
INSTALAREA DETECTORULUI
fără conector extern

ATENŢIE:
În această variantă se conectează 
un singur detector pe electrovalvă!

1 2 3

~230V

1, 2 borne de alimentare
    3 împământare din      
       tabloul de siguranţe

Observaţie: Vă rugăm să 
consultaţi Manualul de 
Utilizare pentru a vă familiariza 
cu funcţionarea detectorului.

INSTALAREA DETECTORULUI
cu conector extern

Electrovalvă la
230 V

230V 230V

230V

  



RECOMANDĂRI DE POZIŢIONARE A DETECTORULUI:

Detectorul PRIMATECH 
trebuie instalat pe perete, 
deasupra nivelului unei 
posibile scurgeri de gaz, şi 
aproape de tavan (de obicei 
la 0,3 m de tavan), într-un loc 
în care deplasarea aerului nu 
este împiedicată de mobilă şi 
ornamente.

ATENŢIE: Vă rugăm să 
ţineţi cont de recomandările 
producătorului şi să instalaţi 
detectorul în poziţia corectă. 
Poziţionarea incorectă a 
detectorului ar putea genera 
alarme false. 
Nu acoperiţi detectorul cu 
perdeaua.

Unde să NU poziţionaţi detectorul PRIMATECH:

Detectorul nu ar trebui 
instalat:

-într-un spaţiu închis
-direct deasupra unei 
chiuvete

-în zone cu circulaţie 
puternică a aerului

-într-un loc umed
-în zone unde temperatura ar putea scădea sub -10 °C sau ar putea creşte peste 40 °C
-în zone cu praf excesiv, murdăria şi praful ar putea bloca senzorul

Aparatul nu trebuie instalat deasupra sau lângă aparatele cu gaz, deoarece pot apărea 
scăpări mici de gaze care pot porni alarme nedorite. Trebuie observat faptul că aceste 
instalaţii montate lângă maşinile de gătit pot conduce la:

-declanşarea alarmei datorită vaporilor de mâncare şi nu datorită scăpărilor de gaze;
-încărcarea cu grăsime, vapori de ulei, care poate împiedica o funcţionare corectă a 
aparatului.

ATENŢIE: 
Nu demontaţi de la hexagon!           
Demontarea de la hexagon afectează 
sistemul de armare.

Electrovalva nu mai stă armată ! 

ATENŢIE:                      
PIERDEŢI GARANŢIA !

Desfaceţi electrovalva de la piesa rotundă!
În acest fel veţi păstra intact sistemul de armare 
Utilizaţi o cheie de ţeavă (mops) pentru 
deşurubare.

Desfaceţi electrovalva de la flanşă!
În acest fel veţi păstra intact sistemul de armare. 
Utilizaţi o cheie imbus pentru desfacerea celor 4 
şuruburi.

Aici DA!

Aici NU!

Aici DA!

Aici NU!

ATENŢIE: In cazul în care pentru instalarea electrovalvei pe ţeavă este nevoie să demontaţi 
electrovalva, se va ţine cont de observaţiile de mai jos.

Electrovalvă din alamă (OT)

Electrovalvă din aluminiu

Observaţie: Atenţie la garnitura O-ring. Este necesar să verificaţi dacă garnitura 
este corect instalată la locul ei. La unele modele garnitura este poziţionată pe 
corpul valvei, la altele ea se află la baza flanşei superioare.  


