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1-1 Descrição das funções 

1. Lâmpada de vazamento de gás - amarela 

Quando o alarme ocorre, os alarmes com amarelo serão ativados. 

2. Concentração de gás - (display digital 4 F.N.D) 

Você pode verificar a concentração de gás, os pontos de ajuste do alarme e a faixa no visor. 

3. Lâmpada de alimentação verde 

Ao ligar o aparelho, a lâmpada de alimentação com verde fica piscando por 30 segundos com o sensor estabilizando e a lâmpada 
será desligada após a conclusão do processo. 

4. Lâmpada de parada da campainha - amarela 

Quando o alarme ocorre ou o teste é executado, a luz amarela e a campainha serão ativadas e você pode pará-lo pressionando o 
botão de parada da campainha. 

5. Lâmpada de falha - Vermelha 

A lâmpada de falha com vermelha acenderá quando ocorrer uma falha de conexão do sensor ou cabo. 

6. Teste de circuito S / W 

Ao pressionar o teste de circuito S / W, você pode testar os pontos de ajuste e função do alarme e a faixa de medição. 

7. Buzzer Stop S / W 

Quando os alarmes de gás e de falha são iniciados, você pode pará-los pressionando a campainha S / W. 

8. Aviso de retorno S / W 

Após os alarmes de gás e alarmes de falha serem iniciados, pressionando o botão, você pode retornar o sistema ao modo de 
detecção original. 

9. Campainha 

Quando há vazamento de gás, a campainha será iniciada em 70dB 

10. Botão de reinicialização 

Depois de ligar o dispositivo, pressione e segure o botão INIT por 60 segundos. E você verá a marca CAL e o processo estará 
concluído. 

(Use a função de reset ao mudar para um novo detector ou qualquer alarme ou falha relacionada à concentração ocorre 
continuamente.) 

11. Botão de ajuste de ponto zero 

Quando a concentração é flutuada em 1% ~ 2% constantemente, você pode estabilizar o ponto zero. Em um modo de exibição, 
pressione o botão de ponto zero por 2 segundos e pressione o botão novamente quando vir a imagem certa, (* Antes de usá-lo, 
verifique se ocorre algum vazamento de gás.) 

12. Botão de calibração (modo de gerente) 

A realização da calibração é processada a partir de um detector. Mas, você também pode realizar a calibração do SI-100IS sem 
gás na situação em que a concentração de gás está constantemente oscilando em 1 ~ 2% devido à longa distância entre um 
detector de gás e um controlador, temperatura e umidade. (Mas, antes de fazer isso, certifique-se de que ocorreu algum 
vazamento de gás.) 

Para iniciar a função, pressione o botão cal por 2 segundos e pressione o botão cal novamente quando você 

veja a imagem certa. E o modo de calibração será concluído. 

13. Botão de configuração (14. Configuração / 15. CONFIGURAÇÃO Abaixo) 

Ao pressionar o botão de modo, você pode definir a configuração conforme abaixo em ordem. 

- AL1: 1ª alteração do ponto de ajuste do alarme 

- AL2: alteração do 2º setpoint de alarme 

- AL3: alteração do ponto de ajuste do alarme 3RD 

- SPAN: Mudança de concentração de calibração 

- RANGE: Mudança de alcance máximo 

- DOT: alteração do número do dígito 

- S-TI: Alteração do tempo de carregamento ao ligar o dispositivo. 

- A-TI: Mudança de tempo de carregamento antes do alarme ser iniciado 

- ID: mudança de ID RS-485 

16. Potência S / W 

Após inserir 110V ~ 220V.AC (50 / 60Hz), você pode ligar o dispositivo. 

17. Terminal de Sinal 

Conecte o cabo SI-100 e SI-100C (vermelho (+), branco (sinal), preto (-)) ao terminal de sinal. 

18. Terminal de entrada de energia 

Conecte o cabo (110V ~ 220V.AC (50 / 60Hz)) ao terminal de entrada de energia 
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