
B12-CO-B3 sorozat     

Szénmonoxid jelző / riasztó 

1xOn/Off kimenet (választható), RS485 (választható) 

Három színű háttérvilágítás, fali és asztali kivitel
 

 

 Valósidejű szénmonoxid-érzékelő és szénmonoxid-riasztó

 Hőmérséklet és páratartalomkijelző (opció)

 Két CO-szint kijelzése 

 Három színű LCD háttérvilágítás 

 Ventilátor vezérlésére 1 x on/off relékimenet

 Magas műszaki tartalom, elegáns  megjelenés, az Európai Unió szabványainak megfelel

 Fali és asztali kialakítás 

 

 

 Jellemzői 

 Valós idejű szénmonoxid-mérő, 0~500ppm

mérési tartományban. 

 Félvezető szenzor 5 év élettartammal. 

 A CO-szintnek megfelelő 3 színű (zöld/sárga/vörös)

 LCD háttérvilágítás  

Hőmérséklet és páratartalomkijelzés (opció)l 

 Előre beprogramozott első és második  riasztási   

szint CO jelzésére / hangjelzéssel riaszt  

 1xOn/Off relé kimenet a ventilator bekapcsolására, 

 a készülék kikapcsolására, egyéb riasztásra  

A relévezérlés kapcsolására 4 beállítási szint 

 Modbus RS–485 kommunikációs interfész (opció) 

15 KV antisztatikus védelem, független címbeállítás

Irodai és háztartási célra kialakított forma 

 Biztonság, elegancia, magas technikai szinvonal

a termosztát elmaradhatatlan kiegészítője 

 220VAC vagy 24VAC/VDC  azaz a hálózatról

vagy a riasztórendszerről/ épületgépészeti 

hálózatról működtethető

 Fali vagy asztali kivitel 

 CE-megfelelés  

 

   

 Felhasználás 

A szénmonoxid színtelen, szagtalan, mérgező gáz, a   levegőnél könnyebb, ezért a szobák légterének a felső-

részében helyezkedik el. A tüdőben könnyen, gyorsan felszívódik, a hemoglobinhoz kötődve megakadályozza annak 

oxigénfelvételét, és így a sejtek oxigénellátását blokkolja. A tüzelő tökéletlen égésekor keletkezik a vízmelegítőkben, 

kazánokban és más fűtőberendezésekben.

A B12-CO szénmonoxid-jelző alkalmas a beltéri szénmonoxid mellett a hőmérséklet és a páratartalom mérésére

is és relékimenete segítségével bekapcsolhatja a ventiátort, kikapcsolhatja a fűtőberendezést, riaszthat.  

A Modbus RS-485 kommunikációs interfészel épületi rendszerbe szervezhető (DDC/PLC) ill. PC-vel összeköthető.     

 Háztartási és tiszta ipari környezetbe, kazánterekbe 

 Földalatti autóparkolókba,  

családi és társasházak garázsába 

 Fagyasztókhoz, illetve mindazon helyekre,

ahol szénmonoxid-veszély áll fenn.
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Fali kivitel  Asztali kivitel 

Indoor Air Quality Beltéri Levegőmonőség Kft.



 

 Specifikációk: 

 

0

 

1x relé kimenet a ventilátor vezérlésére, egyéb riasztásra vagy a készülék

 kikapcsolásához  maximális kapcsolási áramerősség 3A 

LCD kijelő háttérfénye

Zöld   — optimális levegőminőség                    

Sárga — 1. riasztási szint átlépésekor             

Vörös —-2. riasztási szint átlépésekor                 

Az adatforgalom sebessége: 19200bps  

15KV antisztatikus védelem, 3 független alapcím  

Működési feltételek -20~60 °C  (-4~140 °F )/ 0~ 95% RH 

 (-40 194 )/ 5~ 95% RH 

2
 

Minőségbiztosítás                                ISO 9001 

 
 
 Modell választék 

 

B12-CO-B3/1 X  Y Z-X1 X2  

 

3- LCD 3 színű háttérvilágítással 1-  LCD nélkül 

X-0 (érintőkapcsoló nélkül, egyenáramú csatlakozó bemenet nélkül) 

  1 (érintőkapcsolóval, ) egyenáramú csatlakozóval és hálózati adapterrel

  3 (érintőkapcsolóval,  egyenáramú csatlakozóval, hálózati adapterrel) 

4 (1xOn/Off kimenettel, érintőkapcsolóval, egyenáramú bemenet nélkül) 

  5 (1xOn/Off kimenettel, érintőkapcsolóval, egyenáramú bemenettel, hálózati adapterrel) 

Y-0 (beépítőelem nélkül) 

  1 (fali tartóval) 

  2 (fali és asztali tartóval)  

Z-A(230VAC) 

   C  (9~24VAC/VDC tápfeszültség, hálózati adapterrel) 

X1-0 (hőmérséklet- és páratartalommérő nélkül) 

1 (hőmérséklet- és páratartalomkijelzés) 

CO gázérzékelő 

Hőmérséklet-szenzor (opció)

Gázszenzor 

Páratartalom-érzékelő  (opció)

Tápfeszültség

Teljesítményfelvétel 

Bemelegedési idő 

CO mérési tartomány 

A kijelző felbontása 

CO beállítás felbontása 

A hőmérsékletmérés méréstartománya 

A páratartalom-mérés méréstartománya

Félvezető  

NTC 5K 

HS sorozatú kapacitív szenzor

9~24VAC/VDC, 230VAC 

36 óra (első alkalommal), 10 perc (normál működés)  

500ppm vagy a kívánt érték

0.1ppm 

0.1ppm 

70 °C

99 %RH           

Figyelmeztető riasztás Előre beállított 2 érték  

Modbus RS485 Interfész (opció) 

Tárolási feltételek 90°C / 5 ~ 95% RH

190g Nettó tömeg 

Méretek 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) 

Beépítési méretek Asztali vagy fali kivitel (65mm×65mm or 85mmX85mm vagy 2”×4” kötöző doboz) 

Vezetékezési méret Vezetékek <1.5mm 

-40~

A riasztás az előre beállított CO érték átlépésekorRiasztó

Relé kimenet  (opció)

Műszerház

Európai Uniós megfelelés CE 

PC/ABS tűzálló, IP30 védelem 

2.8 W 

0 ~

0 ~

2

1mp Jelfrissítés

CO szénmonoxid



X2-0 ( RS485 interfész nélkül) 

1 (Modbus RS485 interfész)  

 

 

 Beépítés és méretek 
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