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OSTRZEŻENIE: WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE MAJĄ  LUB BĘDĄ 
ODPOWIEDZIALNE ZA UŻYWANIE, KONSERWACJĘ LUB SERWISOWANIE 
TEGO PRODUKTU, MUSZĄ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ. 
NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE TEGO SPRZĘTU MOŻE SPOWODOWAĆ 
POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ.

OŚWIADCZENIE PRAWNE
Teledyne, logo Teledyne, Gas Measurement Instruments, GMI i Gasurveyor 700 są zastrzeżonymi 
i/lub niezastrzeżonymi znakami firmy Teledyne Gas Measurement Instruments Ltd, zwanej również 
„Firmą”.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania jakiejkolwiek części niniejszej dokumentacji, 
w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bądź używania jej do tworzenia dzieł pochodnych 
(np. tłumaczenia, przekształcania lub adaptacji) bez pisemnej zgody Firmy.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows NT, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 10, Internet Explorer i MS-DOS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
Solaris i JAVA są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun 
Microsystems, Inc. Wszystkie inne nazwy produktów lub usług są własnością ich właścicieli.

OPIS
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje do użytku wyłącznie z przenośnym monitorem 
gazu Gasurveyor 700 (lub „monitorem”).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Przy przygotowaniu niniejszej instrukcji obsługi dołożono wszelkich starań, ale Firma nie ponosi 
odpowiedzialności za błędy lub pominięcia i ich konsekwencje. Informacje zawarte w niniejszej 
instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejsza instrukcja obsługi nie stanowi 
specyfikacji ani podstawy umowy.

Gaz ziemny w rurociągach ma szereg składników, a w niektórych przypadkach może być chemicznie 
podobny do gazów obecnych w atmosferze. Dlatego też wszelkie produkty firmy Teledyne GMI, 
które zawierają funkcję Testu gazu rurociągowego służą wyłącznie celom wskazówkowym i 
doradczym i nie należy ich traktować jako jedynego wskaźnika potwierdzającego rodzaj gazu 
obecnego w środowisku. Firma Teledyne GMI nie będzie zatem ponosić odpowiedzialności za 
jakiekolwiek koszty bezpośrednie lub wtórne, straty lub wydatki poniesione przez użytkownika, 
polegającego wyłącznie na funkcji Testu gazu rurociągowego w celu określenia obecności gazu 
ziemnego w rurach.

POWIADOMIENIA O ZMIANACH
Zamiarem Firmy jest powiadamianie klientów o odpowiednich zmianach sposobie działania 
produktu oraz zapewnienie, aby niniejsza instrukcja obsługi była aktualna. Z uwagi na ciągłe 
ulepszanie produktu między najnowszą wersją produktu a niniejszą instrukcją obsługi mogą 
występować różnice funkcjonalne.

Niniejsza instrukcja obsługi jest ważną częścią monitora i należy się do niej odwoływać przez cały 
okres eksploatacji produktu.
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OPROGRAMOWANIE
Wszelkie dostarczone oprogramowanie wolno wykorzystywać wyłącznie w połączeniu 
z niniejszym produktem i zabrania się kopiowania go bez pisemnego zezwolenia Firmy. Zabrania 
się powielania lub inżynierii odwrotnej takich wbudowanych programów lub algorytmów. 
Własność takiego oprogramowania nie podlega przeniesieniu, a Firma nie gwarantuje, że 
działanie oprogramowania będzie wolne od błędów lub że oprogramowanie spełni wymagania 
klienta.

PORADA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI
Monitor należy utylizować ostrożnie i z poszanowaniem środowiska. W przypadku zwrotu Firma 
zutylizuje monitor bezpłatnie.

OBSZARY STOSOWANIA
Narażenie na niektóre chemikalia może spowodować utratę czułości czujnika. Jeśli takie 
środowiska są znane lub podejrzewane jest ich występowanie, zalecane jest częstsze wykonywanie 
kontroli. Związki chemiczne, które mogą powodować utratę czułości, obejmują silikony, ołów, 
halogeny i siarkę.
Na odczyty czujników mogą wpływać czynniki środowiskowe, takie jak ciśnienie, wilgotność 
i temperatura. Należy pamiętać, że wahania zarówno ciśnienia, jak i wilgotności, mogą wpływać 
na zawartość tlenu w powietrzu.
Nie używać monitora w potencjalnie niebezpiecznej atmosferze zawierającej więcej niż 21% 
tlenu. 

OSTRZEŻENIE:  KAŻDY SZYBKI PODWYŻSZONY ODCZYT, PO KTÓRYM  
NASTĘPUJE SPADEK LUB NIEREGULARNY ODCZYT, MOŻE WSKAZYWAĆ 
NA STĘŻENIE GAZU POWYŻEJ GÓRNEJ GRANICY SKALI, KTÓRE MOŻE 
BYĆ NIEBEZPIECZNE.

SPECJALNE WARUNKI UŻYTKOWANIA
Detektor jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach. Monitor jest szczelny w stopniu IP55 
i, jeśli nie zostanie poddany niewłaściwemu użytkowaniu lub złośliwemu uszkodzeniu, zapewni 
wiele lat niezawodnej pracy.
Detektor może zawierać czujniki elektrochemiczne. W przypadku długotrwałego przechowywania 
czujniki te należy wymontować. Takie czujniki zawierają ciecz o właściwościach potencjalnie 
korozyjnych i podczas pracy przy nich lub ich utylizacji należy zachować ostrożność, zwłaszcza 
w razie podejrzenia wycieku. 
Należy używać wyłącznie dozwolonych sond zewnętrznych określonych w certyfikacie produktu.
Sprzęt nie może być narażony na długotrwałe działanie światła, gdy nie jest używany.

DYREKTYWA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (EMC)
Jak podano w deklaracji zgodności UE dołączonej do produktu, monitor GS700 został 
przetestowany i jest zgodny z normą EN50270: Kompatybilność elektromagnetyczna — 
Elektryczne przyrzady do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu.

Przestroga: Wystawienie monitora na działanie częstotliwości radiowej 
wyższej niz określone w powy ższym standardzie może spowodować 
błędne działanie.
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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1. Informacje o tej instrukcji
Niniejsza instrukcja informuje personel zajmujący się wykrywaniem gazu na temat funkcji 
i  użytkowania monitora Gasurveyor 700 (zwanego dalej „monitorem”). Zawiera również 
informacje na temat konfiguracji, obsługi, konserwacji, specyfikacji i rozwiązywania problemów. 
W niniejszej instrukcji użytkownika założono, że użytkownik posiada podstawową wiedzę 
z zakresu procedur wykrywania gazu. 

1.1. Konwencje przyjęte w instrukcji
W tej instrukcji zastosowano następujące elementy wizualne:

OSTRZEŻENIE:  TA IKONA ORAZ TEKST WSKAZUJĄ NA SYTUACJĘ 
POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNĄ, KTÓRA MOŻE DOPROWADZIĆ DO 
ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, JEŚLI SIĘ JEJ NIE UNIKNIE.

Przestroga: Ta ikona oraz tekst wskazują na działanie lub sytuację, które 
mogą doprowadzić do uszkodzenia przyrządu, jeśli się ich nie uniknie.

Uwaga: Ta ikona oraz tekst wskazują na informacje, na które operator musi zwrócić 
szczególną uwagę.

1.2. Bezpieczeństwo
• Należy przeczytać i zrozumieć tę instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z monitora.
• Monitor musi być regularnie serwisowany i kalibrowany przez w pełni przeszkolony personel, 

w bezpiecznym miejscu.
• Należy używać wyłącznie części zamiennych produkcji firmy Teledyne GMI. Zastępowanie 

podzespołów może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo wewnętrzne.
• Jeśli monitor wykryje gaz, należy postępować zgodnie ze stosowanymi przez organizację 

procedurami i wytycznymi dotyczącymi działania.
• Wszystkie prawa stron trzecich do roszczeń wobec firmy Teledyne GMI, wiążące się 

z odpowiedzialnością za produkt lub szkodami wynikowymi, ustają w przypadku 
postępowania niezgodnego z ostrzeżeniami.

• Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu ochrony przed zagrożeniami 
zdefiniowanymi w punkcie 1.2.7 Załącznika II Dyrektywy ATEX 2014/34/WE.

• Baterie: Baterie alkaliczne lub akumulatory należy wymieniać w bezpiecznym miejscu 
i prawidłowo założyć przed użyciem. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani wystawiać 
ich na działanie ciepła. Patrz Rozdział 6 Obsługa operatora, aby uzyskać więcej informacji.

OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC ZAPŁONOWI ŁATWOPALNYCH LUB 
PALNYCH GAZÓW, WYJĄĆ BATERIE PRZED SERWISEM.

OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC ZAPŁONOWI ŁATWOPALNYCH LUB 
PALNYCH GAZÓW, NALEŻY PRZECZYTAĆ, ZROZUMIEĆ I PRZESTRZEGAĆ 
PROCEDURY KONSERWACJI PRODUCENTA.
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OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZAPŁONU W ATMOSFERZE 
ŁATWOPALNEJ LUB WYBUCHOWEJ, BATERIE MUSZĄ BYĆ WYMIENIANE 
TYLKO W MIEJSCU, O KTÓRYM WIADOMO ŻE JEST BEZPIECZNE.

OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WYBUCHU, NIE NALEŻY 
MIESZAĆ STARYCH BATERII ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI LUB BATERII 
RÓŻNYCH PRODUCENTÓW.

OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE PRÓBOWAĆ ŁADOWAĆ NIEDOŁADOWANYCH 
AKUMULATORÓW.

Przestroga: Produkt nieprzeznaczony do stosowania w atmosferach 
o podwyższonej zawartości tlenu.

1.2.1 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa — tylko CSA

PRZESTROGA:  Przed każdym dniem użytkowania należy 
przeprowadzić test na znanym stężeniu metanu, odpowiadającym  
25–50% stężenia w pełnej skali. Dokładność musi mieścić się w zakresie 
od 0 do +20% rzeczywistej wartości. Dokładność można skorygować 
poprzez kalibrację. (Patrz rozdział: „KALIBRACJA”).

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: ‘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: CALIBRATION).

PRZESTROGA: Odczyty które gwałtownie wzrastają, a następnie 
spadają lub wskazują błąd mogą wskazywać na stężenie gazu 
przekraczające górną granicę skali, co może być niebezpieczne. 

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.
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PRZESTROGA: Zastępowanie oryginalnych podzespołów 
zamiennikami, może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo 
użytkownika.

CAUTION: Substitution of components may impair intrinsic safety.

ATTENTION: le remplacement d’un composant peut porter atteinte à la 
sécurité intrinsèque du produit.

PRZESTROGA: Nie należy ładować detektora w obszarze 
niebezpiecznym. Um = 6,78V.

CAUTION: Do not charge in a hazardous area. Um = 6.78V.

ATTENTION: Ne pas charger en zone dangereuse. Um = 6,78V.

Uwaga:  CSA przeprowadziło ocenę sprawności niniejszego detektora gazów 
palnych wyłącznie w odniesieniu do dolnej granicy wybuchowości (DGW).

Note:  CSA have only assessed the LEL combustible gas detection portion of this 
monitor for performance. 

Note: CSA a seulement évalué la partie LIE pour la mesure des performances en 
détection de gaz inflammables.

Uwaga: Monitor przeprowadza wewnętrzne sprawdzenie czułości czujnika, co 
uniemożliwi kalibrację czujnika, jeśli został zanieczyszczony lub osiągnął koniec 
okresu eksploatacji. 

1.2.2 Certyfikaty i atesty
Monitor posiada następujące atesty:

Oznaczenie

ATEX
II 2 G   Ex db ia IIC T4 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

* II 2 G   Ex db ia IIB T3 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC
SIRA 15 ATEX2299X

IECEx
Ex db ia IIC T4 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

* Ex db ia IIB T3 Gb   -20oC ≤ Ta ≤ 50oC
IECEx SIR 15.0105X

CSA

Klasa I, dział 1, grupy A, B, C i D T4
Klasa I, strefa 1 AEx ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T4 Ga

* Klasa I, dział 1 grupy C i D  T3
* Klasa I, strefa 1   AEx db ia IIB T3 Gb   Ex db ia IIB T3 Gb
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Chiny

Ex d ia IIC T4 Gb
Ex d ia IIB T3 Gb (w przypadku wyposażenia w czujnik półprzewodnikowy 
PPM).
GB 3836.1-2010
GB 3836.2-2010
GB 3836.4-2010

* Seria GS7xx jest certyfikowana do użytku z grupą gazową IIC, klasyfikacja temperaturowa 
T4, z wyjątkiem sytuacji, gdy zamontowany jest półprzewodnikowy czujnik gazu. Z czujnikiem 
półprzewodnikowym zamontowanym wewnętrznie lub zewnętrznie, seria GS7xx jest certyfikowana 
dla grupy gazowej IIB i klasyfikacji temperaturowej T3.

1.2.3 Baterie
GS700 ma 2 opcje baterii:

• Alkaliczne
• Akumulator litowo-jonowy

Uwaga: Patrz Rozdział 6 Obsługa operatora, aby uzyskać więcej informacji.

Przestroga: Używać wyłącznie następujących zatwierdzonych baterii 
alkalicznych rozmiaru „D” (LR20):

• ANSMANN:  Industrial lub X-Power

• DURACELL:  Industrial lub Procell

• PANASONIC:  Evolta lub Pro Power

• ENERGIZER:  Industrial

• AMAZON:  Basics

• RAYOVAC:  Fusion (tylko dla monitorow z ceryfikowanych jako T3)

PRZESTROGA: Należy wyjąć baterie, jeśli monitor będzie 
przechowywany bezu używania dłużej niż 3 miesiące.

1.2.4 Parametry sprzętu
Przyrząd GS700:
Um : 6,78 V  (akumulator, numer części – 49221)
Zakres temperatury:  -20oC ≤ Ta ≤ 50oC

Ładowarka GS700:
Um : 250 V 
Uo : 6,78 V
Zakres temperatury:  -20oC ≤ Ta ≤ 44oC
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2. Wprowadzenie

2.1. Przegląd monitora
Gasurveyor 700 (GS700) to pierwszy wybór do wszystkich zastosowań gazowych. Wiarygodne 
pomiary są wykonywane przy użyciu innowacyjnej technologii wykrywania w podczerwieni, 
w tym natychmiastowego potwierdzenia, że próbka gazu jest gazem ziemnym.

Ten lekki, wytrzymały przyrząd jest łatwy w użyciu dzięki intuicyjnemu układowi menu na dużym 
wyświetlaczu. 

2.2. Główne funkcje
• Technologia podczerwieni

• Rozróżnianie gazu ziemnego

• GPS (opcjonalnie)

• Komunikacja Bluetooth i IrDA

• Wykrywanie nieszczelności od PPM do %OBJ

• Elastyczna konfiguracja (zakresy gazu i tryby pracy)

• Kompatybilny z GDUnet – systemem automatycznej kalibracji Teledyne GMI

2.3. Zakresy monitorowania
W modelu GS700 dostępne są następujące zakresy:

• 0–10 000 ppm, gaz łatwopalny

• 0–100% DGW, gaz łatwopalny

• 0–100% OBJ, gaz łatwopalny

• 0–25% tlenu (O2)

• 0–1000 ppm tlenku węgla (CO)

• 0–100 ppm siarkowodoru (H2S)

Uwaga: Patrz Rozdział 10 Dane techniczne monitora, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: W zależności od konfiguracji, konkretny monitor GS700 może nie być 
wyposażony we wszystkie zakresy powyżej.
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2.4. Tryby pracy

Pomiar na zewnątrz 
(PNZ)

Używany przez techników do badania skarg dotyczących 
zapachów lub wycieków na zewnątrz oraz do lokalizowania 
wycieków. Ten tryb obsługuje opcjonalną funkcję testu w Otworach 
Kontrolnych.

Pomiar wewnątrz 
(PW) Podobny do trybu PNZ, ale bez testów Otworów Kontrolnych.

Monitor przestrzeni 
zamkniętej (DGW)

Używany do testowania przed wejściem do przestrzeni zamkniętej 
oraz do osobistego monitorowania w obszarach potencjalnie 
niebezpiecznych.

Metanomierz Używany w zastosowaniach związanych z oczyszczaniem 
rurociągu z gazu lub/i powietrza.

Detekcja Służy do szybkiego wyszukiwania małych wycieków za pomocą 
czujnika półprzewodnikowego i szybkiej pompy.

Uwaga: Test gazu rurociągowego (BIO) jest funkcją opcjonalną. Po skonfigurowaniu 
może być on aktywna we wszystkich trybach pracy, z wyjątkiem Monitora Przestrzeni 
Zamkniętej.

2.5. Budowa monitora

Rysunek 1: GS700 — widok z prawej

Rysunek 2: GS700 — widok z lewej

Klips do uprzęży

Połączenie sondy 
półprzewodnikowej
(opcja)

Śruba podstawy

Alarm wizualny
(pasek LED 360°)

Dysza wlotu gazu
(z filtrem 
przeciwpyłowym)

Styki ładowania
(tylko akumulator)

Alarm wizualny
(pasek LED 360°)

Klips do uprzęży

Brzęczyk

Śruba podstawy

Wylot gazu
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Rysunek 3: GS700 — widok z góry

2.6. Wyświetlacz
GS700 to w pełni konfigurowalny monitor gazu, więc struktura menu lub wyświetlane informacje 
mogą się różnić od tych przedstawionych w tym dokumencie.

Rysunek 4: Przykładowy wyświetlacz

Uwaga: Rysunek 4 będzie używany w niniejszej instrukcji obsługi w celu zilustrowania 
głównego wyświetlacza.

2.6.1 Przyciski programowalne
Monitor GS700 posiada 4 przyciski programowalne wykonujące różne operacje w zależności od 
trybu i przypisanej funkcji.

                    
Rysunek 5: Przyciski programowalne

Jeśli etykieta ekranowa nie jest dostępna, przyciski programowalne będą oznaczone jako B1, 
B2, B3, i B4 jak przedstawia Rysunek 5: Przyciski programowalne. 

Alarm 
wizualny

Alarm wizualny

Programowalne przyciski Wyświetlacz

Opcje przycisków 
programowalnych

Pasek stanu

Odczyty gazu /
Okno informacyjne nr 1

Odczyty gazu /
Okno informacyjne nr 2

B1

B2

B3

B4
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2.6.2 Pasek stanu
Ten obszar ekranu informuje użytkownika o aktualnym trybie pracy i wyświetla ikony informujące 
o stanie monitora.

Rysunek 6: Pasek stanu

Ikony paska stanu:

Bateria
Aktualny poziom naładowania baterii.

Rejestracja danych
Rejestracja danych jest w trakcie wykonywania (ręcznie lub automatycznie).

GPS
Miga — monitor pobiera lokalizację GPS.
Świeci ciągle — znaleziono lokalizację monitora.

Pompa
Pompa pracuje z wyższą prędkością.

Licznik PPM — alarmy dźwiękowe i wizualne wyłączone
Alarmy dźwiękowe i wizualne są wyłączone podczas korzystania z funkcji licznika 
Geigera w trybie wyszukiwania.
Licznik PPM — alarm dźwiękowy włączony/alarm wizualny 
wyłączony
Alarm dźwiękowy jest aktywny podczas korzystania z funkcji licznika PPM 
w trybie wyszukiwania.
Licznik PPM — alarm dźwiękowy wyłączony/alarm wizualny 
włączony
Alarmy wizualne są aktywne podczas korzystania z funkcji licznika PPM 
w trybie wyszukiwania.
Licznik PPM — alarmy dźwiękowe i wizualne włączone
Alarmy dźwiękowe i wizualne są aktywne podczas korzystania z funkcji licznika 
PPM w trybie wyszukiwania.

Pasek stanu
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3. Działanie przyrządu

3.1. Procedura przed użyciem
Przed użyciem należy sprawdzić, czy:

• Detektor jest czysty i w dobrym stanie.

• Filtr wejściowy jest czysty i czy jest w dobrym stanie.

• Linia próbkowania i inne używane akcesoria są w dobrym stanie.

• Baterie są w dobrym stanie, naładowane i prawidłowo zamontowane.

• Wskaźnik baterii informuje o pojemności wystarczającej dla zastosowania.

• Kalibracja czujnika jest aktualna.

• Test szczelności wypadł pomyślnie.

• Wszystkie stosowne zakresy są sprawne.

• Nie ma wskazań usterek.

3.2. Szybki podgląd konfiguracji
Ta funkcja umożliwia przeglądanie informacji konfiguracyjnych bez pełnego włączania monitora 
(patrz Rysunek 7: Szybki podgląd konfiguracji).

Przy WYŁĄCZONYM monitorze, nacisnąć przycisk B2 na jedną sekundę. Na czujniku zostaną 
wyświetlone następujące informacje:

• Kalibracja gazów łatwopalnych.

• Lista zamontowanych czujników.

• Terminy (serwisowanie, kalibracja, test obciążeniowy).

• Czy GPS jest włączony.

Rysunek 7: Szybki podgląd konfiguracji

3.3. Włączanie monitora / Sekwencja startowa

OSTRZEŻENIE: MONITOR NALEŻY ZAWSZE WŁĄCZAĆ W CZYSTYM 
POWIETRZU.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk B1 przez jedną sekundę, aby włączyć monitor (patrz Rysunek 
5: Przyciski programowalne. Wyświetli się logo przyrządu (jak przedstawia Rysunek 8: Ekran 
powitalny) i monitor rozpoczyna procedurę rozgrzewania.
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Rysunek 8: Ekran powitalny

3.3.1 Identyfikacja monitora
Podczas rozgrzewania wyświetlany jest numer seryjny, wersja oprogramowania i informacje 
o stanie baterii, jak przedstawia Rysunek 9: Rozgrzewanie — identyfikacja monitora.

Rysunek 9: Rozgrzewanie — identyfikacja monitora

3.3.2 Data i godzina
Godzina i data są wyświetlane na górze ekranu, jak przedstawia Rysunek 10:  Rozgrzewanie — 
terminy. Sprawdzić, czy są poprawne, ponieważ są używane do rejestrowania danych.

Rysunek 10: Rozgrzewanie — terminy

3.3.3 Termin ważności testu obciążeniowego
Termin wykonania testu jest wyświetlany poniżej godziny i daty, jak przedstawia Rysunek 10:  
Rozgrzewanie — terminy. 

Okres można ustawić w zakresie od 1 do 30 dni.

Ta funkcja może być skonfigurowana do pracy na cztery sposoby:

1. Termin ważności testu obciążeniowego wyłączony — nie jest wyświetlana żadna data. Do 
działania monitor nie wymaga ważnego testu obciążeniowego.

2. Termin ważności testu obciążeniowego włączony — w przypadku przekroczenia monitor 
jest wyłączany.

3. Termin ważności testu obciążeniowego włączony — w przypadku przekroczenia terminu 
rozgrzewanie monitora jest kontynuowane automatycznie.
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4. Termin ważności testu obciążeniowego włączony — w przypadku przekroczenia 
wymagane jest potwierdzenie użytkownika, jak przedstawia Rysunek 11:  Rozgrzewanie — 
przeterminowanie testu obciążeniowego.

W razie przekroczenia terminu ważności testu obciążeniowego użytkownik musi:

• Nacisnąć przycisk Kontynuuj, aby kontynuować rozgrzewanie monitora.

• Nacisnąć przycisk Wyłącz, aby wyłączyć monitor.

Rysunek 11: Rozgrzewanie — przeterminowanie testu obciążeniowego

3.3.4 Terminy kalibracji i serwisowania
Terminy kalibracji i serwisowania są wyświetlane poniżej terminu ważności testu, jak przedstawia 
Rysunek 10:  Rozgrzewanie — terminy.

Termin kalibracji można ustawić na od 1 do 400 dni, a termin serwisowania można ustawić na 
od 1 do 36 miesięcy. 

Data zakończenia kalibracji jest automatycznie aktualizowana, gdy wszystkie zakresy monitora 
zostaną pomyślnie skalibrowane.

Monitor ma pięć opcji ostrzegania użytkownika, gdy kalibracja lub serwisowanie są opóźnione:

1.  Ostrzeżenie o przekroczeniu terminu kalibracji/serwisowania wyłączone — nie jest 
wyświetlana żadna data. Monitor do pracy nie wymaga prawidłowej kalibracji ani 
serwisowania.

2. Ostrzeżenie o przekroczeniu terminu kalibracji/serwisowania włączone — w przypadku 
przekroczenia monitor jest wyłączany.

3. Ostrzeżenie o przekroczeniu terminu kalibracji/serwisowania wyłączone — w przypadku 
przekroczenia terminu rozgrzewanie monitora jest kontynuowane automatycznie.

4. Ostrzeżenie o przekroczeniu terminu kalibracji/serwisowania wyłączone — w przypadku 
przekroczenia wymagane jest potwierdzenie użytkownika, jak przedstawia Rysunek 12:  
Rozgrzewanie — przeterminowana kalibracja.

Jeśli wymagana jest kalibracja lub serwisowanie, użytkownik musi:
• Nacisnąć przycisk Kontynuuj, aby kontynuować rozgrzewanie monitora.
• Nacisnąć przycisk Wyłącz, aby wyłączyć monitor.

Rysunek 12: Rozgrzewanie — przeterminowana kalibracja 
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5. Ostrzeżenie o przekroczeniu terminu kalibracji/serwisowania wyłączone — w przypadku 
przekroczenia użytkownik może przedłużyć termin do 30 dni.

Jeśli kalibracja lub serwisowanie jest w „przedłużonym okresie”, użytkownik musi 
potwierdzić, że kalibracja jest przeterminowana, jak przedstawia Rysunek 12:  Rozgrzewanie 
— przeterminowana kalibracja.
Jeśli wydłużony okres upłynął, jedyną opcją będzie wyłączenie monitora, jak przedstawia 
Rysunek 13:  Rozgrzewanie — przeterminowana kalibracja (wyłączanie).

Rysunek 13:  Rozgrzewanie — przeterminowana kalibracja (wyłączanie)

3.3.5 Test sprawności
Test sprawności potwierdza, czy monitor i sonda są szczelne.

Uwaga: Test sprawności jest opcjonalną funkcją, o którą można poprosić podczas 
zamawiania monitora. Jeśli jest włączony, test można ustawić tak, aby pojawiał się 
raz dziennie lub przy każdym włączeniu zasilania.

Gdy wyświetlany jest ekran testu sprawności (jak przedstawia Rysunek 14: Test sprawności), 
zablokować wlot gazu na 5 sekund.

Rysunek 14: Test sprawności

Jeśli monitor i sonda są szczelne, test zostanie zaliczony (jak przedstawia Rysunek 15: Test 
sprawności zaliczony). Aby kontynuować należy odblokować wlot gazu. 

Rysunek 15: Test sprawności zaliczony

Jeśli w monitorze lub sondzie zostanie wykryty wyciek, test sprawności nie zostanie zaliczony (jak 
przedstawia Rysunek 16: Test sprawności niezaliczony). Po usunięciu wycieku nacisnąć przycisk 
Ponów, aby ponownie przetestować urządzenie. 
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Rysunek 16: Test sprawności niezaliczony

3.3.6 Poziomy alarmowe
Po pomyślnym zakończeniu testu szczelności monitor zgłosi ustawienia alarmów dla każdego 
zakresu (np. zakres DGW, który przedstawia Rysunek 17:  Rozgrzewanie — ustawienia alarmów 
(DGW)).

Rysunek 17:  Rozgrzewanie — ustawienia alarmów (DGW)

PRZESTROGA: Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że 
ustawienia alarmów są odpowiednie dla bezpiecznej eksploatacji 
i wymagań prawnych kraju/zastosowania, w którym przyrząd jest 
używany.

Uwaga: Ustawienia alarmów są konfigurowane podczas zamawiania monitora.

3.3.7 Sprawdzenie zerowania czujników
Pod koniec rozgrzewania każdy czujnik jest zerowany, jak przedstawia Rysunek 18: Rozgrzewanie 
— sprawdzenie czujników.

Rysunek 18: Rozgrzewanie — sprawdzenie czujników

Pomyślne sprawdzenie zerowania powoduje wyświetlenie symbolu zaznaczenia na wszystkich 
czujnikach monitora (jak przedstawia Rysunek 19: Rozgrzewanie — pomyślne sprawdzenie 
czujników).
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Rysunek 19: Rozgrzewanie — pomyślne sprawdzenie czujników

Nieudane sprawdzenie zerowania powoduje komunikat typu Fault (Błąd) lub Check (Sprawdź) 
z odpowiednim zakresem (jak przedstawia Rysunek 20: Rozgrzewanie — nieudane sprawdzenie 
czujników).

Rysunek 20: Rozgrzewanie — nieudane sprawdzenie czujników

W przypadku wykrycia błędu zerowania monitor należy ponownie uruchomić na świeżym 
powietrzu. Jeśli usterka nadal występuje, ponownie skalibrować monitor. Jeśli to się nie powiedzie, 
należy zwrócić monitor do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Teledyne GMI.

Uwaga: Jeśli wystąpił błąd zerowania, monitor nadal może być używany do 
wykrywania i alarmowania we wszystkich innych zamontowanych zakresach.

3.4. Wyłączanie monitora
Aby wyłączyć monitor, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk B1. Rozpocznie się 
odliczanie od 3 do WYŁĄCZENIA, jak przedstawia Rysunek 21: Sekwencja wyłączania.

Rysunek 21: Sekwencja wyłączania
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4. Tryby pracy
Podczas zamawiania monitora GS700 można skonfigurować go tak, aby miał do 4 z następujących 
trybów pracy:

• Pomiar na zewnątrz (PNZ) - z opcjonalnym testem w Otworach Kontrolnych

• Pomiar wewnątrz (PW)

• Monitor przestrzeni zamkniętej (DGW)

• Metanomierz

• Detekcja (Wyszukiwanie)

Uwaga: Test gazu rurociągowego (BIO) jest funkcją opcjonalną. Po skonfigurowaniu 
testu PGT może być on dostępny we wszystkich trybach pracy, z wyjątkiem Monitora  
przestrzeni zamkniętej.

Uwaga: Nazwy trybów i ich kolejność na ekranie można modyfikować podczas 
zamawiania monitora.

Aby zmienić tryb pracy, nacisnąć przycisk Tryb. Spowoduje to otwarcie ekranu wyboru trybu, jak 
przedstawia  Rysunek 22:   Wybór trybów. 

Rysunek 22: Wybór trybów

Po wybraniu trybu jego krótka nazwa zostanie wyświetlona na pasku stanu (jak przedstawia 
Rysunek 23:  Tryb aktywny).

Rysunek 23: Tryb aktywny

Uwaga: Po zakończeniu nagrzewania monitor automatycznie wybiera tryb, który jest 
wymieniony jako pierwszy na ekranie wyboru trybu.
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Uwaga: Niektóre z zakresów, cech i funkcji opisanych poniżej są opcjonalne 
i mogą nie być dostępne w konkretnym monitorze.

4.1. Pomiar na zewnątrz (PNZ) / wewnątrz (PW)
W tych trybach GS700 działa jako wskaźnik gazu pobierający próbkę gazu za pomocą sondy,  
z miejsca, w którym możliwa jest obecność gazu.

4.1.1 Dostępne zakresy
• 0–10 000 ppm metanu (czujnik półprzewodnikowy)

• 0–10 000 ppm gazu łatwopalnego (czujnik podczerwieni)

• 0–100% DGW gazu łatwopalnego

• 0–100% objętości gazu łatwopalnego

• 0–25% objętości tlenu (O2)

• 0–1000 ppm tlenku węgla (CO)

• 0–100 ppm siarkowodoru (H2S)

4.1.2 Funkcje
Funkcje trybów pomiar na zewnątrz (PNZ)/wewnątrz (PW):

• Testowanie w otworach kontrolnych (tylko tryb PNZ)

• Dźwiękowe/wizualne alarmy (opcja)

• Sterowanie pompą

• Ręczna i automatyczna rejestracja danych

• Zerowanie czujników

• Automatyczne ustawianie zakresu gazu łatwopalnego (ppm do DGW do objętości)

4.1.3 Wyświetlacz

Rysunek 24: Typowy wyświetlacz trybu Pomiar na zewnątrz (PNZ)
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4.1.4 Funkcje przycisków programowalnych

Przycisk Działanie

Pomp

Włączanie/wyłączanie pompy.

Wszystkie funkcje monitora zostają zawieszone w momencie gdy pompa jest 
WYŁĄCZONA (jak przedstawia Rysunek 25:  Pompa WYŁĄCZONA).

Rysunek 25: Pompa WYŁĄCZONA

Zero1 Zerowanie wszystkich zakresów gazu.

P/O
Wejście w tryb otworów kontrolnych. 
Patrz Rozdział 4.1.6:  Testowanie w Otworach Kontrolnych, aby uzyskać 
więcej informacji.

BIO
Wejście w tryb testu gazu rurociągowego (BIO). 
Patrz Rozdział 4.5: Test gazu rurociągowego (BIO), aby uzyskać więcej 
informacji.

Log Wykonanie ręcznego zapisu do dziennika wszystkich odczytów monitora.

Skala

Zmiana zakresów gazu widocznych w głównej części wyświetlacza (jak 
pokazuje Rysunek 26: Zmiana zakresu).

Rysunek 26: Zmiana zakresu

1PRZESTROGA: Zawsze zerować monitor w czystym powietrzu.

4.1.5 Dziennik
Domyślnie automatyczne rejestrowanie danych co minutę jest aktywne dla wszystkich zakresów.
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4.1.6 Testowanie w Otworach Kontrolnych
Testowanie w otworach kontrolnych jest dostępne tylko w trybie pomiaru na zewnątrz (PNZ).

Otwory kontrolne to małe otwory w ziemi, pomagające w zlokalizowaniu wycieku gazu z 
podziemnej rury gazowej. Odczyty uzyskuje się przez umieszczenie sondy w otworze.

GS700 przechowuje następujące pomiary podczas testowania w otworach kontrolnych :

• Odczyty DWG / OBJ (szczytowe i końcowy)

• Data i godzina

• Lokalizacja GPS

Uwaga: Alarmy i sterowanie pompą są wyłączone podczas testowania w otworach 
kontrolnych.

Aby wykonać testowanie w otworze kontrolnym należy:

1. Upewnić się, że aktywny tryb to Pomiar na zewnątrz (PNZ).

2. Nacisnąć przycisk P/O (jak pokazuje Rysunek 27:  Przycisk P/O)

Rysunek 27: Przycisk P/O

3. Nacisnąć przycisk Tak, aby rozpocząć nową serię odczytów.
Nacisnąć przycisk Nie, aby kontynuować poprzednią serię.

Rysunek 28: Otwory Kontrolne – ekran 1

Przycisk Tak czyści bieżącą serię odczytów i rozpoczyna nową z „Numer otworu 01” na 
następnym ekranie (jak pokazano na Rysunku 29 Otwory Kontrolne  – ekran 2). 

Przycisk Nie zachowuje istniejące dane. Następny ekran wyświetla następny numer otworu 
nie posiadajacego odczytów bez danych (jak pokazano na Rysunku 30 Otwory Kontrolne  – 
ekran 3).
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Uwaga: Każda seria może przechowywać dane z 25 otworów kontrolnych.

Rysunek 29: Otwory Kontrolne – ekran 2

Rysunek 30: Otwory Kontrolne – ekran 3

4. Nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć test.
Nacisnąć przyciski + lub -, aby przeglądać numery otworów.
 Nacisnąć przycisk Wyjdz, aby powrócić do głównego ekranu trybu pomiaru na na zewnątrz 
(PNZ).

5. Po rozpoczęciu testu uruchomi się zegar i zostanie wyświetlony odczyt gazu (jak pokazuje 
Rysunek 31: Otwory Kontrolne – ekran 4). Po zakończeniu pobierania próbek wyświetlane są 
odczyty szczytowy i końcowy, jak pokazuje Rysunek 32:  Otwory Kontrolne – ekran 5).

Uwaga: Czas pobierania próbek z otworu Barhole można ustawić podczas 
zamawiania monitora (od 10 s do 60 s). Domyślnie ta wartość jest ustawiona na 15 
sekund.

Rysunek 31: Otwory Kontrolne – ekran 4

Test można przerwać w dowolnym momencie, naciskając przycisk Anuluj.
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Rysunek 32: Otwory Kontrolne – ekran 5

6. Po zakończeniu pobierania próbek następuje oczyszczanie, które usuwa wszelkie pozostałości 
gazu z monitora przed pobraniem próbki z następnego otworu kontrolnego. 

Nacisnąć przycisk Czysz, aby rozpocząć proces czyszczenia.
Nacisnąć przyciski + lub -, aby wyświetlić wyniki innych testów.

Uwaga: Oczyszczanie będzie kontynuowane do momentu, gdy odczyt gazu spadnie 
poniżej 2% DGW, w którym to momencie rozpoczyna się 10-sekundowy okres 
odliczania (jak pokazuje Rysunek 33:  Otwory Kontrolne – czyszczenie).

Rysunek 33:  Otwory Kontrolne – czyszczenie

7. Po zakończeniu czyszczenia zostanie wyświetlone menu główne testowania 
z następnym dostępnym numerem otworu (jak pokazuje Rysunek 30: Otwory Kontrolne – 
ekran 3).

Aby powtórzyć (nadpisać) test należy:

1. Przejść do testu Barhole, który ma być powtórzony, używając przycisków + i -.

2. Nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć test.

3. Wyświetli się ekran potwierdzenia nadpisania (jak pokazuje Rysunek 34: Otwory Kontrolne 
— nadpisanie). Nacisnąć przycisk Tak, aby kontynuować test lub Nie, aby powrócić do 
poprzedniego ekranu.

Rysunek 34: Otwory Kontrolne – nadpisanie

4. Kontynuować test, jak opisano wcześniej.
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4.2. Monitor przestrzeni zamkniętej (DGW)
W tym trybie GS700 działa jako monitor bezpieczeństwa podczas wchodzenia do zamkniętych 
przestrzeni, które mogą zawierać niebezpieczne mieszaniny gazów.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, w trybie DGW pompa pracuje w sposób 
ciągły.

4.2.1 Dostępne zakresy
• 0–100% DGW gazu łatwopalnego

• 0–25% objętości tlenu (O2)

• 0–1000 ppm tlenku węgla (CO)

• 0–100 ppm siarkowodoru (H2S)

4.2.2 Funkcje
Funkcje trybu monitorowania przestrzeni zamkniętej:

• Akustyczne/wizualne alarmy gazu

• Ręczna i automatyczna rejestracja danych

• Sygnał kontrolny

• Przeglądarka odczytów gazów i ustawień alarmów

4.2.3 Wyświetlacz

Rysunek 35: Typowy wyświetlacz monitora przestrzeni zamkniętej (DGW)

4.2.4 Funkcje przycisków programowalnych

Przycisk Działanie

Log Wykonanie ręcznego zapisu do dziennika wszystkich odczytów monitora.

Widok
Otwieranie przeglądarki odczytów gazów i ustawień alarmów
Patrz Rozdział 4.2.6: Przeglądarka odczytów gazu i ustawień alarmów, aby 
uzyskać więcej informacji.
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Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa monitor nie może być zerowany w trybie 
DGW.

4.2.5 Dziennik
Domyślnie automatyczne rejestrowanie danych co minutę jest aktywne dla wszystkich zakresów.

4.2.6 Przeglądarka odczytów gazów i ustawień alarmów
W trybie DGW monitor rejestruje maksymalne (Max) i minimalne (Min) wartości gazu, a także 
ekspozycje krótkoterminowe (STEL) i długoterminowe (LTEL) dla CO i H2S.

Aby wyświetlić zarejestrowane wartości:

1. W normalnym ekranie roboczym nacisnąć raz przycisk Widok, aby otworzyć przeglądarkę. 
Wyświetlone zostaną maksymalne (Max) odczyty gazu.

2. Nacisnąć przycisk Nast., aby po kolei wyświetlać następujące wartości:

• Maksymalne zmierzone wartości gazu (Max)
• Minimalne zmierzone wartości gazu (Min)
• Aktualna ekspozycja krótkoterminowa (STEL)
• Aktualna ekspozycja długoterminowa (LTEL)
• Ustawienia alarmu poziomu HiHi (HiHi Alm)
• Ustawienia alarmów poziomu Hi (Hi/Lo Alm)
• Ustawienia alarmu poziomu LoLo (LoLo Alm)
• Ustawienia alarmu ekspozycji krótkoterminowej (STEL Alm)
• Ustawienia alarmu ekspozycji długoterminowej (LTEL Alm)
• Odczyty na żywo (DGW)

Rysunek 36: DGW — przeglądarka odczytów gazów i ustawień alarmów

Nacisnąć przycisk Kasuj, aby zresetować wartości maksymalne i minimalne 
z powrotem na 0.

3. Nacisnąć przycisk Akt., aby powrócić do normalnego trybu pracy.

Uwaga: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, po 5 sekundach monitor 
automatycznie powróci do normalnego trybu pracy (odczyt na żywo) .
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4.3. Metanomierz
W tym trybie GS700 wspomaga oczyszczanie instalacji rurowych.

4.3.1 Dostępne zakresy
• 0–100% objętości gazu łatwopalnego

• 0–25% objętości tlenu (O2)

4.3.2 Funkcje
Funkcje trybu oczyszczania:

• Alarmy dźwiękowe/wizualne dla zakresu tlenu (O2) (opcja)

• Sterowanie pompą

• Ręczna i automatyczna rejestracja danych

• Zerowanie czujników

4.3.3 Wyświetlacz

Rysunek 37: Typowy wyświetlacz trybu metanomierz

4.3.4 Funkcje przycisków programowalnych

Przycisk Działanie

Pomp

Włączanie/wyłączanie pompy.

Wszystkie funkcje monitora zostają zawieszone w momencie gdy pompa jest 
WYŁĄCZONA Rysunek 38: Pompa WYŁĄCZONA).

Rysunek 38: Pompa WYŁĄCZONA

Zero1 Zerowanie wszystkich zakresów gazu.
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BIO
Wejście w tryb testu gazu rurociągowego (BIO). 
Patrz Rozdział 4.5: Test gazu rurociągowego (BIO), aby uzyskać więcej 
informacji.

Log Wykonanie ręcznego zapisu do dziennika wszystkich odczytów monitora.

Skala

Zmiana zakresów gazu widocznych w głównej części wyświetlacza (jak 
pokazuje Rysunek 39: Zmiana zakresu).

Rysunek 39: Zmiana zakresu

1PRZESTROGA: Zawsze zerować monitor w czystej atmosferze.

4.3.5 Dziennik
Domyślnie automatyczne rejestrowanie danych co minutę jest aktywne dla wszystkich zakresów.

4.4. Detekcja (Wyszukiwanie)
W tym trybie GS700 służy do szybkiego wykrywania nieszczelności.

Uwaga: Tryb wyszukiwania jest dostępny tylko dla monitorów wyposażonych 
w zakres dla gazów łatwopalnych PPM.

4.4.1 Dostępne zakresy
• 0–10 000 ppm metanu (czujnik półprzewodnikowy)

• 0–10 000 ppm gazu łatwopalnego (czujnik podczerwieni)

• 0–100% DGW gazu łatwopalnego

4.4.2 Funkcje
Funkcje trybu wyszukiwania:

• Alarm dźwiękowy/wizualny licznika PPM

• Szybka pompa

• Ręczna i automatyczna rejestracja danych

• Zerowanie czujników

• Automatyczne ustawianie zakresu gazu łatwopalnego (ppm do DGW do objętości)
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4.4.3 Wyświetlacz

Rysunek 40: Typowy wyświetlacz trybu detekcji

4.4.4 Funkcje przycisków programowalnych

Przycisk Działanie

Pomp

Przełączanie pompy między normalną prędkością / wysoką prędkością / 
WYŁ.

Wszystkie funkcje monitora zostają zawieszone w momencie gdy pompa jest 
WYŁĄCZONA (jak pokazuje Rysunek 41:  Pompa WYŁĄCZONA).

Rysunek 41: Pompa WYŁĄCZONA

Ikona pompy wyświetli się na pasku stanu, gdy pompa pracuje w trybie  
szybkim (jak pokazuje Rysunek 42: Pompa w trybie szybkim).

Rysunek 42: Pompa w trybie szybkim

Zero1 Zerowanie wszystkich zakresów gazu.

BIO
Wejście w tryb testu gazu rurociągowego (BIO). 
Patrz Rozdział 4.5: Test gazu rurociągowego (BIO), aby uzyskać więcej 
informacji.

Log Wykonanie ręcznego zapisu do dziennika wszystkich odczytów monitora.

G/D Zmiana działania alarmu licznika PPM. 
Patrz Rozdział 2.6.2: Pasek stanu, aby uzyskać więcej informacji.
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1PRZESTROGA: Zawsze zerować monitor w czystym powietrzu.

4.4.5 Dziennik
Domyślnie automatyczne rejestrowanie danych jest aktywne i wykonywane co 4 sekundy.

4.5. Test gazu rurociągowego (BIO)
Test gazu rurociągowego służy do rozróżniania metanu od innych węglowodorów. Może szybko 
określić, czy źródłem wycieków gazu jest gaz rurociągowy, czy też naturalnie występujący biogaz.

Opcję można skonfigurować tak, aby była dostępna we wszystkich trybach pracy, z wyjątkiem 
Monitora Przestrzeni Zamkniętej (DGW).

Uwaga: Tryb BIO wymaga dodatkowego 10-minutowego nagrzewania po włączeniu 
monitora. W tym czasie napis BIO będzie migać, a funkcja nie będzie dostępna.

Uwaga: W poniższym rozdziale opisano funkcję BIO dla oprogramowania 
przyrządu w wersji 1.30 (lub nowszej). Zobacz Załącznik A: Test 
gazu rurociągowego (wersja oprogramowania starsza od 1.30), 
aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania trybu BIO  
w starszych jednostkach GS700.

Aby uzyskać dostęp do BIO i wykonać test należy:

1. Z poziomu normalnego ekranu roboczego nacisnąć przycisk BIO. Spowoduje to otwarcie 
menu BIO, jak pokazuje Rysunek 42: Menu BIO.

Rysunek 42: Dostęp do menu BIO

2. Nacisnąć przycisk Zero, aby wyzerować zakresy i rozpocząć pobieranie próbki. Spowoduje 
to rozpoczęcie 5-minutowego odliczania (jak pokazuje Rysunek 43: Pobieranie próbki BIO), 
w którym to czasie należy przeprowadzić badanie wycieku gazu.

Rysunek 43: Próbkowanie PGT
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PRZESTROGA: Zawsze zerować monitor w czystym powietrzu.

3. Po tym, jak monitor dokona rozróżnienia, decyzja zostanie wyświetlona w sposób 
przedstawiony na  Rysunku 44:  Rozróżnianie BIO. 

  
Rysunek 44: Rozróżnianie BIO

Uwaga: Komunikaty „Tylko metan!” oraz „Inny weglowodor” można zmienić podczas 
zamawiania monitora.

Uwaga: Monitor wskaże, czy próbka gazu zawiera metan, czy inne węglowodory, 
pod warunkiem że:
• Mierzona próbka ma >1% objętości
• Źródło próbki zawiera co najmniej 2% etanu (w przypadku probki innej niz metan)

Punkt decyzyjny poprawi się wraz ze wzrostem stężenia cięższych węglowodorów 
w mierzonej mieszance (np. 5% etanu sprowadzi punkt decyzji do 0,5% obj.).

4. Kontynuować próbkowanie aż do zakończenia odliczania lub nacisnąć przycisk Stop.

5. Po zakończeniu próbkowania wyświetlany jest odczyt szczytowy, jak pokazuje  Rysunek 45: 
Wyniki BIO.

Rysunek 45: Wyniki BIO

6. Nacisnąć przycisk Wyjdz, aby powrócić do normalnego ekranu roboczego.

Uwaga: Każda zakończona sesja BIO jest rejestrowana w dzienniku danych 
przyrządu.
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5. Alarmy
Progi alarmów (natychmiastowe, STEL i LTEL) są ustawiane podczas zakupu monitora. Ważne jest, 
aby sprawdzić, czy ustawienia są zgodne z wymaganiami firmy oraz lokalnymi przepisami BHP.

Gdy zmierzone poziomy gazu przekroczą górne lub dolne (tlen) progi alarmowe przyrządu, 
mogą zostać wyzwolone następujące alarmy:

• Dźwiękowy – zabrzmi brzęczyk (dźwięk będzie się różnić w zależności od typu alarmu).

• Wizualny – 360° listwa LED i górna pokrywa LED będą migać na czerwono (miganie 
będzie się różnić w zależności od typu alarmu).

• Wyświetlacz – podświetlenie zmienia kolor na czerwony i wyświetlane są flagi alarmowe.

Rysunek 46: Wskaźniki alarmowe

5.1. Natychmiastowe alarmy
Gdy monitor wykryje stężenia gazu odpowiadające ustawieniu alarmu, nastąpi aktywacja 
alarmów dźwiękowych, wizualnych i wibracyjnych, aby ostrzec użytkownika.

• Alarmy działają dopiero po zakończeniu rozgrzewania monitora.

• Wszystkie progi alarmów są ustawiane podczas zamawiania monitora, tak aby spełnić 
specyficzne potrzeby użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w tabeli Dostępne alarmy gazowe.

Uwaga: Natychmiastowe alarmy nie są dostępne w trybie Detekcji (Wyszukiwania).

Flagi alarmówCzerwone podświetlenie wyświetlacza

Alarm 
górnej 

pokrywy

Listwa 
LED 360°
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5.2. Alarmy uśredionych ekspozycji na gazy toksyczne
W trybie monitora przestrzeni zamkniętej (DGW) monitor oblicza również ekspozycje 
krótkoterminowe i długoterminowe dla zakresów gazów toksycznych. Jeśli przekraczają one progi 
ustalonych stężeń, aktywowane są alarmy.

Uwaga: Wartość uśredniona w czasie to średni poziom gazu w okresie kroczącym. 
Poziom STEL odnosi się do okresu 15-minutowego, a poziom LTEL do 8-godzinnego. 
Zgodnie z przepisami wymaga są to obliczenia średnich ważonych w czasie w całym 
okresie, gdy przyrząd jest włączony lub wyłączony. Takie usrednienie oaznacza, że 
detektor jest przeznaczony dla jednego użytkownika.

Uwaga: Ponieważ odczyty są uśredniane, możliwe jest uzyskanie „odczytu na żywo” 
równego zero i aktywowanie alarmu LTEL lub STEL.

5.3. Alarm licznika PPM
Alarm dźwiękowy i wizualny licznika PPM, włączony w zakresie gazów łatwopalnych PPM, 
zapewnia wskazanie rosnącego lub malejącego stężenia gazu za pomocą sygnalizatora 
dźwiękowego o zmiennej częstotliwości i migania diody LED.

Użytkownik może zmienić działanie licznika PPM. Patrz Rozdział 2.6.2:  Pasek stanu, aby uzyskać 
więcej informacji.

Uwaga: Alarm licznika PPM dostępny jest tylko w trybie Detekcji (wyszukiwania).

5.4. Dostępne alarmy gazowe

Tryby

PNZ / PW DGW Metanomierz Detekcja

Alarmy natychmiastowe
✓

Bez blokady
✓

Z blokadą
✓

Bez blokady

Alarmy uśredionych 
ekspozycji

✓
Z blokadą

Alarm licznika PPM ✓

5.5. Przykłady alarmów gazowych

     
Rysunek 47: Alarm O2 LOLO
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Rysunek 48: Alarm HIHI DGW

     
Rysunek 49: Alarm STEL H2S

     
Rysunek 50: Alarm CO LTEL

5.6. Opcje alarmów gazowych

5.6.1 Intensywność alarmu
W trybach „Pomiar na zewnątrz”, „Pomiar wewnątrz” i „Metanomierz” użytkownik może wybrać 
różne intensywności alarmów natychmiastowych. Jest to ustalane podczas zamawiania monitora.

Dostępne opcje:

Niska intensywność:
• flagi alarmów

Średnia intensywność:
• flagi alarmów
• czerwone podświetlenie wyświetlacza
• diody LED górnej pokrywy

Wysoka intensywność:
• flagi alarmów
• czerwone podświetlenie wyświetlacza
• diody LED górnej pokrywy
• listwa LED 360°

• alarm dźwiękowy
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Uwaga: W trybie monitorowania przestrzeni zamkniętej (DGW) alarmy są zawsze 
ustawione na wysoką intensywność.

5.6.2 Blokowane/nieblokowane
W trybie monitorowania przestrzeni zamkniętej (DGW) alarmy można programować indywidualnie 
tak, aby były blokowane lub nieblokowane:

• Blokowane — alarmy będą aktywne, dopóki użytkownik ich nie zresetuje poprzez 
naciśnięcie przycisku Potw po uprzednim uzyskaniu odczytów gazu na bezpiecznym 
poziomie

• Nieblokowane — alarmy będą resetowane automatycznie, gdy odczyty gazu powrócą do 
bezpiecznego poziomu. 

5.6.3 Wyciszanie
W trybie monitorowania przestrzeni zamkniętej (DGW) alarm dźwiękowy można wyciszyć na  
60 sekund. Jednak wizualizacje i wyświetlana flaga alarmu pozostaną aktywne. Po 60 sekundach 
alarm dźwiękowy zostanie ponownie włączony.

Gdy alarm dźwiękowy jest wyciszony, a poziom gazu spadnie poniżej ustawionych punktów 
alarmu:

• Alarm blokowany —  alarmy wizualne/wyświetlane można zatwierdzić, naciskając 
przycisk Potw.

• Alarm nieblokowany —  alarmy wizualne/wyświetlane są kasowane automatycznie.

5.7. Ostrzeżenia i alarmy usterek

5.7.1 Sygnał kontrolny
Co 15 sekund monitor emituje kontrolny sygnał dźwiękowy i na moment zaświeca się zielona 
dioda LED. Funkcja ta ma na celu informowanie użytkownika, że detektor działa poprawnie. 
Sygnał kontrolny jest dostępny tylko w trybie monitorowania przestrzeni zamkniętej (DGW).

5.7.2 Ostrzeżenie dotyczące baterii
Komunikat „Low Bat” (Niski poziom naładowania baterii) będzie migać na wyświetlaczu, gdy 
pozostanie około 30 minut czasu pracy (jak pokazuje Rysunek 51:  Niski poziom naładowania 
baterii). Naładować akumulator lub wymienić baterie alkaliczne.

Rysunek 51: Niski poziom naładowania baterii
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5.7.3 Alarm przekroczenia zakresu
W zależności od konfiguracji monitora, w przypadku wystawienia czujnika gazu łatwopalnego 
na działanie wysokiego stężenia gazu, przyrząd może zgłosic alarm przekroczenia zakresu. 

• W trybie monitorowania przestrzeni zamkniętej, jeśli czujnik DGW jest wystawiony na 
działanie próbki powyżej 100% DGW, flaga EEE będzie wyświetlać się na przemian 
z flagą alarmu HIHI (jak pokazuje Rysunek 52: Przekroczenie zakresu w CSM).

     
Rysunek 52: Przekroczenie zakresu w DGW

• W trybach W trybach „Pomiar na zewnątrz”, „Pomiar wewnątrz” i „Detekcja”, jeśli czujnik 
PPM jest wystawiony na odczyt gazu powyżej 10 000 ppm i nie jest włączona automatyczna 
zmiana zakresu dla gazu łatwopalnego, wyświetli się flaga EEEE, jak pokazuje Rysunek 
53: Przekroczenie zakresu w GLO.

Rysunek 53: Przekroczenie zakresu w PNZ

5.7.4 Błąd zerowania
Jeśli monitor jest włączony w obecności gazu i nie może poprawnie wyzerować wszystkich czujników:

• Na wyświetlaczu migająca flaga alarmu „Zero” wyświetla się na przemian z zakresem gazu.

• Rozlega się alarm dźwiękowy, a czerwony pasek LED 360° miga.

     
Rysunek 54: Błąd zerowania

Ustawić monitor na świeżym powietrzu, a następnie nacisnąć przycisk Zero. Jeśli błąd będzie 
występował nadal, należy zwrócić przyrząd do serwisu.

Uwaga: Jeśli wystąpił błąd zerowania, monitor nadal może być używany do 
wykrywania i alarmowania we wszystkich innych zamontowanych zakresach
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5.7.5 Błąd próbki
Jeśli wystąpił błąd próbki:

• Funkcja monitora jest wyłączona, a na ekranie miga komunikat „Blad probki” (jak pokazuje 
Rysunek 55: Błąd próbki).

• Aktywuje się alarm dźwiękowy.

• Miga dioda LED górnej pokrywy. 

• Włącza się czerwone podświetlenie wyświetlacza.

     
Rysunek 55: Błąd próbki

Należy sprawdzić drożność przewodu do próbkowania, filtra lub sondy. Usunąć blokadę, 
a następnie ponownie uruchomić pompę, naciskając przycisk Pomp.

Uwaga: W trybie monitorowania przestrzeni zamkniętej (CSM) po usunięciu blokady 
pompa automatycznie uruchomi się ponownie.
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6. Konserwacja

6.1. Wymiana baterii alkalicznych

OSTRZEŻENIE: BATERIE MUSZĄ BYĆ WYMIENIANE TYLKO W MIEJSCU, 
O KTÓRYM WIADOMO, ŻE JEST BEZPIECZNE.

OSTRZEŻENIE: NIE MIESZAĆ NOWYCH BATERII ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI 
LUB BATERIAMI RÓŻNYCH PRODUCENTÓW.

OSTRZEŻENIE: NIE UŻYWAĆ AKUMULATORÓW.

OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC ZAPŁONOWI ŁATWOPALNYCH GAZÓW,  
NALEŻY ZAWSZE WYJMOWAĆ BATERIE PRZED SERWISOWANIEM 
MONITORA.

OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC ZAPŁONOWI ŁATWOPALNYCH GAZÓW, 
NALEŻY PRZECZYTAĆ, ZROZUMIEĆ I PRZESTRZEGAĆ PROCEDURY 
KONSERWACJI PRODUCENTA.

1. Za pomocą wkrętaka sześciokątnego 4 mm (w zestawie) poluzować 2 śruby podstawy.

Rysunek 56: Zdejmowanie pokrywy baterii

2. Zdjąć pokrywę baterii.

Rysunek 57: Zdejmowanie pokrywy baterii
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3. Wyjąć stare baterie.

4. Sprawdzić komorę baterii pod kątem uszkodzeń styków sprężynowych lub korozji sprężyn.

5. Włożyć 3 nowe baterie, zachowując prawidłową biegunowość. Oznaczenia biegunowości 
znajdują się w komorze baterii.

Rysunek 58: Komora baterii

6. Założyć pokrywę baterii i dokręcić śruby podstawy.

6.2. Ładowanie akumulatora
Akumulator litowo-jonowy jest ładowany za pomocą dedykowanej ładowarki firmy Teledyne 
GMI. Akumulator można ładować jako przymocowany do monitora lub osobno. 

Rysunek 59: Ładowarka monitora

OSTRZEŻENIE: AKUMULATORY MUSZĄ BYĆ ŁADOWANE TYLKO 
W MIEJSCU, O KTÓRYM WIADOMO, ŻE JEST BEZPIECZNE.

OSTRZEŻENIE: UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁADOWARKI ZATWIERDZONEJ 
PRZEZ FIRMĘ TELEDYNE GMI.

Uwaga: Pełne naładowanie akumulatora może zająć do 9 godzin.

Dioda zasilania
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6.2.1 Ładowanie monitora
1. Upewnić się, że monitor jest WYŁĄCZONY, a ładowarka WŁĄCZONA (co wskazuje zielona 

dioda LED zasilania).

2. Umieścić monitor w ładowarce, jak pokazuje Rysunek 60: Ładowanie monitora.

Rysunek 60: Ładowanie monitora

Uwaga: Pozycja wyrównania monitora jest wytłoczona 
na powierzchni podstawki ładowarki.

3. Ikona ładowania na monitorze będzie migać do pełnego naładowania.

     
Rysunek 61: Ikona ładowania

4. Po naładowaniu wyjąć monitor z ładowarki, jak pokazuje Rysunek 62: Ładowanie monitora.

Rysunek 63: Ładowanie monitora
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6.2.2 Wymiana/ładowanie akumulatora
1. Za pomocą wkrętaka sześciokątnego 4 mm (w zestawie) poluzować 2 śruby podstawy i wyjąć 

akumulator.

Rysunek 64: Wyjmowanie akumulatora

2. Wyjąć akumulator.

Rysunek 65: Wyjęty akumulator

3. Upewnić się, że ładowarka jest WŁĄCZONA (co wskazuje zielona dioda LED zasilania).

4. Umieścić akumulator w ładowarce, jak pokazuje Rysunek 66: Ładowanie akumulatora.

Rysunek 66: Ładowanie akumulatora

5. Pomarańczowa dioda LED na akumulatorze wskazuje, że jest ładowany (jak pokazuje Rysunek 
67: Dioda LED akumulatora). Gdy dioda LED zgaśnie, akumulator jest w pełni naładowany. 
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Rysunek 67: Dioda LED akumulatora

6. Po naładowaniu wyjąć akumulator z ładowarki, jak pokazuje Rysunek 68: Ładowanie 
akumulatora.

Rysunek 68: Ładowanie akumulatora

7. Zamontować akumulator w monitorze i dokręcić śruby podstawy.

6.3. Czyszczenie
Do czyszczenia wyświetlacza TRZEBA użyć ściereczki optycznej, aby zapobiec zarysowaniom.  
W skrajnych przypadkach do usuwania uporczywych plam można użyć łagodnego środka do 
czyszczenia ekranu wraz ze ściereczką optyczną.

Zewnętrzną obudowę monitora można czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Ściereczką należy 
przetrzeć zewnętrzną obudowę, aby usunąć brud i zanieczyszczenia. W skrajnych przypadkach 
w celu usunięcia utrzymujących się zanieczyszczeń można użyć łagodnego roztworu mydła i miękkiej 
ściereczki. 

Przestroga: Do czyszczenia przyrządu nie należy używać środków 
zawierających silikon ani rozpuszczalników. Mogą one spowodować 
uszkodzenie czujnika gazów łatwopalnych.

Przestroga: Nie wolno używać materiałów o właściwościach ściernych 
ani roztworów agresywnych lotnych związków chemicznych, ponieważ 
mogą one spowodować uszkodzenie obudowy odpornej na uderzenia.

6.4. Wymiana filtrów
Monitor i sonda są wyposażone w różne filtry. Chronią one monitor przed wnikaniem kurzu 
i wilgoci. Filtry znajdują się w uchwycie sondy oraz w dyszy wlotowej monitora i należy je okresowo 
sprawdzać pod kątem zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

OSTRZEŻENIE: PO KAŻDEJ WYMIANIE FILTRA NALEŻY WYKONAĆ 
KONTROLĘ SZCZELNOŚCI.
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6.4.1 Wymiana filtra uchwytu sondy
Hydrofobowe i bawełniane filtry cząstek stałych w uchwycie sondy minimalizują wnikanie wody 
i kurzu.

Uwaga: Podczas wymiany filtra hydrofobowego należy również wymienić filtr 
przeciwpyłowy.

Aby wymienić filtr(y):

1. Odkręcić zespół uchwytu sondy.

2. Wyjąć bawełniany filtr cząstek stałych i wyrzucić.

3. Wyjąć filtr hydrofobowy.

4. Wyczyścić uchwyt sondy, aby upewnić się, że jest wolny od brudu i wody.

5. Założyć nowy bawełniany filtr cząstek stałych.

6. Założyć nowy filtr hydrofobowy. Żółta etykieta filtra powinna być skierowana w stronę żółtej 
etykiety na uchwycie sondy.

7. Zamontować uchwyt sondy.

Hydrophobic Filter

Cotton Particulate Filter

Probe Handle Assembly

Rysunek 69: Zespół uchwytu sondy

6.4.2 Wymiana filtra przeciwpyłowego dyszy wlotowej
Aby wymienić filtr przeciwpyłowy przyrządu:

1. Za pomocą małej monety lub płaskiego śrubokręta wyjąć dyszę wlotową.

Rysunek 70: Wyjmowanie dyszy wlotowej

Zespół uchwytu sondy

Filtr hydrofobowy

Bawełniany filtr cząstek stałych
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2. Wyjąć filtr przeciwpyłowy z dyszy wlotowej.

Inlet NozzleDust Filter

Rysunek 71: Dysza wlotowa

3. Wyczyścić dyszę wlotową, aby upewnić się, że jest wolna od brudu i wody.

4. Zamontować nowy filtr przeciwpyłowy w dyszy wlotowej.

5. Złożyć ponownie monitor.

Uwaga: Nie dokręcać zbyt mocno dyszy wlotowej.

Przestroga: Monitora nie wolno nigdy włączać bez zainstalowanej 
dyszy wlotowej.

6.5. Regulacja kontrastu ekranu
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk B1  przez jedną sekundę, aby włączyć monitor. 

2. Nacisnąć przycisk B4 natychmiast po wyświetleniu się ekranu powitalnego. 

3. Menu regulacji kontrastu wyświetli się po początkowym rozgrzaniu monitora (jak pokazuje 
Rysunek 72: Menu regulacji kontrastu).

Rysunek 72: Menu regulacji kontrastu

Nacisnąć przycisk Lighter (Jaśniej), aby zmniejszyć kontrast.

Nacisnąć przycisk Darker (Ciemniej), aby zwiększyć kontrast.

Nacisnąć przycisk Quit (Zakończ), aby wyjść z menu regulacji kontrastu bez zapisywania 
zmian.

Nacisnąć przycisk Save and Quit (Zapisz i zakończ), aby zapisać zmiany i wyjść z menu 
regulacji kontrastu.

Filtr przeciwpyłowy Dysza wlotowa
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7. Test obciążeniowy
Test obciążeniowy polega na sprawdzeniu reakcji czujnika i działania alarmów poprzez 
umieszczenie detektora w środowisku o znanym stężeniu gazu.

Dostępne są trzy opcje testu obciążeniowego:

• Ręczny (tylko zakres DGW) — przy użyciu funkcji testu obciążeniowego monitora  (zapisanej 
w rejestratorze danych przyrządu w celu spełnienia wymagań CSA) 

• Ręczny (wszystkie zakresy) — bezpośrednie podawanie gazu w normalnym trybie pracy  
(nie rejestrowane w rejestratorze danych przyrządu) 

• Automatyczny — za pomocą stacji GDUnet (tryb samodzielny, PC lub IMS)

7.1. Ręczny test obciążeniowy (tylko zakres DGW)

Uwaga: Test obciążeniowy dotyczący tylko DGW to opcjonalna funkcja, którą można 
włączyć podczas zamawiania monitora.

Uwaga: Limity testu obciążeniowego DGW można regulować podczas zamawiania 
monitora (ustawienia domyślne to od 40% do 60% DGW). Za ich poprawność 
odpowiada użytkownik.

Aby wykonać test obciążeniowy (tylko zakres DGW):

1. Włączyć przyrząd za pomocą klawisza B4. Na ekranie powitalnym wyświetli się komunikat 
„Test” (jak pokazuje Rysunek 73: Test obciążeniowy DGW). 

Rysunek 73: Uruchomienie testu obciążeniowego DGW

2. Po zakończeniu rozgrzewania wyświetla się ekran testu obciążeniowego DGW i rozpoczyna 
się 60-sekundowe odliczanie (jak pokazuje Rysunek 74:   Licznik testu obciążeniowego DGW).

Rysunek 74: Licznik testu obciążeniowego DGW
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3. Podłączyć gaz kalibracyjny do wlotu monitora (jak pokazuje Rysunek 75:  Podłączanie gazu 
kalibracyjnego).

Rysunek 75: Podłączanie gazu kalibracyjnego

Uwaga: Gaz kalibracyjny należy dostarczyć do monitora pod ciśnieniem otoczenia. 
Zastosowanie mieszanki pod podwyższonym ciśnieniem spowoduje alarm „Blad 
Probki”. Zaleca się stosowanie regulatora przepływu na żądanie.

4. Gdy zmierzone stężenie gazu osiągnie limity testu obciążeniowego DGW, zegar odliczający 
automatycznie resetuje się do 5 sekund, a na ekranie wyświetla się komunikat OK (jak pokazuje 
Rysunek 76: Test obciążeniowy DGW — wykryto gaz). Pozostawić gaz podłączony przez pełne 5 
sekund.

Rysunek 76: Test obciążeniowy DGW — wykryto gaz

Jeśli stężenie gazu mieści się w ustalonych granicach po 5-sekundowym odliczaniu, test 
obciążeniowy zakończy się pomyślnie, a na wyświetlaczu wyświetli się komunikat Czysz. 
Powiet., jak pokazuje Rysunek 77: Test obciążeniowy DGW zaliczony.

Rysunek 77: Test obciążeniowy DGW zaliczony

Jeśli stężenie gazu wykracza poza ustawione limity po 5-sekundowym odliczaniu, test obciążeniowy 
nie powiódł się. Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat Blad — Wylacz, jak pokazuje Rysunek 
78: Test obciążeniowy DGW niezaliczony i monitor wyłączy się.

Rysunek 78: Test obciążeniowy DGW niezaliczony



49391PL
Wersja 4

50

Gasurveyor 700
INSTRUKCJA OBSŁUGI

5. Odłączyć gaz kalibracyjny od monitora. Gdy stężenie gazu spadnie poniżej 10% DGW, 
monitor powraca do normalnego ekranu roboczego. 

PRZESTROGA: Czujnik podczerwieni zamontowany w monitorze 
GS700 służy do pomiaru wszystkich trzech zakresów gazów palnych: 
ppm, DGW i objętości. Testowanie za pomocą gazu kalibracyjnego 
DGW weryfikuje zarówno odpowiedź, jak i dokładność zakresu DGW 
oraz tylko odpowiedź zakresów ppm i objętości.

Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że wszelkie lokalne 
przepisy prawne (w tym wewnętrzne procedury firmy) nie wymagają 
indywidualnego testowania wszystkich zakresów przyrządu. W takim 
przypadku zaleca się wykonanie testu opisanego w Rozdziale 7.2: 
Ręczny test obciążeniowy (wszystkie zakresy).

7.2. Ręczny test obciążeniowy (wszystkie zakresy)
Aby wykonać ręczny test obciążeniowy:

1. Włączyć monitor i poczekać na zakończenie sekwencji rozgrzewania. Wybrać tryb pracy, który 
wyświetla wszystkie zakresy przyrządu. Sprawdzić, czy wszystkie odczyty na ekranie wskazują 0 (lub 
20,9% dla O2).

2. Podłączyć gaz kalibracyjny do wlotu monitora (jak pokazuje Rysunek 79: Podłączanie gazu 
kalibracyjnego).

Rysunek 79: Podłączanie gazu kalibracyjnego

Uwaga: Gaz kalibracyjny należy dostarczyć do monitora pod ciśnieniem otoczenia. 
Zastosowanie mieszanki pod podwyższonym ciśnieniem spowoduje alarm „Blad 
Probki”. Zaleca się stosowanie regulatora przepływu na żądanie.

3. Poczekać, aż odczyty się ustabilizują. 

     
Rysunek 80: Test uderzeniowy — podłączanie gazu

4. Upewnić się, że wyświetlana wartość odpowiada stężeniu gazu kalibracyjnego. 

Uwaga: Wyświetlane odczyty muszą być zgodne z wewnętrznymi przepisami 
organizacji i/lub lokalnymi przepisami.

5. Odłączyć gaz kalibracyjny od monitora i poczekać, aż odczyty powrócą do 0.
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Rysunek 81: Test obciążeniowy

Przestroga: Jeśli lokalne przepisy i/lub wewnętrzne procedury nie określają innych 
wymagań, sugerowane są następujące stężenia gazów:

• ppm gazu łatwopalnego
• % DGW gazu łatwopalnego
• Objętość gazu łatwopalnego
• Tlen
• Tlenek węgla (CO) 
• Siarkowodór (H2S)

4550 ppm
50% DGW
100% objętości
18% objętości
500 ppm
50 ppm

7.3. Automatyczny test obciążeniowy
Szczegółowe informacje na temat automatycznego testu obciążeniowego przy użyciu stacji 
GDUnet można znaleźć w następujących dokumentach:

•  Podręcznik użytkownika GDUnet — nr art. 14765

•  Podręcznik użytkownika FlexiCal Plus — nr art. 99551

Rysunek 82: Stacja GDUnet
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8. Kalibracja
Detektor został skalibrowany pod kątem określonych gazów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
należy oddać detektor do autoryzowanego dystrybutora w celu przeprowadzenia kalibracji.

OSTRZEŻENIE: KALIBRACJĘ DETEKTORA MOŻE PRZEPROWADZAĆ 
TYLKO UPOWAŻNIONY PERSONEL.

 Możliwe są trzy metody kalibracji:

• W terenie — przy użyciu funkcji kalibracji monitora w terenie.

• Ręczna — za pomocą oprogramowania FlexiCal Plus.

• Automatyczna — za pomocą stacji GDUnet lub oprogramowania FlexiCal Plus.

8.1. Okres ważności kalibracji
Odpowiedzialność za ważność kalibracji spoczywa na użytkowniku. W normalnych warunkach 
eksploatacji oczekiwany okres wynosi 12 miesięcy. Nie jest to jednak gwarantowane, ponieważ 
dokładne zastosowanie produktu nie jest znane firmie Teledyne GMI. Indywidualne kodeksy 
postępowania mogą narzucać krótsze okresy.

Regularne sprawdzanie tworzy standard niezawodności i umożliwia modyfikowanie okresu 
sprawdzania kalibracji na podstawie praktycznego doświadczenia. Im wyższy poziom ryzyka, 
tym częściej należy sprawdzać kalibrację.

8.2. Kalibracja ręczna (z poziomu monitora)
Uwaga: Kalibracja ręczna z poziomu monitora to opcjonalna funkcja, którą można 
ustawić podczas zamawiania monitora.

Funkcja ta umożliwia prostą kalibrację w terenie bez dotatkowego sprzętu.

Do wykonania ręcznej kalibracji z poziomu monitora wymagane są:

• Gazy do testów kalibracyjnych

• Regulator przepływu

• Rurki do próbek

Aby wykonać ręczną kalibrację z poziomu monitora:

1. Jeśli tryb jest dostępny, na ekranie informacyjnym będzie migać symbol FC. Nacisnąć przycisk 
B4, aby rozpocząć proces.

Rysunek 83: Ikona kalibracji ręcznej
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2. Po zakończeniu rozgrzewania monitora, jeśli wyświetli się monit, wprowadzić kod kalibracji 
manualnej. Domyślny kod to 4343 ( B4, B3, B4, B3).

Rysunek 84: Kod kalibracji ręcznej

Uwaga: 4-cyfrowy kod kalibracji można ustalić podczas zamawiania monitora.

3. Doprowadzić czyste powietrze do monitora, a następnie nacisnąć przycisk Zero.

     
Rysunek 85: Kalibracja ręczna — zero

4. Po zakończeniu zerowania monitor wyświetli główny ekran kalibracji ręcznej (jak pokazuje 
Rysunek 86: Kalibracja w terenie). 

Domyślnie pierwszy wyświetlany zakres gazu to % objętości gazu łatwopalnego. Nacisnąć 
przycisk Skala, aby zmienić wyświetlany zakres.

Rysunek 86: Kalibracja ręczna

5. Podłączyć gaz kalibracyjny do wlotu monitora (jak pokazuje Rysunek 87: Podłączanie gazu 
kalibracyjnego) i poczekać, aż odczyt gazu się ustabilizuje.

Rysunek 87: Podłączanie gazu kalibracyjnego



49391PL
Wersja 4

54

Gasurveyor 700
INSTRUKCJA OBSŁUGI

6. Jeśli wyświetlany odczyt nie odpowiada stężeniu gazu kalibracyjnego, należy go skorygować 
naciskając odpowiedni przycisk.

 Nacisnąć przycisk +, aby zwiększyć odczyt 
 Nacisnąć przycisk - , aby zmniejszyć odczyt 

     
Rysunek 88: Kalibracja ręczna — regulacja

Rysunek 89: Kalibracja ręczna — zakończona regulacja

7. Gdy odczyt gazu odpowiada stężeniu gazu kalibracyjnego, odłączyć przewód od monitora.

8. Nacisnąć przycisk Skala, aby zmienić zakres i skalibrować inny gaz. Powtórzyć kroki od 4 
do 9 dla każdego zakresu.

9. Nacisnąć przycisk Zakon po skalibrowaniu wszystkich wymaganych zakresów. 

10. Wyświetli się ekran zapisu (jak pokazuje Rysunek 90: Zapis kalibracji w terenie).

Rysunek 90: Zapis kalibracji ręcznej

Nacisnąć przycisk Tak, aby zapisać kalibrację.

Nacisnąć przycisk Nie, aby wyjść z trybu kalibracji w terenie bez zapisywania kalibracji.

Nacisnąć przycisk Cofn., aby powrócić do trybu kalibracji ręcznej.
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8.3. Kalibracja ręczna (z użyciem flexiCal Plus)
Oprogramowanie felxiCal Plus firmy Teledyne GMI ułatwia ręczną kalibrację poprzez:

• Przygotowanie sekwencji kalibracyjnej.

• Wyświetlanie instrukcji krok po kroku podczas kalibracji.

• Generowanie i przechowywanie wyników testów.

Kalibracja ręczna wymaga od użytkownika kontroli dostarczania gazu podczas trwania procesu.

Szczegółowe informacje na temat ręcznej kalibracji monitora przy użyciu oprogramowania 
flexiCal Plus można znaleźć w podręczniku użytkownika FlexiCal Plus — nr części 99551.

8.4. Kalibracja automatyczna
Szczegółowe informacje na temat automatycznej kalibracji monitora przy użyciu stacji GDUnet 
znajdują się w następujących dokumentach:

•  Podręcznik użytkownika GDUnet — nr art. 14765

•  Podręcznik użytkownika FlexiCal Plus — nr art. 99551

Rysunek 91: Stacja GDUnet
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9. Akcesoria

9.1. Materiały eksploatacyjne

Nr części Opis
67163 Filtr przeciwpyłowy do przyrządów — opakowanie 30 szt.
49218 Filtr hydrofobowy do monitora
12358 Filtr hydrofobowy do sondy
10077 Filtr bawełniany do sondy — opakowanie 10 szt.
10278 Bateria alkaliczna (1 szt.)

9.2. Akcesoria
Nr części Opis
12712 Linia próbkowania (Tygon) — na metry
13393 Sonda plastikowa - 80 cm (ślepa końcówka)
42700 Zestaw zaawansowanych pomiarów (sonda mieszkowa)
42800 Zestaw zaawansowanych pomiarów (sonda typu „łabędzia szyja”)

42200
Półprzewodnikowa sonda Flexi 
(monitor GS700 musi być wyposażony w półprzewodnikowe złącze sondy).

12481 Uchwyt sondy
49221 Akumulator
49460 Ładowarka (w tym uniwersalny zasilacz)
49300 Samochodowy przewód ładujący do 49460
12451 Śrubokręt sześciokątny
14750X Stacja GDUnet (złączki 6 mm)
14750XQ Stacja GDUnet (złączki 1/4 cala)
99118 Regulator przepływu na żądanie

9.3. Oprogramowanie
Nr części Opis
48151 Pakiet FlexiCal Plus (CD + adapter IR)
48365 Zapasowy adapter IR

Uwaga: Aby uzyskać pełną listę części zamiennych, sond, akcesoriów i gazów 
kalibracyjnych, skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub alternatywnie z firmą 
Teledyne GMI.
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10. Specyfikacja monitora
Gaz Zakres Rozdzielczość Typ czujnika

Łatwopalny
0–10 000 ppm

0–10 000 ppm

1 ppm

25 ppm

Półprzewodnikowy

Podczerwień

Łatwopalny
od 0 do 9,9% DGW

od 10 do 100% DGW

0,1%

1%
Podczerwień

Łatwopalny
od 0 do 5% objętości  

od 5 do 100% objętości 

0,1%

1%
Podczerwień

Tlen (O2)
od 0 do 20,9%

od 21 do 25%

0,1%

1%
Elektrochemiczny

Tlenek węgla (CO) od 0 do 1000 ppm 1 ppm Elektrochemiczny

Siarkowodór (H2S) od 0 do 100 ppm 1 ppm Elektrochemiczny

Inne specyfikacje
Wymiary (bez sondy): 190 mm x 98 mm x 107 mm (7,4” x 3,8” x 4,2”)

Masa:
Baterie alkaliczne - 1,4 kg (3,1 funta) / Akumulator -1,3 kg 
(2,7 funta)

Limity temperatury: Od -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F)
Limity wilgotności: Od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji

Stopień ochrony:
Obudowa z poliwęglanu / ABS z powłoką TPE 
ochrona IP55

Układ próbkowania:

Zintegrowana pompa z czujnikiem awarii przepływu. 
Przepływ próbki jest chroniony filtrem hydrofobowym i 
bawełnianym.
Prędkość przepływu: ~ 0,5 l/min bez ograniczeń.
Czasy reakcji zwiększają się o około 2 sekundy na każdy metr 
używanego przewodu. Maksymalna długość przewodu to 30 
metrów.

Źródło zasilania:
Baterie alkaliczne: 3 x rozmiar „D” (LR20) lub akumulator.
Patrz Rozdział 1.2.3 Baterie, aby sprawdzić listę 
zatwierdzonych baterii alkalicznych.

Okres użytkowania baterii:
Alkaliczne: 15 godzin
Akumulatory: 20 godzin

Alarmy:
Wyraźnie widoczna migająca dioda LED 360°
Dobrze widoczna migająca dioda LED na panelu górnym
Sygnalizator akustyczny ~ 85 dB przy 0,3 m
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Inne specyfikacje

Wyświetlacz:
Monochromatyczny wyświetlacz LCD (240 x 160 pikseli) 
z automatycznym dwukolorowym podświetleniem

Rejestracja danych:

500 dzienników sesji, każdy dziennik może zawierać:

• Datę i godzinę
• Tryby pracy
• Odczyty gazu 
• Aktywowane alarmy
• Dane kalibracji i testu obciążeniowego
• Dzienniki testu Barhole
• Dane lokalizacji GPS

Najstarsze dzienniki zostaną nadpisane po zapełnieniu.

Wydajność przyrządu jest zgodna z odpowiednimi sekcjami następujących norm:

• Gazy łatwopalne - BS EN / IEC 60079-29-1

• Gazy łatwopalne - CSA 22.2 nr 152 i ANSI/ISA-12.13.01

• Gazy toksyczne - BS EN 45544

• Tlen - BS EN 50104

• Chińska norma wydajności CPA

Uwaga: Wszystkie wartości są typowe w normalnej temperaturze i ciśnieniu. 
Wilgotność wynosi od 0% do 90% (bez kondensacji). Użytkownik musi również 
upewnić się, że zmiany ciśnienia na wlocie i wylocie są zminimalizowane, ponieważ 
mogą powodować przejściowe zmiany odczytu.
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11. Pomoc Techniczna
Niniejszy produkt skonstruowano z myślą o niezawodnej, bezawaryjnej pracy. Aby uzyskać 
odpowiedź na pytania natury technicznej, wsparcie lub dokonać zwrotu produktu, należy 
skontaktować się z regionalnym centrum wsparcia technicznego. Szczegóły można znaleźć na 
stronie internetowej:

www.teledynegasandflamedetection.com

Uwaga:  W przypadku zwrotu produktu przed jego wysłaniem należy skontaktować 
się z centrum wsparcia technicznego w celu uzyskania numeru autoryzacyjnego 
zwrotu (Return Material Authorization, RMA).
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Załącznik A: Test gazu rurociągowego 
(wersja oprogramowania starsza od 1.30)
Test gazu rurociągowego służy do rozróżnienia między gazem rurociągowym (gaz ziemny) 
a innym gazem (np. gaz wysypiskowy lub bagienny).

Uwaga: Test gazu rurociągowego, jeśli jest skonfigurowany, może działać w tle 
WSZYSTKICH trybów pracy, za wyjątkiem Monitora Przestrzeni Zamkniętej.

Podczas próbkowania GS700 automatycznie rozróżnia i wyświetla wyniki na głównym ekranie  
(jak pokazuje Rysunek A1: Pobieranie próbek BIO — metan i Rysunek A2: Pobieranie próbek 
BIO — inne węglowodory).

Rysunek A1: Pobieranie próbek BIO — metan

Rysunek A2: Pobieranie próbek BIO — inne węglowodory

Uwaga: Monitor GS700 wskaże, czy próbka gazu zawiera metan, czy inne 
węglowodory, pod warunkiem że:
• Mierzona próbka ma > 1,5% objętości gazu
• Źródło próbki zawiera co najmniej 2% etanu
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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