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NÁVOD K POUŽITÍ 

OBECNĚ  

GasCube varuje před únikem propan / butanového plynu (LPG) a plynů s anestetickým 

účinkem v karavanu nebo obytném voze. GasCube je trvale instalován ve vozidle. GasCube 

Plus má další senzor pro ještě větší bezpečnost.  

GasCube je schopen: 

• detekovat plyny v nejmenších koncentracích a varovat před škodlivými plyny dlouho 

předtím, než mohou ovlivnit lidi a zvířata.  

• osoby spící v obytném voze nebo karavanu probudit výstražným signálem a upozornit na 

unikající plyn.  

• GasCube reaguje se speciální senzorovou technologií velmi citlivě na plyny s anestetickým 

a narkotickým účinkem.  

Pro správnou funkci GasCube je důležité:  

• že okolní vzduch obsahuje co nejméně ekologicky škodlivých plynů  

• že je GasCube instalován ve výšce přibližně 1 m od podlahy  

• že je senzor pravidelně kontrolován z hlediska jeho funkce. 

 

OBSLUHA 

GasCube se zapíná jemným stisknutím tlačítka v horní části krytu. Po zapnutí GasCube se 

spustí autotest a zkontroluje se správná funkce elektroniky a technologie senzorů. To je 

indikováno krátkým rozsvícením LED a dlouhým akustickým signálem. Ihned nato GasCube 

kalibruje technologii senzoru, což je vidět na blikající modré LED. Tato fáze trvá dvě až čtyři 

minuty. Po dokončení kalibrace trvale svítí modrá LED. 

ALARM 

Pokud GasCube detekuje koncentraci plynu v okolním vzduchu, generuje zařízení předběžný 

alarm. V případě předběžného alarmu uslyšíte přerušovaný tón a začne blikat červená LED. 

Pre-alarm trvá 40 sekund. Během této doby GasCube kontroluje, jak se mění koncentrace 

plynu. Pokud je koncentrace plynu po předběžném alarmu stejná nebo vyšší, spustí se alarm. 

Červená LED trvale svítí a je slyšet nepřetržitý výstražný signál. V případě, že koncentrace 

plynu po předběžném alarmu zmizela, přejde GasCube zpět do pohotovostního stavu a 

rozsvítí se modrá LED. 

 

 

 



KONTROLA FUNKČNOSTI 

1) Zapněte GasCube, počkejte na autotest, dokud se nepřerušovaně rozsvítí modrá LED 

dioda a GasCube je připraven k použití.  

2) Poté přidržte plynový zapalovač proti bočním otvorům GasCube a stiskněte tlačítko 

zapalovače tak, aby plyn vytékal, ale nedocházelo k tvorbě plamene.  

3) Předběžný poplach se spustí po několika sekundách. Pokud nadále necháte proudit 

plyn do krytu, spustí se poplach po předběžném poplachu. 

 

INSTALACE GasCube Plus  

Pro správnou funkci GasCube je důležité najít vhodné místo pro jeho instalaci.  

• Hlavní senzor je uvnitř jednotky. Proto ponechejte kolem jednotky dostatek prostoru, minimálně 20 

cm. To je důležité pro přívod vzduchu a případně plynů, které mohou volně proudit a dostat se tak k 

senzoru.  

• Instalace 1 m nad podlahou.  

• Neinstalujte přímo nad plynový sporák, jinak by páry mohly poškodit senzor plynu! 

 

 

PŘÍDAVNÝ SENZOR 

Druhý senzor GasCube je stejně citlivý jako hlavní senzor. Poskytuje dodatečnou ochranu a zajišťuje 

detekci všech plynů bez ohledu na to, zda jsou lehčí nebo těžší než vzduch. Měl by být instalován 

přibližně 30 cm nad podlahou.  

GasCube má také připojovací zásuvku "AUX", ke které lze variantně připojit odtahový ventilátor nebo 

plynový uzavírací ventil. Zásuvka "AUX" se aktivuje alarmem a poté vyšle signální proud -12 V. a max. 

Síla proudu 500 mA. Pokud má být připojeno zařízení s vyšší spotřebou proudu signálu, musí být 

použito relé. 



 

ZÁRUKA 

Záruka je 36 měsíců. Reimo si vyhrazuje právo provádět vylepšení. Za škody způsobené nesprávným 

používáním nebo provozováním není poskytována žádná záruka.  

Omezení odpovědnosti: Reimo v žádném případě neodpovídá za náhodné, následné nebo nepřímé 

škody, náklady nebo výdaje, ušlý zisk nebo ušlý příjem. Kupní cena uvedená za produkt představuje 

ekvivalent omezení odpovědnosti společnosti Reimo. 

 

TECHNICKÁ DATA:  

Tlačítko: ON/OFF 

Citlivost: ca. 95 ppm EEC  

Napětí: 10 – 15 VDC 

Spotřeba proudu v pohotovostním režimu: 100 mA 

Spotřeba proudu při alarmu: 180 mA 

Připojovací kabel: červená = +, černá = - 

Rozměry v mm:  55 x 87 x 24 

Hlasitost alarmu: ca. 80 dB 

 

 


