
DUJŲ NUOTĖKIO JUTIKLIS  

VARTOTOJO INSTRUKCIJA 

Prekės  kodas: GD401R  

 
Pav. 1. 

 

1--- Žalia maitinimo lemputė - “POWER” 

2--- Raudona aliarmo lemputė - “ALARM" 

3--- Klaidos lemputė - “FAULT”                            

4---Ventiliavimo angos 

5---Testavimo mygtukas 

6---Kontaktai: P1, 0UT3, OUT2. OUT1, V1, V2 

Funkcijos 

Jutiklyje naudojamas aukštos kokybės dujų 

sensorius, skirtas buitiniam naudojimui. Apie degių 

dujų nuotėkį, jutiklis praneša garsiniu ir šviesos 

signalu, taip pat jutiklis turi relinį išėjimą, kurio 

pagalba jutiklis gali būti prijungtas prie kitų 

prietaisų, skirtų atlikti tam tikras funkcijas. 

 

− Maitinimo įtampa :220V AC 

− Jautrumas : 10%LEL 

− Energijos suvartojimas : <1.7W 

− Veikimo temperatūra : -10°C ~ 50°C 

− Atsparumas drėgnumui :iki 95% RH 

− Aliarmo garso lygis :85 dB 

Aptinkamos dujos : 

+ Suskystintos dujos iš dujų balionų - Butanas, 

Propanas (Angl. – “LPG”) 

+  Gamtinės dujos/miesto dujos – Metanas (Angl. – 

“Natural Gas”) 

 

Jutiklio naudojimas 

Jutiklis montuojamas ant sienos apie 30cm 

aukštyje nuo grindų kai norima aptikti – 

suskystintas dujas iš dujų balionų arba apie 30cm 

aukštyje nuo lubų, kai norima aptikti – 

gamtines/miesto dujas.  Jutiklio padėtis ant sienos turi 

būti tokia, kaip pavaizduota - Pav. 1., kad 

ventiliavimo angos būtų jutiklio apačioje. 

Įjungus jutiklį į rozetę reikia palaukti apie 3 minutes, 

kol užges raudona lemputė. Per šį laiką užsikrauna 

jutiklio dujų sensorius ir jutiklis būna paruoštas 

naudojimui. Kai aptinkamos degios dujos, ima 

mirksėti raudona lemputė ir suveikia garsinis 

aliarmo signalas, jei dujų nuotėkis pašalinamas, 

garsinis signalas nustoja. 

Jei jutiklis brokuotas – užsidega geltona lemputė 
“FAULT” 

Pajungimas:  

1. Jutiklis jungiamas į 220V rozetę. 

 
 
P1 Out3 Out2 Out1 V1 V2 

DC12V  AC220V 
 
2. Kai jungiamas relinis išėjimas: 

Raudonas laidas + Juodas laidas: -  

DĖMESIO 

−  Jutiklį pritvirtinkite tvirtai, kad būtų išvengta                        
pažeidimų Install firmly to avoid impact and drop; 

− Neleiskite patekti dulkėms ar skysčiams ant 
ventiliavimo angų. 

− Nemontuokite jutiklio šalia ugnies ar vandens 

šaltinio. Nemontuokite jutiklio šalia lango ar 

ventiliatoriaus,  kur dujos gali nepasiekti jutiklio.  

− Kartą per mėnesį rekomenduojama patikrinti jutiklio 
veikimą naudojant dujinį žiebtuvėlį. 

Svarbu 

Jutikliui suteikiam 2 metų garantija.  
Neremontuokite ir neardykite jutiklio patys. 
Apsaugokite vaikus nuo dujų nuotėkio. 
Atsiradus nuotėkiui, nedelsiant išjunkite dujų 
padavimą, atidarykite duris ir langus kad patalpa 
vėdintūsi. Patalpoje, kurioje atsirado dujų nuotėkis 
nenaudokite prietaisų, kurie gali uždegti dujas ar 
sukelti kibirkštis. Pvz.: plaukų džiovintuvas, 
žiebtuvėlis ir kita. Jei nepavyksta sustabdyti dujų 
tiekimo šaltinio, nedelsiant skambinkite dujų tiekėjui 
ar avarinei tarnybai. 
Tik įsitikinus, kad dujų nuotėkis pašalintas. Galima 
naudoti dujų nuotėkio jutiklį. Turite jį perkrauti 
paspaudę raudoną mygtuką..

CE  


