
ECHIPAMENTE DE DETECŢIE, ALARMARE ŞI                            
PROTECŢIE – GAZ METAN, MONOxID DE CARBON

Pachet de electrovană cu 
detector de gaz metan

Dimensiune 
electrovalvă

Material 
electrovalvă

Tensiune de 
alimentare COD

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 1279 1/2” alamă 230V 2P1720122DOB

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 1279 3/4” alamă 230V 2P1720342DOB

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 1” alamă 230V 2P2M21002SOB

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 1 1/4” aluminiu 230V 2P2M21142SOA

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 1 1/2” aluminiu 230V 2P2M21122SOA

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 2” aluminiu 230V 2P2M22002SOA

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 2 1/2” aluminiu 230V 2P2M22122SOA

Echipament de protecţie pentru gaz metan  P 2000M 3” aluminiu 230V 2P2M23002SOA

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 4” aluminiu 230V 2P2M24002SOA

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 5” aluminiu 230V 2P2M25002SOA

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 6” aluminiu 230V 2P2M25002SOA

Echipament de protecţie pentru gaz metan P 2000M 8” aluminiu 230V 2P2M25002SOA

         Echipamentele includ detector PRiMAtECH - PREvEnt şi electrovalvă - DEltA ElEKtRoGAS - itAliA

DETECTOARE GAZ METAN, MONOxID DE CARBON - pentru montaj suplimentar şi        
funcţionare împreună cu detectorul de bază

Model  Tensiune de alimentare COD

Detector de gaz metan şi monoxid de carbon SECOR 2000 220 V   1DSE200022XA
Detector de gaz metan PREVENT 1279   220 V   1MPR127922XA

Echipamentele conţin detectoare de gaz metan din gama PREVENT 2000M şi 
electrovalve de alamă sau aluminiu de diverse mărimi cuprinse în intervalul  1/2’’-8’’, 
în funcţie de necesităţile clientului. 

Specificaţii tehnice detector de gaz metan PREVENT 2000M:

• senzor: Semiconductor SnO2      
• tensiune de alimentare: 230V ac (-15% +10%) 50/60Hz   
• putere consumată: 3VA    
• gaz detectat: metan    
• interval de alarmare: 3% - 20% LIE    
• prag de alarmare: 9% LIE    
• timp de stabilizare iniţială: 2 min 30 sec    
• indicatori: 
› LED Verde: Alimentare    
› LED Roşu: Alarmă vizuală    
› LED Galben: continuu – defecţiune / intermitent 10 sec – stare de veghe    
› BUZZER: alarma sonoră – min. 85 dB la 1m
• durata de viaţă a senzorului : 5 ani
• valori nominale de contact releu:
› 8(2)A @ 250V AC SPDT
› 3A @ 250V AC SPST (opţional)    
• temperatura de lucru: -10 °C ÷ +40 °C   
• temperatura de depozitare: -20°C ÷ +50 °C    
• umiditate (fără condensare): 20% - 90% rH   
• grad de protecţie: IP 42    
• carcasă: material ABS V0, culoare alb    
• dimensiuni: 115 x 75 x 43 mm (L x l x h)    
• greutate: 300g

ACCESORII


