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CO/kulilte gasalarm
ET-GasGuard-II er en nyudviklet CO/kulilte alarm. Vi havde en CO/kulilte gassensor til ET-999 som en
option enhed, så da ET-999 skulle udgå og vi samtidig har set et stigende ønske fra jer kunder om en
CO/Kulilte gassensor, var det naturligt, at vi fulgte i samme spor som ET-GasGuard-I og også udviklede en
CO/kulilte gassensor. Vi har nu to enheder, der fungerer uafhængig af hinanden.
Med ET-GasGuard-II har vi – som med ET-GasGuard-I - forsøgt at holde det så simpelt som muligt uden at
give køb på samme høje sikkerhed som vi havde med ET-999/ET-69.
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ET-GasGuard-II er ikke større end musen til din PC. Du tilslutter USB ledningen til en jævnspænding
mellem 7-20 volt. Såfremt din omformer ikke giver en ”ren” jævnspænding, kan du klare det med en
spændingsstablisator (Fig.1). USB stikket sættes i ET-GasGuard-II. Når spændingen er tilsluttet, går der 300
sekunder, hvor gassensoren kalibreres, og så er ET-GasGuard-II klar. Når den grønne LED lyser, testes der
for CO/kulilte gas, og når den grønne LED blinker spares der strøm, og der testes ikke for gas i 60/90 sek.
Ved gasalarm hyler enheden, og det røde alarmfelt lyser op. Ved fejl eller lav spænding (5 volt) bibber ETGasGuard-I, og den gule LED lyser.
ET-GasGuard-II er testet på CO/kulilte gas:
Alarm level: 150ppm±50ppm
Montering:
Placer altid din ET-GasGuard-II ca. 10cm under loftet, da CO/kulilte gas er lettere end luft.
Husk! CO/kulilte gas er en dødelig gas, der er både smags- og lugtløs. Du må IKKE forveksle den
dødelige CO/kulilte gas med den mere harmløse CO2 gas.
CO/Kulilte gassens påvirkning af en voksen person:
200ppm:
Hovedpine og kvalme efter 2-3 timer
400ppm:
Hovedpine og kvalme inden for 2 timer, livstruende efter 3 timer
800ppm:
Hovedpine og kvalme inden for 45 minutter, fører til død efter 2-3 timer
1600ppm:
Hovedpine og kvalme inden for 20 minutter, fører til død efter 1 time
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