
BRUKSANVISNING GASVARNARE
Art.nr: 10640 Modell: Deltronic DGA-6211

Produktbeskrivning
Denna gasvarnare är konstruerad för att detektera och larma vid förekomst av 
olika typer av explosiva gaser i normal bostadsmiljö, samt i husvagnar eller båtar. 
Explosiva gaser är farliga när koncentrationen överstiger en viss nivå, den s.k. lägre 
explosionsgränsen (LEL). Gasvarnaren är kalibrerad för att larma i god tid innan 
denna gaskoncentration är uppnådd. För närmare information om vilka gaser som 
varnaren detekterar, samt kalibrerad larmnivå, se nedan. Varnaren ansluts till 12 V DC 
(likspänning) när den används i husvagnar eller båtar. I bostäder ansluts den direkt 
till ett vägguttag via medföljande nätadapter för 230 V AC/12 V DC.

OBS! Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hur du installerar och 
använder denna gasvarnare. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du gör  
installationen och spara den därefter för framtida behov.

Produktegenskaper
LED-kontrollamporna lämnar information bl.a. om gasvarnarens status vid •	
installation, larm och under normal drift.
Ett tryck på test-/pausknappen tystar eventuella oönskade larm under 10 min.•	
Automatisk självtest som säkerställer att sensorn fungerar tillförlitligt.•	
Sammankopplingsmöjlighet med upp till 16 andra gasvarnare.•	
Automatisk livslängdsvarning som varnar när sensorn är förbrukad.•	
Känslighet i enlighet med kraven i EN 50194-1:2009.•	

Placering
Vi rekommenderar att gasvarnaren monteras i närheten av den plats där man kan 
befara att ett ev. gasläckage kan uppstå, t.ex. i ett kök. Detta kan vara i närheten 
av all gasansluten utrustning, gasledningar, gasbehållare etc. Installation av flera 
gasvarnare kan ofta öka säkerheten. Beroende på vilken typ av gas man primärt 
önskar detektera, ska gasvarnaren monteras på olika höjd. Se även till att det finns 
ett vägguttag max 2 m från den plats där varnaren placeras, om den medföljande 
nätadaptern för 230 V AC ska användas. OBS! Varnaren bör installeras av en kunnig 
person eller fackman. Det finns risk för bestående fel eller elstöt om utrustningen på 
något vis blir felaktigt installerad, modifierad, defekt eller skadad.  

Naturgas/Stadsgas (Metan)
Naturgas består främst av metan som är lättare än luft och i förekommande fall ska 
gasvarnaren monteras högt upp på väggen. Tänk på att gasvarnaren då inte får 
placeras lägre än någon dörr eller fönsteröppning. Normal placering är högst 30 cm 
från taket och mellan 1-5 m från gasutrustningen. Se figuren nedan.

LPG

Naturgas

Olämplig placering

Gas av LPG-typ, även kallad gasol eller flaskgas  
(propan, butan)
Dessa gaser är tyngre än luft och därför ska gasvarnaren monteras lågt, nära den 
lägsta punkten. Tänk på att det inte bör finnas någon dörr eller öppningsbart fönster  
mellan varnaren och gaskällan, det kan hindra läckande gas från att nå varnaren. 
Normal placering är högst 30 cm från golvet och högst 4 m från gasutrustningen. 
Se figuren ovan.

Placera aldrig gasvarnaren på följande ställen:
Direkt ovanför en ugn eller spis där matos, stekfett och smuts kan påverka •	
varnaren.
Direkt ovanför en vask där vattenstänk (fukt) och smuts kan påverka varnaren.•	
Bredvid ventilationskanaler, fläktar eller dåligt isolerade fönster/dörrar eftersom •	
det kan finnas risk för drag. 
Inbyggd eller övertäckt, eftersom det kan fördröja detektionen av gasläckage.•	
Utomhus eller där luftfuktigheten är mindre än 30 % eller högre än 90 % relativ •	
fuktighet (t.ex. i badrum eller båtar). Användningstemperatur mellan -10 och 
+50 ºC. Skydda även varnaren från elektriska störningar (EMC).
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Välj ut lämplig plats för installation enligt avsnittet ”Placering” ovan. Kontrollera att 1. 
inga elektriska ledningar eller rör kan skadas vid installationen. Lossa monterings-
fästet på baksidan genom att frigöra låsspärren i övre delen.

Lossa skruven på varnarens undersida och öppna luckan i vänstra hörnet. Välj 2. 
lämplig typ av strömförsörjningskabel och anslut denna till kopplingsplintens kontakter 
märkta ”V+” resp. ”GND” (-). Vid behov kan kabelförläggningen ske antingen från 
baksidan (genom monteringsfästet) eller genom plasten i luckan, rakt underifrån. Var 
noga med att följa polariteten, positiv ledare till ”V+”, och negativ till ”GND” (-).

Varnaren kan vid behov sammankopplas med andra gasvarnare, och i så fall 3. 
ansluts en separat ledare mellan kopplingsplintarna märkta ”INT” på de varnare 
som ska sammankopplas.

Skruva fast monteringsfästet (med låsspärren riktad uppåt) mot väggen med med-4. 
följande skruv och plugg. Stäng luckan på varnaren och säkra därefter luckan med 
skruven. Montera därefter varnaren i monteringsfästet.

Anslut strömförsörjningen till 12 V DC, eller i förekommande fall till 230 V AC via 5. 
medföljande nätadapter. OBS! Följ polariteten. Vid korrekt strömförsörjning tänds 
den gröna lysdioden. Kort därefter kommer även gul och röd lysdiod att tändas 
under 1 sek, vilket indikerar att gasvarnaren fungerar och kalibreras. 

Om grön lysdiod lyser är varnaren klar för användning; i annat fall kontrollera 6. 
inkoppling och strömförsörjningen etc. enligt ovan. Tryck därefter på testknappen 
för att kontrollera gasvarnarens funktion.

Funktioner
Larm - gasdetektion:
Vid detektion av gas i luften (överstigande kalibrerad larmnivå) kommer varning att 
ske med en serie av 4 kraftiga pip, som upprepas kontinuerligt med 1,5 sek intervall 
så länge det finns gas i omgivningen. Även röd lysdiod kommer att blinka så länge 
gasvarnaren detekterar gas. Se även ”Sammankoppling” (via tråd) nedan. OBS! Det 
kan vara möjligt att känna lukten av gas i luften innan varnaren har hunnit larma!

Pausfunktion:
Larmsignalen kan stoppas genom ett tryck på den kombinerade test- och paus-
knappen. Larmsignalen upphör då genast och kommer att vara fortsatt tyst i ca 
10 min. Röd lysdiod fortsätter blinka med 4 sek intervall, så länge det finns gas i 
omgivningen.

Sammankoppling (via tråd):
För att erhålla tidigast möjliga varning, kan upp till 16 gasvarnare samman- 
kopplas (via tråd). När en enhet larmar, så larmar samtliga sammankopplade enhe-
ter med ljud. Röd lysdiod blinkar enbart i detekterande enhet. Läs vidare i avsnittet 
”Översikt signalfunktioner” nedan.

Livslängdsvarning och automatisk självtest:
Gassensorn har en begränsad livslängd av mellan 5-7 år, vilket varnaren kommer att 
varna för i god tid innan sensorn är förbrukad. Man byter då ut hela gasvarnaren.  
Varnaren är även utrustad med en självtestfunktion som säkerställer korrekt funktion. 
Vid tekniskt fel signaleras detta med 2 korta pip och vid livslängdsvarning indikeras 
detta med 3 korta pip efter varandra, i båda fallen med 1 min intervall. Gul lysdiod 
blinkar och röd lysdiod lyser med fast sken. Vid tekniskt fel, rengör varnaren och  
kontrollera strömförsörjningen samt prova ev. att placera varnaren i ett annat rum.  
Vid kvarstående fel, eller vid livslängdsvarning, bör utbyte ske snarast möjligt.  
Produktens livslängd kan ökas om den t.ex. förvaras i torra och uppvärmda  
utrymmen när den inte används.

Test och skötsel
Testa varnaren genom att trycka på testknappen. Varnaren avger då 4 korta pip •	
samtidigt som röd lysdiod blinkar en gång för varje pip, vilket indikerar korrekt 
funktion. OBS! Test med andra metoder som t.ex. gasen från en cigarettändare, 
annan gas eller brandfarliga vätskor kan vara både missvisande och medföra 
omedelbar fara för omgivningen.
Testa varnaren regelbundet varje månad och alltid efter längre bortavaro.•	
Kontrollera även att kontrollampan (röd LED) blinkar en gång i minuten.•	
Håll gasvarnaren fri från fukt (fuktig miljö) och smuts.•	
Dammsug regelbundet varnarens alla öppningar med det mjuka borstmunstycket.•	
Använd •	 aldrig rengöringsmedel, vatten eller kemikalier vid rengöringen, dessa 
kan skada varnarens sensor! Detsamma gäller om t.ex. lösningsmedelsbaserade 
rengöringsmedel, alkohol, lack, färg eller aerosoler används i närheten av 
gasvarnaren. Detta kan även utlösa oönskat larm. 
Testa gasvarnaren efter varje rengöring genom att trycka på testknappen. •	
När ni lämnar ett utrymme där gas används, stäng om möjligt av utrustningen •	
och gastillförseln.
Gör inga förändringar i gasinstallationen om ni inte har tillräcklig kunskap.•	
Låt en fackman kontrollera utrustning och gasinstallationer med jämna mellanrum.•	
Sörj för att gasinstallationen utförs i enlighet med gällande regler och föreskrifter.•	
Undvik att sova i omedelbar närhet av gasinstallationer.•	

Vid larm
Ta alla larm och misstankar om gasläckage på största allvar. Behåll lugnet och vidta 
förslagsvis följande åtgärder, inte nödvändigtvis i den ordning de är uppräknade.

Slå aldrig till eller från några elektriska maskiner, lampor etc. eftersom ev. •	
gnistbildningar i strömbrytare kan förorsaka explosioner. Släck omedelbart alla 
öppna lågor, även eventuella cigaretter etc.
Stäng av gastillförseln och kontrollera ansluten utrustning samt ev. rör och slangar.•	
Öppna genast alla fönster och dörrar för att vädra ut.•	
Vid akut fara, ring Räddningstjänsten direkt från utsidan av byggnaden när alla •	
är i säkerhet.
Kontrollera att alla människor som fanns i byggnaden är i säkerhet.•	
Återvänd inte till byggnaden förrän räddningspersonal har anlänt och utrymmet •	
har vädrats ur, samt larmsignalen upphört.
I övriga fall, eller om larmsignalen fortsätter efter att pausfunktionen aktiverats, •	
utrym lokalerna. Kontakta leverantören av gasutrustningen, behörig fackman 
eller Räddningstjänsten för att få hjälp. Detsamma gäller givetvis om ni inte 
hittar källan till gasläckaget.

 Vid akut gasläcka: ring 112

Översikt signalfunktioner
Ljud Lysdiod

Gaslarm 4 kraftiga pip efter varandra, 
med 1,5 sek intervall

Röd LED blinkar kontinuerligt

Gaslarm från sammankopplad 
gasvarnare

4 kraftiga pip efter varandra, 
med 1,5 sek intervall

Ingen särskild LED-indikation

Testknapp felaktig 1 pip var 12:e sek Ingen särskild LED-indikation

Pausläge Ingen larmsignal under 10 min Röd LED blinkar var 4:e sek

Tekniskt fel 2 korta pip efter varandra, 
med 1 min intervall

Gul LED blinkar, röd LED 
blinkar

Livslängdsvarning 3 korta pip efter varandra, 
med 1 min intervall

Gul LED blinkar, röd LED 
blinkar

Teknisk specifikation
Nätadapter, ut/in: 12 V DC (=), 200 mA  230 V AC (~) 50 Hz; 5 W 
Strömförbrukning: 60 mA   (vid larm: 80 mA)
Detektionsegenskaper: Propan, butan, metan (flaskgas, naturgas och stadsgas)
Detekterar/larmar vid: 12 % av LEL ±3 % (LEL: den explosiva gränsen i luft)
Ljudstyrka:  85 dB vid 1 m
Känslighet enligt: EN 50194-1:2009 (kalibrerad med gas av LPG-typ)
Temperaturområde: -10 till +50 ºC (maximal relativ luftfuktighet: 90 %)
Mått:  76 x 76 x 31 mm  (höjd x bredd x djup)
Vikt:   78,5 g
Sammankopplingsbar: Med upp till 16 enheter (endast andra Deltronic DGA-6211)

Garanti
Er gasvarnare har 3 års garanti beräknat från leveransdagen. Garantin omfattar  
material- och tillverkningsfel och begränsas till att varnaren repareras eller byts ut inom 
garantitiden. Garantin gäller endast om instruktionerna i bruksanvisningen rörande 
t.ex. skötsel har följts. Deltronic Security AB frånsäger sig allt ansvar för både person- 
och materialskador, både direkta och indirekta, orsakade av att denna produkt av 
någon anledning inte larmat vid inträffad olycka. Deltronic Security AB: ansvar ska 
under alla förhållanden - oavsett om lagen föreskriver särskilt skadeståndsansvar - 
vara begränsat till produktens försäljningspris. Installation av gasvarnare ersätter inte i 
något avseende normalt försäkringsskydd!  
Vid misstanke om fel inom garantitiden, vänligen returnera defekt gasvarnare till inköps-
stället eller distributören tillsammans med en felanmälan. Bifoga även kopia på kvittot. 
Vänligen observera bl.a. att varnaren inte får användas i fuktig miljö!
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