
1. Paskirtis 
1.1.Dujų koncentracijos jutiklis (toliau jutiklis ) DKJ-02 skirtas toksinių ir degių dujų 

aptikimui aplinkoje, jų koncentracijos išmatavimui ir duomenų perdavimui į uždujinimo 
signalizatorių US-10 arba personalinį kompiuterį, turintį reikalingą programinę įrangą.  

Jutiklių dujoms jautrus elementas : 
- elektrocheminis (toksinėms dujoms); 
- termocheminis (degioms dujoms); 

Darbo režimas – nepertraukiamas. Jutikliai turi atitikti standartų : 
LST EN 61000-6-3:2007, LST EN 61000-6-1:2007/P:2008, 
 LST EN 60079-29-1:2008 reikalavimams. 
1.2. Jutiklių taikymo sritis – dujų koncentracijos kontrolė   buitinėse,   administracinėse, 
visuomeninėse ir gamybinėse patalpose, garažuose, tuneliuose. 

 1.3. Jutikliai turi užtikrinti sekančias funkcijas: 
 a) suformuoti myrgsintį avarinį signalą, dujų koncentracijai viršijus avarinį lygį (avarinių 
lygių reikšmės nurodytos lentelėje 1.2.) 
 b) perduoti informaciją apie išmatuotą dujų koncentracijos dydį, naudojant RS485 sąsaja 
Modbus RTU protokolu; 

2. Eksploatacijos sąlygos 
      2.1 Darbo temperatūrų diapazonas : (-20 ...+50)ºC; 
      2.2.Santykinė drėgmė (60 ± 20)% prie +25º C. 
      2.3. Atmosferos slėgis nuo 84 iki 106 kPa. 

3.Techniniai parametrai 
 3.1. Priklausomai nuo kontroliuojamų dujų tipo ir naudojamo dujoms jautraus elemento 
tipo jutiklio tipo jutiklio matavimo diapazonas gali būti : 
 - toksinių dujų : 0... CMA X ppm; 
 - degių dujų : 0...50 % LEL: 
 3.2. Toksinių dujų koncentracijos, santykinė matavimo paklaida : ±10% 
 3.3. Degių dujų koncentracijos, absoliutinė matavimo paklaida : ±3 % LEL; 

3.4.Pasiruošimo darbui laikas 60sek.. 
3.5. Jutiklio gabaritai 150 x 80 x 58 mm. 
3.6. Jutiklio svoris 300 g. 

- LEL -  Lower Explosive Limit (apatinė sprogimo riba); 
- ppm – parts per million (milijoninės dalys); 
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Toksinės 
dujos,   
       ppm 

  Degios 
dujos, 
     %  LEL 

Jutiklio 
būsena 

  Šv. diodas 
 " NORMA" 

Šv.diodas 
" DUJOS" 

        <30          <10 NORMA Šviečia pastoviai Nešviečia 
  30 < C<50  10 < C < 20     AL1 Nešviečia 1- mirgtelėjimas 
  50 < C < 100  20 < C < 30     AL2 Nešviečia 2- mirgtelėjimai 
 100 < C < 200  30 < C < 40     AL3 Nešviečia 3- mirgtelėjimai 
        > 200        > 40     AL4 Nešviečia 4- mirgtelėjimai 

 

                           Srovės komutatorius CI-30A

Srovės komutatoriaus CI-30A techninės charakteristikos 
 

 
 Komutuojama srovė/įtampa –30A/100V. 
 Programuojama išjungimo laiko trukmė - 0,01..10,00 sek. , 0,01sek. diskretiškumu. 
 Programuojama įjungimo laiko trukmė – 0,01...50,0 sek., 0,01sek. diskretiškumu. 
 Programuojama ciklo pradžios užvėlinimo laiko trukmė – 0,00...5,00 sek., nustatoma        
0,01sek. diskretiškumu. 
 Ciklo pradžios sinchronizacijos tikslumas  ±1mks. 
 Įjungimo ir išjungimo laikų suformavimo tikslumas  ±5mks. 
 Programuojamas komutavimo ciklo pradžios ir pabaigos laikas. 
 Programuojama komutavimo ciklo pradžios ir pabaigos data. 
 Trys programuojami komutavimo režimai. 
 Programuojama komutavimo fazė. 
 Programuojama komutatoriaus būklė STOP režime. 
 Laiko juostos nustatymas UTC ± 10 val. 
 Komutatoriaus darbo sąlygos: 
 - temperatūra - 5OC…+50OC. 

- santykinė drėgmė (60±20) %. 
 Maitinimas- nuolatinė įtampa (10..15) V. 
 Suvartojamas galingumas 2W. 
 Komutatoriaus matmenys 210 x 165 x 90) mm. 
 Komutatoriaus svoris 1,1 kg. 
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