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Czujnik CO2
AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Czujnik s∏u˝y do rejestracji dwutlenku w´gla (CO2) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO2w
powietrzu jest wskaênikiem dowodzàcym jakoÊci powietrza w pomieszczeniu. Im wi´ksza zawartoÊç CO2, tym gorsze
powietrze w pomieszczeniu.

2. W∏aÊciwoÊci
•

Gaz CO2 posiada udzia∏ obj´toÊciowy ok. 0,034 % w Êwie˝ym powietrzu jako wskaênik oceny
powietrza pomieszczenia.

•

Koncentracja 0,1 % (1000 ppm) jest wartoÊcià granicznà pomieszczeƒ wewn´trznych.

•

Maksymalna koncentracja na stanowisku pracy wynosi 5000 ppm.

•

Pozosta∏e wartoÊci graniczne:
skutki

Êmiertelne dla cz∏owieka
gaÊni´cie Êwieczki
st´˝enie jak w powietrzu wydychanym przez cz∏owieka
maksymalne st´˝enie w miejscu pracy (wartoÊç MAK)
niew∏aÊciwie przewietrzona sypialnia
uczucie nieÊwie˝ego powietrza
atmosfera zewn´trzna

Sk∏ad Êwie˝ego powietrza
Gaz
Azot
Tlen
Argon
Dwutlenek w´gla

N2
O2
Ar
CO2

Udzia∏ obj´toÊciowy
78,08 %
20,95 %
0,93 %
340 ppm

3. Monta˝
 UmieÊciç czujnik CO2 w zasi´gu komputera.
 Unikaç przeciàgów.
 Unikaç bezpoÊrednio wydychanego powietrza.
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4. Instalacja i uruchamianie

4.1 Software
 W∏ó˝ za∏àczonà p∏yt´ CD do nap´du.
Automatycznie pojawia si´ okno ...
 Je˝eli p∏yta CD nie uruchamia si´ automatycznie, otwórz i uruchom plik start.exe.

Mo˝na dokonaç wyboru pomi´dzy:
• Instalacjà programu CO2
Automatycznie instaluje program CO2 do wyÊwietlania i zapisu wartoÊci CO2.
• Przeczytaniem instrukcji obs∏ugi
Otwierana jest instrukcja obs∏ugi.
• Przeszukiwaniem CD
ZawartoÊç CD jest wyÊwietlana w Eksploratorze.

4.2 Hardware
 Wetknàç kabel USB do gniazda USB w komputerze lub laptopie.
 Nale˝y wykonaç nast´pujàce kroki.
Komputer zg∏asza nast´pujàce komunikaty:
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 Kliknij na Dalej.
 Dokonaj wyboru Szukaj odpowiedniego sterownika.
Kliknij na Dalej.
 Jako êród∏o wybierz Nap´d CD-ROM.
 Kliknij na Dalej.

Znaleziono sterownik urzàdzenia.
 Aby zainstalowaç sterownik, kliknij na Dalej.

 Kliknij na Zakoƒcz i czujnik CO2 zosta∏ pomyÊlnie zainstalowany.
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Instalacja programu CO2
 Kliknij na Instaluj program CO2, asystent uruchamia si´ automatycznie.

 Przejdê przyciskiem Dalej do nast´pnego widoku.
 Kliknij na Instaluj, aby kontynuowaç.
 Kliknij na Szukaj, je˝eli chcesz wybraç inny katalog.

 Wybierz Êcie˝k´ do programu.

 Kliknij na Instaluj, aby kontynuowaç.
 Kliknij na Powrót, aby jeszcze zmieniç ustawienia.
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Program jest instalowany.
 Kliknij na Zakoƒcz, aby zakoƒczyç instalacj´.
Teraz mo˝na uruchomiç program poprzez ikon´ na pulpicie.

5. Opis dzia∏ania
5.1 Wskaênik LED
• Czujnik CO2 posiada 5 diod LED, dzi´ki którym wyÊwietlana jest zawartoÊç CO2 w mierzonym powietrzu otoczenia.
LED

Zakres

zielona 1

0-500

zielona 2

500-800

pomaraƒczowa

800-1200

czerwona 1

1200-1600

czerwona 2

>1600

czerwona dioda
przycisk do w∏àczania/
wy∏àczania diod LED
zielona

pomaraƒczowa

czerwona

• Czerwona dioda LED jest wskaênikiem eksploatacji, który pali si´, gdy czujnik CO2 jest po∏àczony z gniazdem USB.

5.2 Program CO2
Po pomyÊlnej instalacji na pulpicie pojawia si´ ikona. Dzi´ki niej mo˝na uruchomiç program do wyÊwietlenia i analizy
wartoÊci CO2. Na ekranie pojawia si´ nast´pujàce okno:

W górnym pasku wyÊwietlana jest aktualna wartoÊç CO2.
W dolnej skali wyÊwietlany jest przebieg koncentracji CO2 w minionych 80 minutach.
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5.3 Zapisywanie wskazania CO2
• Zapisywanie poÊrednie podczas wskazywania
 Wybierz w menu Plik podpunkt Zapisz.
Pojawia si´ okno, w którym mo˝na wpisaç Êcie˝k´ i nazw´ pliku.
• Automatyczny zapis podczas wyÊwietlania
Je˝eli wartoÊci CO2 sà wyÊwietlane przez d∏u˝szy czas, codziennie tworzony jest plik.
Miejsce zapisu tego pliku mo˝na podaç w menu Ustawienia w Wybierz folder.
Codziennie zapisywany jest nowy plik o nazwie w nast´pujàcym formacie:
RRRRMMDD_hh (np.: 20060511_23 –
Ten plik zosta∏ zapisany 11.05.2006, o godz. 23.xx)
• W∏àczanie alarmu/ustawianie progu alarmowego
Je˝eli w menu Ustawienia wybrano W∏àcz alarm , mo˝na ustawiç dowolny Próg alarmowy.
Je˝eli zawartoÊç CO2 w powietrzu otoczenia zostanie przekroczona, rozlegnie si´ sygna∏ akustyczny.
Je˝eli alarm jest w∏àczony, na ekranie pojawi si´ punkt, który po przekroczeniu progu miga na czerwono.
• Przestawianie jednostki (ppm/%)
W menu Ustawienia poprzez Jednostki a nast´pnie wybór ppm lub % mo˝na przestawiç wyÊwietlanie wartoÊci w
odpowiednich jednostkach.
• Automatyczne prze∏àczanie zakresu
Je˝eli aktywowano Automatyczne prze∏àczanie zakresu w menu ustawieƒ, zmienia si´ zakres wyÊwietlania przy
wartoÊciach >2000 ppm (0,02 %) z 0 – 2000 ppm (0 – 0,02 %) na 0 – 5000 ppm (0 – 0,05 %).
Je˝eli zakres jest raz prze∏àczany, pozostaje w tej prezentacji.
Je˝eli Automatyczne prze∏àczanie zakresu nie zosta∏o aktywowane, wartoÊci >2000 ppm (0,02 %) nie sà wyÊwietlane. WyÊwietlana jest granica 2000 ppm (0,02 %).

6. Pod∏àczenie elektryczne
Urzàdzenie jest zasilane przez port USB i nie posiada zewn´trznego zasilania pràdowego.
Port dostarcza napi´cie maks. 5V.

7. Dane techniczne
Napi´cie zasilania:
Stopieƒ ochrony:
Klasa ochrony:

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
NIEMCY
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

5 V – napi´cie USB
IP 20
III

Serwis
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
Adresy, numery telefonów etc. na
www.theben.de
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