
PNI V-02
Gas emergency cut-off solenoid valve

Gázkioldó mágnesszelep
Awaryjny gazowy zawór elektromagnetyczny

Electrovalva de gaz

EN User manual 2

HU Használati utasítás 4

PL Instrukcja obsługi 6

RO Manual de utilizare 8

https://www.metroman.hu/termekek/Szen-Monoxid-CO-Fust-Gaz-riaszto/


HU

4

GÁZSZELEP LEÍRÁS

  

A gázszelep biztonságos megoldást nyújt azáltal, hogy megállítja a gázt szükség esetén. A szelep 
csaltakoztatható a gázérzékelő készülékhez vagy tűzriasztó áramkörhöz annak érdekében. 
A szelep egy automatikus zárórendszerrel rendelkezik 9-12 V bemeneti feszültség érzékelése esetén. Engedje 
fel a vörös gombot a gáz szabad áramlásának engedélyezéséhez.

GÁZSZELEPPEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Zárt mód Áramerősség által vagy manuálisan

Bekapcsolási mód Kézileg a vörös gomb felengedésével

Anyag Bronz ötvözet

P max 100 kPa

Kapcsolat ø3/4”

Feszültség DC 9 ~ 12 V (Impulzív)

Zárási idő (Riasztás esetén) < 1 sec.

Működési hőmérséklet -10°C ~ +50°C

   HASZNÁLATI INSTRUKCIÓK

1. A szelep két módon használható: 
a) Elektromos impulzus 1 másodperc alatt  (9 - 12V c.c.)
b)A vörös gomb megnyomása által (elsőként távolítsa el a műanyag védőburkolatot).
A működés után a gázszelep zárt állapotban marad. 

MEGJEGYZÉS: A védőburkolatnak a helyén kell maradjon a szelep használata közben.

2. Zár szelepállás esetén húzza fel a vörös gombot függőlegesen felfelé a szelep kinyitásához. A szelep nyitva 
marad.
3. Az elektromos szelep automatikusan zárul bemeneti jelzés esetén. Ha ez nem történik meg, lépjen 
kapcsolatba a gyártóval vagy a forgalmazóval.
4. Miután a szelep zárt állásban van, gáz telepítési vizsgálat kerül kivitelezésre. Figyelmesen bánjon a 
szeleppel az újraindítás során.

AJÁNLOTT TELEPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

1. A szelep csak szakképzettséggel rendelkező személy által telepíthető.
2. A szelepet a fő gázcsőre kell telepíteni. 
3. A szelepet a gázáramlással megfelelő irányban, a jelöltek szerint kell telepíteni. A tekercsnek nem szabad 
arccal lefelé telepítve lenni. A szelepet vízszintesen és függőlegesen is lehet telepíteni.
4. A szelep irányító vezetéteket megfelelően kell csatlakoztatni. A fehér vezeték a pozitív és a Fekete pedig 
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negatív. Nem megfelelő csatlakoztatás esetén rövidzárlat kockázata állhat fent. 
5. A gázszelep karbantartási munkálatai során- mint például takarítás- a gáz szelepet le kell bontani a hibák 
elkerülése érdekében.
6. Nyomáspróba során a szelepet nyitott helyzetben kell tartani. 
7. A szelepnyílás gomb egyenlő nyomás esetén függőlegesen felhúzható. (kimenet és bemenet).
8. Ellentétes polaritás és a nem megfelelő feszültség sértheti a szelep mágneses tekercsét.
9. A szelepet ajánlott gázérzékelővel együtt használni. A kapcsolat plug & play típusú (csatlakoztassa az 
aljzatot), változtatás nélkül. 

      

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A rozsdásodás megelőzése érdekében távolítsa el a csavarokat, ha azok vízzel vagy bármilyen kémiai 
anyaggal kapcsolatba léphetnének;
2. Külső telepítés esetén ajánlott az eszközt a külső környezeti hatásoktól -mint például víztől- védeni. 
3. Az átlátszó burkolat védelemként szolgál a vörös gomb véletlenszerű megnyomása ellen.  

A GÁZSZELEP ÉS GÁZÉRZÉKELŐ CSATLAKOZTATÁSA

A gázérzékelő csatlakoztatása végrehajtható a csatlakoztatás és indítás (plug & play) kapcsoló segítségével.  
Both products can
be adapted for other valves / sensors if changing the connections system. Mindkét termék alkalmazható 
szelepekhez/ érzékelőkhöz a kapcsolati rendszer megváltoztatásának esetében. 

Cable recommendations:
1. Cable type: two-wire, 2 x 0.3 mm² or higher
2. Cable length < 20 meters
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