimintanäyttö
2.3 NÄYTÖN TAUSTAVALON KYTKEMINEN ON/OFF
(PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ)
Näytön taustavalo voidaan kytkeä ON-tilaan huonosti
valaistuissa olosuhteissa työskenneltäessä.
Kytke näytön taustavalo ON-tilaan painamalla kerran oikean
puoleista
-painiketta. Näyttö pysyy ON-tilassa 20 sekunnin ajan, jonka jälkeen taustavalo kytkeytyy automaattisesti
OFF-tilaan.
2.4 MANUAALINEN TIETOLOKI
Manuaalisen tietolokin voi tallentaa milloin tahansa käytön
aikana helposti painamalla vasemman puoleista
-painiketta kerran.
2.5 O
 N-TILAAN KYTKENNÄN JÄLKEEN
REKISTERÖITYJEN ENIMMÄIS- JA
VÄHIMMÄISARVOJEN NÄYTTÄMINEN
Laite rekisteröi kunkin anturin enimmäis- ja
vähimmäiskaasuarvot sen päälle kytkemisestä lähtien.
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Toimi seuraavasti, jos haluat näyttää enimmäis-/
vähimmäisarvot:
1.

Aloita normaalista toimintanäytöstä, kuten kuvassa 2-17
näytetään. Kytke laitteen taustavalo ON-tilaan painamalla
-painiketta.
kerran oikean puoleista

Kuva 2-17 Normaali toimintanäyttö
Näytä laitteeseen tallennetut enimmäiskaasuarvot
painamalla oikean puoleista
-painiketta uudelleen,
kun näytön taustavalo on ON-tilassa.
Kuvan 2-18 esimerkissä näytetään 4 kaasun laitteeseen
tallennetut enimmäiskaasuarvot (MAX).

Kuva 2-18 Enimmäiskaasuarvot
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2.

Näytä laitteeseen tallennetut vähimmäiskaasuarvot
painamalla oikean puoleista
-painiketta uudelleen.
Huomautus: Tämä näyttö näytetään vain, kun laitteeseen
on asennettu happianturi.
Kuvan 2-19 esimerkissä näytetään 4 kaasun laitteeseen
tallennetut vähimmäiskaasuarvot (MIN).

Kuva 2-19 Vähimmäiskaasuarvot
3.

Nämä lukemat voidaan nollata pitämällä oikean puoleinen
-painike painettuna 2 sekunnin ajan, kun laitteessa
on näkyvillä joko MAX- tai MIN-näyttö.
Laite palaa normaaliin toimintanäyttöön.

Kuva 2-20 Normaali toiminta
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2.6 HÄLYTYSTEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN TAI
KUITTAUS
Kun laite havaitsee, että hälytyspiste on saavutettu,
äänimerkki, hälytysvalot ja värinähälytys aktivoidaan käyttäjän
varoittamiseksi.
Hälytykset voidaan ohjelmoida yksittäin Lukittu-tilaan (hälytys
pysyy päällä, kunnes käyttäjä nollaa sen pitämällä oikean
puoleista
-painiketta painettuna, kun kaasulukema
on palannut esimääritettyjen hälytystasojen sisäpuolelle)
tai Ei-lukittu-tilaan (äänimerkki ja hälytysvalot nollautuvat
automaattisesti, kun lukema palaa esimääritettyjen hälytystasojen sisäpuolelle). Katso yksittäiset hälytykset Hälytystaulukosta luvussa 4.
Huomautus:
		

Oletushälytyksetonmääritettytämänhetkisten
kansainvälisten standardien mukaisesti.

Kunkin ennalta määritetyn äänimerkin voi vaimentaa
60 sekunniksi pitämällä oikean puoleista
-painiketta
painettuna. Mikäli kaasulukema on tämän ajanjakson jälkeen
edelleen määritettyjen hälytystasojen ulkopuolella, ei-lukittu
äänimerkkihälytys aktivoituu uudelleen. Jos kyseessä on
lukittu hälytys, äänimerkki aktivoituu uudelleen kaasuarvoista
huolimatta.
2.6.1 Varmistussignaali
Laite antaa normaalin toiminnan aikana lyhyen
varmistusäänimerkin ja sytyttää vihreät LED-valot hetkeksi
15 sekunnin välein. Tämän toiminnon tarkoituksena on
ilmoittaa käyttäjälle, että laite toimii oikein:
Huomautus: Varmistusäänimerkki ja/tai -LED-valot voidaan
poistaa käytöstä.
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2.7 KAUKONÄYTTEENOTTO (pumppu)
Kaukohavainnointi voidaan suorittaa sisäisellä sähköpumpulla
tai käsiaspiraattorilla. Liitä näyteletku laitteen pohjassa
olevaan näyteliittimeen.
Pumpullisten mallien pumppu on käynnistyksen jälkeen OFFtilassa (pois päältä).
Varoitus (käsiaspiraattori): PS200-sarjan laitteet
on suunniteltu käyttämään kaukonäytteenotossa
sisäänrakennettua pumppua. Käsiaspiraattoria voidaan
käyttää ohjeelliseen näytteenottoon, mutta tällöin
on otettava huomioon, että + 20 %:n lukemavirheet
ovat mahdollisia. Lisäksi on otettava huomioon, että
vaikka pumppu voi ottaa näytteitä nopeasti ja tarkasti
jopa 30 metrin näyteletkulla, käsiaspiraattorin kanssa
saa käyttää korkeintaan 10 metrin näyteletkua ja
näytteenottoaika pitenee. Näyteletkun tulee olla ehjä, ja
sen asianmukainen virtaus on varmistettava.
2.7.1 Pumpun käyttö:
Pumpun voi käynnistää tai pysäyttää pitämällä oikean
puoleisen
-painikkeen painettuna.
Kun pumppu on käynnissä, kuvassa 2.21 näytetty
-pumppusymboli pyörii näytössä.
Pumppu voidaan kytkeä ON/OFF-tilaan
Huomautus 1:
		
(päälle tai pois päältä) vain, kun laitteessa
		
ei ole aktiivisena mitään hälytyksiä.
Huomautus 2: 	Pumppua ei voida kytkeä OFF-tilaan, jos
laitteen määrityksistä on valittu asetus
”PUMP ALWAYS ON”.
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Kuva 2-21 Pumppusymboli näytöllä
2.8 ITSETESTI
PS200-sarjan laitteet voivat suorittaa itsetestin. Itsetesti
voidaan suorittaa milloin tahansa laitteen normaalin käytön
aikana.
Tässä tilassa laite testaa summerin, LED-valot ja värinätoiminnon ja näyttää sekä kalibrointiin käytettävän syttyvän kaasun
tyypin että nykyisen käyttäjätunnuksen.
Itsetestin voi suorittaa pitämällä vasemman puoleisen
-painikkeen painettuna.
2.9 LAITTEEN KYTKEMINEN OFF-TILAAN (POIS
PÄÄLTÄ)
Kytke laite OFF-tilaan pitämällä sekä vasemman puoleinen
-painike että oikean puoleinen
-painike painettuina.
Laitenäytössä näytetään ajastin, joka laskee kolmesta (3)
alaspäin OFF-tilaan saakka. Kumpaakin painiketta on painettava yhtä aikaa, kunnes näyttö sammuu.
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Kuva 2-22 OFF-tilaan kytkeminen
Kun painikkeita painetaan, laite antaa joka sekunti äänimerkin, joka ilmoittaa käyttäjälle, että laitetta ollaan kytkemässä
OFF-tilaan.
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3
MANUAALISEN BUMP TEST -TARKISTUKSEN
(TOIMINNANTARKISTUS) VALINNAT
3.1 TAUSTATIEDOT
Bump test -tarkistuksella vahvistetaan anturien vaste ja
hälytysten toiminta altistamalla laite tiedossa olevalle
pitoisuudelle kaasua. PS200-sarjan laitteet voidaan tarkistaa
joko manuaalisesti tai automaattisesti (automaattisen testi-/
kalibrointiaseman avulla).
Tässä luvussa kuvataan manuaalisen bump test -tarkistuksen
valinnat, joilla voidaan vahvistaa joko pelkkä hälytysten
toiminta (nopea toiminnantarkistus) tai sekä hälytysten
toiminta että anturien vaste (täydellinen toiminnantarkistus).
Molemmat vaihtoehdot ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä.
Manuaalisen toiminnantarkistuksen helpottamiseksi ja oikean
bump test -tarkistuksen suorittamisen varmistamiseksi
saatavilla on testisarja (osanro 64051), joka sisältää tarvittavan
testikaasun, säätimen ja Tygon®-letkun.
HUOMIO:

Bump test -tarkistuksessa on käytettävä
kaasupitoisuutta, joka riittää aktivoimaan
laitteen hälytykset. Jos jokin laite ei
läpäise bump test -tarkistusta, on
suoritettava täydellinen kalibrointi.
Nopea bump test tarkistaa vain äänimerkin
ja hälytysvalojen toiminnan: se ei tarkista
anturien tarkkuutta tai vasteaikaa.
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3.2 MANUAALISEN TOIMINNANTARKISTUKSEN
VALINNAT
PS200-sarjan laitteissa on kaksi bump test -vaihtoehtoa:
NOPEA ja TÄYDELLINEN.
NOPEA bump test varmistaa, että hälytyskynnys ylittyy kaikilla
alueilla.
TÄYDELLINEN bump test tarkistaa kaikkien alueiden vasteen
määritettyjen raja-arvojen mukaisesti.
Molemmat vaihtoehdot ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä.
3.3 MANUAALISEN BUMP TEST -TARKISTUKSEN
(TOIMINNANTARKISTUS) ALOITTAMINEN
Manuaalisen bump test -tarkistuksen voi aloittaa kytkemällä
laitteen ON-tilaan (päälle) pitkällä vasemman puoleisen
-painikkeen painalluksella.
Lämpenemisen aikana käyttäjää pyydetään vahvistamaan,
onko bump test tarpeen, kuten kuva 3-1 osoittaa. Jatka pain-painiketta.
amalla oikean puoleista

Kuva 3-1 Bump Test -tarkistuksen vahvistus
Kun lämpeneminen on suoritettu loppuun, käyttäjää pyydetään
lisäämään testikaasua, kuten kuvassa 3-2 näytetään.

3-2

MANUAALISEN TOIMINNANTARKISTUKSEN VALINNAT

Näytetään
vuorotellen

Kuva 3-2 Apply Gas (Lisää kaasua) -näyttö (4 kaasun
malli)
3.3.1 Säätöventtiilin valinta (vain pumpulliset laitteet)
Huomautus: Tämä valinta näytetään vain pumpullisten
PS200-laitteiden näytöllä, kun pumppuvaihtoehto on käytössä.
Lämpenemisen aikana, bump test -vahvistuksen jälkeen
(kuva 3-1) käyttäjää kehotetaan valitsemaan, käytetäänkö
manuaalisessa bump test -tarkistuksessa pumppua: katso
kuva 3-3.

Kuva 3-3 Säätöventtiilin valinta
Jos haluat valita vaihtoehdon NO (Ei) ja käyttää kaasun
lisäämiseen suoran virtauksen säätöventtiiliä, paina
vasemman puoleista
-painiketta.
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Jos haluat valita vaihtoehdon YES (Kyllä) ja käyttää kaasun
lisäämiseen tarpeeseen perustuvan tai tasapainoisen
virtauksen säätöventtiiliä, paina oikean puoleista
-painiketta.
3.4 TESTIKAASUN SYÖTTÄMINEN
Lisää laitteeseen testikaasua (arvoon 0,5 l/min asetetun
suoran virtauksen säätimen kautta), kuten kuvassa 3-4
näytetään.

Kuva 3-4 Bump Test -sarja
Huomautus: Tarpeeseen perustuvan tai tasapainoisen
virtauksen säätöventtiiliä käytettäessä PS200-pumppu vetää
testikaasua noin nopeudella 0,5 l/min.
3.5 NOPEA/TÄYDELLINEN BUMP TEST
Bump test -tarkistuksen laajuus riippuu siitä, onko valittuna
NOPEA vai TÄYDELLINEN toiminnantarkistus.
3.5.1 Nopea Bump Test
Kun kunkin alueen hälytyskynnys ylittyy, äänimerkki,
hälytysvalot ja värinähälytys aktivoituvat ja näytöllä näytetään
-symboli: muutoin näytöllä näytetään
-symboli.
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3.5.2 Täydellinen Bump Test
Kaasulukemia verrataan pienen ajan kuluttua määritettyihin
raja-arvoihin. Äänimerkki, hälytysvalot ja värinähälytys
aktivoituvat ja näytöllä näytetään
-symboli, jos lukemat
ovat raja-arvojen sisäpuolella: muutoin näytöllä näytetään
-symboli.
3.6 HÄLYTYSTEN VAHVISTAMINEN
Seuraavaksi käyttäjää pyydetään vahvistamaan, aktivoituivatko
äänimerkki ja hälytysvalot: katso kuva 3-5.

Kuva 3-5 Confirm Alarms (Hälytysten vahvistaminen)
(4 kaasun malli)
Huomautus: Kun äänimerkki, hälytysvalot ja värinähälytys
aktivoituvat bump test -tarkistuksen aikana, ne pysyvät päällä
vain 2 sekunnin ajan (oletusasetus).
3.7 BUMP TEST -TARKISTUKSEN TULOS
Kun käyttäjä on valinnut vaihtoehdon ”KYLLÄ”, hänelle
ilmoitetaan bump test -tarkistuksen onnistuneen, kuten
kuvassa 3-6 näytetään.
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Näytetään
vuorotellen

Kuva 3-6 Bump Test Pass (Toiminnantarkistus läpäisty)
Bump test -tarkistuksessa käytetty kaasu voidaan nyt poistaa.
Bump test -tarkistuksen tulos, päivämäärä ja aika kirjataan
muistiin automaattisesti.
Bump test päättyy, jos kaasulukemat jäävät niille asetettujen
hälytysten asetuspisteiden alapuolelle tai kun on kulunut 60 sekuntia, ja laite palautuu automaattisesti normaaliin käyttötilaan.
Jos jokin kaasualue ei läpäise bump test -tarkistusta, hälytyksen vahvistusnäyttö muuttuu punaiseksi ja siinä näytetään
kuvassa 3-7 esitetty symboli.

Kuva 3-7 Bump Test -tarkistus epäonnistui Hälytyksen vahvistus
Kun käyttäjä on valinnut vaihtoehdon ”EI”, hänelle ilmoitetaan
bump test -tarkistuksen epäonnistuneen ja häntä ohjeistetaan
kytkemään laite pois päältä kuvassa 3-8 esitetyn mukaisesti.
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Kuva 3-8 Bump Test -tarkistus epäonnistui –
Kytke PS200 pois päältä
Jos laitteen toiminnantarkistus epäonnistuu, tarvitaan täydellinen uudelleenkalibrointi.
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3-8

4
HÄLYTYKSET

HUOMIO:

KORKEAT ASTEIKON YLITTÄVÄT LUKEMAT
VOIVAT OLLA MERKKI RÄJÄHTÄVÄSTÄ
PITOISUUDESTA.

4.1 KAASUHÄLYTYKSET
Kaasuhälytykset tulevat käyttöön, kun laite on kytketty päälle
ja lämpeneminen suoritettu.
Kaikilla kaasualueilla on omat hälytysrajansa, jotka aktivoivat
hälytyksen, kun mitattu kaasuarvo ylittää määritetyn tason.
Kun ennalta määritetty hälytystaso ylitetään, laite alkaa
väristä, taustavalo palaa punaisena, äänimerkki soi, LED-valot
vilkkuvat punaisina ja näytöllä vilkkuu hälytyksen aiheuttanut
kaasuarvo.
Hälytykset voidaan ohjelmoida yksittäin joko ”lukituiksi” tai
”ei lukituiksi”.
”Lukittu” hälytys pysyy päällä, kunnes käyttäjä nollaa sen
pitämällä oikean puoleista
-painiketta painettuna, kun
kaasulukema on palannut turvalliselle tasolle.
”Ei lukittu” hälytys nollautuu automaattisesti, kun kaasulukemat
ovat taas turvallisella tasolla.
Seuraavassa taulukossa näytetään hälytysten tehdasasetukset:
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HÄLYTYKSEN
TYYPPI

LUKITTU

VAIMENNUS

ÄÄNIMERKKI

VÄRINÄ

VALOMERKKI (PUNAINEN LED)

Ei käytössä

Ei käytössä

Sireeni

N/A

Vilkkuu
hitaasti

LEL (HIHI)

Kyllä

Ei käytössä

Sireeni

Kyllä

Vilkkuu

O2 (HIHI)

Kyllä

Ei käytössä

Sireeni

Kyllä

Vilkkuu

Ei käytössä

Ei käytössä

Sireeni

N/A

Vilkkuu
hitaasti

LEL (HI)

O2 (LO)
O2 (LOLO)

Kyllä

Ei käytössä

Sireeni

N/A

Vilkkuu

Ei käytössä

Ei käytössä

Sireeni

N/A

Vilkkuu
hitaasti

Myrkyllinen 2
(HIHI)

Kyllä

Ei käytössä

Sireeni

Kyllä

Vilkkuu

Myrkyllinen 3
(STEL)

Kyllä

Ei käytössä

Sireeni

Kyllä

Vilkkuu

Myrkyllinen 4
(LTEL / TWA)

Kyllä

Ei käytössä

Sireeni

Kyllä

Vilkkuu

Low Battery
(Akku vähissä)

N/A

N/A

Tavallinen
äänimerkki

N/A

Vilkkuu
hitaasti

Nollausvika

N/A

N/A

Tavallinen
äänimerkki

N/A

Vilkkuu
hitaasti

Anturivika

N/A

N/A

Tavallinen
äänimerkki

N/A

Vilkkuu
hitaasti

Virtausvika (vain
pump. laitteet)

N/A

N/A

Tavallinen
äänimerkki

N/A

Vilkkuu

Kalibrointi vaaditaan

N/A

N/A

Tavallinen
äänimerkki

N/A

Vilkkuu
hitaasti

Kalibrointi umpeutunut

N/A

N/A

Tavallinen
äänimerkki

N/A

Vilkkuu
hitaasti

Alueen ulkopuolella (LEL)

Kyllä

N/A

Sireeni

Kyllä

Vilkkuu

Myrkyllinen 1 (HI)

N/A = Ei sovellettavissa

PS200-sarjan hälytykset (oletusasetukset)
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4.1.1 Syttyvien aineiden LEL -hälytyksen raja-arvo
Käytettävissä on kaksi eri hälytystasoa, ”HI” ja ”HIHI”, joiden
hälytysäänet ovat erilaiset ja soivat eri korkeudella. Käyttäjä
voi määrittää kaikki hälytykset yrityksensä tarpeita vastaaviksi.
4.1.2 Syttyvä kaasu alueen ulkopuolella -hälytyksen
toiminta
Syttyvien aineiden anturi on suunniteltu käytettäväksi
vain LEL-alueella. Syttyvien aineiden anturin altistaminen
suurille pitoisuuksille syttyviä kaasuja (esim. sytytinneste)
voi vahingoittaa sitä. Turvahälytys aktivoituu, kun syttyvien
kaasujen lukemat ylittävät tason 100 % LEL. Laite on
kytkettävä OFF-tilaan (pois päältä) ja vietävä raittiiseen ilmaan.
4.1.3 Happihälytyksen (O2) raja-arvot

Käytettävissä on kolme eri hälytystasoa, ”HIHI”, ”LO”
ja ”LOLO”, joiden hälytysäänet ovat erilaiset ja soivat
eri korkeudella. Käyttäjä voi määrittää kaikki hälytykset
loppukäyttäjän tarpeita vastaaviksi.
4.1.4 Myrkyllisyyshälytyksen raja-arvot
Laite laskee normaalisti toimiessaan kunkin myrkyllisen
kaasun hälytykselle Lyhytaikaisen altistumisen rajan (STEL)
ja Pitkäaikaisen altistumisen rajan (LTEL): näitä kutsutaan
Aikapainotettu keskiarvo (TWA) -lukemiksi. TWA-hälytykset
voidaan ohjelmoida kaikkien laitteeseen asennettujen
myrkyllisyysalueiden osalta. Lisäksi käytettävissä on kaksi
eri hälytystasoa, ”HI” ja ”HIHI”.
Huomautus: Aikapainotettu keskiarvo (TWA) on tietyn
ajanjakson keskimääräinen kaasutaso. STEL on 15 minuuttia
ja LTEL on 8 tuntia. TWA-hälytyksiä käytettäessä laitetta voi
tyypillisesti käyttää vain yksi henkilö. Laite voidaan kuitenkin
määrittää nollaamaan keskiarvot jokaisen sammutuksen
jälkeen, jolloin laitetta voi käyttää useampi eri käyttäjä.
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Huomautus: Myrkyllisten kaasujen hälytystasot –
välitön, STEL ja LTEL –määritetään laitteen valmistuksen
yhteydessä. Käyttäjän on tärkeää varmistaa, että tasot
ovat yhtiön hälytystasojen ja alueellisen terveys- ja
turvallisuuslainsäädännön mukaisia. Hälytystasoja voidaan
tarvittaessa muuttaa laitteen asetusvalikossa.
Kuvaesimerkki 4-1 näyttää ”LOLO”-happihälytyksen 4 kaasun laitteessa ja kuvaesimerkki 4.2 ”HIHI” LEL -hälytyksen 4
kaasun laitteessa. Jos useamman kuin yhden kaasuhälytyksen raja-arvo on ylitetty, kunkin hälytyksen aiheuttaneen
kaasutyypin arvo vilkkuu näytöllä.

Näytetään
vuorotellen

Kuva 4-1 ”LOLO”-hälytys

Näytetään
vuorotellen

Kuva 4-2 ”HIHI”-hälytys
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4.2 KAASUHÄLYTYSTEN KUITTAUS
Kun laite on turvallisella alueella tai kaasulukema on palannut
esimääritettyjen tasojen sisäpuolelle, mykistä äänimerkki ja
sammuta LED-valot pitämällä oikean puoleinen
-painike
painettuna.
4.3 HÄLYTYSTEN VAIMENNUS
Jos vaimennus on käytössä, äänimerkki keskeytyy
vaimennuskomennon jälkeen 60 sekunnin ajaksi.
Jos vaimennus ei ole käytössä, hälytystä ei voida vaimentaa
ennen kuin kaasulukema laskee hälytystason alapuolelle.
Seuraavia toimia sovelletaan, kun hälytysäänimerkin
vaimennus on sallittu hälytysasetuksissa:
Ei lukittu Kun hälytys vaimennetaan, äänimerkki keskeytyy
60 sekunnin ajaksi: jos kaasupitoisuus laskee tänä aikana
hälytyksen asetuspisteen alapuolelle, hälytysvalot sammuvat
automaattisesti.
Lukittu: Vaikka hälytys vaimennetaan 60 sekunniksi ja
kaasupitoisuus laskee tänä aikana hälytyksen asetuspisteen
alapuolelle, hälytysvalot voidaan sammuttaa vain niiden
kuittaamisen kautta.
4.4 ERITTÄIN SYTTYVÄ KAASU ALUEEN
ULKOPUOLELLA -HÄLYTYS
 EL-anturin altistaminen arvon 100 % LEL
Huomio: L
ylittäville syttyvien kaasujen pitoisuuksille voi
vahingoittaa anturia.
Laitteessa on ”alueen ulkopuolella” -hälytys, jonka
tarkoituksena on suojella käyttäjää vaaralta, kun syttyvien
kaasujen (LEL) anturi altistetaan liian suurille pitoisuuksille
syttyviä kaasuja.
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Kun LEL-anturi altistetaan yli arvon 100 % LEL kaasulukemille,
laite alkaa väristä, näytetty arvo muuttuu 4 nousevaksi nuoleksi, taustavalo palaa punaisena, äänimerkin ääni muuttuu
ja LED-hälytysvalot alkavat vilkkua nopeasti. Näytöllä vilkkuu
viesti ”DANGER OVER RANGE” (Vaara: alueen ulkopuolella),
kuten kuvassa 4-3 näytetään:

Kuva 4-3 Over Range (Alueen ulkopuolella) -hälytys
Kytke laite OFF-tilaan pitämällä molemmat painikkeet
painettuina yhtä aikaa.
Näytöllä näytetään ajastin, joka laskee 10 sekunnista nollaan,
sekä vuorotellen näytettävät viestit ”GET OUT” (Poistu tilasta)
ja ”HIGH GAS” (Korkea kaasupitoisuus), kuten kuvassa 4-4
näytetään:

ja sitten

. . . näytetään vuorotellen, kunnes ajastin saavuttaa
numeron nolla
Kuva 4-4 ”Get Out” / ”High Gas” -ajastin
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Laite on vietävä kaasuttomaan tilaan tai siihen on syötettävä
puhdasta ilmaa. Laite on kytkettävä OFF-tilaan.
Huomautus: Jotta laitetta ei sammutettaisi vahingossa tässä
vaarallisessa tilassa, sammumisaika on tässä tapauksessa
10 sekuntia.
4.5 VIKAHÄLYTYKSET
Katso seuraavien vikojen äänimerkki- ja hälytysvalotyypit
tämän käsikirjan luvussa 4.1 olevasta hälytystaulukosta.
4.5.1 Low Battery (Akku vähissä)
Kun käyttöaikaa on jäljellä noin 30 minuuttia, näytöllä vilkkuu
”LOW BATTERY” -varoitus.
Näyttö on punainen, laite antaa äänimerkin kahden sekunnin
välein ja punaiset LED-valot vilkkuvat.

Kuva 4-5 Low Battery -varoitus
Laitteen akku on ladattava uudelleen.
Huomautus:	
Kaasuhälytykset toimivat, vaikka näytölle
olisi tullut ”LOW BATTERY” -varoitus.
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Kun käyttöaikaa on jäljellä noin 3 minuuttia, näytöllä vilkkuu
”BAT FAULT” (Akkuvika) -varoitus, kuten kuvassa 4-6
näytetään. Näyttö on punainen, äänimerkki kuuluu jatkuvasti
ja punaiset LED-valot palavat jatkuvasti. Kun 3 minuuttia on
kulunut, laite sammuu automaattisesti.

Kuva 4-6 Akku lopussa -varoitus
4.5.2 Zero Fault (Nollausvika)
Jos laite kytketään päälle kaasun läsnä ollessa tai se ei
ole onnistunut nollaamaan kaikki antureita oikein, näytöllä
näytetään lämpenemisen jälkeen ”ZERO FAULT” -varoitus
.
sekä vilkkuva työkalusymboli
Näytön taustavalo palaa punaisena, laite antaa äänimerkin 2
sekunnin välein ja punaiset LED-valot vilkkuvat.
Laite on erittäin suositeltavaa viedä kaasuttomaan tilaan.
Kytke laite OFF-tilaan ja raittiissa ilmassa uudelleen ON-tilaan
(päälle). Jos vika toistuu, toimita laite GMI-yhtiön hyväksymään huolto-/korjauslaitokseen.
Laitetta voidaan kuitenkin edelleen käyttää muiden anturien
osalta. Jatka painamalla oikean puoleista
-painiketta,
kuten näytöllä kehotetaan.
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Viallinen anturi saa laitteen näyttämään näytöllä vilkkuvan
työkalusymbolin, joka varoittaa käyttäjää siitä, että anturi ei
toimi oikein. Katso kuva 4-7:

Näytetään
vuorotellen

Kuva 4-7 Zero Fault
4.5.3 Anturivika
Huomautus:	
PS200-laitteessa on jatkuva
myrkyllisyysanturin eheyden
havainnointitoiminto. Tämä voi aiheuttaa
anturivian, josta ilmoitetaan punaisella
taustavalolla, äänimerkeillä ja vilkkuvilla
punaisilla LED-valoilla. Toisin kuin
nollausvika, se ilmenee vain välittömästi
käynnistyksen jälkeen ja toisinaan
käytön aikana. Jos tämä vika ilmenee,
anna laitteen toimia raittiissa ilmassa
korkeintaan 20 minuutin ajan. Jos vika ei
poistu, toimita laite hyväksyttyyn huolto-/
korjauslaitokseen.
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Anturivikoja esiintyy kolmena eri tyyppinä, kuten seuraavissa
näytöissä havainnollistetaan:
1.

Jos kaasutyypin yhteydessä näytetään ”SENSOR FAULT”
(Anturivika) -varoitus ja työkalusymboli, kuten kuva 4-8
osoittaa, anturi on vaihdettava tai siinä on sähkövika.
Toimita laite hyväksyttyyn huolto-/korjauslaitokseen.

Kuva 4-8 Sensor Fault
2.

Jos näytöllä näytetään vuorotellen ”ZERO FAULT”
-varoitus yhdessä vilkkuvan työkalusymbolin kanssa
ja LEL-nollalukema, kuten kuva 4-9 osoittaa, syötä
testikaasua kahden minuutin ajan, jotta näyttö palaa
nollaan. Kytke laite sitten OFF-tilaan ja uudelleen
ON-tilaan. Jos vika toistuu, toimita laite GMI-yhtiön
hyväksymään huolto-/korjauslaitokseen.

Näytetään
vuorotellen

Kuva 4-9 Vian tarkistus
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3.

Jos näytöllä näytetään vuorotellen ”ZERO FAULT”
-varoitus yhdessä vilkkuvan työkalusymbolin kanssa
ja LEL-kaasuarvo, kuten kuva 4-10 osoittaa, jätä laite
päälle 30–60 minuutiksi ja kytke laite sitten OFF-tilaan ja
uudelleen ON-tilaan. Jos vika toistuu, toimita laite GMIyhtiön hyväksymään huolto-/korjauslaitokseen.

Näytetään
vuorotellen

Kuva 4-10 Vian tarkistus
4.5.4 Flow Fault (Virtausvika) (vain pumpulliset laitteet)
Näytöllä näytetään virtaus- tai näytevian sattuessa ”FLOW
FAULT” -varoitus, kuten kuva 4-11 osoittaa. Näyttö on
punainen ja sekä äänimerkki että punaiset LED-valot
aktivoituvat.
Tarkista näyteletku, suodatin tai koetin tarvittaessa tukosten
varalta. Poista tukos ja käynnistä pumppu sitten uudelleen
pitämällä oikean puoleinen
-painike painettuna.
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Kuva 4-11 Flow Fault
4.5.5 Kalibrointi vaaditaan
Näytöllä näytetään lämpenemisen aikana varoitus
”CALIBRATION OVERDUE” (Kalibrointi myöhässä), jos
laite vaatii kalibroinnin. Laite toimii edelleen aiempien
kalibrointiasetustensa mukaisesti, mutta se on hyvä kalibroida
uudelleen ja testata, koska anturien vaste on voinut vähentyä.

Kuva 4-12 Calibration Overdue
Kuittaa kalibroinnin myöhästyminen, ohita äänimerkki ja
hälytysvalot ja jatka seuraavaan näyttöön painamalla oikean
puoleista
-painiketta kerran. ”CAL EXPIRED” (Kalibrointi
umpeutunut) -varoitus, punainen taustavalo ja punaiset LEDvalot vilkkuvat 30 sekunnin välein.
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Keskeytä lämpenemistoimet ja kytke laite automaattisesti
OFF-tilaan painamalla vasemman puoleista
-painiketta
kerran.
Lämpenemisen aikana käytettävissä on lisäksi asetus, jolla
voidaan vaatia laitteen kytkeminen OFF-tilaan.
Seuraava ”CALIBRATION REQUIRED” (Kalibrointi vaaditaan)
-varoitus näytetään, eikä laite voi jatkaa toimiaan ennen kuin
se kalibroidaan uudelleen.

Kuva 4-13 Calibration Required
4.5.6 Kalibrointi umpeutunut
Jos kalibrointipäivä on umpeutunut, näytöllä näytetään
laitteen normaalin toiminnan aikana 30 sekunnin välein ”CAL
EXPIRED” (Kalibrointi umpeutunut) -varoitus.

Kuva 4-14 Kalibrointi umpeutunut
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5
KÄYTTÄJÄN HUOLTOTOIMENPITEET
5.1 PUHDISTUS
HUOMIO: Älä käytä piitä tai liuottimia sisältäviä
kiillotusaineita laitteen puhdistamiseen, sillä nämä voivat
vahingoittaa syttyvien kaasujen anturia (jos varusteena).
Älä käytä hankaavia materiaaleja tai voimakkaita haihtuvia
kemikaaliliuoksia, sillä nämä voivat vahingoittaa
iskunkestävää koteloa.
PS200-sarjan laitteen ulompi iskunkestävä kotelo voidaan
puhdistaa hankaamattomalla kostealla liinalla. Hiero
ulkokoteloa liinalla lian ja tahrojen poistamiseksi.
Äärimmäisissä tapauksissa tahrojen poistoon voidaan käyttää
mietoa saippualiuosta ja hankaamatonta liinaa.
5.2 LAITTEEN SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN
Laitteessa on 2 suodatinta, jotka suojaavat laitetta
kontaminaatiolta. Hydrofobinen suodatin sijaitsee laitteen
etuosassa suodatinkannen alla. Näytteensyöttösuodatin
(pölysuodatin) sijaitsee laitteen pohjassa
näytteensyöttöliittimessä. Suodattimet on tarkistettava
säännöllisin väliajoin kontaminaation ja vaurioitumisen varalta.
Suodattimet voidaan tarkistaa/vaihtaa seuraavasti:
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5.2.1 Anturin hydrofobisen suodattimen vaihtaminen
1.

Kierrä lukkoruuvi auki nro 1:n Pozidrive®-ruuvimeisselillä
ja irrota suodatinkansi liu'uttamalla sitä näytöstä pois
päin, jolloin suodatinkannen korvakkeet irtoavat niitä
vastaavista urista suodatinsyvennyksessä.
LUKKORUUVI
CAPTIVE
SCREW

KORVAKKEET
LOCATING
LUGS

SUODATINKANFILTER COVER
SIKOKOONPANO
ASSEMBLY
(osanro
(Part No.64240)
64240)

HYDROFOBINEN
HYDROPHOBIC
SUODATIN
FILTER
(osanro
(Part No.64254)
64254)

LOCATING
URAT
(2) SLOTS (2)

TAPIT (2)
(2)
LOCATING PEGS

Kuva 5-1 Anturin suodattimen vaihtaminen
2.

Poista kansi varovasti ja irrota hydrofobinen suodatin
laitteen suodatinsyvennyksestä.

Huomaa laitteen suodatinsyvennyksessä olevat tapit ja hydrofobisessa suodattimessa olevat tappeja vastaavat reiät.
Varmista suodattimen oikea asento asennuksen aikana.
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3.

Asenna uusi hydrofobinen suodatin (osanro 64254).

4.

Aseta hydrofobinen suodatin varovasti paikalleen laitteen
anturien päälle siten, että suodattimen reiät sijoittuvat
laitteen suodatinsyvennyksessä olevien tappien ylle.

5.

Aseta suodatinkansi suodatinsyvennyksen päälle ja liu'uta
sitä varovasti näyttöä kohden, kunnes kannen korvakkeet
ovat niitä vastaavissa urissa suodatinsyvennyksessä.
Paina kantta suodatinta vasten ja kiristä sitten lukkoruuvi
tukevasti nro 1:n Pozidrive®-ruuvimeisselillä.

Huomautus: Kannen ruuvia on varottava kiristämästä liikaa.
5.2.2 Näytteensyöttösuodattimen (pölysuodatin)
vaihtaminen

NÄYTTEENSAMPLE
SYÖTTÖSUOINLET
FILTER
DATIN
(Part No.
64084)
(osanro 64084)

SYÖTTÖSUUTINKOKOONPANON
INLET NOZZLE ASSEMBLY
PIKALIITIN
QUICK CONNECT
POZI PAN
PAN SCREW
-RUUVI (2)
POZI
(2)

Kuva 5-2 Syöttösuodattimen vaihtaminen
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1.

Kierrä 2 Pozi Pan -ruuvia auki nro 1:n Pozidrive®ruuvimeisselillä ja irrota ne. Irrota sitten syöttösuutin
ja suuttimen sisäsyvennyksessä oleva syöttösuodatin.

2.

Ty ö n n ä n ä y t t e e n s y ö t t ö s u o d a t i n l e v y u l o s
sisäsyvennyksestä työntämällä syöttösuuttimen
ulkosyvennykseen tulitikku tai vastaava.

3.

Asenna uusi näytteensyöttösuodatin (osanro 66084).

4.

Paina uusi näytteensyöttösuodatinlevy syöttösuuttimen
matalaan syvennykseen siten, että levyn karkea pinta
osoittaa kohti syvennyksen sisäpintaa (näytepuoli).

5.

Asenna syöttösuutin. Syöttösuuttimen muoto sallii sen
asentamisen vain yhdessä suunnassa. Varmista, että
suunta on oikea laitteen etukannen aukkoon nähden.

6.

Aseta 2 Pozi Pan -ruuvia paikalleen ja kiristä ne nro 1:n
Pozidrive®-ruuvimeisselillä.

Huomautus:

Ruuveja on varottava kiristämästä liikaa.

5.2.3 Letkun hydrofobinen suodatin (lisävaruste)
Letkun hydrofobisessa suodatinkokoonpanossa on keskellä
suodatin, toisella puolella luer-liitäntä ja toisella puolella
työntöliitin: kokoonpano on saatavana lisävarusteena
(osanro 66485). Suodatinkokoonpanoa käytetään laitteen
suojaamiseen vedeltä, kun näytteitä otetaan kosteissa
olosuhteissa.
Suodatin on kahden näyteletkun välissä (osanro 64118), ja se
kiinnitetään laitteeseen näyteletkuliittimellä (osanro 66045),
kuten kuvassa 5.3 näytetään.
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TYÖNTÖLIITIN
HYDROFOBINEN SUODATIN
LUER-LIITÄNTÄ

NÄYTELETKULIITIN
KELTAINEN ETIKETTI

Kuva 5.3 Letkun hydrofobinen suodatin
Suodattimen voi vaihtaa seuraavasti:
1.

Kierrä suodattimen luer-liitäntä auki vastapäivään,
irrota toisella puolella oleva letku ja poista hydrofobinen
suodatin.
Huomautus: Jos asennat saman suodattimen takaisin,
varmista, että suodattimen virtaussuunta pysyy samana.
Tämä voidaan varmistaa helposti suuntaamalla suodattimen keltainen etiketti laitetta kohden.

2.

Asenna uusi letkun hydrofobinen suodatin (osanro
66484). Suodatin on asennettava siten, että suodattimen
keltainen etiketti osoittaa kohti laitetta.

3.

Kiinnitä luer-liitäntä, johon on liitetty näyteletku,
suodattimen vastinpuolelle ja kiristä liitäntä tukevasti
kiertämällä sitä myötäpäivään. Liitäntää ei saa kiristää
liikaa.

4.

Kiinnitä näyteletku suodattimen toiselle puolelle ja
varmista, että se on tukevasti kiinni.
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6
AKUN LATAUS
6.1 LAITEAKUN LATAUS
PS200-sarjan laitteita saa ladata vain GMI-latauslaitteilla.
VAROITUS:

Lataaminen on sallittua vain turvallisilla
alueilla.

HUOMIO:

Kytke laite pois päältä, kun lataat sen
sisäistä akkua.

Akku on ladattava seuraavissa tilanteissa:
”LOW BATTERY” (Akku

•

Näytöllä näytetään
vähissä) -merkintä.

•

Laitetta ei voida kytkeä On-tilaan (päälle).

Kun näytölle ilmestyy ”LOW BATTERY” -kuvake, laitetta
voidaan vielä käyttää noin 30 minuutin ajan normaaleissa
lämpötiloissa. Tämän jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti
Off-tilaan (pois päältä).
Käyttäjä voi ladata PS200-laitteen akun neljällä eri tapaa:
1.

Lataus-/tiedonsiirtoliittimen avulla (osanro 64260) yhdessä
laitteen mukana toimitettavan verkkovirtasovittimen ja
kaapelin (osanro 64247) kanssa.
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2.

Korkeintaan viisi (5) laitetta voidaan ladata 5-paikkaisessa
latauslaitteessa (osanro 64138), joka toimitetaan
täydellisenä yleiskäyttöisen virtalähdeyksikön kanssa
(osanro 64299).

3.

Ajoneuvon 12V / 24V USB-lataussovittimen avulla
(osanro 64248).

4.

Ajoneuvon latausaseman avulla (osanro 64491), joka
toimitetaan täydellisenä ajoneuvon USB-lataussovittimen
kanssa.

Seuraavat koskevat kaikkia neljää lataustapaa:
Lataaminen alkaa automaattisesti, kun laite on liitetty
latauslaitteeseen.
Näytöllä vilkkuu latauksen aikana akkusymboli
ja ”CHARGING” (Ladataan) -merkintä . Lataus kestää
korkeintaan 4 tuntia (sallii laitteen käytön hetkellisesti).
Kun lataus on valmis, näytöllä näytetään täyden akun kuvake
ja ”CHARGED” (Ladattu täyteen) -merkintä.
Laite ei vahingoitu, jos se jätetään kiinni latauslaitteeseen.
6.1.1 Laitteen lataaminen lataus-/tiedonsiirtoliittimen
avulla
Lataus-/tiedonsiirtoliitin (osanro 64260) ja kaapeli (toimitetaan
verkkovirtasovittimen kanssa) mahdollistavat laiteakun
lataamisen, kun laite liitetään johonkin seuraavista
virtalähteistä:
-

5 V USB-verkkovirtasovitin (osanro 64247)

-

Tietokoneen tai kannettavan tietokoneen USB-portti

-

Ajoneuvon 12 V / 24 V USB-sovitin (osanro 64248)

Liitin on helppo liittää laitteen kosketusläppiin ja siinä on
mini-USB-pistorasia, johon liitetään mini-USB-lataus-/
tiedonsiirtokaapeli, jonka toisessa päässä on tavallinen
USB-pistoke.
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Kiinnitä lataus-/tiedonsiirtoliitin laitteeseen työntämällä
sitä kuvassa olevien nuolten osoittamaan suuntaan ja
kiinnittämällä liittimen uloke tukevasti laitteen kohdistusuraan.
Liitä vakiotyypin USB-liitin luettelosta valitsemaasi
virtalähteeseen.
Kun lataus on valmis, kytke vakiotyypin USBliitin irti virtalähteestä ja irrota sitten mini-USB lataus-/
tiedonsiirtoliittimestä. Tartu lataus-/tiedonsiirtoliittimeen ja vedä
sitä lujasti laitteesta pois päin, kunnes liittimen uloke tulee ulos
laitteen kohdistusurasta.

KOSKETUSLÄPÄT (4)
CONTACT
PADS (4)

KOHDISTUSURA
LOCATING
SLOT
LATAUS-/
CHARGING
/ COMMS CLIP
TIEDONSIIRTOLIITIN
(Part
No. 64260)
(osanro
64260)

KOHDISTUSULOKE
LOCATING
TONGUE
MINI-USB-PISTORASIA
MINI USB SOCKET

MINI-USB–USBMINI USB
KAAPELI
TO USB
CABLE

Kuva 6-1 Latauskaapelin liitäntä
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6.1.2 Laitteen lataaminen 5-paikkaisen latauslaitteen
avulla
5-paikkaisessa latauslaitteessa (osanro 64138) voidaan ladata
samanaikaisesti korkeintaan viittä eri PS200-laitetta.

Kuva 6-2 5-paikkainen latauslaite
5-paikkaiseen latauslaitteeseen mahtuu korkeintaan viisi
PS200-sarjan laitetta, kumisuojuksella tai ilman, kuten
kuvassa 6-2 näytetään.
Latauslaite liitetään verkkovirtaan latauslaitteen mukana
toimitettavan yleiskäyttöisen virtalähdeyksikön avulla.
Latauslaite voi seisoa vapaasti tai se voidaan kiinnittää
seinälle tai työpöydälle asianmukaisilla kiinnittimillä (eivät
sisälly toimitukseen).
On suositeltavaa, että laite kytketään OFF-tilaan,
hauenleukakiinnitin suljetaan ja vyökoukku asetetaan
yläasentoon ennen laitteen asettamista yhteen viidestä
latauspaikasta.
Aseta laite vapaaseen latauspaikkaan: varmista, että
latauslaitteen kohdistusuloke kiinnittyy sitä vastaavaan
uraan laitteen pohjassa, ja että laite on tukevasti paikallaan
latausyksikössä.
Lataus tapahtuu täysin automatisoidusti.
Laitteet voidaan jättää paikalleen latauslaitteeseen, kun lataus
on valmis.
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6.1.3 L
 aitteen lataaminen ajoneuvon 12 V / 24 V
lataussovittimen avulla
Ajoneuvon 12–24 V DC USB-lataussovitin (osanro 64248),
joka näytetään kuvassa 6-3, on suunniteltu GMI PS200
-sarjan laitteiden akkujen lataukseen korjatulla teholla. Sen
muuntaja on kytkimellinen DC-muuntaja, joka toimii 12–24
voltin DC-jännitteellä.
AJONEUVON
(USB-)
IN-VEHICLE (USB)
LATAUSSOVITIN
CHARGING
ADAPTOR
(osanro
(Part
No.64248)
64248)

USB–MINI-USBUSB
to MINI-USB
KAAPELI
CABLE
(sisältyy
verkkovirtasovittimen
(incl. in
Part No. 64247 Mainstoimitukseen,
Adaptor)
osanro 64247)

Kuva 6-3 Ajoneuvon lataussovitin
Liitä laitteen mukana toimitettava lataus-/tiedonsiirtoliitin
(osanro 64260) laitteen pohjaan, kuten kuvassa 6-4 näytetään.
Liitä tämän jälkeen lataus-/tiedonsiirtoliittimeen latauskaapelin
(toimitetaan verkkovirtasovittimen kanssa, osanro 64247)
mini-USB-pistoke. Latauskaapelin USB-vakiopistoke voidaan
nyt liittää suoraan USB-lataussovittimen USB-pistorasiaan.
Kun kaikki liitännät on tehty, kytke sovitin ajoneuvon
lisälaiteliitäntään. USB-lataussovittimen etuosassa oleva
punainen LED-valo osoittaa, että virta on päällä.
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LATAUS-/TIEDONSIIRTOLIITIN
CHARGING COMMS CLIP
(osanro 64260)
(Part No. 64260)

MINI-USB–USBMINI-USB to USB
KAAPELI
CABLE
(sisältyy
verkkovirtasovittimen
(incl. in Part No.
64247 Mains Adaptor)
toimitukseen, osanro 64247)

Kuva 6-4 Kaapelin liittäminen lataus-/tiedonsiirtoliittimeen
Huomautus:
1.

Lataussovitin on suunniteltu sopimaan
vakiolisälaiteliitäntään, jonka koko voi vaihdella tietyissä
ajoneuvotyypeissä. Varmista, että käytät aina sopivan
kokoista liitäntää.

2.

Jotkut ajoneuvot ja mallit eivät syötä lisälaiteliitännälle
virtaa, kun ajoneuvon virta on kytketty pois päältä.
Lataaminen on mahdollista vain, kun lisälaiteliitäntä saa
virtaa. Lataussovittimessa oleva punainen LED-valo
osoittaa, että virta on päällä.

3.

Laitetta ei tule jättää lataukseen pitkiksi ajoiksi, kun
ajoneuvon virta on kytketty pois päältä, sillä tämä kuluttaa
ajoneuvon akkua.
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6.1.4 Laitteen lataaminen ajoneuvon latausaseman
avulla
Latausasema (osanro 64491) mahdollistaa laiteakun
lataamisen, kun sen USB-kaapeli liitetään ajoneuvon
virtalähteeseen. USB-kaapeli voidaan liittää suoraan
ajoneuvon sisäänrakennettuun USB-pistorasiaan tai
ajoneuvon lataussovittimen kautta (toimitetaan laitteen
mukana), kuten kuvassa 6-5 näytetään.
Vehicle
Accessory
Ajoneuvon
Socket
lisälaiteliitäntä

Ajoneuvon
lataussovitin
Vehicle Charging
Adaptor

USB-pistorasia
USB Socket

Latausaseman
Charging Cradle
USB cable
USB-kaapeli

Kuva 6-5 Latausaseman USB-kaapelin liitäntä
Latausasema asennetaan ajoneuvoon asianmukaisilla
kiinnittimillä (eivät sisälly toimitukseen).
Laitteen lataaminen:
1.

Varmista, että laite on pois päältä.

2.

Avaa hauenleukakiinnitin kokonaan.

3.

Liu'uta PS200-laitetta alaspäin latauskontaktien ja
kohdistuslavan päälle, kuten kuvassa 6-6 näytetään.
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HauenleukakiinniAlligator Clip
tin
avoinna
Open

Charging
Latauskontaktit
Contacts

Location
Kohdistuslapa
Blade

Kuva 6-6 PS200-laitteen liittäminen latausasemaan
4.

Sulje hauenleukakiinnitin siten, että se kiinnittyy
kokoonpanon runkoon ja pitää laitteen paikallaan.

5.

PS200-laite osoittaa nyt latauksen alkaneen.

6.

Kun lataus on valmis, avaa hauenleukakiinnitin ja
vedä PS200-laitetta ylöspäin sen poistamiseksi
latausasemasta.
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KALIBROINTI
7.1 YLEISKUVAUS
Laite on kalibroitu tietyille kaasuille. Epäilyttävissä
tapauksissa tuote on palautettava GMI-yhtiölle tai valtuutetulle
jälleenmyyjälle kalibrointia varten.
VAROITUS: Laite voidaan kalibroida ja määrittää vain
valtuutetun henkilöstön toimesta.
Kalibrointi voidaan suorittaa kolmella eri tapaa:
•

Kenttäkalibrointi.

•

Manuaalinen kalibrointi, jossa käytetään flexiCal Plus
-ohjelmisto-CD-ROM-levyä (osanro 99553). CD-ROM
sisältää käyttöohjeen.

•

Automaattinen kalibrointi. Kuvassa 7.1 näytetty
automaattinen GMI-testi-/kalibrointiasema (osanro
64052/64052Q) mahdollistaa kaasujen hallitun syötön,
jolloin laitteen bump test (toiminnantarkistus) ja kalibrointi
voidaan suorittaa hallitusti ja kalibrointitulokset tallentaa
tietokoneelle.

Huomautus: Kalibrointimenetelmät, jotka koostuvat niin
laitteistoista kuin ohjelmistoistakin, ovat GMI-yhtiön valmistamia.
Ota yhteys GMI-yhtiöön tai valtuutettuun jälleenmyyjään, jos
haluat lisätietoa.
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Kuva 7-1 PS200-laitteen automaattinen testi-/
kalibrointiasema
7.2 KALIBROINNIN PÄTEVYYS
Kalibroinnin pätevyys on käyttäjän vastuulla. Normaaleissa
käyttöolosuhteissa kalibroinnin pätevyyden voidaan odottaa
kestävän 12 kuukautta. Tästä ei kuitenkaan voida antaa mitään
takuita, koska GMI ei tunne tuotteen tarkkaa käyttöä. Tietyt
käyttötavat lyhentävät pätevyysaikaa.
Säännölliset kalibroinnit lisäävät laitteen luotettavuutta ja
mahdollistavat kalibroinnin tarkistusjakson mukauttamisen
käyttökokemuksiin perustuen. Ohjeena voidaan sanoa, että
kalibrointi on tarkistettava sitä useammin, mitä suurempi riski
on kyseessä.
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LISÄVARUSTEET
Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet
Osanumero

Kuvaus

64260

Lataus-/tiedonsiirtoliitin (mini-USB)

64247

Verkkovirtasovitin
(mukana USB-/mini-USB-kaapeli)

64190	Käyttäjän CD-ROM (sisältää Käsikirjan)
64172

Pikakäyttöohje

64136	3,0 metrin (9 ft. 9 in.) PVC-näyteletku
ja liitin – vain pumpulliset laitteet.
Muut laitteelle saatavilla olevat lisävarusteet
Osanumero

Kuvaus

64100	Muovinen kantolaukku
(laite + lisävarusteet)
64102	CalGas-kantolaukku
(kalibrointikaasu)
(kapasiteetti: 2 pulloa)
64303

Kumisuojus (laite)

66485	Letkun hydrofobinen suodatinkokoonpano
66484	Hydrofobinen suodatin (tuotteelle
66085)
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66084

Näytteensyöttösuodatin

66123

Käsiaspiraattori

Osanumero

Kuvaus

66478	Käsiaspiraattori
mukana 3,0 metrin (9 ft. 9 in.) letku
64118

PVC-näyteletku – metreittäin

66112

Näyteletkun jatke

66545

Pallokoho

Latauslisävarusteet
Osanumero

Kuvaus

64138	5-paikkainen latauslaite
(mukana yleiskäyttöinen
virtalähdeyksikkö 64299)
64491	Ajoneuvon latausasema
(mukana 64248)
64248	Ajoneuvon lataussovitin
(12 V / 24 V – USB)
Manuaalinen testi-/kenttäkalibrointisarja
Osanumero

Kuvaus

64051	Manuaalinen testisarja
(mukana yhdistelmätestikaasu
99146, suoran virtauksensäädin,
letku ja näyteletkun liitin)
Automaattinen testi-/kalibrointilisävaruste
Osanumero

Kuvaus

64052	Automaattinen testi-/kalibrointiasema
(6 mm:n liitännät, sisältää
virtalähdeyksikön/USB:n/ohjelmiston)
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64052Q	Automaattinen testi-/kalibrointiasema
(1/4 tuuman liitännät, sisältää virtalähdeyksikön/USB:n/ohjelmiston)
99118	Tarpeeseen perustuvan virtauksen
säädin
Kaasusarjat automaattiselle testi-/kalibrointiasemalle
(Pullo/säädin/letku)
Osanumero

Kuvaus

99146	Yhdistelmätestikaasupullo
(2,5 % CH4, 500 ppm CO, 50 ppm
H2S, 18 % O2, balanssi N2).
64060	Testikaasusarja (6 mm:n liitännät)
(yhdistelmätestikaasupullo 99146,
tarpeeseen perustuvan virtauksen
säädin, mukana 6 mm:n letku).
64060Q	Testikaasusarja (1/4 tuuman liitännät)
(yhdistelmätestikaasupullo 99146,
tarpeeseen perustuvan virtauksen
säädin, mukana 1/4 tuuman letku).
Asiakirjat
Osanumero

Kuvaus

64171

Käyttäjän käsikirja (PDF)

64191

Pikakäyttöohje (PDF)

Ohjelmisto
Osanumero

Kuvaus

64197

Tietojen lataus (CD-ROM)
- sisältää käyttöohjeen

64184	Autom. testi-/kalibrointiasema
(USB-muistitikku)- sisältää
käyttöohjeen
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9
LISÄTIETOJA
9.1 KOULUTUS
Harjoituskursseja on saatavilla kaikkiin GMI-tuotteisiin liittyen.
Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä GMI-yhtiön
markkinointiosastoon:
Puh.: +44 (0) 141 812 3211
Faksi: +44 (0) 141 812 7820
Sähköposti: sales@gmiuk.com
9.2 VERKKOSIVUSTO
Vi e r a i l e G M I - y h t i ö n v e r k k o s i v u s t o l l a o s o i t t e e s s a
www.gmiuk.com
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A
TYYPILLISET KÄYTTÖPARAMETRIT
Tyypilliset käyttöparametrit annetaan seuraavassa:
Kaasu

Alue

Resoluutio

LEL

0–100 %

1%

Happi

0–25 %

0,1 %

Hiilimonoksidi

0–1000 ppm

1 ppm

Vetysulfiitti

0–100 ppm

1 ppm

FYYSISET OMINAISUUDET
Paino:
Ilman pumppua:
215 g (7,6 oz.)
Pumpun kanssa: 230 g (8 oz.)
Mitat (K x L x S):
121 mm (4,8 in.) x 59 mm (2,3 in.) x 32 mm (1,3 in.).
YMPÄRISTÖ
Käyttölämpötilarajat:
-20 oC (-4 oF) – + 50 oC (+122 oF)
Varastointilämpötilarajat:
-40 oC (-40 oF) – + 65 oC (+149 oF)
Kosteus: 0–95 % suhteellinen kosteus (tiivistymätön)
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TYYPILLISEN VIRTAUSNOPEUDEN TIEDOT
Pumpulliset laitteet:

Pumpun nimellisvirtausnopeus on
0,5–0,7 litraa minuutissa. Kork. 30 metrin
(97 ft.) näyteletku
Tyypillinen virtausnopeus on 0,1–0,2
litraa minuutissa.

LÄMPENEMIS-/VAKAUTUSAIKA
< 40 sekuntia
HÄLYTYKSET
Selvästi näkyvä vilkkuva LED, terävä >90 dB äänimerkki
NÄYTTÖ
Vihreä/punainen taustavalaistu LCD-näyttö
VIRTALÄHDE
Uudelleenladattava litiumioniakku:
Käyttöaika korkeintaan 14 tuntia (pumppu 8 tuntia)
Latausaika korkeintaan 4 tuntia
Kun käytössä on SGX VQ548MP -anturi:
Käyttöaika korkeintaan 80 tuntia (pumppu 20 tuntia)
RAKENNE
Iskunkestävä kumitettu polykarbonaattikotelo
IP-LUOKITUS
IP67
VASTEAJAT (T90)
LEL = 10 sek. (IEC 60079-29-1)
O2 = 12 sek. (BSEN 50104)
CO = < 20 sek.
H2S = < 20 sek.
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B
LEL-ANTURITYYPIT
PS200-laitteeseen on saatavilla kolme LEL-anturityyppiä. Seuraavassa
taulukossa esitetään kunkin anturin edut ja anturien havaitsemat
palavat kaasut:
LELanturi

Etu

Havaitut kaasut

Sertifioinnin
kaasuryhmät

Ryhmä /
vyöhyke

Vakio
suodatettu
Osanro 66725

Havaitsee
useimmat
palavat
kaasut

C1 - C8 hiilivedyt
Muun muassa
seuraavat: metaani,
etaani, propaani,
butaani, pentaani,
heksaani, heptaani,
oktaani ja vety

IIC
A, B, C ja D

Luokka I,
ryhmä 1,2
Vyöhykkeet 1,2

Parannettu
suodatettu
Osanro 64825

Parannettu
H2S- ja
silikonimyrkytyksen vastus

C1 - C6 hiilivedyt
Muun muassa seuraavat: metaani, etaani,
propaani, butaani,
pentaani, heksaani
ja vety

IIC
A, B, C ja D

Luokka I,
ryhmä 1,2
Vyöhykkeet 1,2

Pienteho
Osanro 66750

Parannettu
akun kesto

C1 - C5 hiilivedyt
Muun muassa seuraavat: metaani, etaani,
propaani, butaani,
pentaani

IIB
C ja D

Luokka I,
ryhmä 1,2
Vyöhykkeet
0,1,2

Varoitus: PS200-laitteet on varustettu pientehoisella LEL-anturilla,
eikä niitä voida jälkeenpäin varustaa vakiomallisella tai
parannetulla suodattimella varustetuilla LEL-antureilla tai
päinvastoin.

B-1

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

B-2

HAKEMISTO
Symbolit
5-paikkainen latauslaite
6-4

Anturin vahvistustarkistus
2-9
Anturivika 4-9

A

Automaattinen kalibrointi
7-1

Aika 2-4

C

AIKA, VAKAUTUS A-2
AJAT, VASTE A-2
Ajoneuvon latausasema
6-7
Ajoneuvon lataussovitin
6-5
AKKU, LAITE 6-1
AKKU, LATAUS 6-1
Akku vähissä 4-7
AKKU VÄHISSÄ 6-1
AKUN LATAUS 6-1

CSA ii

E
EN 60079 1-6
ENIMMÄIS- 2-12
ERITTÄIN SYTTYVÄ
KAASU ALUEEN ULKOPUOLELLA -HÄLYTYS 4-5
ERITYISET KÄYTTÖOLOSUHTEET iii

F

Akun tila 2-3

FYYSISET OMINAISUUDET A-1

ALUEEN ULKOPUOLELLA
-HÄLYTYS 4-5

H

Anturin hydrofobinen suodatin 5-2
Anturin hydrofobisen suodattimen vaihtaminen 5-2

HÄLYTYKSET 4-1, A-2
HÄLYTYKSET, KAASU
4-1, 4-5
HÄLYTYKSET, VAIMENNUS 4-5
i

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

HÄLYTYKSET, VIKA 4-7
HÄLYTYSTEN PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN
TAI KUITTAUS 2-15
HÄLYTYSTEN VAHVISTAMINEN 3-5
HÄLYTYSTEN VAIMENNUS 4-5
Happihälytyksen (O2)
raja-arvot 4-3
HÄVITYSTIEDOT i
Huollon määräpäivä 2-7
HUOLTOTOIMENPITEET,
KÄYTTÄJÄ 5-1

KAASUHÄLYTYSTEN
KUITTAUS 4-5
Kaasu, kalibrointi 2-8
KAASU, TESTI 3-4
Kalibroinnin määräpäivä
2-6
KALIBROINNIN PÄTEVYYS 7-2
KALIBROINTI 7-1
Kalibrointi, automaattinen
7-1
Kalibrointikaasu 2-8

Hydrofobinen suodatin 5-2

Kalibrointikaasun valitseminen 2-8

I

Kalibrointi, kenttä 7-1

ILMOITUKSET MUUTOKSISTA i

Kalibrointi, manuaalinen
7-1

IP67 1-6

Kalibrointi umpeutunut
4-13

IP-LUOKITUS A-2
ITSETESTI 2-17

J
JOHDANTO 1-1

K
KAASU ALUEEN ULKOPUOLELLA -HÄLYTYS 4-5
KAASUHÄLYTYKSET
4-1, 4-5
ii

Kalibrointi vaaditaan 4-12
KÄSITTELY iii
KAUKONÄYTTEENOTTO
2-16
KÄYTTÄJÄN HUOLTOTOIMENPITEET 5-1
Käyttäjänimi / vain numero
2-4

HAKEMISTO

KÄYTTÖKOHTEET iii
KÄYTTÖPARAMETRIT A-1
Kenttäkalibrointi 7-1
KIRJAUS, TIETOJEN 1-5
KOULUTUS 9-1
KUITTAUS 2-15
KULJETUS iii
KUVAUS, YLEIS 1-1

L
LÄHDE, VIRTA A-2
LAITEAKKU 6-1

LAITTEEN SUODATTIMET
5-1
LAITTEEN SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN 5-1
Laitteen tunnistetiedot 2-3
lämpeneminen 2-3
LÄMPENEMIS-/VAKAUTUSAIKA A-2
Latauslaite, 5-paikkainen
6-4
LEL-ANTURITYYPIT B-1
LEL-hälytysraja 4-3

LAITEAKUN LATAUS 6-1

Letkun hydrofobinen suodatin (lisävaruste) 5-4

LAITE PÄÄLLÄ 2-2

LISÄTIETOJA 9-1

LAITE POIS PÄÄLTÄ 2-17

LISÄVARUSTEET 8-1

Laitteen lataaminen 5-paikkaisen latauslaitteen avulla
6-4

LTEL 4-3

Laitteen lataaminen
ajoneuvon 12 V / 24 V
lataussovittimen avulla 6-5

M

Laitteen lataaminen
ajoneuvon latausaseman
avulla 6-7
Laitteen lataaminen lataus-/
tiedonsiirtoliittimen avulla
6-2

LUOKITUS, IP A-2

Manuaalinen kalibrointi 7-1
MANUAALINEN TIETOLOKI 2-12
MANUAALINEN TOIMINNANTARKISTUS 3-2
MANUAALISEN TOIMINNANTARKISTUKSEN
ALOITTAMINEN 3-2
iii

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

MANUAALISEN TOIMINNANTARKISTUKSEN
VALINNAT 3-1, 3-2
MENETTELY, TOIMINTA
2-1

NOPEUS, VIRTAUS A-2
Normaali toimintanäyttö
2-11

O

Merkinnät, sertifiointi 1-8

OHJELMISTO i

Muistivirhe 2-11

OMINAISUUDET 1-4

Myrkyllisyyshälytyksen
raja-arvot 4-3

OMINAISUUDET, FYYSISET A-1

N

P

NÄYTÖN TAUSTAVALO
PÄÄLLÄ / POIS PÄÄLTÄ
2-12

PÄÄLLÄ, LAITE 2-2

NÄYTTEENOTTO, KAUKO
2-16
Näytteensyöttösuodatin
(pöly) 5-3
Näytteensyöttösuodattimen
(pölysuodatin) vaihtaminen
5-3

Päivämäärä 2-4
PALAUTTAMINEN ALKUTILAAN, HÄLYTYKSET 2-15
PARAMETRIT, KÄYTTÖ
A-1
POIS PÄÄLTÄ, LAITE 2-17
PS200-laitteen liittäminen
latausasemaan 6-8

NÄYTTÖ A-2

PUHDISTUS 5-1

Näyttö, toiminta 2-11

Pumppuvaihtoehto 2-16

Nollausvika 4-8

R

NOPEA/TÄYDELLINEN
TOIMINNANTARKISTUS
3-4

RAKENNE 1-6, A-2

Nopea toiminnantarkistus
3-4

iv

Resoluutio A-1

HAKEMISTO

S

TESTI, ITSE 2-17

Säätöventtiilin valinta 3-3

TESTIKAASU 3-4

SERTIFIOINTI 1-7

TESTIKAASUN SYÖTTÄMINEN 3-4

Sertifiointimerkinnät 1-8
Signaali, varmistus 2-15
STEL 4-3
Suodatin, hydrofobinen 5-2
SUODATTIMET 1-6
SUODATTIMET, LAITE 5-1
Suorituskyky 1-8
Syöttösuodatin (pöly) 5-3
Syttyvä kaasu alueen
ulkopuolella -hälytyksen
toiminta 4-3
Syttyvien aineiden LEL
-hälytyksen raja-arvo 4-3

T
TAKUU iii
TARKISTUS, TOIMINNAN
3-1

TESTIN TULOS 3-5
TIETOJA, LISÄ 9-1
TIETOJEN KIRJAUS 1-5
Toiminnantarkistuksen
määräpäivä 2-5
TOIMINNANTARKISTUKSEN TULOS 3-5
TOIMINNANTARKISTUKSEN VALINNAT 3-1
TOIMINNANTARKISTUSVALINNAT 3-2
TOIMINTA 2-1
TOIMINTAMENETTELY
2-1
Toimintanäyttö 2-11
TULOS, TESTI 3-5
TUNNISTEKILPI 1-6

TAUSTAVALO, NÄYTTÖ
2-12

Tunnistetiedot, laite 2-3

Täydellinen toiminnantarkistus 3-5

TURVALLISUUS, LISÄTIEDOT – VAIN CSA ii

TEKIJÄNOIKEUS i

TWA 4-3

TURVALLISUUS ii

v

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

TYYPILLISEN VIRTAUSNOPEUDEN TIEDOT A-2
TYYPILLISET KÄYTTÖPARAMETRIT A-1, B-1

V
Vaaditaan, kalibrointi 4-12
VÄHIMMÄIS- 2-12
Vähissä, akku 4-7
Vaihtoehto, pumppu 2-16
VAKAUTUSAIKA A-2
VALINNAT, TOIMINNANTARKISTUS 3-2
VARASTOINTI iii
VARMISTUSÄÄNIMERKKI
2-15
Varmistussignaali 2-15
VASTEAJAT A-2
VASTUU i
VERKKOSIVUSTO 9-1
Vika, anturi 4-9
VIKAHÄLYTYKSET 4-7
Vika, nollaus 4-8
Vika, virtaus 4-11
Virhe, muisti 2-11

vi

VIRTALÄHDE A-2
VIRTAUSNOPEUSTIEDOT
A-2
Virtausvika 4-11

Y
YLEISKUVAUS 1-1
YMPÄRISTÖ A-1

Päätoimisto
Inchinnan Business Park
Renfrew
Skotlanti
PA4 9RG
Puh.: +44 (0)141 812 3211
Faksi: +44 (0)141 812 7820
sales@gmiuk.com
www.gmiuk.com
Huolto- ja kalibrointikeskus
25 Cochran Close
Crownhill
Milton Keynes
Englanti
MK8 0AJ
Puh.: +44 (0)1908 568 867
Faksi: +44 (0)1908 261 056
service@gmiuk.com
Huoltokeskus – Yhdysvallat
25003 Pitkin Road D800
Spring
TX 77386
Yhdysvallat
Puh.: +1 (713) 559 9230
service@detcon.com

