
 

 

GASSALARM GS 913 for hytte, bobil og båt. 
 

 

 

Ved hjelp av den indre halvleder-sensoren, detekterer GS 913 tilstedeværelsen av metan og LPG i 

henhold til kravene, med en følsomhet kalibrert til 10% av LEL (Lower Explosion Limit), og kan 

aktivere magnetventiler, sirener og andre signaler, eller alarm ved hjelp av det innebygde relé.  

 Den interne krysskoblingen (Jumper) gjør det mulig å velge mellom relé impuls eller  
 kontinuerlig funksjon.  Releet, fri for spenning, tillater flere detektorer å bli installert på en enkelt 

magnetventil som sikrer styring av flere farlige miljøer. En elektronisk krets styrer følerens 

effektivitet, og visuelt signal om eventuelle feil.  Disse funksjonene gjør GS913 pålitelig for sivil 

miljø sikkerhet i hytter, bobiler eller båter.  
 
 
 

 Installasjon og brukerveiledning Samsvar:  
 Versjon 1.0 EN 50194  

 CEI 216-3  
 EN 50270  
 
 
 

Viktig merknad  
Før du kobler enheten er grundig lesning av veiledningshefte anbefalt, og at veiledningen 

oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse.  Videre koble de riktige elektriske forbindelser i 

henhold til de  edlagte tegningene, i samsvar med instrukser og forskrifter, anbefales.  



 Forholdsregler  

 
 SJEKK integriteten av sonden etter å ha fjernet den fra esken.  Kontroller at de data som er 

skrevet på boksen tilsvarer den type gass som brukes.  Når du gjør de elektriske tilkoblinger, følg 

tegningen nøye.  All bruk av detektoren for andre formål enn den tiltenkte anses som uegnet, og 

som et resultat av hvor Beinat Srl fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaket 

på mennesker, dyr eller gjenstander.        
 

INSTALLASJON. 
 Når du utfører installasjonen, må vi minne om at hvis du lager hull i dekselet på GS913, vil den 

miste sine egenskaper og sin konformitet i henhold til bestemmelsene. 

VILKÅR og FORVENTNINGER: 

For at garantien fra produsent skal være gyldig, må installasjonen av GS913 detektoren, ordinært 

og ekstraordinært vedlikehold og fjerning på slutten av enhetens funksjonelle levetid kun 
utføres av autorisert eller spesialisert personell.  

 Ikke la den bli våt. Detektoren kan bli alvorlig skadet hvis den utsettes for vann.  Husk at sonden 

har en IP30 beskyttelses grad.  

Ikke slipp den.  Tunge slag, fall under transport eller montering kan skade apparatet.  

Unngå brå temperatursvingninger.  

Plutselige temperaturvariasjoner kan føre til kondens og sonden kan fungere dårlig.  
 Rengjøring  
 Hvis nødvendig, vask med en fuktig klut.  Tynner, alkohol og kjemiske vaskemidler skal under 

ingen omstendigheter brukes til rengjøring 

 

 Tekniske spesifikasjoner  
 Strømforsyning ................................................ ............................................12V dc + / 10%  
 Strømforbruk ................................................ ..................................................... 1W @ 12V  
 Utvalg av relé kontakt bytte ......................................... 10A 250V resistive - 5A 30VDC resistive  
 Eksplosiv gass-sensor .....................................................................................Semiconductor  
 Eksplosjonsalarm Terskel ............................................... ................................ At 10% av LEL  
 Eksplosiv gass detektor alarmterskelen ............................................. ...................Umiddelbar  
 Sensorens feil oppdaget av Fault Circuit ............................... Avbrudd, kortslutning, eller slitasje  
 Hørbar og visuell signal alarm etter .......................................... ............... LED diode og buzzer  
 Test Fase Varighet ............................................... ............................................. 60 sekunder  
 Fungerende Temperatur ............................................ ............................... -10 ° C til +40 ° C  
 Fungerende Fuktighet ................................................................. 0 ÷ 90% RH ikke kondensert  
 Elektromagnetisk kompatibilitet "CE Referanse Normer" ...................................... ...... EN 50270  
 Ekstern grad av beskyttelse .............................................. ........................................... IP30  
 Montering ................................................. .................................   ....... Yttervegg montering  
 Materiale ................................................ ................................................ ABS selvslukkende  
 Dimensjoner ....................................................................................................... 110x50x35  
 Garanti .......................................................................................................................  3 år  
 

 Installasjonen av GS913-detektor, det ordinære og ekstraordinære vedlikehold, og når den tas 

ut av drift/fjernes ved slutten av den funksjonelle levetiden garantert av produsent, må være utført 

av autorisert og / eller spesialisert personell. Den halvlederteknologi sensorens varighet er 

garantert for seks år (i ren luft).   
Detektorens funksjon temperatur i området fra -10 ° C til + 40 ° C.  
 
 ADVARSEL!   
Den SEMICONDUCTIVE sensoren tåler ikke en gassdeteksjon på over 100% av LEL, det vil føre til 

en påfølgende naturlig død av sensoren.  Hver umiddelbar puff av gass som overskrider 100% av 

LEL tar bort måneder av livet til sensoren.  Detektoren må testes ved å simulere nærværet av gass 

ved å bruke en kalibrert testgass.  En vanlig sigarettenner nær sensoren garanterer ikke utmerket 

funksjon.  



  



Komponenter og kommandoer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komponenter og kommandoer  

 
 1) Nettilkoplingspunktet indikasjon LED (ON).  

 2) FEIL indikasjon LED.  Hvis denne lysdioden tennes, betyr det at gassalarmens 

halvleder sensor ikke fungerer effektivt, og må erstattes av et autorisert 

serviceverksted.  

 3) ALARM indikasjon LED.  Denne lampen lyser når gasskonsentrasjonen i rommet  

overstiger faregrad.  

 4) Jumper for å velge fungerende modus.  Ved å lukke de to polene, vil releet settes til 

impuls funksjon.  Det er, når alarmen utløses, vil releet lukke C og NA kontakter i ca. 90 

sekunder, og deretter vil gjenåpne dem.  Dette er nødvendig for å unngå å skade noen 

typer manuell reset magnetventil spoler.  Ved å åpne de to poler, vil releet settes til 

kontinuerlig funksjon.  

 5) Semiconductor sensor for metan eller LPG eksplosive gassdeteksjon.  

 6) TEST knappen.  Denne knappen brukes til å simulere en gasslekkasje, etter 

installasjon.  

 7) Trimmer av innstillingen.  Det må bare røres av teknisk kompetent personell. 

 8) Identifikasjonsmerke, registreringsnummer og produksjonsåret, som ligger under 

ABS liten kuppel.  
 

 Dimensjoner 

  



 Installasjon. Mål og posisjonering  
Monteringen av detektoren er en avgjørende faktor for korrekt funksjon ved gassdeteksjon.  For å 

oppnå maksimale resultater fra en enhet, og minimere sannsynligheten for falske alarmer, er det 

anbefalt å følge denne monteringsbeskrivelsen og huske på følgende generelle bestemmelser.  

 Detektoren må være plassert ved forskjellige høyder, alt etter hvilken type av gass.  Disse 

høydene er:  

 30 cm fra det laveste punktet på gulvet for å detektere    tunge gasser, LPG, etc.                                                        

   

 30 cm fra det høyeste punkt i taket for å kunne 

detektere    lette gasser, metan, etc.  

  Detektoren skal ikke plasseres i nærheten av apparater som skal 

styres (kjeler, brennere, storkjøkken, etc.), men på motsatt vegg.  
  Detektoren skal ikke bli påvirket av røyk, damp, etc. som de kan 

forvrenge målingen av gass.  Den bør plasseres vekk fra varmekilder, 

ventilatorer eller vifter.  

 

 
 

Slå på og testing  
 Videre de riktige elektriske forbindelser i henhold til de vedlagte tegningene, i samsvar med 

instrukser og forskrifter i kraft, og bruk av sikring, anbefales.  Faktisk, den mest avgjørende 

faktoren for riktig funksjon av GS913 er korrekt installasjon.  Ved å følge instruksjonene i dette 

avsnittet med høy presisjon kan man oppnå fravær av falske alarmer. 
 

  Når enheten er slått på, lyser (1) Power LED opp, og GS913 er klar 

for påvisning etter 60 sekunder. 
  Trykk på knappen (6) nær deteksjons kapselen for å simulere 

tilstedeværelsen av gass. 
o  ALARM (3) LED lyser opp, og enheten skifter funksjon 

modus etter ett sekund.  Etter at alarmen, LED slår seg av, vil 

summeren vil stoppe, og de tilkoblede apparater vil bli slått av. 
  For å fullføre generell test, bruk test gass fra en pre-kalibrert test 

gass innenfor 20% av LEL. Testing ved hjelp av en vanlig sigarett lighter kan 

skade sensoren. 

 



  
 

 Installasjonen av detektoren fritar ikke fra ...  
 ... Den samsvar med alle regler om egenskaper, installasjon og bruk av gassapparater.  
Ventilasjonen av mellomrom og eliminering av forbrenningsprodukter er beskrevet i UNI normer i 

henhold til ART.  3 LAW 1083/71 og relevante juridiske bestemmelser.  
 
 

 

 ADVARSEL!  Handlinger som skal tas i tilfelle alarm  

 
1) Slukk alle åpne flammer. 

 2) Steng hovedgasskranen eller regulatoren på LPG tanken.  
 3) Ikke slå av eller på lys eller annet elektrisk utstyr.  
 4) Åpne vinduer og dører for å øke ventilasjonen.  

 Hvis alarmen stopper, må årsaken finnes og de relevante tiltak utføres.  Hvis alarmen fortsetter, 

og årsaken til gass tilstedeværelse ikke bli funnet eller fjernet, forlate bygningen og ringe 

nødetatene når du er utenfor (brannvesenet, distributører, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Før du ringer en tekniker  

  Hvis enheten ikke starter opp.  
 Sjekk at 12V likestrøm er riktig tilkoblet.  

  Hvis feillampen lyser.  
 Dersom den gule lampen er fortsatt ON, sjekk påvisning kapsel status.  Det er 

trolig defekt og må skiftes.  Kontakt en autorisert tekniker.  

  Hvis detektoren gjentatte ganger utsteder en alarm. 
 Sjekk at det ikke er gasslekkasjer.  Hvis alarmsignal og feilindikatorlampen slå 

seg på sammen, fortsett som i forrige avsnitt. 

  Hvis detektoren utsteder en alarm og ikke slår av de enheter 

som er koblet til den. 
 Sjekk at ledningene er riktig og at jumper som bærer strøm til 

releet er riktig innstilt. Alle reléer er fri for elektrisk spenning. 

Sjekk tegningen av tilkoblinger 
 
 
 
 

 



 Elektriske tilkoblinger  

 
 ADVARSEL.  
 Før du kobler til strøm, sikre at spenningen er korrekt.  Følg nøye instruksjonene og forbindelsene i 

henhold til forskrift, med tanke på at signalkablene skal legges atskilt fra kraftkabler.  
 
ADVARSEL! Alle reléer er fri for spenning.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.  Jumper-POSISJON     Figur 5.  Elektrisk koblingsskjema  
 
 
 
 
 
ADVARSEL! Alle reléer er spenningsfrie. 
 

 
 
 Figur 6.  Koblingsskjema en alarm med normalt stengt magnetventil.   

 

 

 

 

 
 
Jumper for Reléets virknings modus 

1. Med Jumper åpen virker releet i kontinuerlig 
modus. 

2. Med Jumper stengt virker releet i puls modus. 
Puls frekvensen er 5 sekunder 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7.  Koblingsskjema en alarm med normalt åpen magnetventil. 
 
 

 
Figur 8. Koblingsskjema til to eller flere alarmer med normalt stengt magnetventil.  
 

 
Figur 9. Koblingsskjema til to eller flere alarmer med normalt åpen magnetventil.  



 
 

 

 GARANTI. Garantien er 3 år fra produksjonsdato, i samråd med følgende betingelser.  
Komponenter anerkjent som feil vil bli erstattet uten omkostninger, unntatt utskifting av plast  

Defekter forårsaket av uautorisert personells tukling, feil installasjon og uaktsomhet som følge av 

fenomener utenfor normal funksjon utelukkes fra garantien. Beinat Srl er ikke ansvarlig for 

eventuelle skader, direkte eller indirekte, på mennesker, dyr eller ting.    

 

 
 Beinat Srl Via G. Bossetto 3-10073, Ciriè (TO) - ITALIA  
 Tel.  011.921.04.84 - Faks 011.921.14.77  
 E-post - info@beinat.com - http:// www.beinat.com  

 

 

 

 

 

 

 

 


