
 

Ανιχνευτής διοξειδίου του άνθρακα (HA2000CO) 
 LED 

 Όταν η τάση μπαταρίας είναι χαμηλή, η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ LED αναβοσβήνει 
κάθε 30 δευτ.  

 Όσο ο Ανιχνευτής διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπει το σήμα, η ΚΟΚΚΙΝΗ 
LED υλοποιεί ένα μακρόχρονο αναβόσβημα με μελωδία "Ding Dong". 

 Κατά την εισαγωγή των μπαταριών και ενώ ο Ανιχνευτής διοξειδίου του 
άνθρακα είναι στη φάση θέρμανσης, η ΠΡΑΣΙΝΗ LED αναβοσβήνει μία φορά 
κάθε δευτερόλεπτο για 2 ~ 10 λεπτά.  

 Ενώ ο αισθητήρας εκτελεί την αναγνώριση συγκέντρωσης CO στον αέρα, η ΠΡΑΣΙΝΗ LED 
αναβοσβήνει μία φορά κάθε 30 δευτερόλεπτα. 

 Διαδικασίες εγκατάστασης 

Βήμα 1 Τοποθετήστε τις 3 μπαταρίες "AA" στον χώρο μπαταριών, φροντίζοντας να αντιστοιχεί η 
σύνδεση στη σωστή πολικότητα που εμφανίζεται στη βάση μπαταρίας. 

Βήμα 2 Κατά την εισαγωγή των 3 μπαταριών, το HA2000CO υλοποιεί μια μελωδία "Ding-Dong" και 
μένει αναμμένη η ΠΡΑΣΙΝΗ LED. 

Βήμα 3 Η διαδικασία θέρμανσης διαρκεί 2~10 λεπτά. Η ΠΡΑΣΙΝΗ LED αναβοσβήνει κάθε 
δευτερόλεπτο και υποδεικνύει ότι υλοποιείται η διαδικασία θέρμανσης. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας θέρμανσης, η ΠΡΑΣΙΝΗ LED αναβοσβήνει μία φορά κάθε 30 
δευτερόλεπτα.  

<ΣΗΜΕΙΩΣΗ> 
 Στη διάρκεια της ενεργής φάσης θέρμανσης, αν πατηθεί το κουμπί δοκιμής, αποστέλλεται ένας 

κωδικός δοκιμής στον Πίνακα Ελέγχου και η ΚΟΚΚΙΝΗ LED υλοποιεί ένα μακρόχρονο αναβόσβημα 
και μια μελωδία "Ding Dong". Μετά τον τερματισμό της διαδικασίας εκπομπής, ανάβει ξανά η 
ΠΡΑΣΙΝΗ λυχνία.  

 Εάν πατηθεί το κουμπί δοκιμής στη διάρκεια της λειτουργίας αναμονής, τότε το HA2000CO εκπέμπει 
ένα σήμα δοκιμής ως αναφορά στον Πίνακα Ελέγχου. Αυτό εκτελείται από ένα μακρόχρονο 
αναβόσβημα της ΚΟΚΚΙΝΗΣ LED και μια μελωδία "Ding Dong". 

Βήμα 4  Θέστε τον Πίνακα Ελέγχου στο μενού "Device +/-" και, κατόπιν, επιλέξτε το μενού "Add Device". 
Βήμα 5 Πατήστε το κουμπί δοκιμής του ανιχνευτή CO στο μπροστινό κάλυμμα. 
Βήμα 6 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του πίνακα ελέγχου στην ενότητα "Device +/-" για να 

ολοκληρώσετε τη διαδικασία εκμάθησης. 
Βήμα 7 Μετά την εκμάθηση του ανιχνευτή, θέστε τον Πίνακα Ελέγχου στη λειτουργία "Walk Test", 

κρατήστε τον ανιχνευτή CO στη θέση που θέλετε και πατήστε το κουμπί δοκιμής για να 
επιβεβαιώσετε ότι αυτή η θέση είναι μέσα στο εύρος σήματος του Πίνακα Ελέγχου. 

Βήμα 8 Εάν είστε ικανοποιημένοι με τη λειτουργία του ανιχνευτή CO στην επιλεγμένη θέση, μπορείτε να 
συνεχίσετε με την εγκατάσταση. 

 Ενώ το HA2000CO δίνει σήμα συναγερμού, το πάτημα του κουμπιού δοκιμής έχει ως αποτέλεσμα 
την "ακύρωση" του σήματος συναγερμού και τον τερματισμό της διαδικασίας αναφοράς. Αυτό 
εκτελείται από ένα μακρόχρονο αναβόσβημα της ΚΟΚΚΙΝΗΣ LED και μια μελωδία "Ding Dong".  

 Ο συναγερμός ενεργοποιείται βάσει των εξής: 

<ΣΗΜΕΙΩΣΗ> 

 Όταν ο αισθητήρας CO ανιχνεύσει κάποια 
ασυνήθιστη συγκέντρωση CO στον αέρα που 
να ταιριάζει με τον παραπάνω πίνακα, 
ενημερώνει τον πίνακα ελέγχου και ενεργοποιεί 

Επίπεδο 
συγκέντρωσης CO 

Χρονικό διάστημα 
πριν από τον 
συναγερμό 

30 ppm 120 λεπτά 
50 ppm 50 λεπτά 
100 ppm 10 λεπτά 
300 ppm 2 λεπτά 
500 ppm 30 δευτερόλεπτα 

 



 

τον συναγερμό. 

 Στη διάρκεια του συναγερμού 

 LED: Η ΚΟΚΚΙΝΗ LED υλοποιεί συνεχείς και γρήγορες αναλαμπές 

 ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ: Ο βομβητής υλοποιεί επαναλαμβανόμενα ηχητικά σήματα σύντομης διάρκειας 

 Σήμα:  Το σήμα συναγερμού αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά για την ενημέρωση του πίνακα ελέγχου. 

<ΣΗΜΕΙΩΣΗ> 
 Ενώ το HA2000CO δίνει σήμα συναγερμού, το πάτημα του κουμπιού δοκιμής έχει ως αποτέλεσμα την 

"ακύρωση" του σήματος συναγερμού και τον τερματισμό της διαδικασίας αναφοράς. Αυτό εκτελείται 
από ένα μακρόχρονο αναβόσβημα της ΚΟΚΚΙΝΗΣ LED και μια μελωδία "Ding Dong". 

 Εάν η συγκέντρωση CO στον αέρα είναι μικρότερη από 30 ppm, τότε ο ανιχνευτής CO ακυρώνει 
αυτόματα το σήμα συναγερμού και επανεκκινεί την ανίχνευση. 

 
  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφέέςς::  

Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές: 

 Ραδιοσυχνότητα: 868.6375MHz +-2.5ppm 
 Διαμόρφωση/ Αποδιαμόρφωση: Περιορισμένη ζώνη 

FM @ 15KHz εύρους με VCTCXO (Κρύσταλλος 
αντιστάθμισης Θερμοκρασίας) 

 Ευαισθησία: >105dbm @S/N +20db 
 Ισχύς αναμετάδοσης: E.I.R.P. -8dbm +-3db 
 Ακτίνα Λειτουργίας: 300 μέτρα σε ανοιχζτό χώρο 
 Συνδυαασμοί κωδικού: 16 777 216 κωδικοί 
 Θερμοκρασία:-20°C έως +45°C 
 Υγρασία: έως 90% 
 

Ανιχνευτής διοξειδίου του άνθρακα HA2000CO 

 Ευαισθησία: Κατά EN50291 
 Λειτουργία ανίχνευσης: Ηλεκτροχημικό στοιχείο CO 
 Αυτοδιάγνωση 
 Κουμπί δοκιμής 
 Επιτήρηση: Τυχαία σήματα από 30 έως 50 λεπτά 
 Ανίχνευση αδύναμης μπαταρίας 
 LED 3 χρωμάτων: κανονικό, συναγερμός, προεπιλογή. 
 Ενσωματωμένη σειρήνα 
 Ενέργεια: Αλκαλικές μπαταρίες 3 x AA  
 Διάρκεια ζωής μπαταρίας: πάνω από 2 χρόνια 
 Διάρκεια ζωής στοιχείου ανίχνευσης: 5 χρόνια  
 Εύρος ανίχνευσης: 0 ~ 999 PPM 
 Συγκέντρωση συναγερμού: 30 ~ 999 PPM 

 
  ΕΕγγγγύύηησσηη  

Το προϊόν αυτό φέρει εγγύηση τεσσάρων (4) 
εξαιρουμένων των μπαταριών. Τον πρώτο χρόνο 
λαμβάνει χώρα αντικατάσταση του προϊόντος. Τα 
υπόλοιπα τρία (3) χρόνια, η εγγύηση καλύπτει τα 
εξαρτήματα και την εργασία. 

Παρακαλείστε να έρθετε σε επαφή με τη γραμμή 
τεχνικής εξυπηρέτησης που αντιστοιχεί στην χώρα σας 
για να επιβεβαιώσετε την ακολουθούμενη με την 
εγγύηση διαδικασία. 
 

Γαλλία: 
Eden: 0825 560 650   
Δικτυακός τόπος: www.eden.fr  
 

Ολλανδία: 

Elro:  0900 208 8888  
Δικτυακός τόπος: www.elro-nl.com 

 
Βέλγιο: 

 
Επικοινωνία με τη Γερμανική γλώσσα 

Elro: 070 2330031  
 
 
Επικοινωνία με τη Γαλλική γλώσσα 

Eden: 0033 825 560 650   
 

Γερμανία: 

Elro: 0049 17755 24123  
 

Αγγλία: 

Byron: 0845 230 1231  
Δικτυακός τόπος: www.chbyron.com 
 

Ελλάδα: 

Eden: 0033 (0) 825 560 650  
Δικτυακός τόπος: www.eden.fr 
E-mail: sav@eden.fr 

Θα σας απαντήσουμε μέσω e-mail μέσα σε 24 
ώρες 
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