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SYGNALIZATOR BRAKU GAZÓW MEDYCZNYCH SBGM 12
Dane techniczne:
Napiêcie zasilania
Pobór pr¹du

12 V
za³.max
100 mA
wy³.max
50 mA
Wymiary wys./szer./gr. (mm)
90x90x20
Rodzaj wejœæ
NO lub NC ustawiane w MENU
Iloœæ wejœæ :

INSEL
SBGM 12

4
- TLEN
- PRÓ¯NIA
- PODTLENEK AZOTU
- SPR. POWIETRZE

X

Sposób sygnalizacji:
- œwietlna: diody LED
- alfanumeryczna: wyœwietlacz LCD
- dŸwiêkowa: przetwornik piezoelektryczny

TEST

Sygnalizator braku gazów medycznych przeznaczony jest do sygnalizacji zaniku ciœnienia gazów medycznych.
Pod³¹czany jest do czujników ciœnienia ze stykami normalnie zwartymi lub normalnie rozwartymi. Rodzaj pod³¹czonych
czujników ustawia siê w g³ównym MENU sygnalizatora dostêpnym po równoczesnym wciœniêciu i przytrzymaniu
klawiszy TEST i KASOWANIE. W MENU mo¿na wybraæ rodzaj pod³¹czonych czujników NO-normalnie otwarte
lub NC-normalnie zwarte. Wybór odbywa siê przez wciœniêcie jednego z klawiszy - TEST dla czujników NC normalnie
zwartych, lub KASOWANIE dla czujników normalnie otwartych. Niewybranie rodzaju czujników powoduje automatyczne
skonfigurowanie sygnalizatora dla czujników NC - normalnie zwartych. Po wybraniu rodzju czujników sygnalizator
przechodzi w stan czuwania.
W czasie pracy w trybie CZUWANIA gdy ciœnienie wszystkich monitorowanych gazów jest prawid³owe, na
ekranie sygnalizatora wyœwietlany jest symbol sygnalizatora. Dodatkowo œwieci siê
zielona dioda LED umieszczona nad przyciskiem TEST. Wciœniêcie tego przycisku powoduje przejœcie sygnalizatora
w tryb testowania wejœæ. Na ekranie LCD pojawia siê napis TEST oraz pasek postêpu. Równoczeœnie rozlega siê
przerywany sygna³ dŸwiêkowy a diody LED - czerwona i zielona naprzemiennie migaj¹. Po zakoñczeniu testu
jego wynik jest wyœwietlany na ekranie, sygna³ dŸwiêkowy i czerwona dioda LED zostaj¹ wy³¹czone a dioda zielona
przestaje migaæ - sygnalizator przechodzi w stan CZUWANIA.
Gdy z któregokolwiek czujników przyjdzie sygna³ o zaniku prawid³owego ciœnienia, gaœnie zielona dioda led a zaczyna
migaæ dioda czerwona. Równoczeœnie rozlega siê przerywany sygna³ dŸwiêkowy. Na ekranie LCD zostaje wyœwietlony
komunikat którego z mediów dotyczy za³¹czony alarm. W przypadku gdy brak ciœnienia dotyczy wiêcej ni¿ jednego
gazu, komunikaty pojawiaj¹ siê na ekranie kolejno jeden po drugim.
Gdy w czasie trwania ALARMU zostanie wciœniêty przycisk KASOWANIE sygna³ dŸwiêkowy zostaje zablokowany na
czas oko³o 10 min. Po tym czasie, lub gdy w tym czasie pojawi siê nowy sygna³ spadku ciœnienia sygna³ dŸwiêkowy
rozlega siê ponownie.Sygna³ optyczny - migotanie czerwonej diody jest za³¹czony przez ca³y czas bez,
mo¿liwoœci jego skasowania. Ca³kowite wy³¹czenie sygna³u optycznego i akustycznego mo¿liwe jest dopiero po
przywróceniu do prawid³owego ciœnienia wszystkich monitorowanych mediów.
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Sposób pod³¹czenia sygnalizatora braku gazów do czujników ciœnienia

