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     Popis zariadenia 
 
PSK 20.05 je prenosný prístroj určený na detekciu a meranie koncentrácie 
spáliteľných a výbušných plynov. Je priamym nástupcom senzora PS 2611.1. 
Snímač pracuje s dvomi senzormi: 

- interný snímač oxidu uhoľnatého  (CO) 
- externý (voliteľný) senzor metánu (CH4) – pripojiteľný k PSK20.05 cez K2 

 
Koncentrácia plynov je indikovaná na LCD displeji. Snímač umožňuje užívateľovi 
skontrolovať pomocou displeja čas poslednej kalibrácie daného snímača 
a nastavenia kritických koncentrácií. Kritické koncentrácie sa zadávajú při výrobe, 
spolu s kalibráciu a sú signalizované zvukovou signalizáciou. 
 
     Popis funkcie 
 
Senzor sa zapína tlačidlom „START“. Po zapnutí sa na displeji zobrazia úvodné 
informácie spojené so zvukovou signalizáciou. 
     Počas merania sa na displeji nepretržite zobrazuje názov plynu, hodnoty 
koncentrácie s jednotkou merania a stavový znak1. Prepnutie snímača na meranie 
iného plynu sa realizuje krátkym stlačením tlačidla „SET“. Po stlačení sa na displeji 
zobrazí informácia „Prepínanie…“ počas ktorej sa do snímača nahrávajú 
konfiguračné údaje pre zvolený senzor. Zmea senzora je znázornená na prvom 
riadku displeja. 
     Tlačidlo „INFO“ slúži na zobrazovanie informácie, kedy bol snímač kalibrovaný na 
daný plyn (aktívny) a momentálny stav batérií. Táto informácia sa na displeji 
zobrazuje počas pridržania tlačidla. 
     Senzor detekuje dva stavy-prekročenie prvej úrovne koncentrácie plynu 
a prekročenie druhej úrovne koncentrácie plynu. Tieto stavy sú indikované 
nasledovne 
· prekročenie prvej úrovne: zobrazí na displeji „L1“+prerušovaná zvuková 
signalizácia 
· prekročenie druhej úrovne: zobrazí na displeji „L2“+ neprerušovaná zvuková 
signalizácia 
Jednotlivé stavy sú zobrazované počas celého trvania udalosti. 
 
     Zariadenie je napájené dvomi batériami typu AA. Kapacita je odporúčaná 
1800mAh+. Kapacita vložených batérií priamo ovplyvňuje dĺžku prevádzkového 
stavu. Nabitie batérie je priebežne sledované a vyhodnocované v intervaloch cca. 
10min. 
· při poklese kapacity pod 20% je vygenerované zvuková signalizácia v trvaní 3 
sekundy a s následným výpisom na displej „Batéria vybitá…“. 
 
 
1 stavový znak – informuje o prekročení prvej alebo druhej konfiguračnej úrovne 
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· při poklese kapacity pod 10% sa zariadenie automaticky vypína a je vygenerovaná 
zvuková signalizácia s výpisom na displej „Vypínanie…“ 
 
 
V zariadení nie je integrovaná nabíjačka, a preto je potrebné batéria nabíjať 
v externej nabíjačke. 
Snímač sa vypína dlhým stlačením tlačidla START, na displeji sa po 5 sekundách 
zobrazí „Vypínanie…“. 
 
Typy prístrojov: PSK 20.05 – ZP, CO 
 PSK 20.05/1 – CO 
 PSK 20.05/2 – ZP  
 
      
     Technické parametre 
 
 
Vonkajšie rozmery: 120x60x22 mm 
Meraný rozsah CH4 0 – 5% objem 
Presnosť CH4: ± 15% 
Meraný rozsah CO: 0 – 1200 ppm 
Presnosť CO: ± 15% 
Napájanie: 2 x AA NiCd, NiMH, Alkaline 
Doba prevádzky: externý snímač CH4 max. 5-6 hodín (2xAA 180mAh) 
 interný snímač CO max. 8-9 hodín (2xAA 1800mAh) 
 
 
Presnosť prístroja 0 – 100 ppm (10 ppm) 
 100 – 500 ppm (8 %) 
 500 – 1200 ppm (10 %) 
 
 
     Ak užívateľ má záujem o to aby boli dodržané tieto parametre, výrobca 
doporučuje prekalibrovanie prístroja mesačne, v opačnom prípade poľročne 
alebo ročne. 
  


	                         PRENOSNÝ  SNÍMAČ  PSK 20.05
	                                  NÁVOD  NA  POUŽITIE
	Typy prístrojov: PSK 20.05 – ZP, CO
	     Technické parametre

	Vonkajšie rozmery: 120x60x22 mm
	Presnosť prístroja 0 – 100 ppm (10 ppm)



