Ei208W/Ei208DW erillinen hiilimonoksidi-ilmaisin
Tätä tuotetta käytetään CO (hiilimonoksidi) -kaasun ilmaisuun ja
ennakkovaroituksen antamiseen, niin että kyseisen kaasun haitalliset
vaikutukset ihmisten terveydelle voidaan välttää.
Ilmaisin on hyväksytty käytettäväksi rakennusten sisätiloissa,
matkailuvaunuissa ja veneissä.
Ilmaisin hälyttää liiallisesta hiilimonoksidipitoisuudesta optisesti käyttäen
lediä (Ei208DW näyttää tietoja pitoisuudesta myös näytöllä) ja akustisesti
käyttäen sisäänrakennettua sireeniä.
Ilmaisin saa virtansa sisäänrakennetusta litiumakusta, joka kestää koko
ilmaisimen käyttöiän.

Huoneet, joissa on
mahdollisia
hiilimonoksidilähteitä
ja tasainen katto.
Asennus ylemmäksi
kuin jokaisen ikkunan
tai oven yläreuna.
Vähintään 15 cm
katosta.
Asennus kattoon
vähintään 30 cm
seinistä.
Huoneet, joissa on
mahdollisia
hiilimonoksidilähteitä
ja kalteva katto.

Makuuhuoneet ja
muut huoneet, joissa
ei ole mahdollisia
hiilimonoksidilähteitä.

Kuva 1: 1 – varoitusledit; 2 – testipainike; 3 – tietojen näyttö (vain Ei208DW)

Hiilimonoksidin alkuperä ja sen vaikutukset
ihmisen elimistöön

Asennus noin 1–2 m
korkeudelle
asukkaiden oletetulla
hengitysalueella.

CO (hiilimonoksidi) on hyvin vaarallinen kaasu, joka on myrkyllistä jopa
hyvin pieninä pitoisuuksina. Sitä syntyy fossiilisten polttoaineiden
(maakaasu, maaöljy, hiili, puu) epätäydellisen palamisen seurauksena.
Kaasu on väritöntä, mautonta ja hajutonta. Tästä syystä sitä ei voida
havaita ihmisaistein, ja on suuri vaara, että tämä kaasu myrkyttää ihmisen
elimistön.

1 – sopimaton sijainti; 2 – suositeltu sijainti

Tärkeimmät hiilimonoksidilähteet:
−
−
−
−

Vältä ilmaisimen asennusta seuraaviin kohtiin:

väärin asennetut tai huonosti säädetyt polttoainetta polttavat laitteet
(kaasu, hiili, polttoöljyt ja puu)
tukossa olevat, huonosti huolletut tai vaurioituneet savupiiput
suljetussa tilassa käyvä polttomoottori
kannettavat parafiini- tai kaasulämmittimet suljetuissa tai heikosti
ilmastoiduissa huoneissa

Lämmönlähteen välittömään läheisyyteen (pidä vaakatasossa ainakin 1
metrin etäisyys kaikkiin lämmönlähteisiin)
− suljettu tila (esim. kaappi)
− kylpyammeen, pesualtaan tai lämmönlähteen yläpuolelle
− oven, ikkunan tai ilmanvaihtoaukon viereen, tai minnekään, missä se
saattaisi altistua vedolle
− paikkaan, jossa ilma ei kierrä vapaasti (esim. verhojen tai huonekalujen
taakse)
− paikkoihin, joissa on paljon pölyä, jotka ovat kosteita tai joissa se
altistuisi vedelle tai höyrylle.
− paikkoihin, joissa on runsaasti maali-, ohenne- tai liuotinhöyryjä tai
ilmanraikastimien lähelle
− paikkoihin, joissa se saattaisi helposti vahingoittua, jossa siihen
törmätään helposti tai joissa se saatettaisiin sammuttaa
Varoitus: Älä käytä ilmaisinta kannettavana laitteena tai jaksottaisesti.
Häiritsevät aineet
− Laitetta ei tulisi altistaa suurelle määrälle bensiini-, diesel-, liuotin-,
rasva-, alkoholi- tai orgaanisten puhdistusnesteiden höyryjä.
− Laite
saattaa
laueta
lyhyestä
pakokaasupäästöstä
esim.
käynnistettäessä laite tai moottori.
− Vety toimii interferonina ja saattaa aiheuttaa hälytyksen.
−

Hiilimonoksidin vaikutukset ihmisen elimistöön riippuvat hengitysajasta ja
ilman CO-pitoisuudesta.
CO-pitoisuus
(ppm)
35
150
200
400
800
1 600
3 200
6 400
12 800

Hengitysaika ja muodostuvat oireet
Suurin OSHA:n sallima pitoisuus jatkuvalle altistumiselle
8 tunnin jakson aikana
Lievä päänsärky 1,5 tunnin jälkeen

Lievä päänsärky, väsymys, pyörrytys ja pahoinvointi 2–
3 tunnin jälkeen
Voimakas päänsärky pään etuosassa 1–2 tunnin
jälkeen. Elämä on uhattuna 3 tunnin jälkeen
Pyörrytys, pahoinvointi ja kouristuksia 45 minuutin
jälkeen. Tajuttomuus 2 tunnissa. Kuolema 2–3 tunnissa.
Päänsärky, pyörrytys ja pahoinvointi 20 minuutissa.
Kuolema 1 tunnissa.

Ilmaisimen asennus

Päänsärky, pyörrytys ja pahoinvointi 5–10 minuutissa.

Kun asennat ilmaisimen, noudata edellisissä kappaleissa suositeltuja
menettelytapoja.
Varoitus: Tämän CO-hälyttimen asentamista ei tulisi käyttää korvikkeena
polttoainetta polttavien laitteiden asianmukaiselle asennukselle, käytölle ja
huollolle,
mukaan
lukien
asianmukainen
ilmastointi
ja
pakokaasujärjestelmät.
Lisäksi pätevän henkilön on suoritettava CO-ilmaisimen asennus

Kuolema 25–30 minuutissa.
Päänsärky, pyörrytys ja pahoinvointi 1-2 minuutissa.
Kuolema 10–15 minuutissa.
Kuolema 1–3 minuutissa.

ppm – miljoonasosaa
Sama CO-pitoisuus saattaa aiheuttaa erilaisen vaikutuksen henkilöllä,
jolla on erilainen kehonpaino tai joka on sairauden heikentämä.
Varoitus: CO-ilmaisin ei välttämättä estä hiilimonoksidille altistumisen
kroonisia vaikutuksia eikä laite täysin suojele erityisen riskin kohteena
olevia yksilöitä.

Asennuksen vaiheet:
1) Avaa ilmaisin kääntämällä sitä vastapäivään
2) Kiinnitä alusta haluamaasi paikkaan ruuveilla.
3) Aseta ilmaisin muoviseen alustaan ja kiinnitä se
kääntämällä sitä myötäpäivään
4) Kun olet asentanut ja kiinnittänyt ilmaisimen, sen
rungossa sijaitseva sisäänrakennettu kytkin
käynnistää sen automaattisesti

Ilmaisimen etäisyys ja sijainti
Hiilimonoksidi-ilmaisin tulisi ideaalisesti asentaa jokaiseen huoneeseen,
jossa
on
mahdollinen
hiilimonoksidilähde
(boilerit,
tulisijat,
paikallislämmittimet jne.). On suositeltavaa asentaa hiilimonoksidi-ilmaisin
myös sellaisiin huoneisiin, joissa asukkaat viettävät runsaasti aikaa, sekä
makuuhuoneisiin joissa he nukkuvat.
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Mitä tehdä kun laite antaa äänihälytyksen
1) Tuuleta alue avaamalla ovet ja ikkunat
2) Sammuta kaikki polttoainetta käyttävät laitteet, jos se on mahdollista, ja
lopeta niiden käyttö
3) Poistu vaara-alueelta mahdollisimman pian
4) Kaikkien, joilla on hiilimonoksidimyrkytyksen oireita (päänsärky,
pahoinvointi), tulisi hakeutua lääkärin hoitoon
5) Älä mene kiinteistöön ennen kuin hälytin on lakannut ilmoittamasta
haitallisesta hiilimonoksidipitoisuudesta. Jos hälytin on hiljennetty
painamalla testipainiketta, odota ainakin 5 minuuttia niin että hälytin voi
tarkistaa onko CO-kaasu hälvennyt.
6) Älä käytä polttoainetta käyttäviä laitteita uudelleen ennen kuin
asiantuntija on tarkistanut ne.
Huomaa: Jos hiilimonoksidipitoisuus on laskenut ainoastaan tuuletuksen
vuoksi, se voi olla ainoastaan tilapäinen ratkaisu. Hiilimonoksidin lähde on
löydettävä.

Kuva 3: 1 – POIS PÄÄLTÄ; 2 – PÄÄLLÄ

5) Jos ilmaisin on OK, kaikki kolme lediä välähtävät vuorotellen lyhyesti ja
kaikki näytön symbolit (Ei208DW) valaistaan.
6) Estä ilmaisimen luvaton poisto ja häirintä rikkomalla alustassa
sijaitseva ja kuvassa 4a näytettävä pieni pilari. Ilmaisin voidaan tämän
jälkeen poistaa katosta käyttäen pientä ruuvimeisseliä, joka on
asetettava ilmaisimen rungon ja alustassa sijaitsevan kiinnikkeen väliin
(kuva 4b). Lukittu ilmaisin voidaan lisäksi varmistaa kääntämistä
vastaan itsekiertyvällä ruuvilla kuvassa 4c esitetyllä tavalla.

Kuva 4a

Kuva 4b

Ilmaisimen testaus, huolto ja vikailmoitukset
Ilmaisin pyrkii varmistamaan ongelmattoman toiminnan tarkistamalla
toimintansa säännöllisin väliajoin. Kaikki viat ilmoitetaan välittömästi ledeillä
tai näytön symbolilla (tyyppi Ei208DW).
On lisäksi suositeltavaa testata ilmaisinta testipainikkeella seuraavissa
tilanteissa:
1) Asennuksen jälkeen.
2) Säännöllisesti kerran viikossa
3) Kun rakennuksesta ollaan oltu pois pidemmän aikaa
4) Kaikkien fossiilisia polttoaineita polttavien laitteiden korjauksen tai
huollon jälkeen
5) Kerran vuodessa käyttäen CO-kaasun testaussarjaa

Kuva 4c

Hälytyksen ilmaiseminen
Ennen hälytystä: kun ilmaisin havaitsee yli 43 ppm CO, punainen HÄLYTYS
vilkkuu taulukon mukaan. Tämä ei tavallisesti ole huolestuttavaa lyhyellä
aikavälillä ellei laite anna äänimerkkiä. Tällainen hieman kasvanut pitoisuus voi
syntyä useista lähteistä, esim. ruoanlaitosta, grillauksesta tai polttomoottorin
käynnistämisestä. Näytöllä esitetään sen hetkinen hiilimonoksiditaso jos se
ylittää 10 ppm.
Kun ilmaisin havaitsee mahdollisesti vaarallisen hiilimonoksidipitoisuuden,
punainen HÄLYTYS LED alkaa vilkkua. Jos pitoisuus pysyy muuttumattomana,
ilmaisin antaa äänihälytyksen sisäänrakennetulla sireenillä. Alla oleva taulukko
näyttää miten ilmaisimen signaali riippuu pitoisuudesta ja altistumisajasta.
Ilmaisin reagoi nopeammin jos pitoisuus on korkeampi. Sireeni voidaan hiljentää
4 minuutiksi pitämällä testipainike alhaalla. Jos vaarallinen pitoisuus yhä jatkuu,
sireeni käynnistetään uudelleen. Sireeniä ei voi hiljentää jos pitoisuus ylittää 150
ppm.

Seuraavassa taulukossa
painamisen jälkeen:
Tila

Valmiusti
la

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ HUOMIOTTA
SIGNAALIA
HIILIMONOKSIDIPITOISUUDEN
KASVAMISESTA RAKENNUKSEN
SISÄLLÄ

0 < 10
10 < 30

Punainen
LED
ennen
hälytystä

Pois päältä
Pois päältä

Ei208DW näyttää
kuvakkeen ennen
äänimerkkiä

Tyhjä
ppm-arvo
Vilkkuu
päällä
sekuntia

30 < 43
43 < 80

80 < 150

>150

Pois päältä
1
vilahdus/2
sekuntia

1
vilahdus/1
sekunti

2
vilahdusta/
1 sekunti

–

pois päältä
12 sekuntia
ppm-taso

060ppm

Ei208DW näyttää
kuvakkeen
äänimerkin
jälkeen

Tyhjä
ppm-arvo
Vilkkuu
4

–

päällä
sekuntia

–

pois päältä
12 sekuntia
ppm-taso

060ppm

100ppm

100ppm

150ppm

150ppm
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Keltaine
n LED
(vika)

ilmoitusten

Vihreä
LED
(virta)

tila

Äänimerkit

testipainikkeen
LCD-näyttö

Ei280DW

Ei optista eikä akustista ilmoitusta

Yksikkö
OK

Pois
päältä

Pois
päältä

Vilkkuu
kun
testipainik
etta
painetaan

Painallus
vahvistetaa
n
äänimerkill
ä

Alhainen
akun
varaus

Pois
päältä

1
vilahdus

Pois
päältä

1
äänimerkki

Anturin
vika

Pois
päältä

2
vilahdust
a

Pois
päältä

2
äänimerkki
ä

Käyttöikä
kulunut
umpeen

Pois
päältä

3
vilahdust
a

Pois
päältä

3
äänimerkki
ä

Kun laite ilmoittaa alhaisesta akun varauksesta, anturin viasta tai
käyttöiän umpeen kulumisesta, ilmaisin on vaihdettava uuteen.
Hiilimonoksidi-ilmaisin käyttöikä on rajallinen, ja laite vanhenee
silloinkin kun sitä ei käytetä. Jokaisessa ilmaisimessa on merkintä
sen käyttöiästä. Ilmaisin on vaihdettava uuteen tämän päivämäärän
tultua umpeen silloinkin, kun laite ei anna mitään vikailmoitusta.
Ilmaisin ei tarvitse erityistä huoltoa. Pidä se puhtaana pyyhkimällä se aika
ajoin kostealla kankaalla. Älä käytä aggressiivisia tai hankaavia
puhdistusaineita.

Huomaa: CO-ilmaisin voi antaa äänimerkin jos siihen puhalletaan
tupakan savua tai jos sen läheisyydessä vapautetaan aerosoleja.
Vetyä käytetään vertailukaasuna, ja sen vuoksi ilmaisin voi antaa
virhehälytyksiä jos ilmassa on vetyä.
CO-hälytyksen toiminta:
CO-kaasun
pitoisuus
(ppm)

Punaine
n LED
(HÄLYTY
S)

esitetään

Sireeni

Pois päältä
Pois päältä

AudioLink

Pois päältä

Ilmaisin tukee AudioLink-toimintoa, jos
siinä on kyseinen symboli. Sovelluksen
voi ladata Google Play -palvelusta tai
käyttäen oheista QR-koodia. Sovellus on
saatavissa
vain
Android-käyttöjärjestelmällä
varustettuihin laitteisiin ja se on saatavissa vain
englanniksi. Sovellus voi lukea arvoja ilmaisimelta
(ilmaisimen tila, akku, testikertojen määrä, COpitoisuus jne.) sen summerin välityksellä. Tämä ei
ole Jablotron Alarms -yrityksen valmistama sovellus, vaan ilmaisimen
valmistajan sovellus. Löydät lisätietoja sovelluksesta osoitteesta
http:/www.eielectronics.com

4

–
päällä 60–
90
minuutissa
(tyypillisesti
72
minuuttia)

päällä 10–
40
minuutissa
(tyypillisesti
18
minuuttia)
päällä
2
minuutissa
(tyypillisesti
40 sekuntia)
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Tekniset tiedot
Käyttöikä

*10 vuotta (käyttöiän päättymispäivämäärä on merkitty laitteeseen)
*(8 vuotta kanssa JA-150G-CO)
Virta
Sisäänrakennettu litiumakku, jota ei voi vaihtaa
Akun tyypillinen käyttöikä
ilmaisimen käyttöikä
Käyttölämpötila-alue

Kosteusrajat
Mitat, paino
Standardit

15 %

-10 – +40 ºC
– 95 % (ei tiivistymistä)

120x 105x40 mm, 170 g
EN 50291-1; EN 50291-2, EN 50270

Ei ELECTRONICS vakuuttaa täten, että Ei208W/Ei208DW-ilmaisin täyttää
direktiivien numero 2004/108/EY ja 2011/65/EY perusvaatimukset ja muut
tärkeät vaatimukset. Löydät alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen osoitteesta
www.jablotron.com kohdasta Tekninen tuki.
Huomaa: Vaikka tämä tuote ei sisälläkään haitallisia materiaaleja,
suosittelemme, että se palautetaan käytön jälkeen myyjälle tai suoraan
valmistajalle. Lisätietoja osoitteessa www.jablotron.com.
P/N B17947 Rev1
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