
Ανιχνευτής γκαζιού  Sicurgas  P87 
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Γενικά χαρακτηριστικά:  
Ο ανιχνευτής Sicurgas P87 είναι μια ασφαλής συσκευή η οποία περιέχει ένα πολύ ένα 

ευαίσθητο αισθητήριο το οποίο ανιχνεύει φυσικό αέριο και αέριο πόλης (γκάζι) που βρίσκεται 
στο περιβάλλον.  
Το κόκκινο LED δηλώνει ανίχνευση αερίου. 
Το κίτρινο LED δηλώνει βλάβη του αισθητηρίου. 
Το πράσινο LED δηλώνει ότι ο ανιχνευτής είναι σε λειτουργία  
 
 

Τοποθέτηση του SICURGAS: 
Τοποθετείται σε μία απόσταση από 1m μέχρι και 4m από τη συσκευή γκαζιού. Μία θέση η 
οποία επιτρέπει την μέγιστη ανακύκλωση του αέρα. 

Το Sicurgas P87 για φυσικό αέριο και αέρια πόλης (αέρια ελαφρύτερα από τον αέρα) πρέπει να 

τοποθετηθεί σε ύψος περίπου 30cm από την οροφή. 
 
Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση του  

 πίσω ή κάτω από τοίχους ή ράφια τα οποία μπορούν να εμποδίσουν την ανακύκλωση 
του αέρα μέσα στο δωμάτιο. 

 κοντά σε μονάδες κλιματισμού (ελάχιστη απόσταση 2m). 
 πάνω από φούρνους ή συσκευές ατμού. 
 σε μέρη όπου υπάρχει περίπτωση επαφής με νερό, σε νεροχύτες, κλπ. 

 
 

Συνδεσμολογία: 
  
Με συνεχώς ενεργοποιημένο ρελέ για τον  
έλεγχο μιάς κανονικά κλειστής βαλβίδας (n.c.)  
 
Η ροή του αερίου θα σταματήσει σε περίπτωση που: 
- παρατηρηθεί αύξηση συγκέντρωσής του στο αισθητήριο 
- διακοπεί η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ ανιχνευτή & βαλβίδας 
 
 
 
Με ενεργοποιημένο ρελέ μόνο όταν υπάρξει 
συγκέντρωση αερίου για τον έλεγχο μιάς κανονικά 
ανοιχτής βαλβίδας (n.o.) 
 
Η ροή του αερίου θα σταματήσει σε περίπτωση που  
παρατηρηθεί αύξηση συγκέντρωσής του στο αισθητήριο 



 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:   

Το Sicurgas P87 τροφοδοτείται με 220/230V  50Hz. Στην πρώτη on-off μετατροπή και μετά 

από κάθε διακοπή ρεύματος, ο ανιχνευτής Sicurgas ξεκινά μία μικρή διαδικασία 
σταθεροποίησης διάρκειας 5 λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της σταθεροποίησης 
αναβοσβήνουν εναλλακτικά το πράσινο και το κόκκινο LED για να δηλώσουν  ότι η συσκευή 
δεν είναι έτοιμη ακόμη για την ανίχνευση αερίου πόλης. 
 
Κίτρινο LED: 
Στη συνέχεια  πατάμε το test κουμπί όπως φαίνεται  
στη φωτογραφία και πραγματοποιείται μία διαδικασία  
αυτοελέγχου κατά τη διάρκεια της οποίας ανάβει το  
κίτρινο LED και κόκκινο LED εναλλακτικά για ένα λεπτό 
και ελέγχονται όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα  της συσκευής. 
Ο συναγερμός ενεργοποιείται και ταυτόχρονα  
ενεργοποιείται το εσωτερικό ρελέ. 
 
 
 
Κουμπί σίγασης: 
Η παρουσία διαφόρων αερίων όπως αιθύλιο, οινόπνευμα, καπνοί μπορούν να ενεργοποιήσουν 

τη συσκευή Sicurgas. Για παράδειγμα εάν χρησιμοποιηθεί κρασί κατά τη διάρκεια μαγειρέματος 

φαγητού , είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. 
Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους προβλήματα ο ανιχνευτής είναι εξοπλισμένος με ένα 
κουμπί σίγασης το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί τραβώντας ένα σκοινί το οποίο υπάρχει 
επάνω στη συσκευή. 
 
Μετά την ενεργοποίηση του κουμπιού σίγασης θα υπάρξουν 10 λεπτά όπου η σειρήνα δεν θα 
χτυπήσει και το κόκκινο και το πράσινο  LED θα αναβοσβήνουν εναλλακτικά. Μετά από αυτά τα 
10 λεπτά ο ανιχνευτής επανέρχεται σε κανονική λειτουργία. 
 
 
 
 
 
 


