
Manuell tilbakestillingssolenoid

Normalt lukk NC

INSTALLASJON TILKOBLING TIL SOLENOID - JUMPER J1 Yukon i NEGATIV logikk uten NO-solenoid og ekstern Yukon i POSITIV logikk 2 • 
Skru ut to festeskruene fra sensormodulen å erstatte

(figur 7).

   Norsk

Advarsel: Bare spesialisert teknisk personell må overlates til å installere gassfordelingssystemet og ta av 

apparatet.

Installasjon av gass og mulig nødstoppanordning må være i samsvar med gjeldende nasjonale lover.

VIKTIG: Ikke bruk ren gass direkte på sensoren, for eksempel gassen fra en lighter, fordi sensoren vil bli ødelagt 

uopprettelig.

GENERELLE GARANTIBETINGELSER
Yukon serie gassdetektorer Yukon 852 / M a nd Yukon 852 / G begge inneholder HOPPER “J1” som lar deg velge hvilken type 

magnetventil du vil bruke.

Det kan være en NEI (normalt åpen) type eller a NC (Normalmente Stengt) type.

Merk: Standard JUMPER J1 er i INGEN posisjon.

Husk at solenoiden må installeres på gassrøret utenfor rommet for å overvåke, fordi den ikke kan beskytte mot 

lekkasjer som oppstår oppstrøms fra posisjonen.

INGEN SOLENOID NC SOLENOID

HOPPER “J1” i INGEN posisjon: 
HUMMER “ J1 ” i NC posisjon:

• til Normalt åpen solenoider. 

• til Normalt stengt solenoider eller samtidig 

kontroll av solenoiden og en ekstern elektrisk 

belastning.

Advarsel: Hopperen “ J1 " av ekstern detektor må alltid settes på en NC-ventil.

Neg. Logikk

Pos. Logikk

DETTE SERTIFIKATET ER DET ENESTE DOKUMENTET SOM GIR KLIENTER RETTEN TIL

Reparer gasslekkasjedetektoren under garantiperioden

• Detektoren er GARANTERT i en periode på 24 måneder fra kjøpsdatoen.
Gasslekkasjedetektor for innenlands bruk

MED UTMERKbar SENSOR • Skader som følge av manipulering eller feil eller feil bruk eller installasjon dekkes ikke av GARANTIEN.

• GARANTIEN er bare gyldig hvis den er fullført riktig.

• I tilfelle feil som dekkes av GARANTIEN, vil produsenten reparere eller erstatte produktet gratis. TJENESTE UTENfor GARANTIEN:

Når vilkårene eller varigheten av GARANTIEN har utløpt, vil eventuelle reparasjoner bli belastet i samsvar med de byttede delene og 

arbeidskostnadene.

mod. 852 / M for metangass og mod. 852 / G for LPG-gass
Fig.7

3 • Fjern den utslitte sensoren og skill den fra plaststøtten. Forsikre deg om 

at den nye Sensormodul

er kompatibel med den du bytter ut (hvis feil sensormodul er montert, lyser 

den gule lysdioden og summeren høres ut).

Passer det nye Sensormodul inn i de plaststøtte og sett den inn på riktig 

sted (fig.8).

Fig.8

4 • 
Fest de to festeskruene på den nye

Sensormodul og lukk 

lokket (figur 9). Deretter gjenoppretter du elektrisk strøm. Etter å ha byttet ut Sensormodul 

endre datoen på etiketten på lokket, der den nye utløpsdatoen for perioden for 

riktig drift må angis ( 5 år fra installasjonsdatoen for den nye Sensormodulen). 

Denne etiketten må fylles ut av installatøren av detektoren.

Fig.9

Etter at du har slått på gassdetektoren, tar den katalysatoren inne i sensormodulen omtrent to

minutter for å “varme opp”, der den grønne LED-lampen blinker for å vise at sensoren varmer opp

og detektoren ikke fungerer ennå. I løpet av denne tiden er deteksjonsfunksjoner inhibert.

PLASSERER DETEKTOREN J1 J2 J1 J2

Enheten MÅ INSTALLERES:

•

Detektorer for Metan gass, i maksimal avstand fra taket på 30 cm;

•

Detektorer for L.P.G., i en maksimal høyde på 30 cm fra gulvet.

•

I en avstand på mellom 1 og 4 meter fra det gassdrevne apparatet (komfyr, kjele, etc.).

Hvis det er mulig, installer du en enhet i alle rom der det er et gassdrevet apparat og i hus

der det er flere etasjer, minst en per etasje.

N L + - Fjernkontroll NC C NO N L + - Fjernkontroll NC C NO

GARANTISERTIFIKAT
Å FULLFØRE OG SENDE I MÅL OM FEIL

Manuell tilbakestillingssolenoid

Normalt åpen NEINEGATIV LOGIK & POSITIV LOGIK - JUMPER J2
ENHET:

Serienummer (sn) ___________________________________________________________________

SELGER

Stemple:

Yukon 852 / M Yukon 852 / G
100 ÷ 230Vac-50 / 60Hz

100 ÷ 230Vac-50 / 60Hz

Yukon 852 / M og Yukon 852 / G gassdetektorer kan kontrollere en solenoid i to forskjellige logikker med

HUMMER “ J2 ”Som gjør det mulig å velge ønsket ventil.

• NEGATIV LOGIK anbefales for NORMAL ÅPNE SOLENOIDER.

• POSITIV LOGIK anbefales for NORMAL STENGTE SOLENOIDER.

Merk: Som standard er JUMPER J2 plassert i negativ logikk.

Yukon i POSITIV logikk med NC-solenoid og ekstern Yukon i POSITIV logikk
ADVARSEL: Denne gassdetektoren er designet for å fungere med magnetventiler med manuell tilbakestilling og for å oppdage gasslekkasjer i 

hjemmet.

•

Alle Wi-Fi-, app- og nettfunksjoner til detektoren (for eksempel å varsle brukere om alarmer og funksjonsfeil med Smartphone / 
Tablet-varsler, vise oppdagede verdier osv.) Er ikke inkludert i sikkerhetsfunksjonene til dette produktet og kan derfor ikke garanteres. 

• Oppbevar disse instruksjonene på et lett tilgjengelig sted.

• Geca srl og Tecnocontrol srl er ikke ansvarlig for bruk, installasjon, drift og vedlikehold av detektoren som ikke overholder UNI CEI EN 

50244: 2001-standarden (Elektrisk apparat for påvisning av brennbare gasser i hjemmet - Veiledning for valg, installasjon, bruk og vedlikehold ).

30cm

maks

Advarsel: Hopperen “ J1 " av ekstern detektor må alltid settes på en NC-ventil.

Pos. Logikk Pos. Logikk

Kjøpsdato:

_________ / ________ / __________

Etternavn og navn____________________________________________________________ N ° 

_________________________________________________________________________

Telefon____________________________________________________________________

FULLFØRT AV INSTALLATØREN:

Installasjonsdato _______________________________________________________________ Utskiftningsdato 

_________________________________________________________________ Installasjonssted 

____________________________________________________________________

HOPPER J2 I NEGATIV LOGISK STILLING Neg

1-4 m

1-4 m

RELEET ER KONTROLLERT I MIDT FOR GASSLEKASJONER.

KONTAKTER “C” og “NO” STENGER I ALARM.

Anbefalt for normalt åpne solenoider.

MERK: “NEGATIV LOGIK” ER IKKE en egensikker 

driftsmodus.

J1 J2 J1 J2 BRUKER

Gate_______________________________________________________________________ 

Post__________code________City_______________________________________________________

Serie Gass oppdaget Strømforsyning
30cm

maks

N L + - Fjernkontroll NC C NO N L + - Fjernkontroll NC C NO

NC C NEI

Yukon 852 / M

Yukon 852 / G

Metan

LPG

GENERELL BESKRIVELSE

HOPPER J2
I POSISJON

NEGATIV LOGIK

• 100-240VAC - 50 / 60Hz • 12VDC

Metangassdetektor LPG-detektor

LAVERE EKSPLOSIVITETSGRENS

Enheten MÅ IKKE INSTALLERES:

•

Rett over vasker eller gassapparater.

•

I små rom der det kan brukes alkohol, ammoniakk, spraybokser eller stoffer basert på flyktige løsemidler.

•

I lukkede rom eller hjørner der luft ikke sirkulerer fritt.

•

Nær vegger eller andre hindringer som kan hindre strømmen av gass fra brukeren til detektoren, eller

avtrekkere eller vifter som kan avlede luftstrømmen.

•

I miljøer der temperaturen kan stige over 40 ° C eller falle under -10 ° C.

•

I miljøer med høy luftfuktighet eller damp.

FORBINDELSE i NEGATIV LOGIK til NORMAL ÅPNE SOLENOIDER 100 ÷ 230Vac-50 / 60Hz

Manuell tilbakestillingssolenoid

Normalt lukk NC 100 ÷ 230Vac-50 / 60Hz

Bruk av andre systemer enn en kalibreringsbeholder fylt med prøvegass vil gjøre det umulig

for å verifisere riktig funksjon av sensoren.

Selv om du ønsker å skape effektivt farlige forhold som gassensoren er installert for, vil det ikke fungere å slå på gassen fra 

vanlige apparater i hjemmet. Våre detektorer er kalibrert til 10% av LEL (Nedre eksplosjonsgrense).

Forklaringen er enkel: la oss anta at vi har et kjøkken på 3 meter bredt og 4 meter langt, med en takhøyde på 3 meter.

- Volumet på kjøkkenet er lik 4 x 3 x 3, som er 36m 3 lik 36.000 L.

Når 4,4% av volumet på kjøkkenet er opptatt av metangass, dannes det en farlig blanding i rommet.

- Denne 4,4% kalles LEL (Lower Explosivity Limit).

- I vårt eksempel tilsvarer 4,4% av 36 000 L 1584 L (LEL).

- Våre detektorer griper inn ved 10% av LEL, og derfor med 10% av verdien av 1584 L, som i dette tilfellet tilsvarer 158,4 L, 

DERFOR, I EN TIENDELSE AV DEN NEDRE EKSPLOSIVITETSGRENSEN (LEL)

Når vi beregner at en kjøkkenbrenner har en dyse som måler bare noen tiendedeler av en millimeter og at gasstrykket er 

noen millibarer, kan vi se at det vil ta flere timer å frigjøre 158,4 liter metangass (som er den mengden som ville forårsaket 

sensoren for å gripe inn).

Selv ved bruk av leveringssystemer med høyere kapasitet, ville den spesielle og ganske sterke lukten av metangass gjøre 

det umulig for folk å forbli i huset, og det ville helt sikkert forårsake alvorlig fare, selv om mengden metan i miljøet fortsatt er 

for liten å forårsake en eksplosjon.

Enheter fra Yukon-serien modell 852 er gasslekkasjedetektorer for metangass eller L.P.G. som bruker

optiske og akustiske signaler, reléovergang og varsler via smarttelefon / nettbrett for å signalisere

tilstedeværelse av gass i miljøet.

Yukon gassdetektorer har også en app for smarttelefon / nettbrett som er kompatibel med iOS-systemer (9.0

og høyere) og Android-systemer (6.0 og høyere). Når som helst er det mulig å sjekke statusen til din

gassdetektorer. Gassdetektorer i Yukon-serien er kalibrert for å oppdage en konsentrasjon av gass

lik 10% av L.E.L. (lavere eksplosjonsnivå). Denne terskelen kan variere ut fra miljøet

forhold, men i løpet av de første 5 årene av driften, vil den ikke overstige 15% av L.E.L. Etter det

tidsperiode, eller hvis “FAULT” -lampen lyser, må “Sensormodulen” byttes ut.

For dette formålet er det en etikett på lokket der utløpsdatoen for perioden med riktig funksjon

må angis (5 år fra installasjonsdatoen); denne etiketten må fylles ut av installatøren

av detektoren på installasjonstidspunktet (Eks.1).

852 KONTROLL AV DRIFT
Før du tester operasjonen, bruk en flat skrutrekker for å åpne lokket på sensormodulen på

nederst til høyre på fronten (figur 3).

Neg N L + - Fjernkontroll NC C NO

Enhets serienummer ___________________________________________________________________________

(Å lese på den indre delen av plastemballasjen)

HOPPER J1
i posisjon

NEI

HOPPER J2
i NEGATIV

LOGIKK

Stemple:

Manuell tilbakestillingssolenoid

Normalt

Åpen ( NEI)INSTALLASJONSPROSEDYRE
100 ÷ 240Vac-50Hz

Underskrift ____________________________________________________________________

•

Koble fra strømmen.

•

Fest Støttebrakett ( med pilen oppover) mot veggen eller på innfelt boks for tre moduler med medfølgende skruer og 

ankere. For å montere ankrene, bor hull i

vegg med en 5 mm bit.

•

Sett krokene på Utgangspunkt inn i hullene på

Støttebrakett og dra til Utgangspunkt til høyre

til den klikker på plass (fig. 1).

•

Koble til elektriske tilkoblinger.

•

Monter Frontpanel og bruk en skrutrekker for å feste skruen 

på høyre side av enheten.

•

Plasser sensormodulen på riktig sted

og fest de to festeskruene som følger med

emballasje. 

•

Lukk Lokk av Sensormodul.

•

Slå på strømmen igjen.

Støttebrakett

HOPPER J2 I POSITIV LOGISK POSISJON
Fig.3

Etter dette trinnet er det mulig å kontrollere at LED-lampene, BUZZEREN og reléene fungerer korrekt ved å trykke på knappen “ EN ”(Fig.4) 

eller“ TEST ”-Knappen (fig.5) som vist nedenfor:

•

Hold knappen “A” eller “TEST” -knappen på Yukon-detektorbrettet i 2 sekunder for å gjøre alt

LEDene lyser (FAULT-ALARM-LINE) og for å aktivere summeren og bytte reléutgang for

fem sekunder. Du vil motta et varsel på smarttelefonen / nettbrettet.

•

hvis det er tilkoblet eksterne detektorer, holder du “ EN ”Eller“ TEST ”Knappene trykket i 30

sekunder på styret til Yukon detektor som fungerer som fjernkontroll, vil forårsake lysdioder ( FEIL- ALARMLINJE) å lyse opp 

og BUZZER å aktivere, mens du er på styret til Yukon detektoren fungerer som en kontrollenhet, ALARM-LED og 

reléutgangen aktiveres. Det vil være nødvendig å tilbakestille solenoiden som er koblet til gassdetektorens utløp.

Fig.4 Fig.5

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Eks.1 Erstatt av: ...

 04/2026 .. ADVARSEL: MED DETEKTOREN PÅ OG I FANGEN AV 

GASSLEKASJONER, ER RELEET ENERGIERT: KONTAKTER “C” og 

“NEI” ER STENGT.

I tilfelle ALARM KONTAKTER “C” og “NC”.

Anbefales for normalt lukkede solenoider.

Pos - Strømforsyning:

Relékontaktområde:

- Frekvensbånd:

- Absorpsjon:

- Arbeidstemperatur:

- Relativ luftfuktighet:

- Kontroll med app.

- Intervensjonsterskel ved en konsentrasjon på 10% av gassen LEL (Nedre eksplosjonsgrense).

- Forsettlig forsinkelse når enheten forvarmes når den er slått på: ca. 2 minutter.

- Forsettlig forsinkelse av den akustiske alarmen og relékontrollen: omtrent 20 sekunder.

- Akustisk signal (summer): 85dB (A) på 1 meter.

- Elektronisk automatisk diagnose med signaler for mulige feil.

- Beskyttelsesgrad: IP42.

- Ekstern enhetinngang.

- Oppfyller UNI CEI EN 50194-1: 2010

100 ÷ 240VAC - 50 / 60Hz (s. Maks. 6,5VA til 240VAC). 12VDC (s. 

Maks. 2,2W).

10A 250VAC / 30VDC.

Wi-Fi-nettverk 2,4 GHz IEEE 802.11 b / g / n. 20mA maks 

ved 240VAC

- 10 ° C ... + 40 ° C.

30% ... 90% RF.

ADVARSELLYS OG AKUSTISKE SIGNALER
Disse detektorene er utstyrt med fire varsellys foran:

•

BLÅ LED ( WI-FI) alltid på: Indikerer at enheten er koblet til et trådløst nettverk.

•

BLÅ LED ( WI-FI) som blinker TO GANGER annenhver sekund: Indikerer at enheten er i “ Wi-Fi-konfigurasjon

”-Modus.

•

BLÅ LED ( WI-FI) blinkende: Indikerer at enheten er i “ WI-FI nettverkssøk ”-Modus.

•

GUL LED ( FEIL) alltid på + Summer + Relé: Indikerer at “ Sensormodul ”Fungerer ikke og må byttes ut.

•

GUL LED ( FEIL) blinker bare: Indikerer at “ Sensormodul ”Må byttes ut.

•

RØD LED ( ALARM): Indikerer at gasskonsentrasjonen målt i luften overstiger alarmterskelen.

•

GRØNN LED ( LINJE) : Indikerer at enheten er slått på.

Hvis gassensoren ikke fungerer, kan detektoren signalisere feilen ved å aktivere

Summer , som ringer ved to sekunders intermittens, mens den slår den gule lysdioden på og slår på Stafett produksjon. I 

tilfelle alarm slår detektoren på den røde lysdioden, og etter 20 sekunder slår den på Summer og bytter Stafett .

Brukeren mottar et varsel på smarttelefonen / nettbrettet når statusen endres på

Yukon gassdetektor. 

Frontal

ADVARSEL: IKKE BRUK med normalt åpne solenoider.
NC C NEI

ADVARSEL: Hvis det oppstår et øyeblikkelig strømbrudd eller funksjonsfeil på 

enheten under drift, NC-solenoid lukkes automatisk og må tilbakestilles etter at 

strømmen er gjenopprettet.

MERK “POSITIV LOGIK” er en INTRINSIKAL SIKKER driftsmodus.

HOPPER J2
I POSISJON

POSITIV LOGIK

ADVARSEL

For å rengjøre enheten, bruk en tørr klut for å fjerne støv som legger seg på saken. Ikke prøv å åpne eller demontere 

gassdetektoren, fordi dette kan forårsake elektrisk støt og skade produktet. Husk at sensoren har god motstand mot vanlige 

husholdningsprodukter som spray, vaskemidler, alkohol, lim eller maling. Disse produktene kan inneholde stoffer som i 

store mengder kan forstyrre sensoren og forårsake falske alarmer.

Vi anbefaler å lufte ut rommet når du bruker disse produktene.

Husk at detektoren ikke kan oppdage lekkasjer som oppstår utenfor rommet der den er

installert eller inne i veggene eller under gulvet.

Gassen (metan eller LPG) har en spesielt sterk og plagsom lukt som tilsettes, noe som gjør det enkelt å identifisere 

gjennom luktesansen. Hvis en brenner forblir på, selv i noen minutter, vil den ikke frigjøre nok gass til å utløse alarmen på 

detektoren (selv om du vil kunne lukte gass i rommet). Faktisk kan mengden gass i rommet være under alarmterskelen. 

Detektoren kan ikke fungere uten strøm.

Utgangspunkt

PERIODISKE KONTROLLER
FORBINDELSE i POSITIV LOGIK til NORMAL STENGTE SOLENOIDER

Vi anbefaler at installatøren kontrollerer driften av detektoren minst en gang i året.

VIKTIG: Ikke bruk ren gass direkte på sensoren, for eksempel gassen fra en lighter, fordi sensoren vil bli ødelagt 

uopprettelig.852

Figur 1

Sensormodul

dis.0134200 torsk.2.710.3288

Lokk

N L + - Fjernkontroll NC C NO UTSKIFTING AV SENSORMODULEN
DIREKTIV 2012/19 / UE (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr - WEEE):

ELEKTRISKE TILKOBLINGER: STRØMFORSYNING Pos “Sensormodulen” må bare byttes ut av spesialisert teknisk personell.

Når “FAULT” LED blinker eller etter fem års bruk, må du bytte ut “Sensormodulen”. 

“Sensormodulen” må skiftes ut maksimalt to ganger og for den totale varigheten av produktet i 15 års drift.

ADVARSEL:

Forsikre deg om at koden til den nye Sensormodul tilsvarer 

koden til Sensor

modul å bli byttet ut.

Advarsel: Elektriske tilkoblinger må gjøres ved hjelp av ledninger som er jaget.

Gassdetektorer må ha strøm på 100 ÷ 240 VAC - 50/60 Hz gjennom “ N ”Og” L ”Terminaler, eller ved 12 VDC gjennom (+) 

og (-) terminaler som vist i figur 2.

Det må installeres en enhet for å koble detektoren fra strømnettet, med kontakter åpne minst 3 mm i henhold til 

bestemmelsene i “Europeisk standard EN 60335-1”.

HOPPER J1
i posisjon

NC

HOPPER J2
i NEGATIV

POSITIVT

Informasjon for brukere:

Etiketten med det kryssede symbolet med søppelbøtte indikerer at produktet ikke må kastes sammen med vanlig 

husholdningsavfall. For å unngå å skade miljøet og menneskers helse, må du skille dette produktet fra annet 

husholdningsavfall slik at det kan resirkuleres i samsvar med miljøvernprosedyrene. Kontakt lokal for mer informasjon om 

tilgjengelige innsamlingssentre eller selgeren av produktet

WEEE 

Manuell tilbakestillingssolenoid

Normalt

Stengt ( NC)
100 ÷ 240Vac-50Hz

Kode

3.752.1632

3.752.1633

Gass oppdaget

Metan

LPG

KOBLE TIL SOLENOIDEN TIL MER EN DETEKTOR ADVARSEL! I tilfelle alarm:

1) Slukk all åpen flamme.
2) Lukk kranen på gassmåleren eller LPG-tanken.

3) Ikke slå lys på eller av; ikke slå på apparater eller elektrisk drevne enheter.

4) Åpne dører og vinduer for å øke ventilasjonen i rommet.
Hvis alarmen stopper, er det nødvendig å identifisere årsaken og fikse den.
Hvis alarmen fortsetter og du ikke kan identifisere eller eliminere gasslekkasjen, må du forlate bygningen
og ring nødetatene utenfra.

FORSINKELSE NÅR DU SLÅR PÅ eller Yukon serie gassdetektorer mod. 852 / M og mod. 852 / G har to M3 “ Eksterne ”terminaler, aktiv når den er lukket, designet for å 

koble til andre eksterne gassdetektorer i Yukon serie, Beta serie, GAM-MA serie, SE230 serie, SE330 serie, SE396K serie. Hvis 

den eksterne detektoren utløser en alarm, vil den aktivere alarmen etter 20 sekunder ( ALARM) på detektoren som den er koblet til. 

Hvis den M3 “ Eksterne ”terminaler ikke er koblet til eksterne detektorer, må de forbli uendret, noe som betyr at de alltid er åpne.

Tegningene nedenfor viser de elektriske forbindelsene mellom to Yukon serie mod. 852 enheter med en enkelt solenoid. 

Det er mulig å koble til flere detektorer ved å gjenta tilkoblingene vist i neste avsnitt.

Den katalytiske sensoren inne i detektoren må varmes opp i omtrent to minutter før den vil

fungerer riktig. Av denne grunn blinker den grønne LED-lampen når enheten slås på for å indikere

at sensoren er i oppvarmingsfasen.

I løpet av den fasen er deteksjonsfunksjonene slått av.  

N L + - Fjernkontroll

Fig.2

100 ÷ 240VAC-50 / 60Hz

12VDC

1 • Koble det elektriske husholdningssystemet fra strømnettet og sett inn en 

skrutrekker i sporet for å fjerne dekselet nederst til høyre (figur 6).

Tecnocontrol Srl

Via Miglioli, n ° 47 20090 Segrate (MI) Italia Tlf. 

+39 02 26922890

www.tecnocontrol.it

Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre estetiske eller funksjonelle endringer som anses nødvendige uten forhåndsvarsel og når som helst. 

6

GECA Srl

Via E. Fermi, n ° 98 25064 Gussago (BS) Italia Tlf. 

+39 030 3730218

www.gecasrl.it

EGENSKAPER FOR UTGANGSSIGNALET
FEIL

Hvis de tre lysdiodene (FEIL-ALARM-) etter omtrent fem minutter etter at du har slått på gassdetektoren

LINE) begynner å blinke, det er nødvendig å bytte ut "Sensormodulen".

 ”.

Yukon serie gassdetektorer mod. 852 / M og Yukon mod. 852 / G ha et utgangsrelé med spenningsfrie kontakter; 

kontaktområde 10A 250VAC / 30VDC.

Fig.6

1 2 3 4 5


