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IDRIFTSÆTTELSE 

Valg af monteringsposition 
VIGTIGT: Placeringerne af CO-måleinstallationerne skal vælges i henhold til lokale standarder og bestemmelser. 
Fordelingen og antallet af sensorer afhænger meget af de strukturelle forhold og udluftningen. 

Ifølge de finske bygningsreglementer: D2 – Instruktioner i måling af CO i garage: 

"Der skal være installeret mindst tre kontrol- og alarmsensorer på hver etage, normalt i nærheden af ramper og 
kørebaner. Brugen af disse sensorer skal kontrolleres jævnligt, og de skal kalibreres mindst én gang om året. 
Kalibreringscertifikatet skal vedhæftes retningslinjerne for brugen og vedligeholdelsen af bygningen." 

Ifølge de tyske bygningsreglementer: VDI2053 – udluftning i parkeringsanlæg: 

"En CO-overvågningssektion må ikke overstige 400 m2 af parkeringsanlæggets overflade. Der skal tildeles mindst én 
målesensor til hver overvågningssektion. Alle sikkerhedsanordninger som f.eks. måling af luftstrøm, optiske og 
akustiske advarsler, CO-overvågningssystem osv., skal kontrolleres en gang om året for at se, om de virker korrekt. 
CO-overvågningssystemer skal kalibreres og justeres, hvis det er nødvendigt." 

Vær også opmærksom på følgende steder, når enhedens monteringsposition skal vælges: 

• Den anbefalede monteringshøjde er 1,5-1,8 m over gulvet. 

 

• Monter ikke enheden midt i luftgennemstrømningen (luftpassager, ventilationsdyser). 

• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring enheden til vedligeholdelse og kalibrering. 

• Undgå steder, hvor der kan være mulighed for mekaniske skader. 

Ledningsnet 

Enhedstilslutninger og idriftsættelse må kun udføres af kvalificeret personale. Strømmen skal altid være 
slået fra, når tilslutninger udføres. 
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Jumper-indstillinger 
Valg af område 

 0…100 ppm 0…300 ppm * 

S1   

* = Fabriksindstillinger 

Valg af output 

 0…10 Vdc* 4…20 mA 

S2   

* = Fabriksindstillinger 

KALIBRERING 
Intervallet for kalibrering af transmitter er ét år. 

HML kan kalibreres ved hjælp af HMV-udskiftningssættet. Der leveres en ny kalibreringsrapport sammen med 
udskiftningssættet. 

Brug af HMV-udskiftningssættet 
1. Frakobl strømforsyningen. 

2. Fjern dækslet. 

3. Træk displaykablet ud (HML-N). 

4. Frakobl kabelstikket, eller frakobl kabelledningerne. 

 
A. Kabelstik 

5. Skru filtret af. 

 
6. Skru fastholdelsesskruerne til kredsløbskortet af. 

7. Fjern kredsløbskortet fra huset. 

8. Indstil jumperne til udvekslingssættet, så de matcher det fjernede kort. 

9. Placer udskiftningssættet inden i huset, og sæt fastgørelsesskruerne i. 

10. Sæt kabelstikket i, eller tilkobl kabelledningerne. 

11. Forbind displaykablet (HML-N). 

12. Sæt dækslet på. 

13. Tilkobl strømforsyningen. 
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