
KAASU- JA NARKOOSIHÄLYTIN 12 V 

Tuone nro 465040 

 

Käyttöohje 

 

1. Yleiskatsaus 

 

VAN300-kaasuhälytysjärjestelmä on tarkoitettu erityisesti tunnistamaan häkä-, palokaasu- ja eetterivuodot 

huvikulkuneuvojen sisällä. Järjestelmään kuuluu VAN300-ohjausyksikkö ja 1 – 3 kpl tunnistimia. 

Järjestelmässä käytetään laadukkaita, ilmaa tarkasti analysoivia komponentteja ja edistyksellistä 

tunnistinteknologiaa. Kun kaasupitoisuus saavuttaa esiesiasetetun hälytystason, järjestelmä hälyttää ääni- 

ja valohälytyksillä, jotka kehottavat käyttäjää tekemään nopeasti tarvittavat toimenpiteet tilanteen 

korjaamiseksi. 

 

2. Tekniset tiedot 

 

2.1 VAN300 

Jännitelähde: tasavirta 12 V tai 24 V 

Tehonkulutus: ≤ 3 W 

Toimintaolosuhteet: 0°C – 55°C; kosteus: < 95 suhteellista kosteutta  

Käynnistysaika: 3 min ± 30 s 

Hälytystapa: ääni ja valo; äänenvoimakkuus ≥ 85 dB 

Signaalin lähtö: Avoin kosketin tai relelähtö (tasavirta 9 V)  

Käyttöikä: > 5 vuotta 

Paino: noin 150 g 

Mitat: P x L x K: 107 mm x 95 mm x 50 mm 

 

2.2 Tunnistin 

 

Malli VAN300-CO VAN300-LPG 

Tunnistettava kaasu Häkä Palavat ja narkoottiset kaasut 

Hälytystapa Punainen ledivalo vilkkuu Punainen ledivalo vilkkuu 

Hälytystaso 50 – 4000 cm3/m3 500 – 6000 cm3/m3 

Reagoimisaika ≤ 2,5 min ≤ 30 s 

Jännitelähde tasavirta 9 V 

Tehonkulutus ≤ 3 W 

Toimintaolosuhteet lämpötila: 0°C – 55°C; kosteus: < 95 suhteellista kosteutta 

Näytteenottotapa luonnollinen diffuusio 

Käyttöikä > 5 vuotta 

Paino noin 48 g 

Mitat P x L x K: 107 mm x 95 mm x 50 mm 

 

3. Järjestelmän kokoonpano 

 

Järjestelmään kuuluu 1 ohjausyksikkö ja 1 – 3 tunnistinta. Kokoonpano on seuraavanlainen: 

 



Ohjausyksikkö – Tunnistin – Tunnistin  

Tasavirta 12 / 24 V 

 

 
Piiros 1. Kokoonpano 

 

4. Ulkonäkö ja toimintojen selitys 

4.1 Ohjausyksikkö 

 

1. Hälytysledi 

2. Virtaledi 

3. Vikaledi 

4. Summeriaukot 

5. Testinappi 

 

 
Piirros 2. Ohjausyksikön ulkonäkö. 

 

 



4.1 Tunnistin 

 

1. Hälytysledi 

2. Tunnistinaukot 

3. Virtaledi 

4. Vikaledi 

5. Testinappi 

6. USB-liitäntä 

 

 
Piirros 3. Tunnistimen ulkonäkö. 

 

 

Kohdan 5 testinappi toimii myös päälle/pois päältä -nappina. Paina nappia virran kytkemisen jälkeen 4 

sekuntia, niin tunnistin menee päälle. Kun tunnistin on päällä, pidä nappia pohjassa, niin tunnistin 

sammuu viiden piippauksen jälkeen. 

 

5. Johtojen kytkentäohjeet 

Yhdistä ohjausyksikkö ja tunnistimet mukana olevalla USB-kaapelilla. Kytke USB-kaapelin johdot 

ohjausyksikön riviliittimiin seuraavalla tavalla: 

 

R – Punainen johto, W – Valkoinen johto, G – Vihreä johto, B – Musta johto 

 

A – B – C – D  

 



 
Piirros 4. Johtojen kytkennät 

 

A. on 12 tai 24 voltin tasavirtalähteen kytkemistä varten 

F. R, W, G ja B ovat USB-kaapelin punaisen, valkoisen, vihreän ja mustan johdon kytkemistä varten. 

G. on releen lähtö: 

Jännitelähtö: Kun kaikki DIP-kytkimet ovat kiinni. 

Avoin kosketin: Kun kaikki DIP-kytkimet ovat auki. 

H. Ulkoisen kaiuttimen kytkemistä varten. 

I. Ulkoisen hälytysvalon kytkemistä varten. 

 

6. Käyttöohjeet 

6.1 VAN300-CO 

6.1.1 Kytke laite virtalähteeseen, jolloin virtaledi ja vikaledi syttyvät. Järjestelmän ohjausyksikkö 

käynnistyminen kestää 3 minuuttia ja tunnistimen 5 minuuttia. Käynnistymisaikana tunnistintoiminto ei 

toimi. Tunnistus alkaa toimia 5 minuutin kuluttua, jolloin vikaledi sammuu. Ohjausyksikön virtaledi syttyy ja 

tunnistimien virtaledi vilkkuu. 

6.1.2 Kun häkäpitoisuus saavuttaa esiasetetun hälytystason, tunnistimien hälytysledi vilkkuu ja tunnistin 

lähettää hälytyssignaalin ohjausyksikköön. Ohjausyksikkö antaa hälytyksen, jolloin hälytysledi vilkkuu ja 

summeri antaa hälytysäänen ja releen lähtöön tulee jännite. Ohjausyksikkö voi käyttää myös ulkoista 

kaiutinta tai hälytysvaloa, jos sellaiset ovat olemassa. 

6.1.3 Kun häkäpitoisuus on alempi kuin esiasetettu hälytysraja, hälytys lakkaa ja järjestelmä palaa 

normaaliin tunnistustilaan. 

 

6.2 VAN300-LEL 

6.2.1 Kytke laite virtalähteeseen, jolloin virtaledi syttyy. Järjestelmä aloittaa 3 minuutin käynnistysjakson. 

Käynnistysjakson aikana tunnistintoiminto ei toimi. Tunnistus alkaa toimia 3 minuutin kuluttua, jolloin 

vikaledi sammuu. Ohjausyksikön virtaledi syttyy ja tunnistimien virtaledi vilkkuu. 

6.2.2 Kun nestekaasupitoisuus saavuttaa esiasetetun hälytystason, tunnistimien hälytysledi vilkkuu ja 

tunnistin lähettää hälytyssignaalin ohjausyksikköön. Ohjausyksikkö antaa hälytyksen, jolloin hälytysledi 

vilkkuu ja summeri antaa hälytysäänen ja releen lähtöön tulee jännite. Ohjausyksikkö voi käyttää myös 

ulkoista kaiutinta tai hälytysvaloa, jos sellaiset ovat olemassa. 



6.2.3 Kun nestekaasupitoisuus on alempi kuin esiasetettu hälytysraja, hälytys lakkaa ja järjestelmä palaa 

normaaliin tunnistustilaan. 

6.3 Vikahälytys 

Jos jonkin johdon liitos on huono tai tapahtuu oikosulku, tunnistimien vikaledi syttyy ja tunnistimet 

lähettävät signaalin ohjausyksikköön. Ohjausyksikön summeri alkaa hälyttää ja hälytysvalo vilkkua. Vikavalo 

syttyy. Ohjausyksikkö voi käyttää myös ulkoista kaiutinta tai hälytysvaloa, jos sellaiset ovat olemassa. 

Järjestelmän tunnistintoiminto ei toimi vikahälytyksen aikana. 

6.4 Nappi 

Paina normaalissa toimintatilassa sekä ohjausyksikön että tunnistimien testinappeja, jolloin järjestelmä 

mallintaa perustoiminnot. 

 

7. Vianetsintätaulukko ja vian korjaus 

 

Vika Mahdollinen syy Vian korjaus 

Virtaledi ei pala Huono johdon liitos Kytke johto kunnolla 

Rikkinäinen ledi Ota yhteyttä myyjään 

Testinappeja painettaessa ei tule 
summeri- tai valohälytystä 

Virtapiirissä on vika Ota yhteyttä myyjään 

Laite ei reagoi tunnistettavaan 
kaasuun 

Käynnistysjakso ei ole päättynyt Odota, kunnes käynnistysjakso on 
päättynyt 

Virtapiirissä on vika Ota yhteyttä myyjään 

Tunnistin hälyttää 
käynnistysjakson jälkeen 

Ilmassa on paljon haihtuvaa 
kaasua, kuten tupakansavu, 
alkoholi, parfyymi, jne. 

Siirrä laite raikkaaseen ilmaan ja 
kokeile uudestaan 

Laite ei ole ollut käytössä pitkään 
aikaan 

Laita virta päälle yli 2 tunniksi 

Virtapiirissä on vika Ota yhteyttä myyjään 

Väärä hälytys Huonot USB-liitokset Kytke johdot kunnolla 

 

 

 

8. Huomautukset 

8.1 Tunnistimet saattavat antaa hälytyksen johtuen tupakansavusta, alkoholin juomisesta, parfyymien 

runsaasta käytöstä, maalaamisesta tai muista haihtuvia kaasuja aiheuttavista toiminnoista. 

8.2 Älä käytä kalibroimatonta kaasua tunnistimien testaamiseen. Jos kaasupitoisuus on liian suuri, se 

vahingoittaa tunnistimia ja on myös vaarallista terveydelle. 

8.3 Älä käytä tai säilytä tunnistimia paikassa, jossa on syövyttäviä kaasuja (kuten kloori). 

8.4 Puhdista pöly ja lika hälyttimestä usein, jotta ilma-aukot pysyvät avoimina ja valot kirkkaina. 

8.5 Parhaan toiminnan varmistamiseksi laita järjestelmään virta päälle 24 tunnin sisällä järjestelmän 

pitkäaikaisesta varastoinnista tai toimituksesta. 

8.6 Kaasutunnistimen käyttöikä on yli 5 vuotta normaaleissa toimintaolosuhteissa. 

 

 

 

Pyydämme teitä ottamaan ongelmatilanteissa yhteyttä myyjäänne. 

 



 


