
คูม่อืสําหรับผูใ้ช ้

ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยั

หมายเหต:ุ โปรดทดสอบชุดอปุกรณข์องคณุกอ่นตดิต ัง้ทกุคร ัง้!
ชดุอปุกรณต์า่งๆ จะไดรั้บการเชือ่มตอ่มาแลว้ลว่งหนา้ภายในกลอ่งบรรจุ

ระวงั! แตรอาจสง่เสยีงดงัมากๆ ระหวา่งการทดสอบ

รบัขอ้มลูเกีย่วกบัข ัน้ตอนการทดสอบไดใ้นบทที ่3.1 ของคูม่อืฉบบันี้

Thai
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8.2 แตร/ไฟกะพรบิ, ป้ายคําเตอืน
8.3 แตร/ไฟกะพรบิ LED, ขอ้มลูจําเพาะ
9. หนว่ยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ขอ้มลูท ัว่ไป
9.1 ขอ้มลูทัว่ไป
9.2  LED (ไดโอดเปลง่แสง), แตรสญัญาณเสยีง และ

สญัลกัษณบ์นหนา้จอ
9.3 ฟังกช์นัการเตอืนอณุหภมูแิบบเลอืกได ้
9.4 ปุ่ มปิดเสยีง/รเีซต็
9.5 สญัญาณเตอืน CO2
9.6 ทดสอบระบบ
9.7 ขอ้ผดิพลาดของระบบ
9.8 การเปลีย่นภาษาทีแ่สดงผล
9.9 การถอดฝาครอบชดุอปุกรณ ์Mk9
9.10  หน่วยควบคมุสว่นกลาง Mk9, แผนผังภายใน
9.11 การตัง้คา่สวติช ์DIP
9.12  การตัง้คา่สวติช ์DIP, จํานวนเซ็นเซอร์

ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่
9.13  หน่วยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ขอ้มลูบนหนา้จอ
9.14  รหสัสญัญาณเตอืนขอ้ผดิพลาด 

(แสดงบนหนา้จอของหน่วยควบคมุสว่นกลาง)
9.15  หน่วยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ป้ายคําเตอืน
9.16  หน่วยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ขอ้มลูจําเพาะ
10. เครือ่งจา่ยไฟแบบเสยีบปล ัก๊, ขอ้มลูจําเพาะ
11. อปุกรณเ์สรมิ, ขอ้มลูจําเพาะ
12. เง ือ่นไขดา้นสภาพแวดลอ้มของระบบ
13. การบรกิารและซอ่มบํารงุ
14. การตรวจสอบการทํางานและการตดิต ัง้
14.1 การควบคมุเครือ่งจา่ยไฟ
14.2 การตรวจสอบหน่วยควบคมุสว่นกลาง
14.3 คา่ CO2 ทีแ่สดงในหน่วยควบคมุสว่นกลาง
14.4 การตรวจสอบเซ็นเซอร ์CO2 Mk9
14.5 การตรวจสอบเซ็นเซอร ์CO2 Mk10
14.6 ประวตักิารตดิตัง้
15. การรบัประกนั

1. ขอ้มลูท ัว่ไปเกีย่วกบั CO2 และการตรวจวดั CO2
2.  ขอ้มลูท ัว่ไปเกีย่วกบัระบบรกัษาความปลอดภยั 

LogiCO2
3. การทดสอบและตดิต ัง้
3.1 การทดสอบชดุอปุกรณ,์ กอ่นการตดิตัง้
3.2 การตดิตัง้เซ็นเซอร ์CO2
3.3 การตดิตัง้แตร/ไฟกะพรบิสญัญาณเตอืน
3.4 การตดิตัง้หน่วยควบคมุสว่นกลาง
3.5 การตดิตัง้และเชือ่มตอ่สายเคเบลิ
3.6 การเชือ่มตอ่เครือ่งจา่ยไฟ
4. แผนภาพการเชือ่มตอ่
5. ส ิง่ทีต่อ้งทําเมือ่มสีญัญาณเตอืนเกดิขึน้
6. เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, ขอ้มลูท ัว่ไป
6.1 ขอ้มลูทัว่ไป
6.2  LED (ไดโอดเปลง่แสง), แตรสญัญาณเสยีง และขอ้มลู

บนหนา้จอ
6.3 เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, แผนผังภายใน
6.4 การตัง้คา่สวติช ์DIP, ทีอ่ยู ่ID 1-8
6.5 เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, ขอ้มลูบนหนา้จอ
6.6 เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, ขอ้มลูจําเพาะ
6.7 การตัง้คา่สวติช ์DIP ขัน้สงู
6.8  การตัง้คา่สวติช ์DIP ขัน้สงู, ระดบัของสญัญาณเตอืน
6.9 การตัง้คา่สวติช ์DIP ขัน้สงู, ฟังกช์นั
6.10  การตัง้คา่สวติช ์DIP ขัน้สงู, การแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบับรกิาร 

และเรือ่งทีต่อ้งรับทราบ
7. เซ็นเซอร ์CO2 Mk10, ขอ้มลูท ัว่ไป
7.1 ขอ้มลูทัว่ไป
7.2 สญัญาณไฟและเสยีง
7.3 การตัง้คา่สวติช ์DIP, ทีอ่ยู ่ID 1-8
7.4 การตัง้คา่สวติช ์DIP, ฟังกช์นั
7.5 เซ็นเซอร ์CO2 MK10, ป้ายคําเตอืน
7.6 เซ็นเซอร ์CO2 MK10, ขอ้มลูจําเพาะ
8. แตร/ไฟกะพรบิ LED, ขอ้มลูท ัว่ไป
8.1 ขอ้มลูทัว่ไป

ดชันี

คาํอธบิายสญัลกัษณต์า่งๆ ของระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยั

โปรดอา่นคูม่อืฉบบันีก้อ่นการตดิตัง้หรอืถอดแยกระบบทกุครัง้!

อปุกรณท์ีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ยฉนวนสองชัน้ หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่อปุกรณ ์
“Class 2”

สญัลกัษณสํ์าหรับกํากบัอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
(ใชร้ะบวุา่จะตอ้งทิง้อปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์ยกจากขยะทัว่ไปจาก
บา้นเรอืน)
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1. ขอ้มลูท ัว่ไปเกีย่วกบั CO2 และการตรวจวดั CO2
CO2 คอือะไร และทาํไมเราถงึตอ้งวดัคา่? 
CO2 หรอืคารบ์อนไดออกไซด ์คอืกา๊ซทีไ่มม่สีแีละไมม่กีลิน่ ซึง่ตามปกตแิลว้มอียูใ่นอากาศทีเ่ราหายใจทีร่ะดบั
ความเขม้ขน้ 0.04% สิง่มชีวีติไมส่ามารถใชก้า๊ซ CO2 ในการดํารงชวีติได ้และหากกา๊ซมคีวามเขม้ขน้มากกวา่ 
4% ก็จะเป็นอนัตรายตอ่ร่างกายมนุษย ์(IDLH)

อปุกรณท์ีเ่กบ็และใช ้CO2 นัน้ออกแบบมาใหทํ้างานอยา่งปลอดภยัอยูแ่ลว้ถา้ไดรั้บการดแูลรักษาอยา่งเหมาะสม 
แตถ่า้หากมกีารร่ัวไหล กา๊ซ CO2 ในอาศก็จะมคีวามเขม้ขน้สงูและอาจทําใหเ้กดิสภาวะทีเ่ป็นอนัตราย เนือ่งจาก 
CO2 หนักกวา่อากาศ 1 ½ เทา่ กา๊ซจงึ “จมลง” และถา้หากกา๊ซกระจกุตวัในบรเิวณดา้นลา่งอยา่งเขม้ขน้ ผูท้ี่
อยูใ่นบรเิวณนัน้หรอืเขา้สูบ่รเิวณดงักลา่วกอ็าจไดรั้บอนัตรายจากการขาดอากาศหายใจ

ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัของ LogiCO2 ออกแบบมาเพือ่วดัความเขม้ขน้ของ CO2 ในสภาพ
แวดลอ้มซึง่เป็นพืน้ทีปิ่ด พรอ้มตรวจวดัความเขม้ขน้ของกา๊ซ CO2 ในอากาศโดยรอบ ถา้ระดบั CO2 เกนิเกณฑ์
ทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ ระบบกจ็ะแจง้เตอืน/สง่สญัญาณเตอืนดว้ยแสงไฟและเสยีง

ระดบัความเขม้ขน้ของ CO2 (%) และผลกระทบ
(%) ผลกระทบ
20.0 เสยีชวีติภายในเวลาไมก่ีว่นิาที
10.0 เกดิอาการชกั, หมดสต,ิ เสยีชวีติ
7.0 เวยีนหวั, อาเจยีน, ปวดหวั, เลอืกไปเลีย้งสมองนอ้ยลง
4.0 เป็นอนัตรายตอ่ชวีติและสขุภาพในทนัที
3.0  ความเขม้ขน้ตามปกตขิองลมหายใจออก ทําใหห้ายใจถีข่ ึน้

และทําใหช้พีจรเตน้เร็วขึน้
1.0 อาจทําใหห้ายใจถี่
0.5  คา่สงูสดุสําหรับสภาพแวดลอ้มในการทํางาน (ขดีจํากดั

สงูสดุของปรมิาณกา๊ซเฉลีย่ตลอดเวลาทํางาน 8 ชม.)
0.1-0.2 คา่สงูสดุทีแ่นะนําในพืน้ทีส่าธารณะ
0.04 อากาศกลางแจง้

TWA (ปรมิาณเฉลีย่ตลอดเวลาการทาํงาน)
โดยทัว่ไปแลว้ การไดรั้บกา๊ซ CO2 ในปรมิาณเฉลีย่นานเกนิ 8 ชัว่โมงตอ่วนัทํางานนัน้ถอืวา่เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ (ในภมูภิาคยโุรปจะมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัปรมิาณการรับกา๊ซเฉลีย่ตลอดเวลาการทํางาน) 
ในประเทศสว่นใหญ ่ขดีจํากดัสงูสดุของการรับกา๊ซ CO2 ในระยะเวลา 8 ชัว่โมง/วนัคอื CO2 0.5% หรอื 
5000 ppm

ระเบยีบดา้นความปลอดภยัและแนวทางปฏบิตัขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา
ระดบัการแจง้เตอืน การแจง้เตอืนความเขม้ขน้ 

CO2 หรอืขอ้ผดิพลาด
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีใ่ชอ้า้งองิ

1 แจง้ใหรั้บทราบ 5000 ppm (0.5%) 2015 International Fire Code
2 แจง้วา่ถงึเกณฑ์

โดยเฉลีย่
5000 ppm (0.5%)
ตลอดเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง

National Fire Protection Association 55 และ OSHA

3 แจง้เตอืนอนัตราย
เบือ้งตน้

15000 ppm (1.5%) National Board Inspection Code สว่นที ่1 หวัขอ้เสรมิที ่3

4 แจง้เตอืนอนัตรา
ยขัน้รุนแรง

30000 ppm (3.0%) National Board Inspection Code สว่นที ่1 บทเพิม่เตมิที ่3 
และขดีจํากดัการรับกา๊ซในระยะสัน้ของ ACGIH และ NIOSH
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2. ขอ้มลูท ัว่ไปเกีย่วกบัระบบรกัษาความปลอดภยั LogiCO2
ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัของ LogiCO2 ออกแบบมาเพือ่วดัความเขม้ขน้ของ CO2 ในสภาพ
แวดลอ้มซึง่เป็นพืน้ทีปิ่ด และแสดงการแจง้เตอืน/สง่สญัญาณเตอืนเมือ่ระดบั CO2 ในพืน้ทีด่งักลา่วมปีรมิาณมาก
เกนิกวา่คา่ทีกํ่าหนดไวล้ว่งหนา้ อปุกรณต์รวจวดั CO2 ใชก้ารวเิคราะหด์ว้ย NDIR (คลืน่อนิฟราเรดแบบไมม่กีาร
กระเจงิ) เพือ่ตรวจวดั CO2 ดว้ยความแมน่ยําเมือ่ตดิตัง้อยา่งถกูตอ้ง ระบบจะสามารถตรวจวดัความเขม้ขน้ของ 
CO2 ในสถานทีต่ดิตัง้เซน็เซอรไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ถา้เซน็เซอรต์รวจพบวา่ระดบั CO2 มปีรมิาณมากขึน้ เซน็เซอร ์CO2 จะแจง้เตอืนดว้ยเสยีงและแสงไฟ พรอ้มสัง่ให ้
ไฟสญัญาณเตอืน แตร หรอืแตร/ไฟกะพรบิทีต่ดิตัง้ในระยะไกลทํางาน หน่วยควบคมุสว่นกลางจะใชเ้สยีงและภาพ 
เพือ่แจง้เตอืนใหท้ราบวา่เซน็เซอรต์วัใดตรวจพบปรมิาณ CO2 ทีเ่พิม่มากขึน้ ระบบทีต่ดิตัง้อยา่งถกูตอ้งจะเริม่
ตรวจวดัระดบั CO2 เมือ่เปิดเครือ่ง หลงัจากทีร่ะบบรันโปรแกรมวนิจิฉัยตวัเองเรยีบรอ้ยแลว้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิ
ขัน้ตอนการเริม่ตน้ระบบหรอืปรับแตง่คา่ใดๆ เพิม่เตมิ

เราไดเ้ชือ่มตอ่อปุกรณต์า่งๆ ของระบบเรยีบรอ้ยแลว้กอ่นจัดสง่ถงึคณุ นอกจากนีย้ังมชีดุอปุกรณเ์สรมิเพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถของระบบชดุอปุกรณต์า่งๆ ประกอบดว้ยเซน็เซอร ์CO2 อยา่งนอ้ยหนึง่ชดุ พรอ้มหน่วยควบคมุ
สว่นกลางชดุเสรมิ, ไฟสญัญาณเตอืน, แตรสญัญาณเตอืน และกลอ่งรเีลย ์เซน็เซอร ์CO2 Mk10 คอืเซน็เซอร ์
CO2 พรอ้มสญัญาณเสยีง/หลอดไฟ

ตวัอยา่งชดุอปุกรณ:์

เซ็นเซอร ์CO2

สญัญาณเสยีง/แสงไฟ/รเีลย ์
ทีเ่ชือ่มตอ่กบัเซ็นเซอร์

หน่วยควบคมุสว่นกลาง
สําหรับควบคมุ/แสดงภาพ

ชดุอปุกรณ ์Mk10 
2025

ชดุอปุกรณ ์Mk9 
2049

ชดุเซน็เซอร ์Mk9 
2117

ชดุเซน็เซอร ์Mk10 
2100
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3. การทดสอบและตดิต ัง้

ประกาศดา้นกฎหมาย
บคุคลทกุคนทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการใชง้านและซอ่มบํารงุอปุกรณน์ีจ้ะตอ้งอา่นและทําความ
เขา้ใจกบัขอ้มลูความปลอดภยัและขอ้มลูการใชง้านทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี ้การตดิตัง้และให ้
บรกิารอปุกรณน์ีจ้ะตอ้งดําเนนิการโดยมอือาชพีทีม่คีวามเชีย่วชาญเทา่นัน้ หากตดิตัง้อปุกรณไ์ม่
ถกูตอ้ง อปุกรณอ์าจทํางานไดไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพ การตดัการเชือ่มตอ่จากแหลง่จา่ยไฟ: เมือ่

ตดิตัง้ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยักบัเครอืขา่ยการจา่ยไฟ โปรดยนืยนัวา่ไดทํ้าเครือ่งหมาย
กํากบัฟิวสท์ีใ่ชก้บัระบบอยา่งชดัเจน เพือ่อํานวยความสะดวกในการตดัไฟฟ้าจากระบบเมือ่จําเป็น

โปรดทราบวา่ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัจะไมทํ่างานหากถกูตดัออกจากแหลง่จา่ยไฟ
นีเ่ป็นเรือ่งสําคญัมาก

3.1 การทดสอบชุดอปุกรณ,์ กอ่นการตดิต ัง้
ชดุอปุกรณต์า่งๆ จะไดรั้บการเชือ่มตอ่มาแลว้ลว่งหนา้ภายในกลอ่งบรรจ ุโปรดทดสอบชดุอปุกรณข์องคณุกอ่น
ตดิตัง้ทกุครัง้เพือ่รับรองวา่อปุกรณทํ์างานถกูตอ้ง! หมายเหต:ุ โปรดทราบวา่แตรอาจสง่เสยีงดงัมากๆ ระหวา่ง
การทดสอบ

1. เปิดกลอ่งแลว้คอ่ยๆ นําสว่นประกอบตา่งๆ ออกมาจากกลอ่งบรรจุ

2. คน้หาเครือ่งจา่ยไฟในกลอ่งบรรจ ุแลว้เสยีบอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าทีถ่กูตอ้ง สําหรับประเทศของคณุ 
จากนัน้ เสยีบปลั๊กของเครือ่งจา่ยไฟเขา้กบัเตา้รับ ชดุอปุกรณค์วรเปิดทํางาน

3a. ถา้คณุทดสอบชดุตรวจวดั Mk9 โปรดตรวจสอบวา่ไฟ LED ทกุดวงของหน่วยควบคมุสว่นกลาง
และเซน็เซอร ์CO2 ตดิสวา่งขึน้ และแตรสญัญาณในตวัสง่เสยีงบี๊บ ซึง่ส ิง่เหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
โปรแกรมวนิจิฉัยตวัเอง หลงัจากเชือ่มตอ่แลว้ประมาณ 3 วนิาท ีแตรและ/หรอืไฟกะพรบิภายนอก
ทัง้หมด 

3b. ถา้คณุทดสอบชดุตรวจวดั Mk10 โปรดตรวจสอบวา่ไฟ LED ทีด่า้นขา้งชดุอปุกรณส์อ่งแสง
ออกมาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่แจง้วา่เปิดทํางานอยู ่จากนัน้ชดุอปุกรณจ์ะรันโปรแกรมวนิจิฉัยตวัเอง ซึง่
ใชเ้วลาไมก่ีว่นิาท ีหลงัจากเชือ่มตอ่แลว้ประมาณ 3 วนิาท ีแตรและ/หรอืไฟกะพรบิภายนอกทัง้หมด 
(ทีเ่ชือ่มตอ่กบัชดุอปุกรณ ์Mk10) ควรเปิดทํางานเป็นเวลาประมาณ 5 วนิาที

 4. เทา่นีช้ดุอปุกรณข์องคณุกผ็า่นการทดสอบแลว้ และคณุกส็ามารถเริม่การตดิตัง้ไดเ้ลย

โปรดทราบ! หากตอ้งการตดิต ัง้ชุดอปุกรณเ์พิม่เตมิ โปรดตรวจสอบเนือ้หาทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ในคูม่อื เพือ่รบัทราบวธิกีารต ัง้คา่สวติช ์DIP ทีถ่กูตอ้ง (ทีอ่ยู ่ID)
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3.2 การตดิต ัง้เซ็นเซอร ์CO2
ตาํแหนง่ทีถ่กูตอ้งในการตดิต ัง้เซ็นเซอร ์CO2 
ควรตดิตัง้เซน็เซอร ์CO2 (Mk9 หรอื Mk10) ในหอ้งทีม่กีารใช ้CO2 และ สถานทีท่ีม่ชีัน้ใตด้นิ (และมถีงัเกบ็กา๊ซ
อยูช่ัน้บน) ซึง่กา๊ซ CO2 น่าจะไหลลงไปสะสมอยู ่ถา้มกีารร่ัวไหล โปรดสงัเกตอยา่งระมดัระวงั เพราะสถานที่
ดงักลา่วไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นจดุทีเ่กบ็กา๊ซ CO2 ก็ได ้เชน่ ในกรณีทีเ่กบ็ CO2 เอาไวน้อกอากาศ แลว้ตอ่ทอ่กา๊ซ
เขา้มาในอาคาร

นอกจากนี ้คณุจําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งทราบวา่อนัตรายนัน้จะยิง่รนุแรงขึน้ถา้ยิง่ใชแ้ละเกบ็กา๊ซ CO2 ในปรมิาณ
มากขึน้ เมือ่เทยีบกบัปรมิาตรของหอ้งทีต่อ้งการตรวจวดักา๊ซ
หมายเหต:ุ ถา้หอ้งมแีคร่ะบบระบายอากาศเชงิกลตดิตัง้เอาไว ้คณุควรตดิตัง้เซน็เซอรใ์นหอ้งดงักลา่ว

การตดิต ัง้เซ็นเซอร ์CO2
ควรตดิตัง้เซน็เซอร ์CO2 (Mk9 หรอื Mk10) ในตําแหน่งความสงูไมเ่กนิ 30 ซม./ 12 นิว้ จากพืน้ และหา่งจาก
จดุจา่ยกา๊ซ CO2 ไมเ่กนิ 5 เมตร/16.4 ฟตุ เซน็เซอรม์ขีอบเขตการทํางานสงูสดุ 100 ตารางเมตร/1076 ตารางฟตุ 
พยายามหาตําแหน่งการตดิตัง้ทีช่ดุอปุกรณจ์ะไมเ่สยีหายจากสิง่ของเชน่ดา้มไมถ้พูืน้ และกลอ่งอปุกรณจ์ะไม่
เคลือ่นไปจากเดมิ ตดิตัง้เซน็เซอร ์CO2 ดว้ยสกรสํูาหรับตดิตัง้ทีใ่หม้า

30 ซม.
/12 นิว้

30 ซม.
/12 นิว้
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3.3 การตดิต ัง้แตร/ไฟกะพรบิ

1. ถา้ชดุอปุกรณม์แีตร/ไฟกะพรบิ คณุจะตอ้งตดิตัง้อปุกรณเ์หลา่นีบ้นผนังหา่งจากเซน็เซอร ์CO2 ประมาณ 
2 เมตร/ 7 ฟตุ และมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากทางเขา้สถานทีท่ีต่อ้งการตรวจวดั แตร/ไฟกะพรบิชดุทีส่องจะ
ตอ้งตดิตัง้ภายนอกบรเิวณทีต่รวจวดักา๊ซ ซึง่ควรตดิตัง้ไวบ้นประตทูีเ่ปิดเขา้ไปสูบ่รเิวณทีต่อ้งการตรวจวดั ซึง่อาจ
จําเป็นตอ้งตดิตัง้แตร/ไฟกะพรบิมากกวา่หนึง่ชดุ และจะตอ้งตดิตัง้ชดุอปุกรณด์ว้ยสกรตูดิตัง้ทีใ่หม้า

2. ตดิป้ายคําเตอืนทีใ่หม้าดว้ยในตําแหน่งทีม่องเห็นไดช้ดัเจน โดยตดิไวท้ีด่า้นบนหรอืถดัจากชดุอปุกรณ ์และ
ยดึใหแ้น่นเป็นการถาวร

3.4 การตดิต ัง้หนว่ยควบคมุสว่นกลาง

1. ถา้ชดุอปุกรณข์องคณุมหีน่วยควบคมุสว่นกลาง คณุจะตอ้งตดิตัง้หน่วยควบคมุนอกหอ้งทีจ่ะตรวจวดักา๊ซ เชน่ 
บนผนังหอ้งของผูจั้ดการ โดยควรจะตอ้งตดิตัง้หน่วยควบคมุสว่นกลางในจดุทีม่องเห็นไดช้ดัเจนและอยูใ่นระดบั
ความสงูทีเ่อือ้มถงึ

2. ตดิตัง้ป้ายขอ้มลูทีใ่หม้าดว้ยในตําแหน่งทีม่องเห็นไดช้ดัเจน โดยตดิไวท้ีด่า้นบนหรอืถดัจากชดุอปุกรณแ์ละยดึ
ใหแ้น่นเป็นการถาวร

2 เมตร
/ 7 ฟตุ
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3.5 การตดิต ัง้และเชือ่มตอ่สายเคเบลิ

อปุกรณห์น่วยตา่งๆ นัน้เชือ่มตอ่ถงึกนัดว้ยสายเคเบลิ สายเคเบลิสน้ํีาเงนินัน้ใชสํ้าหรับสง่สญัญาณ (แตร/ไฟ
กะพรบิ, ไฟสญัญาณเตอืน และกลอ่งควบคมุระยะไกล) สว่นสายเคเบลิสแีดงนัน้ใชสํ้าหรับสือ่สารและจา่ยไฟ 
โปรดสงัเกตวา่ทีป่ลายสายเคเบลิทกุเสน้จะมหีวัแยกสายทีป่ลายเพือ่อํานวยความสะดวกในการเพิม่ความยาวสาย 
ในขณะทีต่ดิตัง้อปุกรณ ์คณุอาจจะตอ้งถอดสายออกเพือ่เดนิสายใหอ้ยูใ่นตําแหน่งทีเ่หมาะสมและเมือ่เสยีบสาย
กลบัเขา้ไปอกีครัง้ อยา่ลมืเสยีบสายเขา้กบัหวัแยกสายและหวัตอ่ชดุเดมิ ถา้เป็นไปไดใ้หเ้ดนิสายเคเบลิระหวา่ง
อปุกรณห์น่วยตา่งๆ ผา่นทอ่รอ้ยสายไฟ เพือ่ความเรยีบรอ้ยและปลอดภยั

3.6 การเชือ่มตอ่เครือ่งจา่ยไฟ

เรามเีครือ่งจา่ยไฟแยกตา่งหาก (100-240 VAC) ใหม้ากบัระบบ โปรดทราบวา่คณุจะตอ้งเสยีบอะแดปเตอรแ์ปลง
หวัปลั๊กทีเ่หมาะสมกบัประเทศของคณุเขา้กบัเครือ่งจา่ยไฟ

จากนัน้เสยีบปลั๊กของเครือ่งจา่ยไฟเขา้กบัเตา้รับ
ประกอบล็อคหวัปลั๊กทีใ่หม้า เพือ่ยดึเครือ่งจา่ยไฟใหแ้น่นหนาและบงัคบัใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอืในการถอดเทา่นัน้ 
หรอืจะสัง่ซือ้เครือ่งจา่ยไฟทีต่อ่สายเขา้กบัชดุอปุกรณแ์บบถาวรกทํ็าไดถ้า้ตอ้งการ

น้ําเงนิ

แดง
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4. แผนภาพการเชือ่มตอ่
แผนภาพการเชือ่มตอ่นีจ้ะแสดงตวัอยา่งวธิกีารตดิตัง้ระบบตา่งๆ (Mk9 และ Mk10)

โปรดทราบ:
ชดุเซน็เซอร ์CO2 เพิม่เตมิแตล่ะชดุจะมคีูม่อืการตดิตัง้เฉพาะใหม้าดว้ย เพือ่อธบิายขัน้ตอนอยา่งงา่ยใน
การตดิตัง้เซน็เซอรเ์พิม่เตมิไปยังชดุอปุกรณท์ีม่อียู่

WARNING! !

CO2 ALERT

CARBON DIOXIDE GAS
DO NOT ENTER THIS AREA WHEN SIREN
IS SOUNDING AND LIGHT IS FLASHING!

Emergency Actions
•  Evacuate the Area Immediately.
•  Call the Fire Department from 
   outside of the building.

Non-Emergency Action
•  If light only is flashing, 
   call CO2 Service at:

H
FE

10
61

 E
N

WARNING! !

CO2 ALERT

CARBON DIOXIDE GAS
DO NOT ENTER THIS AREA WHEN SIREN
IS SOUNDING AND LIGHT IS FLASHING!

Emergency Actions
•  Evacuate the Area Immediately.
•  Call the Fire Department from 
   outside of the building.

Non-Emergency Action
•  If light only is flashing, 
   call CO2 Service at:

H
FE

10
61

 E
N

The CO2 level is over 5000 ppm. No danger - but the CO2 is 
unnaturally high.- 5 sec -

CO2 Awareness Indication

CO2 ALERT

H
FE

10
54

 E
N

 U
L

Fault: The CO2 Sensor’s self-diagnostics Alert.
Sensor not functioning correctly. Call Service.

Low alarm: Open the back door and Call Service. There is a CO2 leak. 
A Service technician should remedy the problem under the supervision 
of another person. 15 000 ppm/1.5% CO2.

There is a small CO2 leak that has lasted for over 8 hours. If the leak is 
not found Call Service. 5 000 ppm/8 h TWA (Time Weighted Average) 
PEL (Permissible Exposure Limit).

High Alarm!
Evacuate room
Call Fire Department
30 000 ppm/3.0% CO2

- 5 sec -

- 1 sec -        .....

Fault Indication

Alarm Indication

Alarm Indication

Alarm Indication

H
FE

10
60

 E
N

CO2 Safety System – Mk9 
What to do in case of an ALARM? 

1. Keep Calm! 
2. If you have a MK9 Set, turn off the buzzer in the Central Unit by pressing the RESET button  on the front. 
3. Check the type of alarm and which Sensor is giving the alarm by following the instructions below. 

INDICATION CAUSE ACTION 
Central Unit: 

 The red diode is ON 
 Constant sound signal 

Display: 
 Sensor number, alternating 

ALARM and CO2 % 

HIGH-ALARM
!

TAKE PRECAUTIONS 
High concentration of CO2

DO NOT ENTER 
the risk zone. 

Evacuate the area. 
Call the fire department. 

Central Unit:
 The red diode is blinking 
 Beeping sound signal 

Display: 
 Sensor number, alternating 

ALARM and CO2 % 

LOW-ALARM
High concentration of CO2

A service technician should 
only enter the room under the 
supervision of another person. 
Open the doors and the windows 
as much as possible. 

Central Unit:
 The red diode is blinking 
 Beeping sound signal 

Display: 
 Sensor number, alternating 

ALARM and CO2 ppm value 

TWA-ALARM
There is a small CO2 leak 
that has lasted for over

8 hours 

Open the doors and the windows 
as much as possible. 
Find and stop the leakage, if not 
found, call service. 

Phone: …………………………….

CO2-Sensor: 
 Beeping sound signal every 

5 seconds 
Display:

 High and CO2 % 

CO2 AWARENESS 
INDICATION 

Be aware that the CO2 
concentration is over 5000 ppm.  
There is no danger.  

Central Unit:
 The yellow diode is blinking 
 Beeping sound signal 

Display: 
 Sensor number, (Fault 

information)

SYSTEM FAULT Check the manual, communication 
cables and CO2-Sensor. 
If no fault is found, call service. 

Phone: ….………………………… 

After an alarm, always reset the 
system. 

ALARM RESET Press reset button until "Alarm
cleared!" is shown in the display.

To insure that communication, 
warning lamps and sounders 
function. 

ALARM TEST Press reset button until "Testing
system…" is shown in the display.

Sensor Place 
1
2
3
4
5
6
7
8

สามารถตอ่เซน็เซอร ์
CO2 Mk9/Mk10 
เพิม่ไดส้งูสดุแปดตวั

เซน็เซอร ์CO2 Mk9

หน่วยควบคมุสว่นกลาง Mk9

กลอ่งเชือ่มตอ่ระยะไกล

แตร/ไฟกะพรบิ

เซน็เซอร ์CO2 Mk10 เครือ่งจา่ยไฟ

หวัแยกสาย RJ45 (แดง)
1-1/1-2/1-4

หวัแยกสาย RJ45 (น้ําเงนิ)
1-1/1-2/1-4
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5. ส ิง่ทีต่อ้งทาํเมือ่มสีญัญาณเตอืนเกดิขึน้
สิง่ทีเ่กดิขึน้ สาเหตุ ACTION

หนว่ยควบคมุสว่นกลาง:
• ไดโอดสแีดงตดิสวา่ง
• สญัญาณเสยีงดงัตลอดเวลา

จอแสดงผล:
• แสดงหมายเลขเซน็เซอร,์
• แสดงคําวา่ ALARM สลบักบั % 

ของ CO2

ระบบตอ้งการแจง้เตอืน
อนัตรายข ัน้รนุแรง!

โปรดใชค้วามระมดัระวงั
CO2 มคีวามเขม้ขน้สงู

หา้มเขา้ไปยงับรเิวณทีม่ี
ความเสีย่ง
อพยพคนออกจากพืน้ที่
ตดิตอ่สถานดีบัเพลงิ

หนว่ยควบคมุสว่นกลาง:
• ไดโอดสแีดงกะพรบิ
• สญัญาณเสยีงดงัเป็นเสยีงบี๊บ

จอแสดงผล:
• แสดงหมายเลขเซน็เซอร,์
• แสดงคําวา่ ALARM สลบักบั % 

ของ CO2

ระบบตอ้งการแจง้เตอืน
อนัตรายข ัน้ตน้

CO2 มคีวามเขม้ขน้สงู

ชา่งเทคนคิผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง
เขา้หอ้งทีม่อีปุกรณต์ดิตัง้ไวภ้าย
ใตก้ารดแูลของบคุคลอืน่เทา่นัน้ 
เปิดประตแูละหนา้ตา่งใหม้าก
ทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้

หนว่ยควบคมุสว่นกลาง:
• ไดโอดสแีดงกะพรบิ
• สญัญาณเสยีงดงัเป็นเสยีงบี๊บ

จอแสดงผล:
• แสดงหมายเลขเซน็เซอร,์
• แสดงคําวา่ ALARM สลบักบัคา่ 

ppm ของ CO2

ระบบตอ้งการแจง้เตอืนวา่ 
TWA ถงึเกณฑ์

ม ีCO2 ร่ัวไหลเล็กนอ้ย
เป็นเวลานานกวา่ 8 ชัว่โมง

เปิดประตแูละหนา้ตา่งใหม้าก
ทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้คน้หาและหยดุ
การร่ัวไหลถา้ไมพ่บ ใหต้ดิตอ่ฝ่าย
บรกิาร

เซ็นเซอร ์CO2 Mk9:
• สญัญาณเสยีงดงัเป็นเสยีง

บี๊บทกุ 5 วนิาที
จอแสดงผล:
• แสดงคําวา่ High สลบักบั % 

ของ CO2

เซ็นเซอร ์CO2 Mk10:
• ไฟกะพรบิทกุ 5 วนิาที

ระบบตอ้งการแจง้ใหท้ราบวา่
ม ีCO2

แจง้ใหท้ราบวา่ CO2 มคีวามเขม้
ขน้สงูกวา่ 5000 ppm

ซึง่ยงัไมเ่ป็นอนัตรายใดๆ

หนว่ยควบคมุสว่นกลาง:
• ไดโอดสเีหลอืงกะพรบิ
• สญัญาณเสยีงดงัเป็นเสยีงบี๊บ

จอแสดงผล:
• แสดงหมายเลขเซน็เซอร,์ 

(ขอ้มลูของขอ้ผดิพลาด)

ระบบเกดิขอ้ผดิพลาด ตรวจสอบคูม่อื, สายเคเบลิสือ่สาร 
และเซน็เซอร ์CO2

ถา้ไมพ่บขอ้ผดิพลาด ใหต้ดิตอ่
ฝ่ายบรกิาร

หลงัจากเกดิสญัญาณเตอืนให ้
รเีซต็ระบบทกุครัง้

รเีซต็สญัญาณเตอืน กดปุ่ มรเีซต็บนหน่วยควบคมุสว่น
กลางจนกวา่ ”Alarm cleared!” 
จะปรากฏบนจอแสดงผล

ทดสอบวา่การสือ่สารไฟและเสยีง
สญัญาณเตอืนทํางานถกูตอ้ง
หรอืไม่

การทดสอบสญัญาณเตอืน กดปุ่ มรเีซต็บนหน่วยควบคมุสว่น
กลางจนกวา่ ”Testing system” 
จะปรากฏบนจอแสดงผล
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6. เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, ขอ้มลูท ัว่ไป

6.1 ขอ้มลูท ัว่ไป
เซน็เซอร ์CO2 Mk9 เป็นเซน็เซอรต์รวจวดั CO2 และอณุหภมูพิรอ้มจอแสดงผลใชสํ้าหรับวดัระดบั CO2 ในพืน้ที่
ปิด อปุกรณน์ีค้วรเชือ่มตอ่กบัหน่วยควบคมุสว่นกลาง เพือ่ใหทํ้างานไดอ้ยา่งเต็มทีน่อกจากนีย้ังสามารถนําเซน็เซอร์
ไปเชือ่มตอ่กบัแตร/ไฟกะพรบิ, ไฟสญัญาณ หรอืกลอ่งเชือ่มตอ่ภายนอกไดเ้พือ่เพิม่ความสามารถในการทํางาน 
เซน็เซอร ์CO2 จะแสดงปรมิาณ CO2 (0.0%- 6,7%), TWA (ppm) และอณุหภมู ิ(°C หรอื °F) สลบักนัไป ถา้
เปิดใชส้ญัญาณเตอืนอณุหภมูิ

6.2 LED (ไดโอดเปลง่แสง), แตรสญัญาณเสยีง และขอ้มลูบน
หนา้จอ
สิง่ทีเ่กดิขึน้ คาํอธบิาย

ไฟ LED สเีขยีวตดิสวา่ง อปุกรณก์าํลงัทาํงาน
สง่เสยีงบีบ๊ทกุ 5 วนิาที ระบบตอ้งการแจง้ใหท้ราบวา่ม ีCO2 ระดบัความเขม้ขน้ของ CO2 สงูถงึ 

5000ppm ตามขอ้กําหนดของ IFC 2015 (สหรัฐฯ) จอแสดงผลของเซน็เซอร ์
CO2 จะแสดงขอ้ความ “High” และ “%” แบบกะพรบิ

ไฟ LED สแีดงกะพรบิและ
ไดย้นิเสยีงเป็นระยะๆ

ระบบตอ้งการเตอืนอนัตรายข ัน้ตํา่ (ระดบัความเขม้ขน้ CO2 ในอากาศสงู
ถงึ 1.5%) หรอืเตอืนวา่ TWA ถงึเกณฑ ์(ปรมิาณเฉลีย่ 5000 ppm/8 ชัว่โมง) 
จอแสดงผลของเซน็เซอร ์CO2 จะแสดงขอ้ความ “Alarm” หน่วยควบคมุ
สว่นกลางจะสง่เสยีงเตอืนเป็นระยะ และไฟสญัญาณเตอืนระยะไกลทีเ่ชือ่มตอ่
อยูจ่ะตดิสวา่งขึน้

ไฟ LED สแีดงตดิสวา่ง
และสญัญาณเสยีงดงั
อยา่งตอ่เนือ่ง

ระบบตอ้งการเตอืนอนัตรายข ัน้รุนแรง (ระดบัความเขม้ขน้ของ CO2 ใน
อากาศมคีา่เกนิ 3%) จอแสดงผลของเซน็เซอร ์CO2 จะแสดงขอ้ความ 
“High-Alarm” หน่วยควบคมุสว่นกลางจะสง่เสยีงเตอืนอยา่งตอ่เนือ่ง และ
จอแสดงผลดจิทิลัจะแสดงขอ้ความ “ALARM” ไฟสญัญาณเตอืนระยะไกลที่
เชือ่มตอ่อยูจ่ะตดิสวา่งขึน้

ไฟ LED สเีหลอืงตดิสวา่ง
และไดย้นิเสยีงเป็นระยะๆ

เซ็นเซอร ์CO2 ทาํงานผดิพลาด จอแสดงผลของเซน็เซอร ์CO2 จะแสดง
ขอ้ความ “Error” หน่วยควบคมุสว่นกลางจะสง่เสยีงบี๊บ ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏ
บนหนา้จอแสดงผลของหน่วยควบคมุสว่นกลางจนกวา่ขอ้ผดิพลาดจะไดรั้บการ
แกไ้ขและลบออก/รเีซต็

ไฟ LED แจง้ขอ้ผดิพลาด
(สเีหลอืง)

ไฟ LED เตอืนวา่พบ CO2
(สแีดง)

ไฟ LED แจง้การเปิดเครือ่ง
(สเีขยีว)

จอแสดงผล



12

6.3 เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, แผนผงัภายใน

เซ็นเซอร ์CO2 หนา้ทีก่ารทาํงาน/ขอ้มลูทีแ่จง้
1. สวติช ์DIP 1 ตัง้คา่ระดบัและฟังกช์นัสญัญาณเตอืน
2. สวติช ์DIP 2 ตัง้คา่โหมดบรกิารและทีอ่ยู ่ID
3. LED สเีหลอืง เกดิขอ้ผดิพลาด
4. LED สแีดง กะพรบิ: เตอืนอนัตรายขัน้ตน้ ตดิคา้ง: เตอืนอนัตรายขัน้รุนแรง
5. LED สเีขยีว อปุกรณเ์ปิดทํางาน
6. ปุ่ มบรกิาร ฟังกช์นัเกีย่วกบัการบรกิาร
7. สญัญาณเสยีง  ดงัเป็นระยะ: เกดิอนัตรายขัน้ตน้/ขอ้ผดิพลาด ตดิคา้ง: เตอืนอนัตรายขัน้

รุนแรง
8. เซน็เซอรอ์ณุหภมู ิ ตรวจวดัอณุหภมูแิละสง่สญัญาณเตอืน
 (ดา้นหลงั PCB)
9. จอแสดงผล ใหข้อ้มลูการวดัคา่และสญัญาณเตอืน
10. หวัตอ่อนิพตุ RJ45 รับพลงังานไฟฟ้าและขอ้มลูการสือ่สาร (หวัตอ่สแีดง)
11. หวัตอ่เอาตพ์ตุ RJ45 เอาตพ์ตุสญัญาณเตอืน (หวัตอ่สน้ํีาเงนิ)

1 

2 

6  7 

8  

9
 

10 11 

3

4

5

ON

 
ON

1   2   3   4   5   6   7   8

1   2   3   4   5   6   7   8
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6.4 เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, การต ัง้คา่สวติช ์DIP, ทีอ่ยู ่ID 1-8
โปรดสงัเกต! สวติช ์DIP 2, Dip 3-7

ทีอ่ยู ่ID Dip3 Dip4 Dip5 Dip6 Dip7
ID1 ปิด ปิด ปิด ปิด ปิด

1   2   3   4   5   6   7   8 

ID2 เปิด ปิด ปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

ID3 ปิด เปิด ปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

ID4 เปิด เปิด ปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

ID5 ปิด ปิด เปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

ID6 เปิด ปิด เปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

ID7 ปิด เปิด เปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

ID8 เปิด เปิด เปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 



14

6.5 เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, ขอ้มลูบนหนา้จอ
ขอ้มลูบนจอแสดงผลระหวา่งเปิดเครือ่ง:

เวอรช์นัของซอฟตแ์วร์ ทีอ่ยูสํ่าหรับสือ่สาร ใหค้วามรอ้น/เริม่ตน้ทํางาน

SW

ขอ้มลูทีแ่สดงสลบักนัไปเรือ่ยๆ ขณะทีไ่มม่สีญัญาณเตอืน:
ความเขม้ขน้ CO2 CO2: TWA* อณุหภมู ิ(ถา้เปิดใชง้าน)

CO2 %
TWA ppm

*TWA (ปรมิาณเฉลีย่ตลอดเวลาการ
ทํางาน): ปรมิาณการรับ CO2 โดยเฉลีย่

ตลอดระยะเวลา 8 ชัว่โมงลา่สดุ

Temp
°C

ขอ้มลูทีแ่สดงขณะทีม่อีนัตราย/สญัญาณเตอืน:
แจง้ใหท้ราบ แจง้เตอืนวา่ TWA ของ CO2 ถงึเกณฑ์ CO2 อยูใ่นระดบัอนัตรายขัน้ตน้

CO2 %
High

TWA ppm

High Alarm
CO2 %

Alarm

CO2 อยูใ่นระดบัอนัตรายขัน้
รุนแรง

CO2 อยูใ่นระดบัอนัตรายขัน้รุนแรงเกนิ 
6%*

CO2 %
High Alarm

CO2 %
High Alarm

*คา่เกนิชว่งทีแ่สดงผลได ้– ความ
เขม้ขน้ CO2 มคีา่สงูมาก: ความเขม้ขน้ 

CO2 เกนิ 6%

ขอ้มลูทีแ่สดงขณะทีม่สีญัญาณเตอืนอณุหภมู ิ(ถา้เปิดทาํงาน):
อณุหภมูตํิา่เกนิไป อณุหภมูสิงูเกนิไป

AlarmTemp Low
°C

AlarmTemp High
°C
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6.6 เซ็นเซอร ์CO2 Mk9, ขอ้มลูจาํเพาะ
เครือ่งจา่ยไฟ: 24V DC
การใชพ้ลงังาน:  สถานะไมม่สีญัญาณเตอืน: 56 mA 

สถานะมสีญัญาณเตอืน: 68 mA (ไมร่วมหลอดไฟสญัญาณเตอืน
ภายนอก)

การเชือ่มตอ่สาย: RJ 45
อนิเทอรเ์ฟสดจิทิลั: พอรต์อนุกรม RS485 MODBUS
เอาตพ์ตุ: เอาตพ์ตุทรานซสิเตอร ์24V DC, ขัน้ตํา่ 1 mA จํานวน 2 ชดุ
จอแสดงผล: LCD
ความเขม้เสยีงของสญัญาณเตอืน: สงูสดุ 76 dBa (ระยะ 1 เมตร)
การรับรอง:  ผลติโดยไดม้าตรฐาน DIN 6653-2 

ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัผา่นการทดสอบและรับรอง
โดย German TÜV-Rheinland EN 50081-1 / EN 50082-2 /
CE รับรองโดย UL

หลกัการทํางาน: รังสอีนิฟราเรดแบบไมม่กีารกระเจงิ (NDIR) และเทอรม์สิเตอร์
ชว่งการวดั CO2: 0-3 % โดยปรมิาตร
ชว่งการวดั CO2 เพิม่เตมิ: 3-6.7 % โดยปรมิาตร
วธิกีารเกบ็ตวัอยา่งกา๊ซ: การแพร่
TWA (ปรมิาณเฉลีย่ตลอดเวลาการทํางาน):  คํานวณภายในระยะเวลา 8 ชม. (ลา่สดุ) โดยเกบ็ตวัอยา่ง

ทกุ 2 นาท ี(รอการจดสทิธบิตัร)
ความแมน่ยํา:

อณุหภมู:ิ ±1°C (±1.8°F)
ความละเอยีด: 1°C (1.8°F)
CO2:  ของคา่ทีว่ดัได ้±5% บวกกบัผลตา่งแรงดนั +1.6% ของคา่ทีอ่า่น

ไดต้อ่กโิลปาสคาล/0.295 นิว้ปรอทที ่0-40°C (32-102°F) ความ
แมน่ยําอาจแตกตา่งกนัไปเมือ่เต็มชว่งอณุหภมู ิ(-20 ถงึ +50°C / 
-4 ถงึ +122°F) ความแมน่ยําของการสอบเทยีบนัน้วดัทีส่ภาวะ 
STP โปรดทราบวา่เมือ่เวลาผา่นไป อปุกรณจ์ะแมน่ยําขึน้ดว้ย
ฟังกช์นัการสอบเทยีบ ABC

ความละเอยีด: 0.01 % โดยปรมิาตร
ความคลาดเคลือ่นตอ่ปีจากตําแหน่งศนูย:์  นอ้ยกวา่ 0.01 % โดยปรมิาตร พรอ้มคณุสมบตักิารสอบเทยีบ

อตัโนมตัใินตวั
อณุหภมูโิดยรอบ: -20 ถงึ +50°C (-4 ถงึ +122°F) ใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้
ประสทิธภิาพการทํางานโดยทัว่ไป

มาตรฐานทีผ่า่นการรับรอง:  อายกุารใชง้านเซน็เซอรท์ีค่าดหวงัตามขอ้กําหนด 2004/108/EG: 
มากกวา่ 15 ปี

ชว่งความชืน้ทีส่ามารถทํางานได:้ 0 ถงึ 95% RH (ไมม่กีารควบแน่น)
เวลาอุน่เครือ่ง (ที ่22°C): 1 นาที
ขนาด (ยาวxกวา้งxลกึ): 90 x 161 x 38 มม. / 3.5 x 6.3 x 1.5 นิว้

การปกป้องจากการงัดแงะ: IP54 ตามขอ้กําหนด TÜV, IP44 ตามขอ้กําหนด UL
การป้องกนัแรงเคลือ่นไฟฟ้าสงูเกนิกําหนด: Category II
ระดบัมลพษิ: II

โปรดทราบวา่ เนือ่งจากผลติภณัฑน์ีเ้ป็นอปุกรณเ์พือ่รกัษาความปลอดภยั เราจงึแนะนําใหค้วบคมุ
ฟงักช์นัการทาํงานอยา่งนอ้ยปีละคร ัง้
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6.7 การต ัง้คา่สวติช ์DIP ข ัน้สงู, เซ็นเซอร ์CO2 Mk9
ตวัอยา่งดา้นลา่งแสดงการตัง้คา่มาตรฐานของสหรัฐอเมรกิา

ฟังกช์นั/การตัง้คา่เริม่ตน้:
- แจง้ใหท้ราบวา่ม ีCO2 ที ่ 0.5%
- แจง้วา่ CO2 อยูใ่นระดบัอนัตรายขัน้ตน้ที ่ 1.5%
- แจง้วา่ CO2 อยูใ่นระดบัอนัตรายขัน้รุนแรงที ่ 3%
- แจง้เตอืนวา่ TWA ของ CO2 มคีา่ 5000ppm
- สญัญาณเตอืนอณุหภมูจิะ ปิดทํางาน
- ทีอ่ยูใ่นการสือ่สาร/ID 1

ระดบัการเตอืน CO2 และฟังกช์นัการทํางานนัน้ตัง้คา่ผา่นทางสวติช ์
DIP 1 สญัญาณเตอืนอนัตรายขัน้ตน้จะเปิดใชง้านไฟกะพรบิ สว่น
สญัญาณเตอืนอนัตรายขัน้รุนแรงจะเปิดใชง้านแตรสญัญาณเสยีง 
สญัญาณเตอืนอณุหภมู ิ(ถา้เลอืกไว)้ และสญัญาณเตอืน TWA ของ 
CO2 จะถอืเป็นอนัตรายขัน้ตน้

สญัญาณแจง้ใหท้ราบวา่ม ีCO2 (CO2 มากกวา่ 5000 ppm) จะเปิดทํางานโดยคา่เริม่ตน้ วธิปิีดใชง้าน: ตัง้คา่
สวติชห์มายเลข 2 ใน DIP2 เป็นเปิด ระดบัการรับรู ้CO2 นัน้ใชเ้วลา 0.5 วนิาท ีและสง่เสยีงบี๊บทกุ 4.5 วนิาที
ในเซน็เซอร ์CO2 พรอ้มแสดงขอ้ความ “High” และ “%” บนจอแสดงผล

6.8 การต ัง้คา่สวติช ์DIP ข ัน้สงู, ระดบัของสญัญาณเตอืน
โปรดสงัเกต! สวติช ์DIP 1, Dip 1-4

การแจง้เตอืน
อนัตราย ”ข ัน้ตน้”

การแจง้เตอืน
อนัตราย ”ข ัน้รุนแรง”

Dip1 Dip2 Dip3 Dip4 สวติช ์DIP 1

1.5% 3% ปิด ปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

0.5% 0.5% เปิด ปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

0.5% 1% ปิด เปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

0.5% 1.5% เปิด เปิด ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

0.5% 3% ปิด ปิด เปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

1% 1% เปิด ปิด เปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

1% 1.5% ปิด เปิด เปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

1% 3% เปิด เปิด เปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

1.5% 1.5% ปิด ปิด ปิด เปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

3% 3% เปิด ปิด ปิด เปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

1 

2 

ON

 
ON

1   2   3   4   5   6   7   8

1   2   3   4   5   6   7   8
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6.9 การต ัง้คา่สวติช ์DIP ข ัน้สงู, ฟงักช์นั
โปรดสงัเกต! สวติช ์DIP 1, Dip 5-8

ฟงักช์นั Dip5 Dip6 Dip7 Dip8 สวติช ์DIP 1
สญัญาณเตอืนอณุหภมูปิิด

ทํางาน
ปิด

1   2   3   4   5   6   7   8 

สญัญาณเตอืนอณุหภมูิ
เปิดทํางาน

เปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

รูปแบบอณุหภมู:ิ °C ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

รูปแบบอณุหภมู:ิ °F เปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

สญัญาณเตอืน TWA ของ 
CO2 ถงึเกณฑ ์

เปิดทํางาน

ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

สญัญาณเตอืน TWA ของ 
CO2 ถงึเกณฑ ์ปิดทํางาน

เปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

สญัญาณเตอืน TWA ถงึ 
5000 ppm

ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

สญัญาณเตอืน TWA ถงึ 
2500 ppm

เปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

6.10 การต ัง้คา่สวติช ์DIP ข ัน้สงู, การแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบั
บรกิาร และเรือ่งทีต่อ้งรบัทราบ
โปรดสงัเกต! สวติช ์DIP 2, Dip 1-2

ฟงักช์นั Dip1 Dip2 Dip8 จะไมไ่ดใ้ช้
งาน

DIP-switch 2

โหมดบรกิารปิดทํางาน ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

โหมดบรกิารเปิดทํางาน เปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

การแจง้ใหท้ราบระดบั 
5000 ppm เปิดทํางาน

ปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 

การแจง้ใหท้ราบระดบั 
5000 ppm ปิดทํางาน

เปิด ปิด
1   2   3   4   5   6   7   8 
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7. เซ็นเซอร ์CO2 Mk10, ขอ้มลูท ัว่ไป

7.1 ขอ้มลูท ัว่ไป
เซน็เซอร ์CO2 Mk10 เป็นระบบทีทํ่างานแยกเดีย่วซึง่สามารถนํามารวมกบัหน่วยควบคมุสว่นกลางของ Mk9 และ
ชดุเซน็เซอร ์CO2 Mk9 ได ้ดว้ยโปรโจตคอลการสือ่สาร RS485 MODBUS

เซน็เซอรว์ดัความเขม้ขน้ของ CO2 ในอากาศโดยรอบ และสง่สญัญาณเตอืนดว้ยเสยีงและไฟกะพรบิเมือ่มปีรมิาณ 
CO2 ถงึเกณฑท์ีกํ่าหนดไว ้สามารถขยายระบบไดโ้ดยเชือ่มตอ่แตร/ไฟกะพรบิซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิ

7.2 สญัญาณไฟและเสยีง
สิง่ทีเ่กดิขึน้ คาํอธบิาย
ไฟกะพรบิเป็นชว่ง 5 วนิาทตีอ่คร ัง้ ตอ้งการแจง้ใหท้ราบวา่ม ีCO2: CO2 มคีวาม

เขม้ขน้ 5000 ppm ในฉับพลนั: เป็นไปตาม
ขอ้กําหนด IFC หวัขอ้ 5307.5.2.2 ประจําปี 2015

ไฟกะพรบิและสง่เสยีงบีบ๊ทกุ 5 วนิาที TWA 5000 ppm (0.5%) 8 ชม.: ระดบั TWA 
ของ CO2 5000 ppm ตลอด 8 ชม. เป็นไปตาม 
NFPA 55 หวัขอ้ 13.2.2 ประจําปี 2013 และ 
CGA g-6.5 ประจําปี 2013 หวัขอ้ 3.6

ไฟกะพรบิและสง่เสยีงบีบ๊ตดิตอ่กนั, รอ 
1 วนิาท ีจากน ัน้ทาํซํา้รูปแบบเดมิจนกวา่กา๊ซจะ
ตํา่กวา่ระดบัแจง้เตอืนอนัตราย

แจง้เตอืนอนัตรายข ัน้ตน้: ความเขม้ขน้ของ CO2 
มคีา่มากกวา่ 1.5% สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด NBIC 
สว่นที ่1 บทเพิม่เตมิที ่3 หวัขอ้ S 3.4

ไฟกะพรบิและสง่เสยีงอยา่งตอ่เนือ่ง แจง้เตอืนอนัตรายข ัน้รุนแรง: ความเขม้ขน้ของ 
CO2 มคีา่มากกวา่ 30000 ppm (3%) เป็นไปตาม
ขอ้กําหนด NBIC สว่นที ่1 บทเพิม่เตมิที ่3 หวัขอ้ 
S 3.4 และขอ้กําหนด CGA G-6.5 ประจําปี 2013 
หวัขอ้ 3.6

สง่เสยีงสลบักนัไป แจง้เตอืนขอ้ผดิพลาด: แจง้วา่เซน็เซอร ์CO2 
ทํางานไมถ่กูตอ้ง

หวัตอ่สายเคเบลิ

ไฟ LED แจง้การ
เปิดเครือ่ง

ไฟกะพรบิ
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7.3 เซ็นเซอร ์CO2 Mk10, การต ัง้คา่สวติช ์DIP, 
ทีอ่ยู ่ID 1-8
Dip 1-3

ทีอ่ยู ่ID Dip1 Dip2 Dip3 สวติช ์DIP
ID1 ปิด ปิด ปิด

1   2   3   4 

ID2 เปิด ปิด ปิด
1   2   3   4 

ID3 ปิด เปิด ปิด
1   2   3   4 

ID4 เปิด เปิด ปิด
1   2   3   4 

ID5 ปิด ปิด เปิด
1   2   3   4 

ID6 เปิด ปิด เปิด
1   2   3   4 

ID7 ปิด เปิด เปิด
1   2   3   4 

ID8 เปิด เปิด เปิด
1   2   3   4 

7.4 เซ็นเซอร ์CO2 Mk10, การต ัง้คา่สวติช ์DIP, ฟงักช์นั
Dip 4

ฟงักช์นั Dip4 สวติช ์DIP
การแจง้ใหท้ราบระดบั 

5000 ppm เปิดทํางาน
ปิด

1   2   3   4  

การแจง้ใหท้ราบระดบั 
5000 ppm ปิดทํางาน

เปิด
1   2   3   4 

7.5 เซ็นเซอร ์CO2 Mk10, ป้ายคาํเตอืน
ควรตดิตัง้ป้ายคําเตอืนของเซน็เซอร ์CO2 Mk10 ถัดจากหรอือยูเ่หนอืชดุอปุกรณ ์โดยตดิตัง้แบบถาวร

The CO2 level is over 5000 ppm. No danger - but the CO2 is 
unnaturally high.- 5 sec -

CO2 Awareness Indication

CO2 ALERT

H
FE

10
54

 E
N

 U
L

Fault: The CO2 Sensor’s self-diagnostics Alert.
Sensor not functioning correctly. Call Service.

Low alarm: Open the back door and Call Service. There is a CO2 leak. 
A Service technician should remedy the problem under the supervision 
of another person. 15 000 ppm/1.5% CO2.

There is a small CO2 leak that has lasted for over 8 hours. If the leak is 
not found Call Service. 5 000 ppm/8 h TWA (Time Weighted Average) 
PEL (Permissible Exposure Limit).

High Alarm!
Evacuate room
Call Fire Department
30 000 ppm/3.0% CO2

- 5 sec -

- 1 sec -        .....

Fault Indication

Alarm Indication

Alarm Indication

Alarm Indication
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7.6 เซ็นเซอร ์CO2 Mk10, ขอ้มลูจาํเพาะ
เครือ่งจา่ยไฟ: 24V DC
การใชพ้ลงังาน:  นอ้ยกวา่ 300 mA (ไมร่วมไฟสญัญาณเตอืนภายนอก

ทีเ่ป็นอปุกรณเ์สรมิ)
การเชือ่มตอ่สาย: RJ 45
อนิเทอรเ์ฟสดจิทิลั: พอรต์อนุกรม RS485 MODBUS
เอาตพ์ตุ: เอาตพ์ตุทรานซสิเตอร ์24V DC, ขัน้ตํา่ 1 mA จํานวน 2 ชดุ
ความเขม้เสยีงของสญัญาณเตอืน: สงูสดุ 85 dBa (ระยะ 1 เมตร)
การรับรอง:  ผลติโดยไดม้าตรฐาน DIN 6653-2 

ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัผา่นการทดสอบและ
รับรองโดย TÜV-Rheinland ของเยอรมน ีEN 50081-1 / 
EN 50082-2 / CE รับรองโดย UL

หลกัการทํางาน: รังสอีนิฟราเรดแบบไมม่กีารกระเจงิ (NDIR) และเทอรม์สิเตอร์
ชว่งการวดั CO2: 0-3 % โดยปรมิาตร
ชว่งการวดั CO2 เพิม่เตมิ: 3-6.7 % โดยปรมิาตร
วธิกีารเกบ็ตวัอยา่งกา๊ซ: การแพรก่ารแพร่
TWA (ปรมิาณเฉลีย่ตลอดเวลาการทํางาน):  คํานวณภายในระยะเวลา 8 ชม. (ลา่สดุ) 

โดยเกบ็ตวัอยา่งทกุ 2 นาท ี(รอการจดสทิธบิตัร)
ความแมน่ยําในการวดั CO2:  ของคา่ทีว่ดัได ้±5% บวกกบัผลตา่งแรงดนั +1.6% ของคา่ทีอ่า่น

ไดต้อ่กโิลปาสคาล/0.295 นิว้ปรอทที ่0-40°C (32-102°F) ความ
แมน่ยําอาจแตกตา่งกนัไปเมือ่เต็มชว่งอณุหภมู ิ(-20 ถงึ +50°C / 
-4 ถงึ +122°F) ความแมน่ยําของการสอบเทยีบนัน้วดัทีส่ภาวะ 
STP โปรดทราบวา่ความแมน่ยําจะเพิม่ขึน้เมือ่เวลาผา่นไปดว้ย
ฟังกช์นัการสอบเทยีบ ABC

ความละเอยีด: 0.01 % โดยปรมิาตร
ความคลาดเคลือ่นตอ่ปีจากตําแหน่งศนูย:์  นอ้ยกวา่ 0.01 % โดยปรมิาตร พรอ้มคณุสมบตักิารสอบเทยีบ

อตัโนมตัใินตวั
อณุหภมูโิดยรอบ: -20 ถงึ +50°C (-4 ถงึ +122°F) ใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้
ประสทิธภิาพการทํางานโดยทัว่ไป

มาตรฐานทีผ่า่นการรับรอง:  อายกุารใชง้านเซน็เซอรท์ีค่าดหวงัตามขอ้กําหนด 2004/108/EG: 
มากกวา่ 15 ปี

ชว่งความชืน้ทีส่ามารถทํางานได:้ 0 ถงึ 95% RH (ไมม่กีารควบแน่น)
เวลาอุน่เครือ่ง (ที ่22°C): 1 นาที
ขนาด (เสน้ผา่นศนูยก์ลางและความสงู):  เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 90 มม., ความสงู 120 มม. / 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.5 นิว้, ความสงู 4.7 นิว้
การปกป้องจากการงัดแงะ: IP54
การป้องกนัแรงเคลือ่นไฟฟ้าสงูเกนิกําหนด: Category II
ระดบัมลพษิ: II

โปรดทราบวา่ เนือ่งจากผลติภณัฑน์ีเ้ป็นอปุกรณเ์พือ่รกัษาความปลอดภยั เราจงึแนะนําใหค้วบคมุ
ฟงักช์นัการทาํงานอยา่งนอ้ยปีละคร ัง้
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8. แตร/ไฟกะพรบิ LED, ขอ้มลูท ัว่ไป

8.1 ขอ้มลูท ัว่ไป
แตร/ไฟกะพรบิจะมสีายเคเบลิทีเ่ดนิไวล้ว่งหนา้เพือ่เชือ่มตอ่กบัระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยั แตร/ไฟ
กะพรบิไดรั้บพลงังานไฟฟ้าจากเซน็เซอร ์CO2 (Mk9 หรอื Mk10) แตร/ไฟกะพรบิ LED คอืแตรสญัญาณทีม่ี
เสยีงดงั (110 dB/1 เมตร) และไฟกะพรบิทีม่คีวามสวา่งสงู (115 cd) 

8.2 แตร/ไฟกะพรบิ, ป้ายคาํเตอืน
ควรตดิตัง้ป้ายคําเตอืนของแตร/ไฟกะพรบิถดัจากหรอือยูเ่หนอืชดุอปุกรณ ์โดยตดิตัง้แบบถาวร

8.3 แตร/ไฟกะพรบิ LED, ขอ้มลูจาํเพาะ
แรงเคลือ่นไฟฟ้านอมนัิล: 18-24V DC
กระแสไฟฟ้าเฉลีย่: 120 mA เมือ่จา่ยไฟ 24V DC
ความเขม้เสยีง: 110 dB / 1 เมตร (เตอืนอนัตรายรุนแรง)
ความเขม้แสงกะพรบิ: 115 cd (เตอืนอนัตรายขัน้ตน้)
ความถีก่ารกะพรบิ: 65 ครัง้/นาที
อณุหภมูโิดยรอบ: -5°C ถงึ +50°C (+23°F ถงึ +122°F)
ขนาด (ยาวxกวา้งxลกึ): 134 x 115 x 61 มม. / 5.3 x 4.5 x 2.4 นิว้
การปกป้องจากการงัดแงะ: IPX0

WARNING! !

CO2 ALERT

CARBON DIOXIDE GAS
DO NOT ENTER THIS AREA WHEN SIREN
IS SOUNDING AND LIGHT IS FLASHING!

Emergency Actions
•  Evacuate the Area Immediately.
•  Call the Fire Department from 
   outside of the building.

Non-Emergency Action
•  If light only is flashing, 
   call CO2 Service at:

H
FE

10
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N

แตรสญัญาณเสยีง

ไฟกะพรบิ

หวัตอ่สายเคเบลิ
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9. หนว่ยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ขอ้มลูท ัว่ไป

9.1 ขอ้มลูท ัว่ไป
หน่วยควบคมุสว่นกลางมจีอแสดงผลทีใ่ชสํ้าหรับตดิตามและควบคมุระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัพรอ้ม
เซน็เซอรส์งูสดุ 8 ชดุ หน่วยควบคมุสว่นกลางมใีหบ้รกิารหลายภาษา และจะแสดงขอ้ความเกีย่วกบัสญัญาณเตอืน
ทัง้หมดและขอ้ผดิพลาดตา่งๆ ใหผู้ใ้ชท้ราบ นอกจากนีย้ังแสดงคา่ CO2 ของเซน็เซอร ์CO2 ทัง้หมดทีเ่ชือ่มตอ่อยู ่
เพือ่แจง้วา่คา่มาจากเซน็เซอรช์ดุใด หน่วยควบคมุสว่นกลางมหีน่วยความจําสําหรับสญัญาณเตอืน ซึง่ทําหนา้ที่
จดจําและเปิดใชง้านสญัญาณเตอืนตา่งๆ ขึน้มาอกีครัง้หลงัจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง

9.2 LED (ไดโอดเปลง่แสง), แตรสญัญาณเสยีง และขอ้มลูบนหนา้จอ
สิง่ทีเ่กดิขึน้ คาํอธบิาย
ไฟ LED สเีขยีวตดิสวา่ง อปุกรณก์าํลงัทาํงาน
ไฟ LED สแีดงกะพรบิและ
ไดย้นิเสยีงเป็นระยะๆ

ระบบตอ้งการเตอืนอนัตรายข ัน้ตน้ (ระดบัความเขม้ขน้ CO2 อากาศ
โดยรอบมคีา่ 1.5%) หรอืสญัญาณเตอืน TWA (คา่เฉลีย่ตลอดระยะเวลา
การทํางาน 5000 ppm/8 ชม.) จอจะแสดงขอ้ความ “ALARM” เพือ่ระบวุา่
สญัญาณเตอืนมาจากเซน็เซอรต์วัใด ไฟสญัญาณเตอืนระยะไกลทีเ่ชือ่มตอ่อยู่
จะตดิสวา่งขึน้

ไฟ LED สแีดงตดิสวา่ง
และสญัญาณเสยีงดงั
อยา่งตอ่เนือ่ง

ระบบตอ้งการเตอืนอนัตรายข ัน้รุนแรง (ระดบัความเขม้ขน้ของ CO2 ใน
อากาศมคีา่เกนิ 3%) จอจะแสดงขอ้ความ “ALARM” เพือ่แจง้วา่สญัญาณเตอืน
มาจากเซน็เซอรต์วัใด แตรระยะไกลทีเ่ชือ่มตอ่อยูจ่ะสง่เสยีง

ไฟ LED สเีหลอืงตดิสวา่ง
และไดย้นิเสยีงเป็นระยะๆ

ระบบเกดิขอ้ผดิพลาด ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลจนกวา่
ขอ้ผดิพลาดจะไดรั้บการแกไ้ขและลบออก/รเีซต็ในหน่วยควบคมุสว่นกลาง

ไฟ LED แจง้ขอ้ผดิพลาดระบบ
(สเีหลอืง)

ไฟ LED เตอืนวา่พบ CO2
(สแีดง)

ไฟ LED แจง้การเปิดเครือ่ง
(สเีขยีว)

จอแสดงผล

ปุ่ มรเีซต็

สญัญาณเสยีง
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9.3 ฟงักช์นัการเตอืนอณุหภมูแิบบเลอืกได้
ถา้มกีารเปิดใชฟั้งกช์นัสญัญาณเตอืนอณุหภมูกิบัเซน็เซอร ์CO2 (เฉพาะ Mk9) อณุหภมูปัิจจบุนั ในตําแหน่งที่
ตดิตัง้เซน็เซอร ์CO2 จะปรากฏบนจอแสดงผลของหน่วยควบคมุสว่นกลาง รับขอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นบทที ่6.9

9.4 ปุ่ มปิดเสยีง/รเีซ็ต
ทางดา้นขวาของจอแสดงผลจะมปีุ่ มปิดเสยีง/รเีซต็และปุ่ มทดสอบ 
การกดปุ่ มรเีซต็แลว้ปลอ่ยจะเป็นการปิดเสยีงภายในอปุกรณร์ะหวา่งทีม่ี
การสง่สญัญาณเตอืน การกดปุ่ มรเีซต็คา้งไวป้ระมาณ 4 วนิาทจีะเป็นการ
ลบ/รเีซต็สญัญาณเตอืน และจอแสดงผลจะแสดงขอ้ความ “Alarm 
Cleared!”

9.5 สญัญาณเตอืน CO2
หากมสีญัญาณเตอืนเกดิขึน้ สามารถปิดเสยีงสญัญาณของหน่วยควบคมุ
สว่นกลางไดโ้ดยกดปุ่ มรเีซต็แลว้ปลอ่ย สญัญาณเตอืนจะสามารถลบ
ออก/รเีซต็ไดอ้ยา่งสมบรูณก์ต็อ่เมือ่ระดบั CO2 ลดลงเหลอืตํา่กวา่ 1.5% 
(สญัญาณเตอืนอนัตรายขัน้ตน้) เมือ่เกดิสญัญาณเตอืนอนัตรายขัน้ตน้ จะ
ตอ้งตรวจสอบหาสาเหตกุารร่ัวไหลโดยใชเ้จา้หนา้ที ่1 คนและผูค้วบคมุ
ดแูลอกี 1 คนเสมอ

9.6 ทดสอบระบบ
หากตอ้งการทดสอบระบบสญัญาณเตอืนทัง้หมด (แตร/ไฟกะพรบิ/LED/
สญัญาณเสยีง) กดปุ่ มรเีซต็คา้งไวป้ระมาณ 10 วนิาท ีขอ้ความ “Testing 
system...” จะปรากฏบนจอแสดงผล

9.7 ขอ้ผดิพลาดของระบบ
ในกรณีทีร่ะบบเกดิขอ้ผดิพลาด ไฟ LED สเีหลอืงจะตดิสวา่งขึน้ และ
หน่วยควบคมุสว่นกลางจะสง่เสยีงบี๊บ ขอ้ผดิพลาดจะปรากฏบนหนา้
จอแสดงผลจนกวา่ขอ้ผดิพลาดจะไดรั้บการแกไ้ขและลบออก/รเีซต็ใน
หน่วยควบคมุสว่นกลาง

9.8 การเปลีย่นภาษาทีแ่สดงผล
ถอดปลั๊กจา่ยไฟของระบบ กดปุ่ มรเีซต็คา้งไว ้จากนัน้เสยีบปลั๊กจา่ยไฟของ
ระบบ แลว้กดปุ่ มรเีซต็คา้งตอ่ไปอกีประมาณ 5 วนิาท ีจอแสดงผลจะแสดง
ขอ้ความ: “Language” และมขีอ้ความ English/Spanish 
(องักฤษ/สเปน) กะพรบิ ซึง่เป็นภาษาเริม่ตน้กดปุ่ มรเีซต็
แลว้ปลอ่ยเพือ่เปลีย่นไปดภูาษาตา่งๆ หากตอ้งการเลอืก
ภาษา ใหร้อประมาณ 3 วนิาท ีภาษาจะไดรั้บการบนัทกึโดย
อตัโนมตัเิมือ่จอแสดงผลเปลีย่นเป็นมมุมองมาตรฐาน

9.9 การถอดฝาครอบชุดอปุกรณ ์Mk9
ถา้จําเป็นตอ้งถอดฝาครอบของหน่วยควบคมุสว่นกลาง 
Mk9 หรอืเซน็เซอร ์CO2 โปรดประกอบสกรกูลบั
ตามลําดบัตอ่ไปนี้

โปรดทราบ! เมือ่ประกอบฝาครอบกลบัเขา้ทีเ่ดมิ 
ระวงัอยา่ใหปุ้่ มรเีซต็เกดิความเสยีหาย

1

2 3

4 5

ปุ่ มปิดเสยีง/รเีซต็

สญัญาณแจง้ขอ้ผดิพลาดระบบ

ลําดบัการประกอบสกรกูลบัเขา้ทีเ่ดมิ
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9.10 หนว่ยควบคมุสว่นกลาง Mk9, แผนผงัภายใน

หนว่ยควบคมุสว่นกลาง หนา้ทีก่ารทาํงาน/ขอ้มลูทีแ่จง้
1. สวติช ์DIP ตัง้คา่จํานวนเซน็เซอร ์CO2 ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่
2. LED สเีหลอืง เกดิขอ้ผดิพลาด
3. LED สแีดง  กะพรบิ: สญัญาณเตอืนอนัตรายขัน้ตน้ – แกไ้ขแลว้: สญัญาณเตอืน

อนัตรายขัน้รุนแรง
4. LED สเีขยีว อปุกรณเ์ปิดทํางาน
5. สญัญาณเตอืน แบบเสยีง
6. จอแสดงผล ใหข้อ้มลูการวดัคา่และสญัญาณเตอืน
7. ปุ่ มปิดเสยีง/รเีซต็/ทดสอบ ปุ่ มปิดเสยีง/รเีซต็/ทดสอบ
8. หวัตอ่อนิพตุ RJ45 จา่ยไฟฟ้าและใชใ้นการสือ่สาร
9. หวัตอ่เอาตพ์ตุ RJ45 จา่ยไฟฟ้าและใชใ้นการสือ่สาร

2

3

4

1

 

5 

6

7 

8 9 

 
O

N

1   2   3   4   5   6   7   8
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9.11 การต ัง้คา่สวติช ์DIP
โดยคา่เริม่ตน้แลว้ สวติช ์DIP ทัง้หมดจะไดรั้บการตัง้คา่เป็น “ปิด”
ฟังกช์นั/การตัง้คา่เริม่ตน้:
- การเชือ่มตอ่กบัเซน็เซอร ์CO2 1 ชดุ

ตัง้คา่จํานวนเซน็เซอร ์CO2 ทีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยไดท้ี ่Dip 1-3 สว่น Dip 4-8 จะไมไ่ด ้
ใชง้าน และจะตอ้งอยูใ่นตําแหน่ง “ปิด”

9.12 การต ัง้คา่สวติช ์DIP, จาํนวนเซ็นเซอรท์ ีเ่ชือ่มตอ่ดว้ย
Dip 1-3 หมายเหต!ุ Dip 4-8 จะไมไ่ดใ้ชง้าน และจะตอ้งอยูใ่นตําแหน่ง “ปิด”

จาํนวนเซ็นเซอร์
ทีเ่ชือ่มตอ่อยู่

Dip1 Dip2 Dip3 Dip 4-8 จะไมไ่ด้
ใชง้าน

สวติช ์DIP

1 เซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่ ปิด ปิด ปิด ปิด 1   2   3 

2 เซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่ เปิด ปิด ปิด ปิด 1   2   3 

3 เซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่ ปิด เปิด ปิด ปิด 1   2   3 

4 เซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่ เปิด เปิด ปิด ปิด 1   2   3 

5 เซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่ ปิด ปิด เปิด ปิด 1   2   3 

6 เซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่ เปิด ปิด เปิด ปิด 1   2   3 

7 เซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่ ปิด เปิด เปิด ปิด 1   2   3 

8 เซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่ เปิด เปิด เปิด ปิด 1   2   3 
1   2   3   4   5   6   7   8

 

O
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9.13 หนว่ยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ขอ้มลูบนหนา้จอ

ขอ้มลูบนจอแสดงผลระหวา่งเปิดเครือ่ง:
เวอรช์นัของซอฟตแ์วร์ รอบการทํางาน/เริม่ตน้การทํางาน

LogiCO2 Central unit
FW:1420*

*FW = เวอรช์นัของเฟิรม์แวร์

ID CO2  TWA  TEMP 
1 Heating…

ขอ้มลูในจอแสดงผลตามปกต,ิ เชือ่มตอ่กบัเซ็นเซอร ์CO2 1 ชุด:
เชือ่มตอ่กบัเซน็เซอร ์CO2 1 ชดุ

ID CO2  TWA*1 TEMP*2 
1 0.04% 400   5°C

*
1 TWA (ปรมิาณเฉลีย่ตลอดเวลาการทํางาน): ปรมิาณการรับ CO2 โดยเฉลีย่ตลอด 8 ชัว่โมง

*2 การวดัอณุหภมูจิะปรากฏเฉพาะเมือ่เปิดใชส้ญัญาณเตอืนอณุหภมูใินเซน็เซอร ์CO2

ขอ้มลูทีแ่สดงสลบักนัไปเรือ่ยๆ ขณะอยูใ่นโหมดสญัญาณเตอืน CO2:
สญัญาณเตอืน CO2 ความเขม้ขน้ของ CO2 จะแสดงโดยมไีฮไลต์

ID CO2  TWA  
1 ALARM  440ppm

Information text…*

ID CO2  TWA  
1 3,14%  440ppm

Information text…*

* ขอ้ความแจง้ขอ้มลูจะปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่มสีญัญาณเตอืนหรอืเกดิขอ้ผดิพลาด

ขอ้มลูทีแ่สดงสลบักนัไปเรือ่ยๆ ขณะทีม่สีญัญาณเตอืน TWA:
สญัญาณเตอืน TWA ของ CO2 ความเขม้ขน้ TWA ของ CO2 จะแสดงโดยมไีฮไลต์

ID CO2  TWA  
1 0,14%  ALARM

Information text…*

ID CO2  TWA  
1 0,14%  5444PPM  

Information text…*

* ขอ้ความแจง้ขอ้มลูจะปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่มสีญัญาณเตอืนหรอืเกดิขอ้ผดิพลาด
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9.13 หนว่ยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ขอ้มลูบนหนา้จอ, ตอ่

ขอ้มลูทีแ่สดงสลบักนัไปเรือ่ยๆ ขณะอยูใ่นโหมดสญัญาณเตอืนอณุหภมู:ิ
สญัญาณเตอืนอณุหภมูิ อณุหภมูจิะแสดงโดยมไีฮไลต์

ID CO2  TWA  TEMP* 
1 0.04% 400 ALARM

ID CO2  TWA  TEMP* 
1 0.04%  400  21°C 

ขอ้มลูทีแ่สดงเมือ่มสีญัญาณเตอืนวา่ CO2 เกนิ 6%: 
ถา้ความเขม้ขน้ CO2 เกนิกวา่พสิยัการวดัคา่ของเซน็เซอร ์CO2
จอจะแสดงขอ้มลูตอ่ไปนี ้และไฟ LED สแีดงจะตดิสวา่งอยา่งตอ่เนือ่ง และเสยีงสญัญาณภายในจะสง่เสยีงดงั

สญัญาณเตอืน CO2 การแสดงผลในเซน็เซอร ์CO2

ID CO2  TWA  
1 ALARM over 6% CO2

TWA ALARM

CO2 %
High Alarm

ขอ้มลูทีแ่สดงขณะอยูใ่นโหมดแจง้เตอืนขอ้ผดิพลาด:
หน่วยควบคมุสว่นกลางจะแสดงขอ้มลูตอ่ไปนี ้นอกจากนี ้ไฟ LED สเีหลอืงจะกะพรบิ และเสยีงสญัญาณภายใน
จะสง่เสยีงดงัเกดิขอ้ผดิพลาดในอปุกรณว์ดัคา่ของเซน็เซอร ์CO2

Information text…*

ID CO2  TWA  
1 Out of range

* ขอ้ความแจง้ขอ้มลูจะปรากฏขึน้เฉพาะเมือ่มสีญัญาณเตอืนหรอืเกดิขอ้ผดิพลาด

9.14 รหสัสญัญาณเตอืนขอ้ผดิพลาด (แสดงในจอแสดงผล
ของหนว่ยควบคมุสว่นกลาง):
ขอ้ความแจง้ขอ้ผดิ
พลาด

คาํอธบิาย

Out of range! การวดั CO2 เกดิขอ้ผดิพลาด เมือ่ระดบั CO2 ลดลงจนมปีรมิาณอยูใ่นชว่งทีว่ดัคา่ได ้
ใหล้บขอ้ผดิพลาดโดยกดปุ่ มรเีซจ็จนกวา่จะแสดงขอ้ความ ”clear”

Sensor error! เซน็เซอร ์CO2 เกดิขอ้ผดิพลาดภายใน
Lost sensor! เกดิขอ้ผดิพลาดในการสือ่สาร ใหต้รวจสอบสายเคเบลิสแีดงและหวัตอ่สาย พรอ้ม

ตรวจสอบหมายเลข ID ของเซน็เซอร ์CO2 ทีเ่กีย่วขอ้ง
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9.15 หนว่ยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ป้ายคาํเตอืน
ควรตดิตัง้ป้ายคําเตอืนของหน่วยควบคมุสว่นกลาง Mk9 ถัดจากหรอือยูเ่หนอืชดุอปุกรณ ์โดยตดิตัง้แบบถาวร

9.16 หนว่ยควบคมุสว่นกลาง Mk9, ขอ้มลูจาํเพาะ
แหลง่จา่ยไฟ: 24V DC
การใชก้ระแสไฟฟ้า:  สถานะไมม่สีญัญาณเตอืน: 21 mA

สถานะมสีญัญาณเตอืน: 32 mA
การสือ่สาร: RS485, Modbus
จอแสดงผล: กราฟิก 128x64, มไีฟสอ่งดา้นหลงั
ความเขม้เสยีงของสญัญาณเตอืน: สงูสดุ 80 dBa (ระยะ 1 เมตร)
อณุหภมูโิดยรอบ: 0 ถงึ +40°C (+32°F ถงึ +102°F)
ความชืน้: 0-90% ไมม่กีารควบแน่น
การรับรอง:  CE: การทดสอบมลพษิตามขอ้กําหนด SS-EN 61000-6-3 และการทดสอบ

ความตา้นทานตามขอ้กําหนด SS-EN 61000-6-2
ผลติโดยไดม้าตรฐาน DIN 6653-2
ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัผา่นการทดสอบโดย TÜV-Rheinland
รับรองโดย UL

ขนาด (ยาวxกวา้งxลกึ): 90 x 161 x 38 มม. / 3.5 x 6.3 x 1.5 นิว้
การปกป้องจากการงัดแงะ: IP54 ตามขอ้กําหนด TÜV, IP44 ตามขอ้กําหนด UL

H
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CO2 Safety System – Mk9 
What to do in case of an ALARM? 

1. Keep Calm! 
2. If you have a MK9 Set, turn off the buzzer in the Central Unit by pressing the RESET button  on the front. 
3. Check the type of alarm and which Sensor is giving the alarm by following the instructions below. 

INDICATION CAUSE ACTION 
Central Unit: 

 The red diode is ON 
 Constant sound signal 

Display: 
 Sensor number, alternating 

ALARM and CO2 % 

HIGH-ALARM
!

TAKE PRECAUTIONS 
High concentration of CO2

DO NOT ENTER 
the risk zone. 

Evacuate the area. 
Call the fire department. 

Central Unit:
 The red diode is blinking 
 Beeping sound signal 

Display: 
 Sensor number, alternating 

ALARM and CO2 % 

LOW-ALARM
High concentration of CO2

A service technician should 
only enter the room under the 
supervision of another person. 
Open the doors and the windows 
as much as possible. 

Central Unit:
 The red diode is blinking 
 Beeping sound signal 

Display: 
 Sensor number, alternating 

ALARM and CO2 ppm value 

TWA-ALARM
There is a small CO2 leak 
that has lasted for over

8 hours 

Open the doors and the windows 
as much as possible. 
Find and stop the leakage, if not 
found, call service. 

Phone: …………………………….

CO2-Sensor: 
 Beeping sound signal every 

5 seconds 
Display:

 High and CO2 % 

CO2 AWARENESS 
INDICATION 

Be aware that the CO2 
concentration is over 5000 ppm.  
There is no danger.  

Central Unit:
 The yellow diode is blinking 
 Beeping sound signal 

Display: 
 Sensor number, (Fault 

information)

SYSTEM FAULT Check the manual, communication 
cables and CO2-Sensor. 
If no fault is found, call service. 

Phone: ….………………………… 

After an alarm, always reset the 
system. 

ALARM RESET Press reset button until "Alarm
cleared!" is shown in the display.

To insure that communication, 
warning lamps and sounders 
function. 

ALARM TEST Press reset button until "Testing
system…" is shown in the display.

Sensor Place 
1
2
3
4
5
6
7
8
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10. เครือ่งจา่ยไฟแบบเสยีบปล ัก๊, ขอ้มลูจาํเพาะ
ประเภท: รุ่น FJ-SW2401000N
แรงเคลือ่นไฟฟ้าอนิพตุ: 100-240V AC, 50/60 Hz, สงูสดุ 0.5 A
เอาตพ์ตุ: 24V DC, สงูสดุ 1.0 A
อณุหภมูโิดยรอบ: 0-40°C (+32°F ถงึ +102°F)
ขนาด (ยาวxกวา้งxลกึ): 82.4 x 44.5 x 36.2 มม. / 3.2 x 1.8 x 1.4 นิว้ + ปลั๊กอนิพตุ

หรอืจะสัง่ซือ้เครือ่งจา่ยไฟทีต่อ่สายเขา้กบัชดุอปุกรณแ์บบถาวรกทํ็าไดถ้า้ตอ้งการ

11. อปุกรณเ์สรมิ, ขอ้มลูจาํเพาะ 

ไฟคาํเตอืน (ไฟสญัญาณสแีดง)
แรงเคลือ่นไฟฟ้านอมนัิล: 10-26V DC
กระแสไฟฟ้าเฉลีย่: 100-130 mA เมือ่จา่ยไฟ 24V DC
ความถีก่ารกะพรบิ: 150-180 ครัง้/นาที
อณุหภมูโิดยรอบ: -10°C ถงึ +60°C (+14°F ถงึ +140°F)
ขนาด:  เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 91 มม. x ความสงู 96 มม. / 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 3.6 นิว้ x ความสงู 3.8 นิว้
การปกป้องจากการงัดแงะ: IP54

12 เงือ่นไขดา้นสภาพแวดลอ้มของระบบ
a) ใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้
b) ไดรั้บการสอบเทยีบมาสําหรับความสงูไมเ่กนิ 2000 เมตร
c) อณุหภมูบิรรยากาศโดยรอบ 0 °C ถงึ +40 °C
d) ความชืน้สมัพัทธส์งูสดุ 95 % (ไมม่กีารควบแน่น)
e) ความผันผวนของแหลง่จา่ยไฟฟ้าหลกัสงูสดุ ±10 % ของแรงเคลือ่นไฟฟ้านอมนัิล
f)  แรงเคลือ่นไฟฟ้าเกนิแบบชัว่ขณะสงูสดุเทา่กบัแรงเคลือ่นไฟฟ้าเกนิระดบั Category II 

หมายเหต:ุ แรงเคลือ่นไฟฟ้าเกนิแบบชัว่ขณะในระดบัเหลา่นีเ้ป็นเรือ่งปกตสํิาหรับอปุกรณท์ีไ่ดรั้บพลงังาน
ไฟฟ้าจากสายไฟอาคาร

g) การปลอ่ยมลพษิระดบั 2

13. การบรกิารและซอ่มบาํรงุ
1. ควรดําเนนิการโดยตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ ซึง่มคีวามคุน้เคยกบัระบบตรวจวดั CO2 เพือ่

ความปลอดภยั รวมถงึขัน้ตอนดา้นความปลอดภยัและการบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย
ของคณุเพือ่รับทราบตวัแทนผูใ้หบ้รกิารทีผ่า่นการรับรองในทอ้งทีข่องคณุ

2. เนือ่งจากผลติภณัฑน์ีเ้ป็นอปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยั เราแนะนําใหต้รวจสอบฟังกช์นัการทํางานของระบบ
ตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัโดยตวัแทนผูใ้หบ้รกิารอยา่งนอ้ยปีละครัง้

3. ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัไมม่ชี ิน้สว่นทีผู่ใ้ชส้ามารถซอ่มบํารงุไดเ้อง งานบรกิารทัง้หมด
ควรดําเนนิการโดยตวัแทนมอือาชพีทีผ่า่นการรับรอง

4. หมายเหต:ุ หากบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตดําเนนิการซอ่มแซมหรอืดดัแปลงอปุกรณโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
การรับประกนัจะเป็นโมฆะ

5. หา้มบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตเปิดตวัเรอืนของเซน็เซอร ์CO2 และหน่วยควบคมุสว่นกลางออกมาเด็ดขาด
6. ทําความสะอาดดว้ยผา้ชบุน้ําหมาดๆ
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14. การตรวจสอบการทาํงานและการตดิต ัง้
ชือ่รา้นคา้ (หมายเลขรา้นคา้)
ทีอ่ยู่
เมอืง
รัฐ/ภมูภิาค
รหสัไปรษณีย์
ประเทศ
วนัทีต่รวจสอบ
ชือ่บรษัิทผูใ้หบ้รกิาร
ชือ่บรษัิทผูซ้อ่มแซม (ถา้แตกตา่งกนั)

14.1 การควบคมุเครือ่งจา่ยไฟ
หากใชเ้ครือ่งจา่ยไฟแบบเสยีบปลั๊ก ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ไดล็้อคปลั๊กอยา่งแน่นหนาลดความเสีย่งทีป่ลั๊กจะ
หลดุออกมา

รายการตรวจสอบสาํหรบัเครือ่งจา่ยไฟ ใช่ ไมใ่ช่

เป็นเครือ่งจา่ยไฟตอ่สายเขา้กบัชดุอปุกรณแ์บบถาวร (เดนิสายตดิกบัเครอืขา่ย
จา่ยไฟฟ้าโดยตรงโดยไมม่ปีลั๊ก สงัเกตวา่จะไมใ่ชข่องสหรัฐอเมรกิา) ใชห่รอืไม?่
เป็นเครือ่งจา่ยไฟแบบเสยีบปลั๊กใชห่รอืไม่
หากเป็นเครือ่งจา่ยไฟแบบเสยีบปลั๊ก ตรวจสอบวา่ไดย้ดึปลั๊กอยา่งแน่นหนา 
(หรอืมรีะบบเชงิกลอืน่ๆ เพือ่ลดความเสีย่งทีป่ลั๊กจะหลดุ) หรอืไม?่

14.2 การตรวจสอบหนว่ยควบคมุสว่นกลาง
จะตอ้งตดิตัง้หน่วยควบคมุสว่นกลางในระดบัความสงู
ทีเ่อือ้มถงึไดส้ะดวก (เพือ่ควบคมุ/รเีซต็ระบบ และอา่น
คา่/ขอ้ความ)
จะตอ้งตดิป้าย “สิง่ทีต่อ้งปฏบิตั”ิ แบบตดิตัง้ถาวร 
(ไมใ่ชเ้ทปกาว) ถัดจากหน่วยควบคมุสว่นกลาง เพือ่
ใหบ้คุลากรมองเห็นไดง้า่ย ควรระบหุมายเลขโทรศพัท์
ของผูใ้หบ้รกิารทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบเมือ่เกดิเหต ุCO2 
ร่ัวไหลไวบ้นแผน่ป้าย “สิง่ทีต่อ้งปฏบิตั”ิ
เมือ่หน่วยควบคมุสว่นกลางทํางานอยา่งถกูตอ้งไดโอด
สเีขยีว (ON) จะตดิสวา่ง และหนา้จอควรแสดงระดบั 
CO2 ของเซน็เซอร ์CO2 หรอืเซน็เซอรท์ีเ่ชือ่มตอ่อยู่
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รายการตรวจสอบสาํหรบัหนว่ยควบคมุสว่นกลาง ใช่ ไมใ่ช่

ตดิตัง้หน่วยควบคมุสว่นกลางในลกัษณะทีอ่า่นขอ้มลูงา่ยหรอืไม?่

มกีารตดิตัง้ป้าย “สิง่ทีค่วรปฏบิตั”ิ ถดัจากหน่วยควบคมุสว่นกลางหรอืไม ่และขอ้ความใน
ป้ายอา่นออกไดง้า่ยหรอืไม?่
การตดิตัง้ป้าย “สิง่ทีค่วรปฏบิตั”ิ นัน้ทําอยา่งแน่นหนาเป็นการถาวรหรอืไม?่

มกีารระบหุมายเลขของผูใ้หบ้รกิารทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบเมือ่ CO2 ร่ัวไหลระบไุวบ้นแผน่ป้าย 
“สิง่ทีต่อ้งปฏบิตั”ิ หรอืไม?่
ไดโอดสเีขยีวตดิสวา่งหรอืไม?่

ไดโอดสเีหลอืง (ขอ้ผดิพลาด) ตดิสวา่งหรอืไม?่

ไดโอดสแีดง (สญัญาณเตอืน/อนัตราย) ตดิสวา่งหรอืไม?่

มกีารแสดงขอ้ความแจง้ขอ้ผดิพลาดใดๆ หรอืไม?่ ถา้ม ี
แจง้วา่อะไร: …………………….………………….………….

14.3 คา่ CO2 ทีแ่สดงในหนว่ยควบคมุสว่นกลาง
เมือ่ระบบทํางานอยา่งถกูตอ้ง ระดบั CO2 ทีเ่ซน็เซอรแ์ตล่ะตวัวดัไดจ้ะปรากฏในหน่วย % (คา่ตามจรงิ) และใน
หน่วย (คา่เฉลีย่ตลอดเวลาการทํางาน 8 ชัว่โมง) คา่เหลา่นีจ้ะแสดงตามลําดบัในบรรทดัทีส่องของจอแสดงผล 
อกัขระตวัแรกทีป่รากฏขึน้คอื ID ของเซน็เซอร ์และจากนัน้จะเป็นคา่ทีว่ดัได ้

รายการตรวจสอบสาํหรบั
คา่ CO2

คา่ในหน่วย % คา่ในหน่วย ppm

เซน็เซอร ์1
เซน็เซอร ์2
เซน็เซอร ์3
เซน็เซอร ์4

เซน็เซอร ์5
เซน็เซอร ์6
เซน็เซอร ์7
เซน็เซอร ์8

14.4 การตรวจสอบเซ็นเซอร ์
CO2 Mk9
ควรตดิตัง้เซน็เซอรแ์ตล่ะชดุในตําแหน่งสงูไมเ่กนิ 
30 ซม./12 นิว้ จากพืน้ในตําแหน่งทีตํ่า่สดุของหอ้ง 
ควรตดิตัง้เซน็เซอรภ์ายในระยะ 5 เมตร/15 ฟตุ จาก
ตําแหน่งทีอ่าจเกดิการร่ัวไหลของ CO2 ควรตดิตัง้ไฟ
สญัญาณเตอืนใหพ้นักงานรา้นอาหารมองเห็นไดง้า่ย
โดยทีไ่มต่อ้งเขา้ไปในบรเิวณทีม่คีวามเสีย่ง หากมี
ประตเูปิดไปสูบ่รเิวณทีตํ่า่กวา่เชน่ ชัน้ใตด้นิ คณุจะตอ้ง
ตดิตัง้เซน็เซอรใ์นบรเิวณดงักลา่วดว้ย เพือ่รับรองวา่
สถานทีด่งักลา่วปลอดภยัจาก CO2 เชน่กนั ในสภาวะ
ปกต ิเครือ่งจะแสดงคา่ CO2 และควรมคีา่ระหวา่ง 
0.03% ถงึ 0.2%

30 ซม.
/12 นิว้
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รายการตรวจสอบสาํหรบัเซ็นเซอร ์Mk9 หมายเลข 1, ขอ้มลูจาํเพาะ
หมายเลขซเีรยีลของเซน็เซอร ์(ปกตแิลว้จะเขยีนบนสติ๊กเกอรท์างดา้นขา้งของตวัเรอืนเซน็เซอร)์
คา่ CO2 บนเซน็เซอร์ %
TWA ของ CO2 บนเซน็เซอร์ ppm

รายการตรวจสอบสาํหรบัเซ็นเซอร ์Mk9 หมายเลข 1 ใช่ ไมใ่ช่

ไดโอดสเีขยีวตดิสวา่งหรอืไม?่

ไดโอดสเีหลอืงตดิสวา่งหรอืไม?่

ไดโอดสแีดงตดิสวา่งหรอืไม?่

ตดิตัง้แตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืนทีค่วามสงู 2.1-2.5 เมตร/6.9-8.2 ฟตุ 
เพือ่ใหพ้นักงานมองเห็นไดช้ดัเจนโดยไมม่สี ิง่กดีขวางใชห่รอืไม?่
มป้ีายคําเตอืน CO2 ตดิตัง้อยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืน พรอ้มหมายเลข
โทรศพัทต์ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารหรอืไม?่
ป้ายคําเตอืน CO2 อยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืนนัน้ตดิตัง้แบบถาวร
หรอืไม?่
แตร/ไฟกะพรบิทีต่ดิตัง้เหนอืเซน็เซอรท์ีค่วามสงู 2.1-2.5 เมตร/6.9-8.2 ฟตุ ใชห่รอืไม?่

ป้ายคําเตอืน CO2 ตดิตัง้อยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบิหรอืไม?่

ป้ายคําเตอืน CO2 ทีอ่ยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบินัน้ตดิตัง้แบบถาวรหรอืไม?่

            แตร/ไฟกะพรบิพรอ้มป้ายคําเตอืน            ไฟสญัญาณเตอืนพรอ้มป้ายคําเตอืน
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รายการตรวจสอบสาํหรบัเซ็นเซอร ์Mk9 หมายเลข 2, ขอ้มลูจาํเพาะ
หมายเลขซเีรยีลของเซน็เซอร ์(ปกตแิลว้จะเขยีนบนสติ๊กเกอรท์างดา้นขา้งของตวัเรอืนเซน็เซอร)์
คา่ CO2 บนเซน็เซอร์ %
TWA ของ CO2 บนเซน็เซอร์ ppm

รายการตรวจสอบสาํหรบัเซ็นเซอร ์Mk9 หมายเลข 2 ใช่ ไมใ่ช่

ไดโอดสเีขยีวตดิสวา่งหรอืไม?่

ไดโอดสเีหลอืงตดิสวา่งหรอืไม?่

ไดโอดสแีดงตดิสวา่งหรอืไม?่

ตดิตัง้แตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืนทีค่วามสงู 2.1-2.5 เมตร/6.9-8.2 ฟตุ 
เพือ่ใหพ้นักงานมองเห็นไดช้ดัเจนโดยไมม่สี ิง่กดีขวางใชห่รอืไม?่
มป้ีายคําเตอืน CO2 ตดิตัง้อยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืน พรอ้มหมายเลข
โทรศพัทต์ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารหรอืไม?่
ป้ายคําเตอืน CO2 อยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืนนัน้ตดิตัง้แบบถาวร
หรอืไม?่
แตร/ไฟกะพรบิทีต่ดิตัง้เหนอืเซน็เซอรท์ีค่วามสงู 2.1-2.5 เมตร/6.9-8.2 ฟตุ ใชห่รอืไม?่

ป้ายคําเตอืน CO2 ตดิตัง้อยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบิหรอืไม?่

ป้ายคําเตอืน CO2 ทีอ่ยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบินัน้ตดิตัง้แบบถาวรหรอืไม?่

14.5 การตรวจสอบเซ็นเซอร ์
CO2 Mk10
ควรตดิตัง้เซน็เซอรแ์ตล่ะชดุในตําแหน่งสงูไมเ่กนิ 
30 ซม./12 นิว้ จากพืน้ในตําแหน่งทีตํ่า่สดุของหอ้ง 
ควรตดิตัง้เซน็เซอรภ์ายในระยะ 5 เมตร/15 ฟตุ จาก
ตําแหน่งทีอ่าจเกดิการร่ัวไหลของ CO2 ควรตดิตัง้
ไฟสญัญาณเตอืนใหพ้นักงานรา้นอาหารมองเห็นได ้
งา่ยโดยทีไ่มต่อ้งเขา้ไปในบรเิวณทีม่คีวามเสีย่ง หาก
มปีระตเูปิดไปสูบ่รเิวณทีตํ่า่กวา่เชน่ ชัน้ใตด้นิ คณุจะ
ตอ้งตดิตัง้เซน็เซอรใ์นบรเิวณดงักลา่วดว้ย เพือ่รับรอง
วา่สถานทีด่งักลา่วปลอดภยัจาก CO2 เชน่กนั

30 ซม.
/12 นิว้
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รายการตรวจสอบสาํหรบัเซ็นเซอร ์Mk10 หมายเลข 1 ใช่ ไมใ่ช่

หมายเลขซเีรยีลของเซน็เซอร ์(ปกตแิลว้จะเขยีนบนสติ๊กเกอรท์างดา้นขา้งของตวัเรอืนเซน็เซอร)์
ไดโอดสแีดง L2 ตดิสวา่งอยา่งตอ่เนือ่งหรอืไม?่

ไดโอดสแีดง L1 กะพรบิหรอืไม?่

มกีารตดิตัง้ป้ายคําเตอืนสําหรับเซน็เซอร ์CO2 ตดิตัง้อยา่งถาวร เพือ่ใหพ้นักงานมองเห็นได ้
โดยไมม่สี ิง่กดีขวางใชห่รอืไม?่
ตดิตัง้แตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืนทีค่วามสงู 2.1-2.5 เมตร/6.9-8.2 ฟตุ 
เพือ่ใหพ้นักงานมองเห็นไดช้ดัเจนโดยไมม่สี ิง่กดีขวางใชห่รอืไม?่
ป้ายคําเตอืน CO2 อยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืนนัน้ตดิตัง้แบบถาวร
หรอืไม?่

รายการตรวจสอบสาํหรบัเซ็นเซอร ์Mk10 หมายเลข 2 ใช่ ไมใ่ช่

หมายเลขซเีรยีลของเซน็เซอร ์(ปกตแิลว้จะเขยีนบนสติ๊กเกอรท์างดา้นขา้งของตวัเรอืนเซน็เซอร)์
ไดโอดสแีดง L2 ตดิสวา่งอยา่งตอ่เนือ่งหรอืไม?่

ไดโอดสแีดง L1 กะพรบิหรอืไม?่

มกีารตดิตัง้ป้ายคําเตอืนสําหรับเซน็เซอร ์CO2 ตดิตัง้อยา่งถาวร เพือ่ใหพ้นักงานมองเห็นได ้
โดยไมม่สี ิง่กดีขวางใชห่รอืไม?่
ตดิตัง้แตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืนทีค่วามสงู 2.1-2.5 เมตร/6.9-8.2 ฟตุ 
เพือ่ใหพ้นักงานมองเห็นไดช้ดัเจนโดยไมม่สี ิง่กดีขวางใชห่รอืไม?่
ป้ายคําเตอืน CO2 อยูต่ดิกบัแตร/ไฟกะพรบิ หรอืไฟสญัญาณเตอืนนัน้ตดิตัง้แบบถาวร
หรอืไม?่

          แตร/ไฟกะพรบิพรอ้มป้ายคําเตอืน            ไฟสญัญาณเตอืนพรอ้มป้ายคําเตอืน
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14.6 ประวตักิารตดิต ัง้ 
การรับประกนั 5 ปีตัง้แตว่นัทีต่ดิตัง้อปุกรณนั์น้ จะมผีลกต็อ่เมือ่ไดก้รอกแบบฟอรม์ฉบบันีแ้ลว้เทา่นัน้ 
บรษัิททีต่ดิตัง้:

ชือ่ผูต้ดิตัง้:

ระบบตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยั 
LogiCO2 ไดรั้บการตดิตัง้และทดสอบ
โดยเจา้หนา้ทีท่ีผ่า่นการรับรองเรยีบรอ้ย
แลว้ ผูจั้ดเตรยีมคําแนะนําในการใชง้าน:
วนัที:่

ลายเซน็ของบรษัิททีต่ดิตัง้:

ลายเซน็ของผูใ้ช:้

15. การรบัประกนั
นโยบายการรบัประกนั
LogiCO2 ใหก้ารรับประกนัแกผู่ซ้ ือ้อปุกรณร์ะบบสญัญาณเตอืน CO2 เป็นเวลา 5 ปีนับตัง้แตว่นัทีต่ดิตัง้ วา่อปุกรณด์ังกลา่ว
ปราศจากขอ้บกพรอ่งในดา้นงานฝีมอืและงานวสัด ุนอกจากนี ้LogiCO2 ยังรับประกนัความน่าเชือ่ถอืในการสอบเทยีบระบบ
ตรวจวดั CO2 เพือ่ความปลอดภยัเป็นเวลา 5 ปีนับจากวนัทีต่ดิตัง้เป็นครัง้แรก ผูซ้ ือ้จะตอ้งยอมรับเงือ่นไขเบือ้งตน้ในการชดใช ้
ความเสยีหายของ LogiCO2 โดยผูซ้ ือ้หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบหมายของผูซ้ ือ้จะตอ้งตรวจสอบสนิคา้ทัง้หมดทนัทเีมือ่ไดรั้บมอบ 
และจะตอ้งแจง้เคลมหรอืแจง้ขอ้บกพรอ่งของสนิคา้ LogiCO2 เป็นลายลกัษณอ์กัษรภายในสบิ (10) วนัหลังจากพบขอ้บกพรอ่ง
ดังกลา่ว 

นอกจากนี ้การชดใชค้วามเสยีหายของ LogiCO2 ยังมเีงือ่นไขเพิม่เตมิกค็อื ทัง้ช ิน้สว่น อะไหล ่และแรงงานจะตอ้งเป็นบรษัิทผู ้
ใหบ้รกิารทีผ่า่นการรับรองโดย LogiCO2 LogiCO2 เป็นผูต้ดัสนิใจวา่จะซอ่มแซมหรอืเปลีย่นอปุกรณห์รอืชิน้สว่นทีม่ขีอ้บกพรอ่ง 
หรอืคนืเงนิใหก้บัผูซ้ ือ้เป็นจํานวนเงนิเทา่กบัราคาทีผู่ซ้ ือ้คนแรกชําระ LogiCO2 ไมม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่ขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากการ
เสือ่มอายตุามปกต ิการสกึกรอ่น ผพัุง ไฟไหม ้การระเบดิ การใชง้านอยา่งไมเ่หมาะสม หรอืการดดัแปลงโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
หากอปุกรณไ์ดรั้บการดดัแปลงแกไ้ขหรอืซอ่มแซมโดยบคุคลอืน่นอกเหนอืจากผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายและผา่นการรับรองโดย 
LogiCO2 หรอืหากมกีารใชง้านอปุกรณโ์ดยไมส่อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัทิี ่LogiCO2 ยอมรับและคําแนะนําในการใชง้านตา่งๆ 
ทีกํ่าหนดไว ้และไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้จาก LogiCO2 การรับประกนันีจ้ะเป็นโมฆะ

LogiCO2 มภีาระหนา้ทีช่ดใชค้วามเสยีหายภายใตก้ารรับประกนันีแ้กผู่ซ้ ือ้เป็นการเฉพาะเทา่นัน้ และมลูคา่การชดเชยจะไมเ่กนิ
ราคาในการซอ่ม ราคาในการเปลีย่นอปุกรณใ์หม ่หรอืการคนืเงนิตามราคาทีผู่ซ้ ือ้คนแรกใชใ้นการซือ้อปุกรณ ์โดยจะเลอืกทาง
เลอืกทีม่คีา่ใชจ้า่ยนอ้ยทีส่ดุ LogiCO2 จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูเสยี (รวมถงึการสญูเสยีทีเ่กดิจากกา๊ซ CO2), ความเสยีหาย 
หรอืภาระทีเ่กดิจากความลา่ชา้ทกุรูปแบบ รวมถงึความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ และความเสยีหายทีเ่กดิเป็นผลสบืเนือ่ง 
LogiCO2 จะไมรั่บรองหรอืรับประกนัใดๆ ทัง้โดยชดัแจง้และโดยนัย รวมถงึการรับประกนัความสามารถในการเป็นสนิคา้ หรอืความ
เหมาะสมในวตัถปุระสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืการใชง้านอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีรั่บประกนัไวอ้ยา่งชดัเจนในถอ้ยแถลงนี้

ข ัน้ตอนการเคลมประกนั
การเคลมประกนัทัง้หมดจะตอ้งไดรั้บการอนุมตักิอ่นหนา้โดย: LogiCO2 / โดยคณุสามารถรับการอนุมตัทิางอเิล็กทรอนกิสไ์ดโ้ดย
ตดิตอ่: อเีมล info@logico2.com

คณุจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก LogiCO2 กอ่น ถงึจะสามารถสง่อปุกรณใ์ดๆ มายังศนูยป์ฏบิตังิานของ LogiCO2 ได ้ลกูคา้ทีส่ง่
สนิคา้คนืใหเ้ราจะตอ้งรับผดิชอบในการจัดสง่ บรรจหุบีหอ่อยา่งเหมาะสม และจะตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิจาก
การจัดสง่สนิคา้กลบัมายัง LogiCO2 แตเ่พยีงผูเ้ดยีว

ขอ้มลูสาํคญั
บคุคลทกุคนทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการใชง้านและซอ่มบํารงุอปุกรณน์ีจ้ะตอ้งอา่นและทําความเขา้ใจกบัขอ้มลูความปลอดภยัและ
ขอ้มลูการใชง้านทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืฉบบันี ้การตดิตัง้และใหบ้รกิารอปุกรณน์ีจ้ะตอ้งดําเนนิการโดยมอือาชพีทีม่คีวามเชีย่วชาญเทา่นัน้ 
หากตดิตัง้อปุกรณไ์มถ่กูตอ้ง อปุกรณอ์าจทํางานไดไ้มเ่ต็มประสทิธภิาพ

คูม่อือาจมกีารสะกดคําผดิและอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้



ขอ้มลูตดิตอ่
ขอ้มลูตดิตอ่ฝ่ายขายและบรกิาร
หากตอ้งการสัง่ซือ้ช ิน้สว่นหรอืขอรับบรกิาร โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายหรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิารอปุกรณท์ี่
ผา่นการรับรอง

บรษัิท: ...............................................................................................................................

โทรศพัท:์ ............................................................................................................................
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