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 ؟را کجا نصب کنیممنواکسید کربن  هایآشکارساز

 .آشکارساز را روی دیوار یا سقف نصب نمایید 

 نمایید.  نصب خواب اتاقرا در هر  آشکارساز 

  نصب کنید. آنرا در دو انتهای  آشکارساز دو، استمتر  12از  طوالنی تر خواب اتاق راهرویدر صورتی که 

  از اجاق یا منبع حرارتی نصب نمایید. تردور متر 6را حداقل  آشکارسازبهتر است 

 نصب نمایید. ساز، بخار سازرطوبت حمام یا دوش، حمام بخار،  یمتر 3بیش از در  را آشکارساز 

 ؟در کجا نباید نصب کنیمرا  های منواکسید کربنآشکارساز

  نواحی کثیف، روغنی، گرد و خاکیدر 

  از اسباب و لوازم آشپزی یمتر 1.5فاصله در 

  (فاصله داشته باشد. شوییظرفاز حمام یا دوش، حمام بخار، مرطوب ساز، بخار ساز، ماشین  متر 3 باید حداقل آشکارسازاین )بسیار مرطوب.  محل هایدر 

  های تهویه مطبوع.های حرارتی، دستگاههای سقفی، دریچهنزدیک پنکهدر هوای آشفته، مانند 

 آفتاب. مستقیم در نور 

 نگهداری نکات 

 /بیازمایید. صدا کردن هشدار بی دستگاه را هر هفته با استفاده از دکمه آزمایش 

  ها استفاده ننمایید، زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. ها یا حاللکنندهماه تمیز کنید. هرگز از آب، پاکهر را  آشکارسازروکش 

 آزمایش کنید. تمیز کردن را بعد از آشکارساز 
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  نصب راهنمای

( استفاده CMو یک سر مشترک ) NOو یا  NCبسته به نوع آن از خروجی  های دیگر ارتباط با سایر سامانه ها و یا فرمان برای جهت تغذیه از پایه های اول و دوم استفاده می گردد.

 می گرد.  

 مدار الکتریکی

  قابل مشاهده است. برای الکترو فن تکفاز و سه فاز در زیر NOنمونه دیاگرام تک خطی جهت اتصال دتکتور به فن با استفاده از کنتاکت 

 

 دستورالعمل رفع اشکال

 چه باید کرد؟ به چه معنا است؟ مشکل

دقیقه به  3چراغ قرمز چشمک می زند و بوق در هر 

 آید.صدا در می

باید تعویض  آشکارسازعالمت بد عمل کردن. 

 شود
 تحت ضمانت باید به تولید کننده جهت تعویض عودت داده شود. آشکارساز

دقیقه به  5چراغ چشمک قرمز می زند و بوق در هر 

 آید.صدا در می
 را تعویض نمایید. آشکارسازفوراً  باید تعویض شود. آشکارسازعالمت پایان عمر. 

بعد از فشار دادن دکمه آزمایش/ بی صدا  دقیقه 4

 اعالم خطر می نماید. آشکارسازکردن 

سطوح منواکسید کربن وضعیت به طور بالقوه 

 دهد.خطرناک را نشان می

د، محل کنیهایی از مسمومیت منواکسید کربن را احساس میچنانچه شما نشانه

ین صورت، مجدداً دکمه تماس فرمایید. در غیر ا 125را ترک نمایید و با 

ر را فشار دهید و هوای محیط خانه را تهویه اآزمایش /بی صدا کردن هشد

 نمایید.

آید حتی اگر هیچ مکرراً به صدا در می آشکارساز

میزانی از منواکسید کربن در تحقیق و بررسی مشخص 

 نشوند.

ممکن است به طور صحیح نصب نشده  آشکارساز

 های منواکسید کربنآشکارساز"باشد. به قسمت 

 رجوع کنید. "را کجا نصب کنیم

 داشت، محل ه آژیرهای مکرر ادامهرا مجدداً نصب نمایید. چنانچ آشکارساز

را جهت مشکالت بالقوه منواکسید کربن توسط کارشناسان دوباره بررسی 

 نمایید.

 فن تک فاز:  مدار راه اندازی 

 :فازسه مدار راه اندازی فن  


