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1. Přípojky

K připojení použijte vhodný, špičatý nástroj (např. špičku propisky) a vyvíjejte lehký tlak 

(max 1 kg). Připojovací kabel může mít průřez 0,2 - 0,75 mm2, obsažený kabel má 0,5 mm2. 

Konce kabelů by měly mít odizolovaných 7 - 9 mm. Koncovky kabelů nepocínujte a nechte 

tak, jak jsou.

DIP OFF ON

1 Maximální hlasitost Snížená hlasitost

2
Zelená LED dioda v normálním provozu 
pulzuje

Zelená LED dioda v normálním provozu svítí 
konstantně, ale ztlumeně

3
Output
SIR+

Žádný alarm: 0 V
Alarm propan / butan / narkotické plyny: 
30s 12 / 24 V
Alarm při CO: 2 x 10s 12 / 24 V

Žádný alarm: 0 V
Alarm: 12/24 V po celé trvání alarmu (funkce je 
myšlena pro vibrační podložku, majáky nebo 
ventilátor)

4
Output
SIR+

Pokud je dip 4 vypnutý, pak viz funkce dip
Žádný alarm: 0 V
Alarm: 0 V po celé trvání alarmu (funkce
myšlena pro ovládání ventilu)

5

Varování propan / butan a narkotické plyny 
při nízké koncentraci (standard)

Varování propan / butan a narkotické plyny dle 
norem DIN EN 50194-1, DIN EN 50194-2

6
Není využito

7
Není využito

8
Není využito

2. Dip přepínače
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3. Správné užívání

4. Přípojka KL15 (zapalování)

Přípojka slouží k připojení zapalování (KL 15) k alarmu. Pokud na přípojce je napětí, 

pak je G.A.S.-pro III (CO) ztlumený. Tzn., že není žádný signál k WiPro III / CAS III, 

žádný akustický signál z interního piezo a žádné ovládání výstupu sirény (Output 

SIR+). Stavová LED značí případný alarm (viz stručný návod).

Správné užívání Nesprávné užívání

Berte ohled na to, aby v dosahu byl vhodný 
zdroj napětí.

Nemontujte přístroj a dodatečné externí senzory 
naproti zdrojům tepla.

Dodržujte bezpečný odstup alespoň jednoho 
metru od baterií ke koupelně.

Kabel externího senzoru lze prodloužit na 
maximálně 7 metrů délky.
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5. Režim pauzy G.A.S.-pro III

Chcete-li vědomě ztlumit plynový alarm, např. při vaření, stačí jedno krátké zmáčknutí 

tlačítka na alarmu. Zazní dvojí tón (vysoký, pak hluboký) a přístroj bude ztlumen na 

60 minut. Tzn., že není žádný signál k WiPro III / CAS III, žádný akustický signál z 

interního piezo a žádné ovládání výstupu sirény (Output SIR+). Stavová LED značí 

případný alarm (viz stručný návod). Alarm se po 60 minutách vrátí do běžného provozu. 

Zazní dvojí tón (hluboký, pak vysoký). Předčasné zmáčknutí tlačítka rovněž uvede 

alarm do běžného provozu. Při příliš vysoké koncentraci oxidu uhelnatého (pouze u 

G.A.S.-pro III CO) má alarm přednost a piezo se nevypne.

6. Varování při nízkém napětí

7. Varování přehřátí

Pokud provozní napětí spadne pod 11,1 V, zazní 3krát během jedné minuty 3 tóny. Na

spárovaném WiPro III / CAS III rovněž zazní akustický signál “slabá baterie”. Přístroj

se následně vypne, aby předešel vybití baterie. Pokud se obnoví provozní napětí,

musí přístroj být nově zapnut.

Pokud teplota v přístroji překročí 60°C, vydá přístroj akustické varování (stoupající, pak

klesající tón) a stavová LED problikne ve všech barvách (červená, zelená, magenta, 

modrá, žlutá, tyrkysová). Spárovaná WiPro III / CAS III nevydá žádný signál.
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8. Chyba senzoru

Pokud senzor během provozu zaznamená nesmyslné naměřené hodnoty, vydá přístroj 

akustické varování (1 tón za vteřinu) a statusová LED senzoru zabliká žlutě. Přístroj 

musí být zaslán do Thitroniku.

9. Životnost senzoru

Senzory G.A.S.-pro III CO a externí CO senzor mají datum spotřeby. To naleznete na 

typovém štítku produktu pod názvem “Exp. Date”. Senzor by po dosažení tohoto data 

měl být neprodleně nahrazen (je nutná výměna skrze Thitronik), pokud dříve nebyla

oznámena chyba senzoru.

10. Ikony

interní senzor externí senzor



11. Vrtací šablona
(G.A.S.-pro III CO)
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Přiložit ke stropu



11. Vrtací šablona
(G.A.S.-pro III)
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Přiložit k podlaze


