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1. Същност и принципи 

1.1 Същност  
 

Този продукт е ръчен детектор за газ за дистанционно откриване на метан 

и на метан, съдържащи газове (природен газ или нещо подобно). Изтичане 

на газ и натрупване в рамките на около 30 метра могат да бъдат открити 

чрез насочване на лазерен лъч в района и да бъдат инспектирани по-бързо. 

Измерена точка е осветена от червена светлина за употреба, ясно видими и 

след това се измерената стойност на метан се показва на дисплея в реално 

време. 

 

 

 

Този продукт е базиран на инфрачервена абсорбция и спектроскопия 

използвайки полупроводников лазер за откриване на  метан. Интегрираната 

концентрация на метан между този продукт и целта се измерва чрез 

предаване на лазерен лъч за откриване към целта (газови тръбопроводи, 

таван, стена, етаж, земята и др.), като улавя  част от дифузно отразеният лъч 

от целевата точка. Измерената стойност се изразява с плътност на метан- 

колоната (PPM • m): метан концентрация (ррm), умножена по дебелина (m). 

 

 

 

 

 

1.2 Принципи 
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В допълнение, този продукт не реагира по принцип на газове, различни от 

метан (бутан, пропан и др.). Този продукт не може да се използва на места 

където лазерния лъч не може да достигне, като другата страна на стената или 

под земята.

  

 
два примера показващи същата 

плътност на метан 
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2. Въведение 

2.1 Проверка и съдържание на пакета 
Извадете основното устройство и приложените аксесоари от опаковката и 

се уверете, че сте получили всички елементи, изброени по-долу. Ако има 

липсващи или повредени части, незабавно се свържете с Обслужване на 

клиенти. 

Основна единица 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартни аксесоари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main unit: 1 unit 

 Батерия: 1 pc. 

AC: Адаптер: 1 unit 

(AC cord: 1 pc.) 

 

Каишка: 1 pc. 

 

Зарядно устройство:1  

unit 

 

Защитник: 1 pc. Ръководство за експлоатация 
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3. Терминология 

3.1 Основна единица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлинен приемник 

Measurement light output window 

Guide light output window 

Бутон за 

включване 

Старт и стоп бутон 

Монитор/ назад бутон 

Меню/ бутон влез 

▲▼ buttons 

Монитор 

Батерия  

Фиксиращ винт 

Батерия 

Откриване на лампа 
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3.2 Монитор 
 

Режим за въвеждане на цифри 

 

 

 

 

 

  

Graph Mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Когато оставащото ниво на батерията е показано на фигурата в дясно, 

захранването ще се изключи скед около 15 мин. Ако този символ се 

появява, презаредете на батерията. (Виж "4.1 за зареждане а батерия.”) 

 

Ниво на звука 

 

Индикатор офсет 

(only displayed when 

offset is enable and 

set) 

Пок. ниво на рефлекция 

Лазерен лъч изходния 

дисплей показва, когато 

лазерния лъч работи 

Максимално измерената 

стойност по време на 

непрекъсната работа 

Измерена стойност Индикатор показване на 

текущата стойност 

Ниво на батерията 

Алармено ниво 

Алармено ниво 

 

Пок. ниво на рефлекция 

 

Измерена стойност 

 
Времева ос 

Максимално измерената стойност 

по време на непрекъсната работа 

 

Измерена стойност по оста 

Ниво на батерията 

Измерена стойност  

(измервания за последните 25 

секунди) 

Ниво на звука 

Лазарен дисплей (когато 

лазерната светлина е 

пусната) 
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4. Препоръки преди използване 

4.1 Зареждане на батерия 
 

Метод за зареждане 

1.  Свържете зарядно устройство, с AC адаптер и захранващ кабел и 

контакта в реда показан по-долу, (1-2-3). 

 

 

 

 

 

2.  Поставете батерията така, че на ъгъла на 

батерията да съвпада с  марка на 

зарядното устройство (плъзнете батерията 

здраво по целия път до края). 

 

・ Обяснение на LED дисплея на зарядното устройство 

・ Когато свети оранжево LED, показва, че зареждането е в ход. 

・ Когато свети зелено LED, показва, че зареждането е приключило. 

・ Когато свети червено LED, показва аномалия. 

 

 

Когато червения индикатор (LED) на батерия светва, веднага изключете 

захранващия кабел на зарядното устройство от контакта, извадете 

батерията от зарядното устройство и се свържете с Обслужване на 

клиенти. 

 Опасност 

Battery charger AC adapter AC cord 

Power outlet 
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❖ Когато зареждането приключи, извадете батерията от 

зарядното устройство, като го плъзнете. 

❖ Изключете захранващия кабел на зарядното устройство от 

контакта след като зареждането е приключило. 

 

Батерията и зарядното устройство могат да се нагорещят по време на 

зареждане. 

 

 

Използвайте специалната батерия (SA0Z40A) само със специално зарядно 

устройство (SA0Z42A). 

Не използвайте захранващ адаптер като зарядно за кола, различна от 

специалната (SA0Z43A). 

 

 

Никога не зареждайте батерията на място със запалим газ. 

 

 

Зарядното устройство не е проектирано безопасно само по себе си. 

 Предупреждение 

 Предупреждение 

 Внимание 

 Предупреждение 
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Живот на батерията 

Батерията има експлоатационен живот от около 500 цикъла*. Ако времето за 

работа на устройството става изключително кратко, въпреки че е напълно 

заредена, това означава, че батерията е достигнал края на живота си. Сменете 

батерията с нова. 

* Тази цифра е насока, въз основа на JIS C8708 условията на изпитване. 

(Действителният брой на циклите могат да се различават според устройството 

и условия за ползване). 

4.2 Прикрепване на каишка 
 

Прикрепете ремъка 

Вижте фигурата в дясно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да се избегне нарушаване на устройството, която се дължи на падане, 

не забравяйте да го използвате с каишката през ръката си. 

 

 Внимание 
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4.3 Поставяне на батерия 
 

Поставяне на батерията на основния модул 

1. Поставете батерията така, че 

ъгъла на батерията да съвпада с 

отвора на основното 

устройство. 

2. Затегнете, фиксирайте винта в 

основата на  батерията. 

 

Изваждане на батерията 

1.  Разхлабете батерията  и от 

фиксирайте  винта в основата на 

батерията. 

2. Извадете батерията, като я       

плъзнете настрани, и след това го 

издърпайте нагоре. 

 

 

Когато не използвате устройството два или повече месеца, моля извадете 

батерията от основната единица. Ако батерията се държи с устройството 

за два или повече месеца без да работи, има случай, когато батерията 

служи като малък електрически разряд, и става невъзможно да го 

използва. 

 Внимание 
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5. Начин на употреба 

5.1 Стартиране и изключване 
 

Включване на захранването 

1.  Натиснете бутона захранване, за приблизително 

2 секунди. (Устройството ще издаде звук.) 

2. Стартовият екран се появява за няколко секунди, последвано от самостоятелен тест 

екран, който се показва за няколко секунди. 

❖  Времето за стартиране може да 

бъде по-дълъго в зависимост от 

температурата. 

❖  Самостоятелния тест е 

диагностичен тест за точно 

измерване. 

 

 

3. След като сте приключили подготовката за измерване, 

цифровият екран  показан в дясно, показва и 

устройството остава на стенд-бай състояние на измерване. 

❖  Екранът може да се превключи в режим на 

графиката чрез натискане на бутона Покажи 

/ бутон назад. 

 

 

Numeric mode 

          Стартов екран       Самостоятелен тест екран 
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Изключване на захранването 

1. Натиснете бутона на захранването за около 2 

секунди. (Устройството ще издаде звук). 

2. Екрана ще се изключи. 

 

 

5.2 Измерване 
 

1.  Натиснете Start / Stop бутон (червения бутон в 

центъра) и насочете светлинния лъч към зоната, 

която се измерва. 

2.  Измерената стойност се показва, както е 

посочено на екрана в дясно. 

❖  Ако измерената стойност се 

показва в бяло, измерването е 

направено точно. 

❖ Ако измерената стойност се показва в сиво, това е референтната стойност (това 

е стойност с ниска точност на измерването поради недостатъчен получен 

интензитет на светлината). 

3. За да превключите на екрана, натиснете Покажи / назад (цифров режим графиката 

режим). 

За да прекратите измерването, натиснете бутона Start / Stop. 

 

 

Graph mode Numeric mode 
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❖ По време на измерването, измерените и максималните стойности се показват на всеки 0,5 

секунди, и когато измерването приключи, данните се съхраняват. 

❖ измерените стойности показани в графиката, са най-новите стойности, измерени през 

последните 25 секунди. 

❖ Ако лентите(кутийки) измерващи интензитета не са посочени в зелено, се опитайте да 

увеличите чувствителността например чрез намаляване на измерваното разстояние (докато 

четири или повече лентички засветят). 

❖ Устройството е снабдено с функции, които дават звуков сигнал и мигаща светлина за откриване, 

когато засече плътност над определено ниво. 

(Виж "5.3 Промяна на настройките.") 

 

Докато свети лазаерния лъч от изходящия дисплей, не го насочвайте към 

хора и не поглеждайте в него. 

 

 

Когато не използвате този продукт, не забравяйте да го изключите. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



 

13 

 

Уточнения при използване (детекцията на метан) 

При измерване на силно отразяващи материали като метал, моля бъдете 

внимателни със ситуации, както е показано на фигура А, където двете водещи 

светлини (червено) са видими, причинени от отражение, което може да 

причини фалшиви аларми чрез посочване на високи стойности, независимо 

от наличието на метан. 

В такъв случай, моля измерете в една точка, както е показано на фигура Б, 

където само една светлина за употреба (червен) може да се види. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  В отношение на инспектиране, теч от PE (полиетилен) тръби, моля, имайте предвид, че 

можете да получите грешни измервания, ако продължавате насочването на лазера директно в 

PE тръби, защото лазерната светлина прониква през зависимост от дебелината си.

【Фигура-A：Възможност за фалшива тревога с високи стойности 

Метални тръби и други подобни материали 

Когато две водещи светлини ( червено ) се виждат, има 

възможност за фалшива тревога с високи стойности 

Долната част или ъгъла на стената, 

където се използва метален или друг 

подобен материал. 

【Фигура-B：За да получите правилната стойност 

Метални тръби и други подобни материали 

Когато само еднин светлинен лъч свети ще се получат 

, правилните стойности. 

Когато само еднин светлинен лъч свети ще се получат 

, правилните стойности. 

 



 

14 

 

5.3 Промяна на настройките 
Общи операции за промяна на настройките 

1. Натиснете Меню / Въведете бутон от състояние на готовност за 

измерване. 

2.  [Settings] на екрана е показано в дясно ще се 

появи. 

3. Изберете елемента (от 1 до 5) да бъдат настроени с бутони ▲ ▼, и 

след това натиснете бутона Меню / Enter. 

❖ да се върнете към екрана за готовност за измерване, натиснете бутона 

Покажи / Back. 

1. Алармено ниво 

 Ниво в което може да се настрои алармата 

Изберете  “1. Alarm level.” 

1.  [LEVEL ALARM] екрана, показан в дясно ще се 

появи. (Настройката по подразбиране стойност е 

100 части на милион • m.) 

2. Изберете стойност с бутони ▲ ▼ за цифра 1000, 

и след това натиснете бутона Меню / Enter. 

❖ За да оставите стойноста, както е посочено, просто натиснете бутона Меню / 

Enter, както е. 

3. Също така, изберете стойност за 100 цифра, 10, цифра, и 1  цифра. 

4.  След настройката за 1 цифра е завършен, зумер звучи два пъти за 

да покаже, че настройката е била приета. 

❖ зададените стойности, не се нулират, дори когато захранването е изключено.
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2. Стойността за отместване 

 Измерената стойност се показва на екрана, когато тя надвишава стойността 

за отместване. 

В главното меню изберете "2. Offset value.” 

1.  [OFFSET VAL] на екрана, показан в дясно ще се 

появи. (Стойността на настройката по 

подразбиране е 0 PPM • m). 

Изберете стойност с бутони ▲ ▼ за цифра 1000, и след това 

натиснете бутона Меню / Enter. За да оставите стойност, както е 

посочено просто натиснете Menu / Enter бутон, както е. 

2. Също така, изберете стойност за 100 цифра, 10, цифра, и 1 ецифра. 

3. След настройката за 1 цифра е завършен, зумер звучи два пъти, за 

да покаже, че настройката е била приета. 

❖ зададените стойности, не се нулират, дори когато захранването е изключено. 

 

3. Ниво на звука 

В главното меню изберете "3. ниво на звука.” 

1.  Ниво на шума, на екрана е показано в дясно 

ще се появи. 

2. Регулирайте нивото на звука с бутони ▲ ▼. 

3. .Натиснете бутона Меню / Enter. 

 

❖ зададените стойности, не се нулират, дори когато захранването е изключено..
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4. Яркостта на екрана 

В главното меню изберете "4.Покажи.” 

1.  [DISPLAY] показано в дясно на екрана ще се 

покаже. 

2. Регулирайте яркостта с бутони ▲ ▼. 

3. Натиснете бутона Меню / Enter. 

❖ зададената стойност няма да бъде заменена, дори когато 

захранването е изключено. 

 

5. Език на дисплея 

❖ В главното меню изберете "5. Език. " 

1.  [LANGUAGE] показано в дясно на екрана ще се 

покаже. 

2. Изберете език с бутони ▲ ▼. 

3. Натиснете бутона Меню / Enter. 

❖ зададената стойност няма да бъде заменена, дори когато 

захранването е изключено. 

6. Светодиод 

В главното меню изберете “6. Detect lamp.” 

1.  Откриване на DETECT LAMP  на екрана е 

показано в дясно ще се появи. 

2. Изберете включване/изключване с бутони ▲ ▼ . 

3. Натиснете бутона Меню / Enter. 

❖ . зададената стойност няма да бъде заменена, дори когато 

захранването е изключено. 

5.4 Автоматично калибриране 
 Ако "SELF TEST FAILURE" се показва при 
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стартиране, следва да завършите автоматично 

калибриране, като се спазва процедурата, 

описана по-долу. 

1. След като се уверите, че устройството  е 

изключено, натиснете бутона на 

захранването за около 2 секунди, като 

натиснете Menu / Enter бутон. 

2. Автоматично калибриране ще започне  в 

продължение на 2 до 3 минути, [Auto 

Calibration] на екрана в дясно е показано.  

(Напредъка в  статуса може да се 

провери с броеното на брояч в центъра на 

екрана.) 

3. След приключване на автоматичното 

калибриране, се изпълнява автотеста. 

Показаният в дясно цифров екран ще бъде 

показан, а продуктът ще влиза стенд-бай 

състояние на ИЗМЕРВАНЕ. 

❖ Ако автоматичното калибриране не завърши успешно, 

се провежда втори път. 

❖  (Време до завършване ще бъде около 4-5минути.) 

 

Numeric mode 
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5.5 Указание за остатъчна мощност на батерията  
Маркер на батерията, показан на дисплея показва остатъчна мощност на 

батерията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Когато батерията губи мощност или батерията е 

празна, знакът в дясно ще бъде показан и няма да има 

аларма. 

 

   

Residual 

Less 

Much 

Battery Mark 
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6. Съобщение за грешка 

6.1 Обяснение за грешка и мерки 
Когато "OPERATION ERROR" се показва 

1. Изключете захранването на устройството. 

2. След като се уверите, че захранването е 

изключено, включете  устройството. 

3. Ако една и съща грешка се повтаря, извършвате 

автоматична настройка след като се уверите, че 

силата на устройството е. (Виж "5,4 автоматична 

калибрация.”) 

❖ Ако същото съобщение за грешка се появява 

многократно, (искане за ремонт.) 

 CAUSE   Продуктът не е в измерване-съвместимо състояние. 

Когато “SELF TEST FAILURE” се показва 

1.  Изключвайте захранването на устройството. 

2. (След като се уверите, че захранването е 

изключено), включете устройството. 

❖ Ако същото съобщение за грешка се 

появява многократно, извършете стъпки 3 и 

4 по-долу. 

3. Изключвайте захранването. 

4. Извършване на автоматично калибриране. 

 (Виж. “5.4 Автоматична калибрация.”) 

 CAUSE  Продуктът не отговаря на предписаната 

измервателни способности  
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Когато “AUTO CALIBRATION FAILURE”се показва 

1. Изключете захранването на устройството. 

2. След като се уверите, че захранването е изключено), 

се извършва автоматично калибриране. 

(Виж. “5.4 Автоматична калибрация”). 

❖ Ако същото съобщение за грешка се появява 

многократно, (искане за ремонт.) 

 CAUSE   Автоматично калибриране не е извършена правилно. 

Когато “PARAMETER ERROR” се покаже 

1. Изключете захранването на устройството. 

2. .(След като се уверите, че захранването е изключено), 

включване на устройството. 

3. Ако същото съобщение за грешка се появява многократно, 

следва ремонт.. 

 CAUSE   Ненормални експлоатационни параметри 

Когато “SYSTEM ERROR” се покаже 

1. Изключете захранването на устройството. 

2. (След като се уверите, че захранването е изключено), 

включване на устройството. 

4. Ако същото съобщение за грешка се появява многократно, 

(искане за ремонт). 

 CAUSE   Аномалия в контролния блок 
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Когато “Not enough reflection” се покаже 

  Скъсияване на дистанцията до откриване на 

точка. 

 Извършване и измерване от перпендикулярен ъгъл, а 

не наклонени под ъгъл спрямо отразяващ обект в 

откриването на точка.. 

 CAUSE   Недостатъчно получената светлина 

Когато “Too much reflection” се покаже 

  Промяна на посоката на откриване или ъгъла 

на устройството, така че външната светлина като 

и слънчева светлина не влиза в устройството. 

 Променете точката на откриване за да не влиза много 

светлина в устройството. 

 CAUSE   Силната светлина, като слънчевата светлина, 

навлиза в приемника. 

Това може да бъде причинено от обект с 

изключително високо отразяване, като 

огледало. 

Когато “High density gas” се покаже 

 Устройството открива по голяма концентрация , от 

възможната за корекнто измерване.  
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7. В СЛУЧАИ НА ПРОБЛЕМИ 

7.1 Проблеми и решения 
 

Продуктът не работи дори и при натискане на 

бутона за захранване. 

  Продължете да натискате, докато чуете звуковия сигнал? (около 2 

секунди) 

 (Виж “5.1. Стартиране и завършване.”) 

 • Не е достатъчно заредена батерията? 

Използвайте напълно заредена батерия. 

 (Виж "4.1 за зареждане на батерия.") 

Няма звук, Измерване на сигнала 

 Не е [SOUND LEVEL] настройка за изключен? 

 (Виж “5.3 Промяна на настройките.”) 

Липса на аларма 

 Не е [LEVEL ALARM] настройка определена по-висока стойност? 

(Виж “5.3 Промяна на настройките.”) 

 Има ниво на шума [SOUND LEVEL] Настройката е била изключена? 

(Виж “5.3 Промяна на настройките.”) 
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Батерията не може да се зарежда 

 Не е правилно сложена батерията към зарядно устройство? 

              (Виж "4.1 за зареждане на батерия.") 

 зарядно устройство, AC адаптер, захранващ кабел и контакта не са свързани 

правилно? 

              (Виж "4.1 за зареждане на батерия.") 

 Не свети червеният светодиод на зарядното устройство? 

             (Виж "4.1 за зареждане на батерия.") 
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8. Ежедневна подръжка 

8.1 Метод на подръжка 
Ако изходния прозорец на лазерния лъч и светлиния приемник на 

устройството са замърсени, избършете внимателно и почистете със суха 

мека кърпа, като внимавате да не ги надраскате. 
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9. Основни спецификации 

9.1 Основни спецификации на основния модул 
 

Точки Спецификация 

Целеви газ 
Метан (CH4) и метан, съдържащи газове 

(природен газ и други подобни) 

граници на откриване 1 ~ 50,000 ppm·m 

Точност на откриване ±10 %   note) 

скорост на детекция 0.1 seconds 

откриване  на разстояние 
0.5 m ~ 30 m  

0.5 m ~ 100 m (using a reflect sheet) 

Батерия Rechargeable nickel metal hydride 

Време за работа Approx. 6 hours (at 25°C, Display level: 5) 

лазерна безопасност 

ръководство на светлината 

Измерване на светлина 

IEC60825-1 (JIS C6802) 

Output wavelength: 650nm 

Output level: 1mW (Class 2) or less 

Output wavelength: 1653nm 

Output level: 10mW (Class 1) or less 

NEVER LOOK INTO THE LASER BEAM 

Вътрешна безопасност 

Main Unit: 

Battery Pack: 

Електромагнитна 

съвместимост 
CE Marking EMC Directive 

Работна температура -17 ~ 50 °C 

Работна влажност 30 ~ 90 % (No dew condensation) 

температура на съхранение -20 ~ 60 °C 

влажност при съхранение 90 % or less 

размери 70 (W) x 179 (D) x 42 (H) mm 

тегло 600 g or less (Including Battery Pack) 

Точност на откриване на 100ppm • m и 1000 PPM • m на специална система за измерване.

Ex ib op-pr/op-is IIA T1 I M1 
II 2G 

Ex ib IIA T1 I M1 
II 2G 
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9.2 Основните спецификации нa Зарядно устройство 

 

Точки Спецификация 

Специфична батерия Dedicated Battery Pack 

Време за зареждане Approx. 4 hrs 

Работна температура 5 ~ 35 °C 

Работна влажност 30 ~ 90 % (No dew condensation) 

Температура  съхранение -10 ~ 60 °C  

влажност при съхранение 90 % or less 

AС адаптер входно напрежение 100 ~ 240VAC 

AC напрежението на адаптера 12VDC 

 

 

Никога не зареждайте батерията на място със запалим газ. 

 

 

Зарядно устройство не разполагат с безопасното проектиране само по 

себе си. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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10. Информация за поръчка 

10.1 Основното устройство и Стандартни аксесоари 
 

Тип на модела Име на устройството Забележки 

SA3C32A 

 

SA0Z40A 

SA0Z42A 

SA0Z47A 

 

 

SA0Z44B 

SA0Z41A 

－ 

LaserMethane mini 

 

Battery pack: 1 pc. 

Battery charger: 1 unit 

AC Adapter Set（EU）: 1 unit 

 

 

Strap (Long type): 1 pc. 

Protector: 1 pc. 

Operation manual: 1 vol. 

 

 

 

 

Set in there is one following 

SA0Z43A  AC Adapter 

SA0Z45A  Power Cable（EU） 

 

 

AD-L0009CZ013 

 

 


