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1. Właściwości      
Detektor  ELPEG.3.1  jest  autonomicznym  nowoczesnym,  mikroprocesorowym 
urządzeniem detekcyjnym, przeznaczonym do wykrywania obecności propan-butanu 
(LPG)  w powietrzu,  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  a  w  szczególności 
w garażach  zamkniętych.  Głowica  ELPEG.3  jest  urządzeniem  pomiarowym, 
współpracującym  z mikroprocesorowymi  detektorami  CO  serii  COMAG.3  lub  CNG 
serii METAG.3

ELPEG.3.1 to autonomiczny detektor LPG z wyjściami przekaźnikowymi. Głowica pomiarowa 
ELPEG.3 nie jest  autonomicznym urządzeniem i działa jedynie po podłączeniu do detektorów serii 
COMAG.3 lub METAG.3. 

Obecność propan-butanu  w powietrzu  wykrywana jest  za  pomocą specjalnej  konstrukcji  czujnika 
półprzewodnikowego. Połączenie dobrej jakości czujnika i techniki mikroprocesorowej, umożliwiającej 
m.in. wprowadzenie układu kompensacji temperaturowej, skutkuje wysoką odpornością na czynniki 
środowiskowe, takie jak: temperatura, wilgotność czy obecność gazów zakłócających.
Głowica mierzy stężenie gazu w trybie ciągłym, a informacja o jego poziomie przekazywana jest do 
detektora tlenku węgla serii COMAG.3 lub do detektora metanu serii METAG.3. W  przypadku 
podłączenia do detektora COMAG.3.3(METAG.3.3) z komunikacją RS485, informacja o stężeniu LPG 
i stanach alarmowych przesyłana jest również do centralki DETCOM.3 (DETCOM.3M), która 
komunikuje się za pomocą protokołu Modbus RTU z urządzeniami zewnętrznymi.

Produkt  ELPEG.3.1  dedykowany  jest  do  sterowania  wentylacją  w  parkingach  i  garażach 
podziemnych  (wersja  z  zasilaniem  230VAC)  lub  za  pośrednictwem  dodatkowych  centralek 
alarmowych (wersja z zasilaniem 12VAC/DC). Detektory mogą współpracować również z systemem 
tablic i/lub sygnalizatorów ostrzegawczych.

Detektor ELPEG.3.1 ma dwa niezależnie progi alarmowe: “ALARM 1” oraz “ALARM 2” kalibrowane 
na  etapie  produkcji  zgodnie  z  obowiązującymi  normami.  Układ  dodatkowo  wyposażony  jest 
w przekaźnik alarmowy “AWARIA” informujący o uszkodzeniu lub braku zasilania detektora.

Dodatkowe cechy eksploatacyjne urządzenia głowicy pomiarowej ELPEG.3 to:
• prosta powtórna kalibracja detektora przez wymianę płytki głowicy czujnika – skrócenie czasu 

rekalibracji,
• układ kompensowany termicznie - odporny na zmienne warunki pracy,
• estetyczna, udaroodporna obudowa z tworzywa sztucznego (ABS),
• możliwość łatwego podłączenia głowicy pomiarowej LPG do pracującego już detektora 

COMAG.3 (METAG.3) - wykrywanie programowe (złącze + przewód 1,5m w komplecie),
• komunikacja z urządzeniem programująco-diagnostycznym TURBOPROG, ułatwiającym 

przeprowadzanie przeglądów okresowych detektora.

Dodatkowe cechy detektora ELPEG.3.1 to:

 funkcja wezwania użytkownika do powtórnej kalibracji detektora po 3 latach od ostatniej 
kalibracji,

 prosta powtórna kalibracja detektora przez wymianę głowicy czujnika – skrócenie czasu 
rekalibracji,

 zabezpieczenie przed możliwością niepoprawnego założenia głowicy LPG,
 włącznik do załączenia wysokiego napięcia (ZAS),
 układ kompensowany termicznie - odporny na zmienne warunki pracy,
 estetyczna, wysoce udaroodporna obudowa z tworzywa sztucznego (ABS, poliwęglan),
 piętrowe, podwójne złącza umożliwiające wygodne i proste łączenie urządzeń w system 

“od detektora do detektora”,
 przycisk  “TEST”  kontrolujący  poprawność  elektrycznego  podłączenia  urządzenia  w 

systemie wentylacyjnym,
 komunikacja  z  urządzeniem  programująco-diagnostycznym  TURBOPROG, 

ułatwiającym przeprowadzanie przeglądów okresowych detektora.
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2. Parametry techniczne    
Tabela 1. Parametry techniczne detektorów ELPEG serii 3.

Lp. PARAMETR ELPEG.3.1 Głowica ELPEG.3

1. Zasilanie 230V AC / (12V AC na 
zamówienie), 50Hz

12VDC

2. Pobór mocy 4W 1W

3. Rodzaj czujnika półprzewodnikowy półprzewodnikowy

4. Mierzone gazy propan-butan (LPG) propan-butan (LPG)

5. Jednostka pomiarowa % DGW % DGW

6. Zakres pomiarowy 0 - 30 % 0 - 25 % postęp co 5%

7. Kompensacja 
temperaturowa

-20..+70°C -20..+70°C 

8. Dokładność ± 20% zmierzonej wartości w 
temp. -10..+40°C

± 20% zmierzonej wartości w 
temp. -10..+40°C

9. Gazy zakłócające pracę Wodór Wodór

10. Okres powtórnej kalibracji 36 miesięcy 36 miesięcy

11. Sygnalizacja optyczna Diody LED na głowicy: “ALARM” 
– czerwona; “AWARIA” - żółta; 

“ZASILANIE” – zielona; 
Diody LED na bazie; „INFO”- 

żółta; „ON”- zielona;

Diody LED: „ZASILANIE” - dioda 
zielona, „AWARIA” -

dioda żółta; diody „AWARIA” 
i „ALARM” detektora

COMAG.3 (METAG.3)

12. Wyjścia stykowe SPDT (obciążalność 
5A): niezależnie dla każdego 

alarmu i awarii

analogowe

13. Liczba progów 
alarmowych LPG

2 2 (ALARM1, ALARM2)

14. Obudowa obudowa: ABS RAL7035 / 
pokrywa: poliwęglan

ABS wysokoudarowy

15. Wytrzymałość temp. 
obudowy

-40 °C..+60°C (krótkoterminowo 
-40 °C..+80°C)

-40 °C..+60°C (krótkoterminowo 
-40 °C..+80°C)

16. Temp. pracy -10 °C..+50°C -10 °C..+50°C

17. Stopień ochrony IP44, IK08 IP44

18. Klasa ochronności    II Nie dotyczy

19. Klasa niepalności UL 746 C5 UL 746 C5

20. Masa 550 g 140 g

21. Warunki środowiskowe Użytkowanie zgodnie z: IEC60 
721-3-3

Użytkowanie zgodnie z: IEC60 
721-3-3

22. CE EMC 56/DL/III/10; LVD 
57/DL/III/10

EMC 2004/108/WE; LVD 
2006/95/WE
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3. Zasada działania    

Rys. 1. Widok ogólny detektora ELPEG.3.1* Rys. 2. ELPEG.3.1 po zdjęciu pokrywy.*

Rys. 3. Widok ogólny głowicy ELPEG.3. Rys. 4. ELPEG.3 po zdjęciu pokrywy.

* Rzeczywisty wygląd detektora, zwłaszcza liczba progów alarmowych, może różnić się nieznacznie od powyższych ilustracji, 
w zależności od wersji urządzenia.

3.1. Tryb pomiarowy       
Po podłączeniu detektora do napięcia zasilającego i załączeniu włącznika „ZAS” zapala się dioda 
LED „ON”, układ przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik – sygnalizuje to pulsująca żółta dioda LED 
“AWARIA”.  W  przypadku  głowicy  ELPEG.3  napięcie  zasilające  pobierane  jest  z  detektora 
nadrzędnego COMAG.3 (METAG.3)  układ przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik – sygnalizuje to 
pulsująca żółta dioda LED “AWARIA” w detektorze COMAG.3 (METAG.3).
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W czasie wygrzewania ignorowane są alarmy spowodowane przekroczeniem stężenia progowego 
LPG. Po wygrzaniu czujnika układ przechodzi w tryb pomiarowy. 

W przypadku,  gdy  po  włączeniu  zasilania  detektor  wykryje  awarię,  żółta  dioda  “AWARIA”  świeci 
w sposób ciągły.

UWAGA! Pełną sprawność pomiarową detektor uzyskuje po około 72 godzinach nieprzerwanego 
zasilania.

Przejście układu w tryb alarmowy następuje po przekroczeniu skalibrowanego stężenia progowego 
propan-butanu. Reakcję na alarm od momentu osiągnięcia stężenia progowego dla każdego z typów 
detektorów LPG opisano poniżej:

Tabela 2.  Sekwencja alarmowa detektorów ELPEG serii 3.

AKCJA ELPEG.3.1 ELPEG.3

 Aktywacja 
alarmu

na panelu czołowym detektora 
ELPEG.3.1 dioda „ALARM” świeci 
w sposób ciągły tak długo, jak długo 
stężenie LPG utrzymuje się powyżej 
progu alarmowego, 
styki COM i NO przekaźników A1/A2 
są w tym czasie zwarte; A1- próg 1; 
A2- próg 2; 

na panelu czołowym detektora 
COMAG.3 (METAG.3) dioda „ALARM” 
świeci w sposób ciągły tak długo, jak 
długo stężenie LPG utrzymuje się 
powyżej progu alarmowego, 
styki COM i NO przekaźników A1/A2 
są w tym czasie zwarte; A1- próg 1; 
A2- próg 2; 

Przewietrzanie dioda „ALARM” świeci w sposób 
ciągły przez 45 s od momentu 
przekroczenia stężenia LPG progu 
alarmowego,
styki COM i NO przekaźników A1/A2 
są w tym czasie zwarte; 

dioda „ALARM” świeci w sposób ciągły 
przez 45 s od momentu przekroczenia 
stężenia LPG progu alarmowego,
styki COM i NO przekaźników A1/A2 
są w tym czasie zwarte; 

Zwłoka czasowa Po spadku stężenia LPG poniżej 
progu alarmowego dioda „ALARM” 
pozostaje wyłączona przez 30 s 
nawet jeśli w tym czasie dojdzie do 
chwilowego zwiększenia stężenia 
LPG powyżej progu alarmowego
styki COM i NO przekaźników A1/A2 
są w tym czasie rozwarte; 

Po spadku stężenia LPG poniżej progu 
alarmowego dioda „ALARM” pozostaje 
wyłączona przez 30 s nawet jeśli w 
tym czasie dojdzie do chwilowego 
zwiększenia stężenia LPG powyżej 
progu alarmowego
styki COM i NO przekaźników A1/A2 
są w tym czasie rozwarte; 

Synchronizacja Przełączanie pomiędzy progami 
alarmowymi następuje 
z opóźnieniem 15 s jako 
zabezpieczenie przed załączeniem 
wysokiego biegu wentylacji bez 
rozruchu na niższym

Przełączanie pomiędzy progami 
alarmowymi następuje z opóźnieniem 
15 s jako zabezpieczenie przed 
załączeniem wysokiego biegu 
wentylacji bez rozruchu na niższym

3.2. Awarie detektorów      
W  czasie  pracy  detektora  wykonywana  jest  cykliczna  autokontrola  układu  w  celu  wychwycenia 
nieprawidłowości w działaniu urządzenia. Stany awaryjne sygnalizowane są za pomocą żółtej diody 
LED na panelu czołowym urządzenia.

UWAGA! Podczas prawidłowej pracy detektora styki COM-NO przekaźnika AWARII są zwarte. 

Rozróżnia się kilka sytuacji wywołujących stan alarmowy detektora:
Tabela 3. Awarie, ich przyczyny i sposoby rozwiązywania problemów.

 DIODA “AWARIA” PRZYCZYNA ALARMU ROZWIĄZANIE

Na panelu czołowym 
detektora ELPEG.3.1 nie 
świeci żadna dioda

Brak zasilania, przepalony
lub niezałączony bezpiecznik 
lub wyłączony włącznik „ZAS”.

Podłączyć/sprawdzić zasilanie, 
wymienić przepalony bezpiecznik. 
Załączyć włącznik „ZAS”.
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 DIODA “AWARIA” PRZYCZYNA ALARMU ROZWIĄZANIE

Na panelu czołowym 
głowicy ELPEG.3 nie 
świeci żadna dioda

Brak zasilania, brak 
podłączenia do urządzenia 
nadrzędnego.

Podłączyć/sprawdzić zasilanie.

Na panelu detektora 
ELPEG.3.1 świeci 
w sposób ciągły 

Przepalona grzałka czujnika, 
błąd pomiaru temperatury, brak 
kalibracji, źle zapięty 
bezpiecznik.

Sprawdzić bezpiecznik, jeśli awaria się 
utrzymuje, detektor należy wyłączyć 
z instalacji i odesłać do serwisu.

Na panelu detektora 
nadrzędnego COMAG.3 
(METAG.3) dla głowicy 
ELPEG.3 świeci 
w sposób ciągły 

Przepalona grzałka czujnika,
błąd temperatury, brak 
kalibracji.

Detektor należy wyłączyć z instalacji 
i odesłać do serwisu.

Pulsuje na panelu 
czołowym detektora 
ELPEG.3.1 lub na panelu 
czołowym detektora 
COMAG.3 (METAG.3) 
nadrzędnego dla głowicy 
ELPEG.3

Wezwanie do powtórnej 
kalibracji.

Po upływie 35 miesięcy od kalibracji 
głowicy (na miesiąc przed zalecaną 
wymianą głowicy), detektor generuje 
cyklicznie (przez 5min każdej 
rozpoczętej godziny) sygnał wezwania 
do powtórnej kalibracji. W takim 
przypadku należy skontaktować się z 
producentem lub serwisem w celu 
wymiany głowicy detektora na nową.

Wygrzewanie 90 s po 
włączeniu zasilania.

Po 90 s dioda zgaśnie samoczynnie

W przypadku podłączenia głowicy do detektora COMAG.3.3, informacja o awarii jest
wysyłana również do centralki DETCOM.3.

3.3. Tryb testowy     
Wciśnięcie i przytrzymanie do momentu pulsowania zielonej diody ZASILANIE przycisku “TEST” 
wewnątrz obudowy detektora ELPEG.3.1 lub wewnątrz obudowy detektora nadrzędnego 
w przypadku głowicy ELPEG.3, powoduje uruchomienie trybu testowego, który weryfikuje 
poprawność podłączenia elektrycznego samego urządzenia oraz instalacji. W przypadku instalacji z 
wykorzystaniem detektorów COMAG.3.3 (METAG.3.3), procedurę testową wywołuje się w centralce 
DETCOM.3 (DETCOM.3M). Przycisk „TEST” w detektorze nadrzędnym COMAG.3.3 (METAG.3.3) 
symuluje przekroczenie progów alarmowych CO (CNG) i LPG) .

UWAGA!  Zaleca się cykliczne i systematyczne testowanie detektora z wykorzystaniem 
powyższej funkcji w odstępach kwartalnych. Szczegóły w rozdziale 5: Eksploatacja i konserwacja
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4. Instalacja detektora    

4.1. Miejsce instalacji       
Przy wyborze miejsca instalacji detektorów należy uwzględnić następujące czynniki:

• Czujniki należy montować na ścianie, podporze, filarze i na wysokości ok. 30 cm nad 
posadzką, w miarę możliwości poza zasięgiem osób postronnych.

UWAGA! Należy pamiętać, że propan-butan jest gazem cięższym od powietrza!

• Dla typowego parkingu podziemnego należy przyjąć, iż pojedynczy detektor zabezpiecza 
obszar o promieniu do 10 metrów.

• Detektory należy montować w miejscach prawdopodobnej kumulacji gazu, uwzględniając 
sposób konstrukcji obiektu (przegrody, kotary).

• Detektory nie powinny być narażone na bezpośredni wpływ wody lub substancji chemicznych 
(np. środki czyszczące w czasie sprzątania obiektu).

• Detektory należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, 
deszczu i wiatru.

• Detektorów nie należy montować bezpośrednio nad źródłami ciepła (piece, nagrzewnice).
• Detektory nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i drgania.
• Detektory należy umieszczać z dala od źródeł silnego pola elektromagnetycznego.
• Montaż powinien odbywać się w miejscu umożliwiającym dokonywanie sprawdzeń i regulacji 

detektora, a także jego wymianę lub odłączenie.

4.2. Pozycja montażowa     
Montaż detektora ELPEG.3.1 zalecany jest tylko w pozycji pionowej z dwoma dławnicami kablowymi 
ku górze. Pozostałe pozycje są niewskazane. Detektor montuje się, korzystając z czterech otworów 
mocujących,  za  pomocą  kołków  rozporowych  Ø6.  Do  pozycjonowania  otworów  można  użyć 
schematu montażowego z tylnej strony opakowania.

Rys. 5. Wymiary detektora ELPEG.3.1
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Montaż głowicy ELPEG.3 zalecany jest tylko w jednej pozycji – pionowej, z dławnicą kablową ku 
górze. Pozostałe pozycje są niewskazane. Detektor montuje się, korzystając z czterech otworów 
mocujących, za pomocą kołków rozporowych Ø4.

Rys. 6. Wymiary detektora ELPEG.3

UWAGA! Otwory  wlotowe  czujnika  zabezpieczone  są  etykietą  foliową.  Folia  zapobiega 
przedostawaniu się oparów gazów zakłócających do czujnika. Folię należy usunąć po wykonaniu 
wszelkich prac konserwacyjnych i instalatorskich, a przed uruchomieniem instalacji detekcji LPG.

4.3. Podłączenie do instalacji     
Instalację  zasilającą  i  sterującą  detektorów  należy  wykonać  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami 
wykonywania instalacji  AKP. Instalacja powinna być wykonana zgodnie  ze schematem podłączeń 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Przewody należy instalować tak, aby 
chronić je przed uszkodzeniami. Zaleca się montaż w korytach kablowych.

Przykładowe sposoby podłączenia do instalacji znajdują się na końcu dokumentacji.

UWAGA! Wszystkie  czynności  związane z  podłączaniem detektorów należy  wykonywać  przy 
wyłączonym napięciu zasilającym!
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Tabela 4. Zalecane rodzaje i długości przewodów.

DETEKTOR RODZAJ PRZEWODU DŁUGOŚĆ PRZEWODU

ELPEG.3.1 Lappkabel LIYY 5x1,5 (minimum) 500 m (podłączenie do szafy 
sterowniczej)

ELPEG.3 Lappkabel LIYCY 4x0,75 150 cm (standard)

Rys. 7. Podłączenie równoległe detektora ELPEG.3.1. 

Rys. 8. Podłączenie szeregowe detektora ELPEG.3.1. 
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Możliwe są dwa typy połączeń styków alarmowych i awarii w detektorach ELPEG.3.1. Pierwszym jest 
połączenie równoległe. Połączenie takie pozwala zredukować ilość przewodów do minimum, nie daje 
natomiast  możliwości  wykrycia  zaniku  zasilania  na  detektorach.  Drugim  typem  jest  połączenie 
szeregowe. Połączenie takie wymaga min. 8 przewodów dla dwóch progów detekcyjnych LPG, daje 
natomiast możliwość wykrywania zaniku zasilania detektora oraz przerwania przewodu sygnałowego. 
Dopuszczalne  jest  połączenie  mieszane,  wymaga  jednak  zwiększenia  ilości  przewodów 
podłączeniowych  do  min.  6  dla  dwóch  progów  detekcyjnych  LPG.  Zalecane  jest  połączenie 
mieszane: równoległe dla styków alarmowych i szeregowe dla styków awarii (patrz rys.13).

Rys. 9. Schemat podłączenia głowicy ELPEG.3 do nadrzędnego detektora COMAG.3.

Rys. 10. Przykładowe połączenie głowicy ELPEG.3 do instalacji detekcji CO z detektorami COMAG.3.3.

Po podłączeniu głowicy ELPEG.3 do urządzenia nadrzędnego, przyjmuje ona jego adres (dotyczy 
współpracy z detektorami COMAG.3.3 (METAG.3.3) wyposażonymi w moduł komunikacji RS485).
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4.4. Kontrola działania detektorów i toru alarmowego     
Przed kontrolą należy upewnić się, że:

 detektor ELPEG.3.1 jest prawidłowo zasilany (na głowicy świeci zielona dioda LED, a 
na bazie zielona), 

 głowica ELPEG.3 jest prawidłowo zasilana (świeci zielona dioda LED),
 zakończyła się faza wygrzewania czujnika (żółta dioda AWARIA wygaszona),
 stężenie  LPG  w  dozorowanym  pomieszczeniu  nie  przekracza  wartości  progowych 

(dioda ALARM wygaszona);

Aby  zweryfikować  poprawność  pracy  detektora  należy  wygenerować  stany  alarmowe.  Można  to 
zrobić w następujący sposób:

 Wypuszczamy dużą ilość gazu  z zapalniczki  w pobliżu otworów wlotowych czujnika 
i odczekujemy chwilę do momentu wygenerowania stanu alarmowego,

 po usunięciu źródła propan-butanu stany przekaźników alarmowych i diod LED wracają 
do stanu normalnego,

 po  pozytywnym  zweryfikowaniu  poprawności  pracy  detektora  należy  przeprowadzić 
kontrolę  toru  alarmowego  uruchamiając  tryb  testowy  detektora  zgodnie  z  p.  3.3 
niniejszej dokumentacji,

 za  pomocą  urządzenia  TURBOPROG  można  sprawdzić  progi  załączania 
poszczególnych alarmów;

Jeśli  wszystkie  alarmy  zostały  wygenerowane  (AWARIA,  ALARM)  i  spowodowały  spodziewaną 
reakcję  instalacji  wentylacyjnej  i  alarmowej  (załączenie  wentylatorów i  tablic  ostrzegawczych itp.) 
zgodnie z założeniami, można uznać, iż detektor jest sprawny i prawidłowo podłączony.

UWAGA! Pomiar  stężenia  gazu odbywa się  na zasadzie  dyfuzji.  Testowanie czujników przez 
rozpylanie gazów z pojemników pod ciśnieniem bezpośrednio w światło czujnika jest zabronione, 
gdyż może prowadzić do zakłócenia pomiarów lub nawet uszkodzenia czujnika.
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5. Eksploatacja i konserwacja    
Należy pamiętać,  że wszystkie czujniki  półprzewodnikowe są elementami podatnymi na starzenie 
i wpływ środowiska (podlegają procesowi nasycania gazem wykrywanym). Z  tego względu należy 
pamiętać o ich systematycznej konserwacji i przeglądach, jak również o rekalibracji. Brak rekalibracji 
zgodnie ze wskazaniem czujników spowoduje utratę gwarancji.

Ze względu na specyfikę działania instalacji oraz poziom zastosowanych rozwiązań technicznych dla 
utrzymania pełnej sprawności i wydajności zaleca się przeprowadzanie czynności serwisowych w re-
gularnych odstępach czasowych:

I. PO KAŻDEJ PRACY SERWISOWEJ:
A. optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń,
* brak uszkodzeń mechanicznych,
* brak zarysowań, farby na obudowie, pochlapane farbą detektory należy oczyścić denaturatem za-
klejając uprzednio otwory wlotowe czujnika
* poprawny stan sygnalizacji optycznej LED (zapalona dioda zasilania, wygaszone
pozostałe diody - o ile nie został wygenerowany alarm),
B. kontrola poprawności zasilania detektorów/centralki
* przewody zasilające/komunikacyjne nieuszkodzone
* dławiki poprawnie skręcone, zaślepki w niewykorzystanych dławikach w detektorach
* załączona dioda zasilania (zielona)
C. sprawdzenie drożności otworów wlotowych w detektorach, w razie konieczności udrożnienia nale-
ży zdjąć dekiel urządzenia, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia czujnika i udrożnić otwory sprężonym 
powietrzem przedmuchując je od wewnątrz pokrywy.

II. RAZ NA KWARTAŁ
A. optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń – jak wyżej
B. kontrola poprawności zasilania urządzeń – jak wyżej
C. sprawdzenie drożności otworów wlotowych detektorów – jak wyżej
D. test elektryczny toru detekcyjnego: dla detektorów ELPEG.3.1. i ELPEG.3 za pomocą przycisku 
TEST pod pokrywą urządzenia. Szczegóły w rozdziale 3.3 Tryb testowy.
UWAGA: Zaleca się, aby test przeprowadzać w momencie najmniejszego natężenia ruchu w garażu, 
aby nie wywoływać nadmiernego zaniepokojenia wśród jego użytkowników (uruchomienie sygnaliza-
cji ostrzegawczej). Załączanie toru alarmowego detektora powoduje załączenie wentylatorów w danej 
sekcji. Testy należy przeprowadzać z należytą ostrożnością, aby nie narazić wentylatorów na przecią-
żenia.
III. RAZ NA ROK
A. optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń – jak wyżej
B. kontrola poprawności zasilania urządzeń – jak wyżej
C. sprawdzenie drożności otworów wlotowych detektorów – jak wyżej
D. test elektryczny toru detekcyjnego – jak wyżej
E. prosty test gazowy toru detekcyjnego (np. zapalniczka).
Poziomy reakcji można sprawdzić za pomocą urządzenia diagnozująco-programującego
TURBO-PROG.
IV. RAZ NA 3 LATA
A. optyczna kontrola poprawności wyglądu urządzeń – jak wyżej
B. kontrola poprawności zasilania urządzeń – jak wyżej
C. sprawdzenie drożności otworów wlotowych detektorów – jak wyżej
D. test elektryczny toru detekcyjnego – jak wyżej
E. prosty test gazowy toru detekcyjnego – jak wyżej
F. rekalibracja głowic; upływ terminu sygnalizowany lokalnie pulsującą diodą AWARIA w detektorach. 

Przeprowadzone czynności konserwacyjne należy udokumentować protokołem. Brak przeprowadze-
nia takich czynności  skutkuje utratą gwarancji.  Rekalibracja jest  czynnością serwisową nie objętą 
gwarancją. 
Do przeprowadzenia kontroli działania detektora/systemu obliguje również praca detektora w szcze-
gólnych warunkach tj.: w dużym stężeniu gazów lub par cieczy, niskiej lub bardzo wysokiej temperatu-
rze, w wysokim zapyleniu, po pracach remontowych mogących mieć wpływ na działanie detektora; po 
długim okresie braku zasilania urządzeń (ponad 3 miesiące).
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UWAGA! Na  czas  prowadzenia  prac  remontowych,  malowania,  impregnacji  itp.  wszystkie 
detektory  należy  szczelnie  osłonić  folią.  Po  całkowitym  wyschnięciu  powłok  malarskich  i 
przewietrzeniu pomieszczenia, należy usunąć osłony foliowe. Nie odłączać zasilania urządzeń.

W celu ułatwienia powtórnej kalibracji i zmniejszenia jej kosztów w detektorach ELPEG.3.1 zastoso-
wano wymienną głowicę czujnika a w głowicach ELPEG.3  zastosowano wymienny element pomiaro-
wy. Rekalibracja polega na wymianie głowicy na nową z nowo skalibrowanym i wygrzanym czujni-
kiem. Zaleca się przeprowadzanie rekalibracji przez autoryzowany serwis, gdyż nieumiejętne obcho-
dzenie się z częściami zamiennymi może grozić uszkodzeniem głowicy lub detektora. Dostawa skali-
browanych na nowo głowic nastąpi po uprzednim kontakcie z producentem i ustaleniu szczegółów 
wymiany – metoda ta nie wymaga wyłączania działającej instalacji.

UWAGA! Demontaż  i  montaż  głowic  detektora  ELPEG.3.1  należy  przeprowadzić  przy 
wyłączonym zasilaniu urządzenia (wyłączenie włącznika „ZAS”). Przy demontażu głowicy należy 
chwycić głowicę palcami za brzegi płytki drukowanej i ostrożnie ściągnąć ją z mocowania ruchem 
prostopadłym do obudowy w kierunku od detektora. Nie należy demontować głowicy trzymając za 
czujnik, gdyż grozi to jej uszkodzeniem!

 
Rys. 11. Demontaż głowicy detektora ELPEG.3.1

 

Nie wyrzucaj do śmieci!
Ten symbol oznacza, że pod żadnym pozorem urządzeń nie należy wyrzucać do zwykłych koszy 
na śmieci. Należy je oddawać do specjalnych punktów zbierania zużytego sprzętu elektronicznego.
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6. Schematy elektryczne  

Rys.12. Przykładowy schemat podłączeń detektorów  ELPEG 3.1 – alarmy i awaria podłączone równolegle
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Rys.13. Przykładowy schemat podłączeń detektorów  ELPEG 3.1 – alarmy podłączone równolegle, awaria szeregowo.
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