
  

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων 

(V-GDN02 Φυσικού Αερίου), (V-GDL02 LPG). 
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www.vageo.gr 

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή . 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε 

να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής. 

 Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας  - Τοποθέτηση  

                     Εγκατάσταση 

 Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση  

 Σελ. 6,7 Λειτουργία - Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Σελ. 8    Κάρτα Εγκατάστασης Συσκευής  

                     Ανίχνευση βλαβών 
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 Τοποθέτηση Εγκατάσταση :  

Η συσκευή V-GDN ή V-GDL τοποθετείται πάντοτε στους εσωτερικούς τοίχους των οικοδο-

μών, εκεί που υπάρχουν συσκευές κατανάλωσης αερίων καυσίμων. 

Ο χώρος που τοποθετείται η συσκευή ανάλογα το μοντέλο πρέπει να μην βρέχεται ή να 

μην έχει υψηλό επίπεδο υγρασίας ή υδρατμών.  

Για τον τύπο V-GDN (φυσικό αέριο) τοποθετείται ψηλά στον τοίχο του χώρου αφή-

νοντας 30cm τουλάχιστον από το ταβάνι (ΣΧΗΜΑ 1 Βλ. σελ. 3), ενώ για τον τύπο V-

GDL (LPG) τοποθετείται χαμηλά στον τοίχο του χώρου αφήνοντας 30cm τουλάχι-

στον από το πάτωμα (ΣΧΗΜΑ 2 Βλ. σελ. 3). 

Τα εξωτερικά καλώδια σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα καλώδια των 

εντολών, η διατομή τους δεν είναι απαραίτητο  να ξεπερνά το 1mm π.χ. 2x1mm. 

1. Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (εάν η τροφοδοσία της συσκευής είναι με 

230VAC) στους ακροδέκτες των καλωδίων που έχουν σύνδεση με την αντίστοιχη ασφάλεια 

του γενικού πίνακα. 

2. Μετά την επιλογή θέσης τοποθέτησης της συσκευής, μέσα στην συσκευασία θα 

βρείτε το κατάλληλο πατρόν για να μαρκάρετε τις θέσης των οπών με ένα μαρκαδό-

ρο, τρυπήστε με τρυπάνι διαμέτρου έως 5mm. Προσοχή : η συσκευή κρεμιέται και 

δεν βιδώνεται. 

3. Ξεβιδώστε της δυο βίδες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της βάσης της συσκευής και 

βγάλτε το καπάκι ώστε να συνδέσετε την συσκευή με τα καλώδια ρεύματος ή εντολών. 

4. Τα καλώδια πρέπει να διέλθουν από το προκαθορισμένο άνοιγμα (ΣΧΗΜΑ 3 Βλ. σελ. 3) 

στη βάση του ανιχνευτή. 

5. Συνδέστε τα καλώδια ανάλογα με των τύπο τροφοδοσίας του ανιχνευτή και τον τύπο η-

λεκτροβαλβίδας. 

! Προσοχή : Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνει από  αδειούχο ηλεκτρολό-

γο η τεχνίτη εγκαταστάτη αερίων καυσίμων. 

! Προσοχή : Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εγκαταστάσεις και ηλεκτρικού ρεύματος 

230Volts AC/50Hz, σε αυτή την περίπτωση βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύμα-

τος έχει διακοπεί πριν συνδέσετε την συσκευή καθώς και όταν για οποιοδήποτε λόγο αφαι-

ρέσετε το πλαστικό κάλυμμα της πρόσοψης ενώ είναι τοποθετημένος στον τοίχο. 

! Προσοχή : Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως έχει ορίσει ο κατασκευαστής συμβουλευ-

τείτε το τμήμα service της κατασκευάστριας εταιρείας στο ( 6979914824 ). 

! Προσοχή : Η κάρτα που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο (Βλ. σελ. 8) πρέπει 

σύμφωνα με κείμενες διατάξεις και νόμους της κάθε χώρας να συμπληρώνεται και 

να τηρούνται τα χρονικά όρια αντικατάστασης του αισθητηρίου (sensor) που βρί-

σκετε στο εσωτερικό της συσκευής. 

 Οδηγίες Ασφαλείας : 
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Ο ανιχνευτής τροφοδοτείται με 230VAC ή 12VDC (Τροφοδοτικό ή Μπαταρία). 

Συνεργάζεται με ηλεκτροβαλβίδες αερίου των τύπων : 

 N.O. 230 VAC 

 N.O. 12 VDC (με υποστήριξη τροφοδοτικού η μπαταρίας) 

 N.C. 230 VAC 

 N.C. 12 VDC (με υποστήριξη τροφοδοτικού η μπαταρίας) 

Για κάθε τύπο τροφοδοσίας της συσκευής αλλά και ηλεκτροβαλβίδας απαιτείται διαφορετι-

κή συνδεσμολογία (Βλ. σελ. 4 & 5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗ) 

Είναι δυνατόν σε μια εγκατάσταση να χρειάζεται παραπάνω από έναν ανιχνευτές. 

Σε αυτή την περίπτωση η συσκευή που τροφοδοτείται με 230VAC ή 12VDC και ελέγχει 

την ηλεκτροβαλβίδας ονομάζεται πρωτεύον ανιχνευτής ενώ οι υπόλοιποι (έως τέσσερις) 

ονομάζονται εξαρτώμενοι (Βλ. σελ. 5 ΣΧΕΔΙΟ 10) 

ΣΧΗΜΑ 1 ΣΧΗΜΑ 2 

ΣΧΗΜΑ 3 
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 Εφαρμογές Σύνδεση  

Σύνδεση Αυτόνομου ή Πρωτεύοντα Ανιχνευτή : 

Σύνδεση ανιχνευτή με τροφοδοσία 230VAC. 

Ηλεκτροβαλβίδα N.O. 12VDC. 

! Προσοχή : στην συνδεσμολογία τοποθε-

τείστε τον βραχυκυκλωτήρα στην θέση (Β) 

όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 5. Ο βραχυκυ-

κλωτήρας βρίσκεται στην πλακέτα (Βλ. 

σελ. 3 ΣΧΕΔΙΟ 3). 

Σύνδεση ανιχνευτή με τροφοδοσία 230VAC. 

Ηλεκτροβαλβίδα N.C. 230VAC. 

! Προσοχή : στην συνδεσμολογία τοποθε-

τείστε τον βραχυκυκλωτήρα στην θέση (A) 

όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 6. Ο βραχυκυ-

κλωτήρας βρίσκεται στην πλακέτα (Βλ. 

σελ. 3 ΣΧΕΔΙΟ 3). 

Σύνδεση ανιχνευτή με τροφοδοσία 230VAC. 

Ηλεκτροβαλβίδα N.C. 12VDC. 

! Προσοχή : στην συνδεσμολογία τοποθε-

τείστε τον βραχυκυκλωτήρα στην θέση (A) 

όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 7. Ο βραχυκυ-

κλωτήρας βρίσκεται στην πλακέτα (Βλ. 

σελ. 3 ΣΧΕΔΙΟ 3). 

Σύνδεση ανιχνευτή με τροφοδοσία 230VAC. 

Ηλεκτροβαλβίδα N.O. 230VAC. 

! Προσοχή : στην συνδεσμολογία τοποθε-

τείστε τον βραχυκυκλωτήρα στην θέση (Β) 

όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 4. Ο βραχυκυ-

κλωτήρας βρίσκεται στην πλακέτα (Βλ. 

σελ. 3 ΣΧΕΔΙΟ 3). 
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Σύνδεση ανιχνευτή με τροφοδοσία 12VDC. 

Ηλεκτροβαλβίδα N.O. 12VDC. 

! Προσοχή : στην συνδεσμολογία τοποθε-

τείστε τον βραχυκυκλωτήρα στην θέση (Β) 

όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 8. Ο βραχυκυ-

κλωτήρας βρίσκεται στην πλακέτα (Βλ. 

σελ. 3 ΣΧΕΔΙΟ 3). 

Σύνδεση ανιχνευτή με τροφοδοσία 12VDC. 

Ηλεκτροβαλβίδα N.C. 12VDC. 

! Προσοχή : στην συνδεσμολογία τοποθε-

τείστε τον βραχυκυκλωτήρα στην θέση (A) 

όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 9. Ο βραχυκυ-

κλωτήρας βρίσκεται στην πλακέτα (Βλ. 

σελ. 3 ΣΧΕΔΙΟ 3). 

Σύνδεση Εξαρτώμενων Ανιχνευτών : 

Σε μια διάταξη όπου έχουμε παραπάνω από έναν ανιχνευτές με έλεγχο μιας ηλεκτροβαλ-

βίδας, αυτή γίνεται από τον πρωτεύοντα ανιχνευτή σύμφωνα με τα ΣΧΕΔΙΑ 4,5,6,7,8,9 

όπως περιγράφονται παραπάνω.  

Οι τροφοδοσία 230VAC ή 12VDC των εξαρτώμενων ανιχνευτών γίνεται ανεξάρτητα. 

Στο ΣΧΕΔΙΟ 10 φαίνεται η σύνδεση του πρωτεύοντα ανιχνευτή με τους εξαρτώμενους. 

! Προσοχή : οι εξαρτώμενοι ανιχνευτές με την ανάλογη τροφοδοσία δουλεύουν πά-

ντοτε μόνο σαν αισθητήρια.  
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 Λειτουργία 

Α) Η συσκευή V-GDN ή V-GDL όταν τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα 230VAC ή 12VDC 

ανάβουν διαδοχικά οι ενδείκτες που βρίσκονται στην πρόσοψη της συσκευής, πρώτα ο 

άπρος μετά ο κόκκινος και τέλος ο πράσινος. Στη συνέχεια ακούγεται ο ήχος του βομβητή.  

Η διαδικασία αυτή όπως περιγράφηκε παραπάνω πρέπει να υφίσταται κάθε φορά που η 

συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα για πρώτη φορά ή έχει προηγηθεί διακοπή ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Β) Σε συνέχεια η συσκευή εκτελεί διαδικασία προθέρμανσης του αισθητήρα για 2min 

(λεπτά) με τον άσπρο ενδείκτη να αναβοσβήνει. 

Γ) Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας ο άσπρος ενδείκτης σβήνει και η συσκευή 

μπαίνει σε διαδικασία κανονικής λειτουργίας με τον πράσινο ενδείκτη να αναβοσβήνει με 

γρήγορες αναλαμπές. 

Ανίχνευση ή Συγκέντρωση Αερίου : 

Η συσκευή μόλις ανιχνεύσει συγκέντρωση αερίου  ο άσπρος ενδείκτης ανάβει συνεχώς. 

Εάν παραμένει ανοιχτός για πάνω από 10 δευτερόλεπτα τότε η συσκευή θεωρεί ότι η συ-

γκέντρωση αερίου είναι ικανή να δώσει συναγερμό δηλαδή να κλίσει την κεντρική παροχή 

τροφοδοσίας αερίου μέσο της ηλεκτροβαλβίδας. Όταν συμβεί η παραπάνω περίπτωση ο 

άσπρος ενδείκτης σβήνει ανάβει ο κόκκινος ενδείκτης με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του 

βομβητή. 

Αν τα επίπεδα συγκέντρωσης αερίου μειωθούν σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις τότε η 

συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφη-

καν παραπάνω (παράγραφος Β και Γ <Λειτουργία>). 

Σε εγκαταστάσεις που υπάρχουν εξαρτώμενοι ανιχνευτές και ένας από αυτούς ανιχνεύσει 

ικανή ποσότητα αερίου τότε στον πρωτεύον ανιχνευτή που ελέγχει την ηλεκτροβαλβίδα ο 

άσπρος και ο κόκκινος ενδείκτης ανάβουν με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του βομβητή. 

Σε κάθε παραπάνω περίπτωση μετά το πέρας του συναγερμού η παροχή αερίου είναι κλει-

στή και πρέπει ο τεχνικός ή ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης να επαναφέρει χειροκίνητα την 

ηλεκτροβαλβίδα σε κατάσταση ΟΝ για να τροφοδοτηθεί το κύκλωμα κατανάλωσης με αέριο. 

Στον <Πίνακα Περιγραφής Καταστάσεων>  (Βλ. σελ. 7) περιγράφονται τα ενδεικτικά LEDs 

σε αντίστοιχες καταστάσεις όπως περιγράφηκαν παραπάνω. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Καθυστέρηση Προθέρμανσης 2 λεπτά 

Καθυστέρηση Ενεργοποίησης Συναγερμού 10 δευτερόλεπτα 

Είδος Αερίων Για τύπο V-GDN φυσικό αέριο 

Για τύπο V-GDL προπάνιο, βουτάνιο 

LPG 

Ευαισθησία Αισθητηρίου 10% ±5% L.E.L. 

Διάρκεια Ζωής Αισθητήρα (Ελλάδα) 5 έτη 

Ελάχιστη & Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας 

Συσκευής 

-10°C…….+50°C 

Τροφοδοσία Συσκευής 230VAC ± 10% 50Hz ή 12VDC 

Κατανάλωση Συσκευής 3VA 

Διαστάσεις Συσκευής 129 X 90 X 30 (mm) 

Πίνακας Περιγραφής Καταστάσεων 

Ενδείκτες LEDs   

ΑΣΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

☼ Ø Ø Ø Προθέρμανση αισθητηρίου 

Ø Ø ☼ Ø Κανονική λειτουργία 

Ο Ø ☼ Ø Ανίχνευση αερίου 

Ø Ο ☼ Ο Συναγερμός 

Ο Ø Ø Ο Βλάβη αισθητηρίου 

Ο Ο Ο Ο Μετά το πάτημα μπουτόν TEST 

έλεγχος συσκευής 

Ο Ο ☼ Ο Συναγερμός προερχόμενος από 

εξαρτώμενο ανιχνευτή 

Συμβολισμοί στον πίνακα με τους ενδείκτες. 

Ø Σβηστό 

Ο Αναμμένο 

☼ Αναβοσβήνει 

Συμβολισμοί στον πίνακα με τον βομβητή. 

Ø Απενεργοποιημένο 

Ο Ενεργοποιημένο 
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 Διάγνωση βλαβών - Αισθητήρια  

Η συσκευή από την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, ελέγχει την κατάσταση του 

αισθητηρίου συνεχώς. Εάν το αισθητήριο έχει πρόβλημα ο άσπρος ενδείκτης θα είναι συνεχώς   

ανοιχτός θα ενεργοποιηθεί ο βομβητής και η ηλεκτροβαλβίδα που ελέγχεται θα διακόψει την παρο-

χή αερίου στην εγκατάσταση. 

Τα προϊόντα της VAGEO HVAC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 

στην Ελλάδα από την  INTELCO Electronics.   

Αποκλειστική διάθεση και διανομή από την PTS. 

Ανθίμου Γαζή 7 -  12132 Περιστέρι Αττική 

vageo@intelco.gr  www.pt-s.gr  -  www.vageo.gr  


