CO2 koncentracijos matuokliai
AURATON MG 106 ir AURATON MG 116 - tai nešiojami CO2koncentracijos
matuokliai. Papildomai jie matuoja aplinkos temperatūrą. Monitoriai yra pagamin
panaidojant naujausias technologijas NDIR. AURATON MG 106/116 turi sekančias
papildomas funkcijas:
 Dataloger režimas - gali saugo atmintyje 48 pasku nius koncentracijos ir
temperatūros matavimus per pasku nias 24 valandas (matavimas kas 30 min.);
 Max/Min režimas - įrašo maksimalias ir minimalias CO2koncentracijas nuo
pasku nio įrenginio įjungimo;
 Pavojaus režimas - įsijungia, kai CO2 koncentracija viršis 1000 ppm (ppm ang.
par cles per milion, dalelių kiekis milione dalelių rpalo) - limitas, nustatytas
organizacijos ASHRAE. Pavojaus režimo įjungimo limitas gali bu
modiﬁkuojamas. Taip pat pavojaus režimas gali bū išjungtas.
 Režimas rcFS - suteikia galimybę grįž prie gamyklinių nustatymų, jei prietaiso
nustatymai buvo modiﬁkuo arba po iškalibravimo.

ĮRENGINIO DARBO REŽIMAI
Yra keli režimai, kuriose galime modiﬁkuo nustatymus. Tai yra režimai:
ALTI, ALARM, OUTSIDE, CALI , DATALOGGER, MAXMIN ir RCFS.
ALTI - koreguoja spaudimą priklausomai nuo aukščio virš jūros lygio.
ALARM - sirena, kuri isijungia, kai yra viršijamas nustatytas CO2koncentracijos limitas. Galimas garso signalo išjungimas.
IOUTSIDE - pakei mas išoriniėsCO2koncentracijos ven liacijos rodiklio
iden ﬁkavimui.
CALI - kalibruoja ju klį, kai parodymaiCO2koncentracijos skiriasi nuo realių.
DATALOGGER - parodo 48-nias CO2koncentracijas ir temperatūros reikšmes per
pasku nių 24 valandų.
MAXMIN - parodo mažiausią ir didžiausią CO2koncentracijas nuo pasku nio
prietaiso įjungimo.
RCFS - atstato gamyklinius nustatymus, jei parodymai tampa neteisingi.

ĮRENGINIO PIRMAS PALEIDIMAS
ĮJUNGIMAS - įdė 4 vnt. baterijas AA ( k modelis AURATON MG 106) arba
mai nimo bloko kištuką į a nkamą lizdą ir paspaus monitoriaus įjungimo
mygtuką. Ekrane atsiras užrašas WARM UP. Po maždaug 15 sek. ekrane turi
atsiras CO2 koncentracijos matavimo reikšmė. Įrenginys pilnai yra pasiruošes
darbui maždaug po 1 min. Užrašas WARM UP turi užgęs .
NORMALAUS DARBO REŽIMAS - po pilno paruošimo darbui įrenginys atvaizduoja
koncentracijos ir temperatūros reikšmes. Abidvi reikšmės yra atvaizduojamos visą
įrenginio veikimo laiką.
TEMPERATŪRA IR VENTILIACIJOS RODYKLIS. Ven liacijos rodyklis - siūlomas oro
kiekis pakei mui. Mygtukas DOWN/UP leidžia parody temperatųrą ir ven liacijos
rodyklį. Spaudinėjant mygtuką DOWN iš eilės yra atvaizduojama temperatūra °C ir
°F, ven liacijos rodyklis litrais per sekundę asmeniui (lps) ir kubiniomis pėdomis per
sekundę asmeniui (cfm/p).

DARBO REŽIMŲ NUSTATYMAI
1. Režimas ALTI - matavimo vienetų nustatymai (m/ )
 Spaudinė mygtuką MODE, kol sumirksės užrašas ALTI
 Paspaus mygtuką ENTER, po to MODE, kad pasirink metrus (m) arba
pėdas ( )
 Nustatymus patvir n mygtuku ENTER
Režimas ALTI nustatymai aukščio virš jūros lygio:
 Spaudinė mygtuką MODE, kol sumirksės užrašas ALTI
 Paspaus mygtuką ENTER
 Mygtuku DOWN/UP nustatome lygį - žingsnis 100 m/500
 Nustatymus patvir n mygtuku ENTER
2. Režimas ALARM
 Spaudinė mygtuką MODE, kol sumirksės užrašas ALARM
 Paspaus mygtuką ENTER - sumirksės užrašas
 Mygtuku DOWN/UP nustatome pavojaus lygį - žemiau lygio 1000 ppm
(nustatymas kas 100 ppm), auksčiau lygio 1000 ppm (nustatymas kas 50
CO2
ppm)
 Nustatymus patvir n mygtuku ENTER
3. Režimas įjungimo/išjungimo ALARM
 Spaudinė mygtuką MODE, kol sumirksės garsiakalbio simbolis
 Paspaus mygtuką ENTER
 Mygtuku DOWN/UP įjungiame/išjungiame garso signalizaciją on/oﬀ
 Nustatymus patvir n mygtuku ENTER

4. Režimas OUTSIDE
 Spaudinė mygtuką MODE, kol sumirksės užrašas ALARM
 Paspaus mygtuką ENTER - sumirksės užrašas CO2 ir PPM
 Mygtuku DOWN/UP pakeičiame nustatymus
 Patvir name mygtuku ENTER - po pakei mo ven kliacijos rodyklis
turi pasikeis .
VENTILIACIJOS RODYKLIS - parodo oro kiekį, įleidžiamą į patalpą. Rodiklio
mažos reikšmės reiškia kad yra per maža ven liacija ir žema oro kokybė.
Didelios reikšmės parodo, kad yra per intensyvi ven liacijair potencialiai per
didelis energijos sunaudojimas. Tam, kad gau pa kimus matavimus,
matavimus reikia atlik 2-3 val. po patalpos naudojimo pradžios arba po
išmatavimo uksčiausių
koncentracijos parodymo. CO2 koncentracijos
matavimo reikšmė yra ven liacijos rodyklis patalpos oro kontrolės. Reikšmė
400 ppm - yra bazinė reikšmė patalpos išorėje (pagal normas organizacijos
ASHRAE - Amerikiečių šildymo, ven liacijos ir kondicionavimo inžinerių
sąjungo).
5. Režimas CALI
Monitorius CO2 yra kalibruojamas gamykliškai ir turi bū periodiškai
kalibruojamas kas 12 mėn. tam ktos CO koncentracijos aplinkos sąlygose.
2
Tam kad eilinį kartą sukalibruo įrenginį reikia:
 Jei baterijos simbolis parodo jų išeikvojimą, reikia pakeis jas naujomis
( k modelis Auraton Mg106)
 Spaudinė mygtuką MODE, kol sumirksės užrašas CALI
 Mygtuku DOWN/UP nustatome CO2 koncentraciją iki realios reikšmės
 Paspaus ir palaiky mygtuką MODE apie 10 sek. kol pradės mirksė
užrašas CALIBRATING, kalibravimas tęsėsi apie 5 min. Jai pasibaigus
ekrane turi atsiras užrašas PASS. Jei atsiras užrašas FAIL, reikia iš naujo
sukalibruo įrenginį
 Nustatymus patvir n mygtuku ENTER.
6. Režimas DATA LOGGER
Režimas DATA LOGGER saugo atmintyje CO2 koncentracijos lygius ir
temperatūros reikšmes pasku nių 24-rių valandų.
 Spaudinė mygtuką MODE, kol pradės mirksė DATA LOGGER
 Paspaus mygtuką ENTER - sumirksės užrašas TEMP ir esama
temperatura patalpoje
 Mygtuku DOWN/UP galima peržiūrė sekančius parodymus CO2
koncentracijos ir temperatūros, užregistruotus per pasku nias 24 val.
 Patvir n mygtuku ENTER.
7. Režimas MAXMIN
MAXMIN - parodo mažiausią ir didžiausią reikšmę CO2 koncentracijos nuo
įrenginio pasku nio įjungimo.
 Spaudinė mygtuką MODE, kol pradės mirksė MAXMIN
 Paspaus mygtuką ENTER - ekrane atsiras paeiliui didžiausia ir
mažiausia reikšmės CO2 koncentracijo.
 Mirksin s užrašas CLEAR atsiras po mygtuko DOWN/UP paspaudimo,
mygtukas ENTER ištrina visas reikšmes iš atmin es.
 Patvir name mygtuku ENTER.
8. Režimas rcFS
rcFS - leidžia gražin įrenginį prie gamyklinių nustatymų, jei vartotojas
neteisingai sukalibravo sensorių.
 Kelis kartus paspaus MODE, kol sumirksės užrašas RCFS
 Paspaus mygtuką ENTER - ekrane atsiras užrašas NO
 Mygtuku DOWN/UP nustatome YES arba NO
 Patvir n pasirinkimą mygtuku ENTER (jei pasirinkta YES, įrenginys
grįž prie gamyklinių nustatymų)
GALIMOS KLAIDŲ PRANEŠIMAI
ERROR 3 - aplinkos temperatūra yra už matavimo ribų
ERROR 5-6 reikia nurese n įrenginį išjungiant mai nimą arba išimant
baterijas mažiausiai vienai minutei. Jei ši klaida pasikartoja, reikia susisiek
su servisu.
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TECHNINIAI DUOMENYS
MATAVIMAS CO

MAITINIMAS

Baterijomis:

Matavimo ribos

0-3000 ppm (ang. parts per million)

Parodymų tikslumas

MG 106:1 ppm ribose 0-1000ppm
5 ppm ribose 1000-2000 ppm
10 ppm ribose 2000-3000 ppm
nuo 2001 ppm ± 7%
MG 116: 1 ppm ribose 0-1000ppm
5 ppm ribose 1001-2000 ppm
10 ppm ribose 2001-3000 ppm
MG 106: ±50 ppm arba ±5%
MG 116: 0-2000 ppm ±70 ppm arba ±5%
nuo 2001 ppm ±7%
±20 ppm

Matavimo tikslumas

Pasikartojimas
Parodymų priklausomybė nuo
temperatūros
±0,1% kiekvienam 1°C arba ±2 ppm kiekvienam 1°C priklausomai kuri reikšmė yra
didesnė. Buvo tyriama prie 25°C
Parodymų priklausomybė nuo
slėgio
0,13% kiekvienam 1 mmHg (sukoreguota
nustatymais aukščio virš jūros lygio)
Laikas paruošimo darbui
<60 sek. (matuota prie 22°C).

Išorinis blokelis

4 vnt. baterijos Lr6 AA (80 valandų)
tik MG 106
6 VDC, 0.3 A
Mg106 ir MG 116

DARBO SĄLYGOS

Darbinė temperatūra

0°C - 50°C, sąlyginis dregnumas 0-95%
(be kondensacijos)

Saugijimo temperatūra

-20°C - 60°C

Išmatavimai ir masė
MG 106

24.3 x 81.1 x 16.5 mm, 273 g. su baterijomis

MG 116

46 x 91 x 123.5 mm, 175 g.

TEMPERATŪROS MATAVIMAS

Matavimo ribos

0°C - 50°C

Parodymų tikslumas

0,1°C

Matavimo tikslumas

±1°C (1,5° - jei įrenginys yra oro sraute)

AURATON MG106
AURATON MG116

1. Įjungimo mygtukas
2. Mygtukas ENTER
3. Mygtukas DOWN
4. Mygtukas UP
5. Mygtukas MODE
6. LED diodas
7. LCD ekranas
8. Aprašymo panelė

pakrauta
išsikrovusi
mirksintis - reikia pakeisti

G ARANTIJOS S Ą LYGOS
1. CO koncentracijos monitoriui AURATON MG 106 arba AURATON MG 116 suteikiamas 36 mėn. garantinis laikotarpis.
2. Garantinio laikotarpio metu, pirkėjas turi teisę į sugedusios prekės nemokamą remontą. Netinkamos remontui prekės keičiamos naujomis. Suremontuotoms prekėms garantijos sąlygos
galioja likusi laiką.
3. Garantinis remontas arba prekės pakeitimas atliekamas tik pateikus garantinį pasą ir pirkimo dokumentą. Prekių serijiniai numeriai turi atitikti nurodytus garantiniame pase.
4. Garantiniam remontui prekės pateikiamos pilnos komplektacijos kartu su visa gamintojo dokumentacija.
5. Garantiniai isipareigojimai negalioja jeigu:
a) pažeistas serijinio numerio lipdukas;
b) yra mechaniniu prekės pažeidimų;
c) gedimas įvyko dėl pirkėjo kaltes. netinkamo pajungimo arba netinkamų eksplotacijos sąlygų;
d) gedimo priežastimi būvo stichinė nelaimė (žaibas, potvynis ir pan.) arba gaisras.
6. Garantija netaikoma :
a) tvirtinimo varžtams;
b) maitinimo baterijoms.
7. Garantinis aptarnavimas suteikiamas prekėms, neatitinkantiems gamintojo nustatytų kokybės kriterijų.
8. Garantinis pasas negalioja, jei nėra pardavimo datos, pardavėjo anspaudo ir parašo, pirkėjo parašo.
PARDAVIMO DATA : 201__m. ______________

____d.

PARDAVĖJAS:________________________

SERIJINIS Nr.:_____________
A.V.
Prekių transportavimą į arba iš garantinio aptarnavimo centrų atlieka pirkėjas.

