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JULKAISIJA 

Detector Oy, Telekatu 8, 20360 Turku 

Puhelin: 0207 756 480, Sähköposti: detector@detector.fi  

 

© Detector Oy 2022 

 

Tämän asiakirjan osittainenkin kopiointi on kielletty, eikä tätä saa luovuttaa kolman-
nelle osapuolelle ilman Detector Oy:n kirjallista suostumusta. 

  

Detector Oy on kaikin tavoin pyrkinyt varmistamaan tämän asiakirjan sisältämien tie-
tojen oikeellisuuden, mutta ei vastaa mahdollisten virheiden tai puutteiden seurauk-
sena aiheutuvista vahingoista. Asennusohjetta voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoi-
tusta. Oikeus laitteiden rakennemuutoksiin pidätetään. 

mailto:detector@detector.fi
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YLEISTÄ ASENNUKSESTA 
 

Detector Oy tarjoaa kaasunvalvontalaitteiden asennus-, kytkentä- ja kaapelointityöt avai-
met käteen -periaatteella kustannustehokkaasti ja nopealla palveluvasteella ympäri Suo-
men. Kun asennuksista ei tarvitse huolehtia itse, vapautuvat resurssit oman ydinliiketoi-
minnan hoitamiseen.  

 

Detector Oy tarjoaa kaikille uusille kaasunvalvontalaitteille erillisen käyttöönottopalvelun. 
Huolellisesti suunnitellulla käyttöönotolla voidaan varmistaa kaasunvalvontalaitteiden asi-
anmukainen toiminta. Käyttöönotto sisältää aina kaasunvalvontalaitteiston käyttökoulu-
tuksen käyttäjille, toiminnallisen tarkastuksen, tuloksien ja havaintojen raportoinnin sekä 
yhdessä tehdyn ylläpitosuunnitelman. 

 

Kaasunilmaisimet 
Kaasunilmaisimien asennuspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon, että ne vaativat 
säännöllistä huoltoa. Sijoituspaikan ollessa korkea tai vaikeapääsyinen, tulee huoltoa var-
ten rakentaa mahdollisesti tarvittavat työskentelytasot. Kaasunilmaisimia ei tule asentaa 
mm. voimakkaan lämpösäteilylähteen viereen tai höyrypilviin.  

Kaasunilmaisimien asennuksen tulisi tapahtua mahdollisimman myöhään verrattuna muu-
hun laitoksen rakentamiseen, mutta ennen kuin kaasuja tai nesteitä otetaan laitoksessa 
käyttöön. Myöhäinen asennus on tärkeää, jotta vältetään järjestelmän vaurioituminen eri-
tyisesti hitsaus- ja maalaustöiden johdosta. On kuitenkin huomioitava kaasunilmaisimien 
vaatima asettumisaika ennen testausta ja käyttöönottoa. Asettumisaika on 2…4 vuoro-
kautta tai enemmän, riippuen ilmaisintyypistä ja kohdeympäristön lämpötilasta. Kaasunil-
maisimen asettumisaikana mahdolliset hälytyksien jatko-ohjaukset tulevat olla ohitettuina, 
eli pois päältä kytkettyinä. 

Kaasunilmaisimissa käytettävät sähkökemialliset anturit vanhenevat, kun ilmaisin ei ole 
jännitteisenä, josta syystä tämän tyyppisiä ei suositella varastoitavaksi käyttämättömänä. 
Anturien elinikä on käyttämättömänä enintään n. 6 kk, jonka jälkeen ne eivät välttämättä 
ole enää käyttökelpoisia tai ne vaativat vähintään uudelleen kalibroinnin.  

Kaasunilmaisimen kotelo asennetaan niin, että anturiosa on alaspäin. Näin estetään lian 
ja kosteuden kerääntyminen ilmaisimeen. Johdotus tuodaan vakiona sivusta, vain pakot-
tavissa tapauksissa ylhäältä. Johdotuksen tullessa ylhäältä, tulee läpivienti tiivistää huo-
lella. 

Kaasunilmaisimia kytkettäessä ja kytkentöjä muutettaessa tulee valvontajärjestelmän olla 
jännitteetön, mahdollisten laitevaurioiden välttämiseksi. 

Valvottavan kaasun ominaispaino määrittää asennuskorkeuden (kts. kuva 1), jolle kaa-
sunilmaisin asennetaan. Jos kaasun mahdollinen vuotopaikka tunnetaan, tulee kaasunil-
maisimet sijoittaa lähelle vuotokohtaa nopean vasteen varmistamiseksi. Kohteessa vallit-
sevat ilmavirran virtaussuunnat on otettava huomioon. 
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Kuva 1. Ilmaisinten asennuskorkeudet kaasunominaisuuksien mukaan. 
 
 
 

 
Kuva 2. Ilmaisimen etäpääratkaisu, jossa anturi voidaan sijoittaa maksimissaan 15 m 
etäisyydelle näyttöyksiköstä.  
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Kuva 3. Kaasunilmaisimien kaapelointi vaihtoehdot: 

• Ilmaisimet voidaan kytkeä toisiinsa yhtenäisellä kaapelilla. Tällöin ilmaisimien mitta-
tieto välittyy MODBUS RTU väylää pitkin. 

• Jokainen ilmaisin voidaan kaapeloida erikseen, jolloin signaalimuoto on vapaasti va-
littavissa mA, V tai MODBUS RTU välillä. 

 
 

 
Kuva 4. Kaasunilmaisin on varustettu kahdella vapaasti ohjelmoitavalla releellä, joita voi-
daan käyttää esim. paikallishälyttimien tai ilmastoinnin aktivoimiseen. 
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Kaasunilmaisimen oikean toiminnallisuuden varmistamiseksi, ilmaisimet vaativat säännöl-
listä huoltoa ja testaamista. Kaasunilmaisimien kalibrointi tulee suorittaa vähintään kerran 
vuodessa ja vaativissa kohteissa useammin esim. 2-4 kertaa vuodessa.  Toiminnalliseen 
testaamiseen tarvittavat ohjeistus ja välineet (testikaasut, kantolaukut, venttiilit, sovittimet 
ja letkut) ovat saatavissa Detector Oy:ltä. (kts. kuva 4) 

 

 

Kuva 4. Kaasunilmaisimen toiminnalliseen testaamiseen tarvittavia välineitä 

 

Testikaasun ilmanpaine ei saa poiketa 10 % enempää normaalista ilmanpaineesta. Tes-
tikaasun virtauksen nopeus ei saa ylittää 2 l/min. 

Kaasunilmaisimien kalibroinnissa ja testauksessa tulee käyttää ainoastaan kalibrointikaa-
sua, jonka pitoisuus ei ylitä kaasunilmaisimen mitta-aluetta, eikä 50 % kaasun LEL – ar-
vosta. 100 %LEL arvolla tarkoitetaan ilmassa olevaa kaasun pitoisuutta (esim. metaanin 
100 %LEL arvo vastaa 5 % pitoisuutta ja 50 %LEL vastaa 2,5 % pitoisuutta) jossa, sen on 
mahdollista syttyä ulkoisen tekijän kuten kipinän ansiosta. Liian suuri kaasupitoisuus saat-
taa vaurioittaa mittaelementtiä. Varmista, että kalibrointikaasu pääsee virtaamaan pois 
testikaasusovittimesta, eikä mittaelementtiin kohdistu painetta. Yleisimpiä kalibrointikaa-
suja on saatavana Detector Oy:ltä. Detector Oy neuvoo sopivan kaasun ja oheistarvikkei-
den valinnassa tapauskohtaisesti.  

Lisätietoa koskien kaasunilmaisimien asennusta ja asennuspaikkaa saa Detector Oy:ltä, 
työnsuojeluviranomaisilta ja pelastuslaitokselta. 
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Kaapelointi 
 

Kaasunilmaisimet kaapeloidaan kaasunvalvontakeskuksille omina silmukoinaan, esimer-
kiksi JAMAK 2x(2+1)x0,5 mm2 tai vastaavalla kaapelilla. Jos kaapelointireitillä on riskejä 
ilkivallasta tai mekaanisesta rasituksesta, käytetään esimerkiksi armeerattua kaapelia. 

Signaalikaapeleiden suojavaippa maadoitetaan ainoastaan keskuksen päästä maavirta-
silmukoiden muodostumisen estämiseksi. 

  

Käytettäessä Detector Oy:n suosittelemaa kaapelia tai vastaavaa voi syöttävän pään ja 
ilmaisimen välinen etäisyys olla maksimissaan 300 m. Pidemmillä matkoilla ole yhtey-
dessä Detector Oy. 

Vanhoja kaapelointeja käytettäessä emme voi taata laitteiston virheetöntä toimintaa. 

 

 

Kuva 5. Suositeltava kaapelointiohje 4-johdinkytkennässä, jolloin syöttö ja 
signaali puoli ovat galvaanisesti erotettu.  

 

 

Kuva 6. Suositeltava kaapelointiohje 3-johdinkytkennässä, jolloin syötön ja 
signaalipuolen maat on yhdistetty.   
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Kaasunilmaisimien kotelointi ja asennustavat 

 

Kaasunilmaisimet ovat IP54 suojausluokan omaavassa muovikotelossa.  

Anturi, anturisuoja, sekä kotelon sisällä oleva elektroniikka vaihtuvat tuotteen mallin ja 
ominaisuuksien mukaan.  

Kotelossa olevaa tyyppikilpeä ei saa irrottaa. 

Kaasunilmaisimille on saatavana myös HST-suojakotelo (kts. kuva 8). HST-Suojakotelo 
toimii mm. sateen/lumen suojana, estää pesuveden pääsyn anturiin jne. Detector Oy:ltä 
on saatavilla kaasunilmaisimelle sopiva suojakotelo, ja putkiasennussarja.   

 

Kuva 7. Kaasunilmaisimen kotelon mitat sekä kiinnitysreiät.  

Kuva 8. Kaasunilmaisimen HST-suojakotelo, joka suojaa ilmaisinta esim. roiskeilta, 
kolhuilta, lämpösäteilyltä ja ilmavirtauksilta. 
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Varia tekninen erittely  
 

 

Anturityyppi: Sähkökemiallinen, katalyytti tai infrapuna. (kts. tau-
lukko 1 eri anturien ominaisuuksista) 

Lähtösignaali: 4–20 mA, 0–20mA tai 0–10 V lineaarinen vaste. 

 2 x rele 24 VDC/230 VAC /1 A resistiiviselle kuormalle,  

 Näyttö, ledit ja summeri (kts. taulukko 2) 

 Releiden viiveet ja toimisuunnat ovat ohjelmoitavissa  

Tarkkuus: Riippuvainen anturityypistä. (kts. taulukko 1) 

Käyttöjännite: 16 - 36 VAC/VDC  

Virrankulutus: max. 100mA / 24 VDC 

 max. 350mA/ 24 VAC (Sähkökemiallinen) 

 max. 120mA/ 24 VAC (Infrapuna) 

 max. 300mA/ 24 VAC (Katalyytti) 

Kaapelointi: 4-johdin (galvaanisesti erotettu syöttö ja lähtö) tai 3-
johdinkytkentä 

 esim. JAMAK 2 x (2+1)x0,5 mm2 

Anturielementin elinikä: 18–60 kk puhtaassa ilmassa riippuen anturin tyypistä. 
(kts. taulukko 1) 

T90 vasteaika (tyypillinen): (kts. taulukko 1) 

Käyttölämpötila: -40…+65 °C, anturityyppien välillä vaihtelua käyttö-
lämpötila-alueissa (kts. taulukko 1) 

Ympäristökosteus: Riippuvainen anturityypistä. (kts. taulukko 1) 

Suojausluokka: IP54 (IP56 HST-Suojakotelon kanssa) 

Paino: n. 420 g 

Näyttö: 3.5” 
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*esim. asetyleeni, bensiini, butaani, diesel, etanoli, heksaani, heptaani, iso-propanoli, ksyleeni, metaani, metanoli, pentaani, propaani, tolueeni, vety… 
 
**esim. R32, R134a, R1234yf, R1234ze, R404a, R407c, R410a  
 
***  Kaasut, joiden suhteellinen ominaispaino on suurempi kuin, ilmalla suositellaan asennettavaksi lattianrajaan (30–50 cm korkeudelle).  

Kaasut, joiden suhteellinen ominaispaino on sama kuin, ilmalla suositellaan asennettavaksi hengityskorkeudelle (~160 cm korkeudelle).  
Kaasut, joiden suhteellinen ominaispaino on alhaisempi kuin, ilmalla suositellaan asennettavaksi katon rajaan tai kattoon. 
Detector Oy auttaa oikean asennuskorkeuden valinnassa. 

  
 
Taulukko 1. Eri kaasuille tarkoitettujen anturien ominaisuuksia 

Kaasu Mittausteknologia Mittayksikkö 
Maksimi 

mitta-alue 
Vakio 

mitta-alue 
Tyypillinen anturin 

vaihtoväli(kk) 
Vakio Hälraja1. 

(valittavissa) 
Vakio Hälraja2. 

(valittavissa) 
Lämpötila-alue 

Ympäristön kosteus 
(kondensoimaton) 

Vasteaika T90 
Asennuskor-

keus*** 

Happi(O2) Sähkökemiallinen %vol 30 25 18-24 19 17 (23) -20°C ... +55°C 
5…95 % RH (0…99% RH 

ajoittain) 
<15 s ~160 cm 

Ammoniakki (NH3) Sähkökemiallinen ppm 1000 200 24 20 50 -40°C ... +40°C 15…90 % RH <40 s Katto/katonraja 

Fluorivety (HF) Sähkökemiallinen ppm 10 5 18 3 5 -40°C ... +40°C 15…90 % RH <90 s 30–50 cm 

Hiilimonoksidi (CO) Sähkökemiallinen ppm 1000 300 24 20 75 -30°C ... +50°C 15…90 % RH <30 s ~160 cm 

Kloori (Cl2) Sähkökemiallinen ppm 20 5 24 0,3 0,5 -20°C ... +50°C 15…90 % RH <60 s 30–50 cm 

Klooridioksidi (ClO2) Sähkökemiallinen ppm 1 2 24 0,3 0,5 -20°C ... +40°C 15…90 % RH <60 s 30–50 cm 

Otsoni (O3) Sähkökemiallinen ppm 1 1 24 0,1 0,3 -20°C ... +50°C 15…90 % RH <60 s 30–50 cm 

Rikkidioksidi (SO2) Sähkökemiallinen ppm 100 20 24 0,5 1 -30°C ... +50°C 15…90 % RH <30 s 30–50 cm 

Rikkivety (H2S) Sähkökemiallinen ppm 100 50 24 5 10 -30°C ... +50°C 15…90 % RH <40 s 30–50 cm 

Vetykloridi (HCl) Sähkökemiallinen ppm 30 20 24 2 5 -30°C ... +50°C 15…90 % RH <200 s 30–50 cm 

Typpidioksidi (NO2) Sähkökemiallinen ppm 20 10 24 0,5 1 -30°C ... +50°C 15…90 % RH <40 s 30–50 cm 

Typpioksidi (NO) Sähkökemiallinen ppm 50 50 12 25 40 -30°C ... +50°C 15…90 % RH <30 s 30–50 cm 

Vety (H2) Sähkökemiallinen ppm 20 000 10 000 24 2000 4000 -20°C ... +50°C 15…90 % RH <110 s Katto/katonraja 

Ammoniakki (NH3) Katalyytti %LEL 100 100 60 10 20 -40°C ... +65°C 0…100 % RH <20 s Katto/katonraja 

HC ja muut palavat* Katalyytti %LEL 100 100 60 10 20 -40°C ... +60°C 0…100 % RH <20 s Kaasukohtainen 

HC ja muut palavat* Infrapuna %LEL 100 100 60 10 20 -40°C ... +60°C 0…95 % RH <30 s Kaasukohtainen 

Kylmäaineet** Infrapuna ppm 10 000 1000 60 200 400 -40°C ... +60°C 0…95 % RH <60 s 30–50 cm 

Hiilidioksidi (CO2) Infrapuna %vol 5 3 60 0,3 0,5 -40°C ... +60°C 0…95 % RH <60 s 30–50 cm 

Kysy muista kohdekaasuista, mitta- ja lämpötila-alueista; www.detector.fi, puh. 020 7756 480  
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Virheilmoitus(näytöllä) Syy Korjaus 

Sensor not responding. 
Sensorilevyyn ei saada 
yhteyttä. 

Varmista, että pohjalevyn ja sensori-
levyn välissä oleva kaapeli on kyt-
ketty kunnolla. Jos vika ei korjaannu 
ota yhteyttä Detector Oy:hyn. 

RTC battery empty. 
Ilmaisimen pariston jän-
nitetaso ei ole riittävä. 

Ilmaisin toimii normaalisti, mutta il-
maisimen kello menettää asetetun 
ajan, jos sähköt katkeavat. Ota yh-
teyttä Detector Oy:hyn. 

Calibration date expired. 
Ilmaisimen kalibrointi on 
vanhentunut. 

Ole yhteydessä valtuutettuun huol-
toon tai Detector Oy:hyn, joka voi 
suorittaa ilmaisimen kalibroinnin. 

 

Led (kts kuva. 7) Syy 

 

Ilmaisin on vikatilassa (kts. ylemmän taulukon virheilmoitukset 
tai huoltotilassa (hälytyksen esto aktiivinen). Keltainen vilkkuva 
LED 

 

Bluetooth-yhteys on aktiivinen ilmaisimen ja älypuhelimen 
välillä. Sininen staattinen LED. 

 

Ilmaisimen yleisen statuksen ilmoittava RGB LED. 

- Staattinen vihreä: Normaali toiminta 

- Vilkkuva keltainen LED: vika- tai huoltotila 

- Vilkkuva punainen LED: Hälytystila 

 

Releen 1 ja releen 2 tilaa indikoivat punaiset staattiset LED. 
Releiden asetukset ovat vapaasti ohjelmoitavissa. 

  

Taulukko 2. Ilmaisimen vikatilat ja indikaatiot 

 

Kuva 9. Ilmaisimen näytön alareunassa olevat ledit jotka, indikoivat laitteen eri tiloja.    
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Kuva 10. Kaasunilmaisimen pohjalevyn riviliittimet ja niiden sijitelu piirilevyllä. 

 

Kuva 11. Kaasunilmaisimen sensorilevyn riviliittimet ja niiden sijoittelu piirilevyllä 
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YLLÄPITO 
Kaasunvalvontakeskukset on testattu ja kaasunilmaisimet kalibroitu Detector Oy:n toi-
mesta ennen toimitusta. Uuden laitteiston mukana tulevat asennusohjeen lisäksi tarkas-
tuspöytäkirjat / kalibrointitodistukset. 

 

Kaikki kaasunvalvontalaitteistot valmistajasta riippumatta vaativat aina säännöllisen yllä-
pidon. Ylläpidolla varmistetaan laitteiston käyttötarkoituksen mukainen toiminta. Asennus-
vaiheessa on hyvä suunnitella, miten laitteiden ylläpito tulevaisuudessa järjestetään. Pal-
velemme kaikissa ylläpitoon ja huoltoon liittyvissä asioissa huoltosuunnitelmasta käytän-
nön kalibrointi- ja huoltopalveluihin. 

 

Suoritamme myös kaasunvalvontajärjestelmien käyttöönottoja. Käyttöönotossa mm. tar-
kastetaan keskuksien ja kaasunilmaisimien ohjelmistot, asetukset, sekä kaapeloinnit, suo-
ritetaan kaasunilmaisimien koekaasutukset (tarvittaessa myös kalibroidaan), tarkastetaan 
ja testataan jatkohälytykset, pidetään loppuasiakkaalle koulutus järjestelmän käytöstä ja 
lopuksi luovutetaan käyttöönoton tarkastuspöytäkirjat. Käyttöönotot ja muut mahdolliset 
koulutukset järjestetään aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. 

 

Elinkaaripalvelu mahdollistaa pitkän aikavälin reaaliaikaisen taloussuunnittelun ja vapaut-
taa yrityksen resurssit sen perustehtävän hoitamiseen. Elinkaaripalvelussaan Detector Oy 
panostaa laadukkaisiin tuotteisiin ja palveluihin ja sitoutuu toimimaan kestävän kehityksen 
mukaisesti toimittamalla turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita. 

 

Detector Oy:n asiantuntijat kertovat mielellään lisää kaasunvalvontajärjestelmien 
ylläpidosta. 

 

DETECTOR OY 

Telekatu 8 

FI-20360 TURKU  

FINLAND 

 

helpdesk@detector.fi 

Puh. +358 40 129 35 11 

 

detector@detector.fi 

Puh. +358 207 756 480 

www.detector.fi 
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KIERRÄTYS 
 

Lähetä mielellään käytöstä poistetut kaasunvalvontalaitteet valmistajan kierrätettäväksi 
alla olevaan osoitteeseen. 

 

Ilmaisin voidaan kierrättää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) mukana. Älä hävitä 
ilmaisimia talousjätteen mukana. 

 

DETECTOR OY 

Telekatu 8 

FI-20360 TURKU  

FINLAND 

 

helpdesk@detector.fi 

Puh. +358 40 129 35 11   

 

detector@detector.fi 

Puh. +358 207 756 480 

www.detector.fi 
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