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Bevezetés 

400GD 

1 Bevezetés 

 Ez a dokumentum biztosítja a felhasználó részére a 400GD Multi-

detektor biztonságos kezelését. 

 kérem, olvassa át figyelmesen, mielőtt használja a műszert. 

 a műszert alapvetően szakszemélyzet kezelheti az előírások betartásával 

 kérjük, hogy különösen a biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket 

tartsa be, hogy a sérüléseket és a termék károsodását elkerüljük. 

 az esetleges károkért, melyek ez előírások figyelmen kívül hagyásából 

keletkeznének nem vállalunk felelősséget. 

 Kérem, tartsa mindig a kezelési utasítást kéznél 

 a dokumentumok továbbadása tilos 

1.1 Használat az előírások betartásával 

A műszer különböző cserélhető szenzorral alkalmas: 

 gázérzékelőként a tömítetlen helyek, gáz szivárgások 
felkutatására a szerelési területen  

 visszaáramlás/gáztorlódás jelzésére a fütgázvezetékeknél a 

szivárgási helyek közelében  

 a műszer rögzíti a mért jellemzőt és további feldolgozásra mért 

értékké alakítja  

  

 
A mérőműszer megfelel a műszaki és technikai követelményeknek, és a 

biztonsági előírásoknak. A műszer a szakszerűen kell kezelni, az előírások 

betartásával. 

A műszeren tilos konstrukciós és biztonsági változtatásokat végezni. Az 

ilyen változtatások esetén a megfelelősségi bizonyítvány érvényét veszti.  
 

A mérőműszer megfelel az összes EU 

követelményeknek és előírásoknak. 

Az EU megfelelősségi dokumentumot a függelékek 
végén találjuk. 
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Biztonsági megjegyzések 

400GD 

2 Megjegyzések és biztonsági jelölések 

  

 

Szakszerűtlen kezelés, szabályok be nem tartása halálos balesetet okozhat. 

 

Veszély 

Figyelmeztetés 

Közvetlen fennálló fenyegető veszélyt jelent, melynek figyelmen kívül 

hagyása sérülést, nagy károkat, adott esetben halált okozhat. 

Veszélyes helyzet áll fenn, melynek figyelmen kívül hagyása könnyű 

sérülést okozhat. 

Vigyázat 

Figyelem 

Egy lehetségesen káros helyzetet jelöl, melynek figyelembe nem vétele a 

műszer és annak környezetének károsodását okozhatja. 

Információ 

Felhasználási ötleteket és más fontos információkat jelöl 
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Leírás 

3 Leírás 

3.1 Alkalmazási terület 

Gázszivárgások helyének a megállapítása 

 szabadon lévő vezetékeknél 

 helység levegő ellenőrzése éghető gázokra 

 mérés aknákban, üregekben 

 szerelvények tömítettség ellenőrzése 

 újvezetéke vizsgálata szivárgásra  

Cserélhető szondák: 

 HC-szonda gázvezetékek szivárgási helyének megállapítására. 

 Visszáramlásjelző RM400 füstgázvezeték szivárgási helyének 
felkutatására 

 

....  

3.2 Műszer 

Kompakt, robusztus üvegszálerősítésű műanyagház, kezeléshez fólia 
tasztatúra 

1 hajlékony szondatartó 2 Display 

3 fólia billentyűzet 4 Mini-USB csatlakozás 

5 HC szenzor HC400 (Opció) 6 visszáramlás jelző RM400 opció 

7 szenzor csatlakozó 

1 2 

3 

5 6 

7 

4 
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Leírás 

400GD 

3.3 Kezelőfelület 

Az összes funkció elérhető a műszer kijelzőjén. 
A kezelés és menüvezetés a fóliatasztatúrán végezhető. Az egyes 

menükhöz almenük is tartoznak. 

Tasztatúra a mérés indítása 

3.4 Menüfelépítés 

Az összes elérhető funkciók az Extrák menüpontban vannak. Bekapcsolásnál 

önműködően a mérés menü jelenik meg. A le/fel nyíl gombokkal és az OK-

val kell tovább lépni almenükben. 

Start mérés indítása 

 Off kikapcsolás 

Set Zero nullpont beállítás (bei HC400-nél) 

Display kijelző fényerő, állítható 25; 50; 75; 100% 

Volume riasztás hangerő, beállítható: 25; 50; 75; 100% 

Alarm riasztási határ, 10 fokozatban állítható  

Service státusz értékek (elem, USB ...) 

Sensor a használatos szenzor értékei 

  Info információk 
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Kezelés 

4 Kezelés 
 

4.1 üzembehelyezés 

a műszer készre szerelt állapotban hagyja el a gyártót és azonnal 

használható 

 Ellenőrizze a műszer állapotát 

 Töltse fel az akkumulátort min. 8 ó-keresztül, ☞ ld. 5.2. 

4.2 Bekapcsolás: alapműszer szenzor nélkül 

 Nyomja meg az OK gombot 3 mp-ig.  Megjelenik az MRU kezdő 

kijelzés 

 Megjelenik a szenzor felkapcsolása kijelzés 

 Tegyen fel egy szenzort ☞ ld. 5.2 

 Megjelenik a bemelegedés kijelzés 

 (a HC400-nél)  megjelenik a mérési menü. 

 Mérésre kész állapot. 

4.3 Kikapcsolás 

4.3.1 kikapcsolás 

 Állítsa be a nyilakkal az OFF-t. 

 Nyomja meg az OK-t. 

 a műszer kikapcsol. 

vagy 

 Nyomja meg az OK-t hosszan.  a műszer lekapcsol 

4.3.2 Auto OFF/automatikus kikapcsolás 

Ha műszert hosszabb ideig nem kezeljük, az alábbi kijelzés jelenik meg:  

Amennyiben a visszaszámlálás 

közben megnyom egy gombot, a 

műszer bekapcsolva marad  

ha nincs kezelés, akkor lekapcsol 

automatikusan 

4.4 Reset 

A le/fel nyilak együttes megnyomása esetén hardwer reset következik, 

majd a műszer kikapcsol. 
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Mérés 

400GD 

5 Mérés üzemmód 

5.1 feszültségellátás 

a műszerben MRU akku van, amely tölthető  

 hálózati USB tápkábellel 

 vagy PC-ről az USB-n keresztül 

5.1.1 az akku töltési állapota 

A szimbólum mutatja az akku töltési állapotát. A 

színes sáv zöld narancs és piros színnel jelez, és 

kb. 60 perccel az akku teljes lemerülése előtt, sec 

ütemben pirosan villog, amennyiben ilyenkor  

1 percen belül nem tesszük töltőre, kikapcsol, 

hogy elkerüljük a teljes kimerülési állapotot. 

5.2 Mérés 

 Tegye fel a szenzort a csatlakozásra, egy kattanást hallunk. 

 Kapcsoljuk be a műszert .☞ ld- 4.2. 

Ha bekapcsolás után nem tesszük fel a szenzort, akkor a szenzor hiányát jelzi a 

kijelző 

Robbanási veszély 

ha robbanási elegy van jelen, fennáll ez a veszély. 
a műszert csak robbanásmentes légkörben szabad használni. 

veszély 

Szakszerűtlen kezelés, szabályok be nem tartása halálos balesetet 

okozhat. 

a mérőműszer csak a szabályok betartásával használható. 

veszély 

figyelmeztetés 

A szakszerűtlen kezelés tönkre teheti a HC szenzort, a méréstartomány 
túllépése esetén 

. 
Ezért a HC szenzornál a méréstartományt nem szabad túllépni. 
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mérés 

Mérési példa: szivárgási hely keresése HC 400 szenzorral 

Bekapcsolás után a „HC400“ „Warm-up“ –ot  /felmelegedést  jelez ,  ekkor a mérés még  

nem lehetséges. 

Felmelegedés után átkapcsol mérési módra. 

 Koncentráció értékét látjuk, elindul a mérés 

 OK gombbal kilépünk a mérési ablakból 

  le/fel gombokkal belépünk az ALARM/riasztás.ba 

 Beállítjuk a nyilakkal a riasztási küszöb értékét (pl- 100 ppm)  

 OK-val elfogadjuk ezt az értéket. 

 ha szükséges, állítsa be újra a 0-át a null-menüben 

  a nyilakkal indítsa el a START-ot 

 OK gombot nyomjuk 

 Vezesse lassan végig a szenzort a vizsgálati helyeken 

  Szivárgási helyen megnő a mért érték, a folyamat grafikusan jelezve 

van, optikai és hangjelzés figyelmeztet gázszivárgásra  

Más szenzorokkal a mérés menete azonos. RM400 visszáramlás/torlódás 

jelzőnél nincs felmelegedési idő.  
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6 Karbantartás, ápolás 
 

6.1 Karbantartás 

Évente egyszeri karbantartást, ill. a szenzor beállítását javasoljuk az MRU 

szervizzel 

6.2 Ápolás 

A műszer minimális ápolást igényel 

 Amennyiben hosszabb ideig nem használjuk, töltsük fel az akkut  

     6 havonként. 

Szenzor specifikus információ 
 

RM400 

Információ 

Az RM400 szenzor felülete vezetőképes tulajdonságú, ezért tilos alkohollal, 

vagy vízzel tisztítani. A szenzorfelület tisztítása sótartalomú vízzel történik, 

utána ki kell szárítani. 
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Mellékletek 

7 Melléklet 
 

7.1 Műszaki adatok 

Vizsgálandó közeg gáz a levegőben  

Üzemhőmérséklet + 5 - + 50 °C   

Tárolási hőmérséklet - 10 – + 50 °C 

Akku típus Li-Ion 

Üzemeltetési idő max. 20h (szenzorfüggő) 

Display/kijelző 1,8“"TFT  

Ház anyaga PA6GF30 

Védelem IP30 

Súly kb. 230 g 

Méretek 50 x 25 x 135 mm 

Mini-USB csatlakozó tartozékok csatlakoztatására, akku töltésére stb. 

7.2 A csere szenzorok mérési pontossága 

Gázszivárgás kereső - HC400 

Méréstartomány CH
4 

5 - 20.000 ppm 

Felbontás 1 ppm 

Reagálási idő T90 < 5s 

visszaáramlás/torlódás jelző - RM400 

Méréstartomány H
2
O 0 - 100% 

Felbontás 1 % 

új fejlesztésű szenzorok, melyek itt nem szerepelnek később a Service 

menüpontban aktualizálhatók. 
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Anhang 

400GD 

7.3 Szerviz menü 

Ebben a menüpontban felhasználó releváns értékek vannak letárolva. 
A menüpontba a PIN kód megadása után léphetünk be. 

7.4 új termékek bevitele. 

Az almenü frissítésével új termékek (szondák) bevitele lehetséges, 

erre a szervíz jogosult 



 MRU 

Version 01 400GD 15 /16 

EU megfelelősségi  nyilatkozat 

8 EU megfelelőségi nyilatkozat 
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