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ATENTIE! Instalarea acestui tip de 
produse va fi efectuata doar de 
tehnicieni autorizati pentru instalatii pe 
gaz si electrice!  
Doar programarea poate fi efectuata de 
catre tine! 

 
 

 

 

Scaneaza  pentru  

aplicatie 

localizata in limba 

Romana! 

 

 

Produs furnizat si inspectat anterior livrarii de catre: 

GIRO COMPANY srl 

        Lot: 5anigarantie 
TESTAT:  ✓OK 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   
 

Felicitari pentru alegerea facuta! 
POER reprezinta in acest moment unul dintre varfurile 
tehnologiei detectoarelor de gaz inteligente. Va suntem 

recunoscatori pentru ca ati cumparat produsul nostru si 

promitem sa ne straduim sa ramanem la inaltimea 
asteptarilor dvs.! 

 
Daniel POP 

Director General 
 

Stimate Client, 

 

Iti multumim pentru increderea pe care ai  

manifestat-o fata de marca noastra. Avem toate motivele sa 

credem ca ai facut o alegere foarte buna, care va fi confirmata 

pe parcursul utilizarii produsului.  

Te rugam sa citesti cu atentie acest Manual de 

Utilizare. Este structurat in asa fel incat sa iti ofere toate 

informatiile necesare in ceea ce priveste modul de utilizare a 

produsului. Te rugam sa il pastrezi la indemana pentru a-l 

putea folosi ori de cate ori este nevoie.  

Echipa noastra iti sta la dispozitie pentru orice 

intrebari sau nelamuriri tehnice sau in legatura cu functionarea 

produsului, in limba Romana sau Engleza, de Luni pana Vineri, 

intre orele 9:00-17:00, la telefonul (+4)0786.392.900 sau la 

email: suport@poersmart.ro 

 

DESCRIERE  FUNCTIONARE DETECTOR GAZ PSG10 
 

Acest produs este dedicat utilizarii rezidentiale si calibrat sa 

detecteze emisiile de CH4 (gaz metan) si GPL (LPG) cu care 

sunt alimentate buteliile de aragaz, pozitionarea acestuia fiind 

determinanta pentru detectarea tipului de gaz utilizat, respectiv 

la cca. 30cm fata de tavan pentru CH4 si la cca. 30cm de 

podea pentru GPL. Gazul metan (CH4), fiind mai usor decat 

aerul, are tendinta de a umple intregul volum situat deasupra 

nivelului scurgerii iar GPL-ul are tendinta de a umple volumul 

situat sub nivelul scurgerii, deoarece este mai greu decat 

aerul. 

Detectorul de gaz PSG10 contine un senzor modular ce are 

durata de viata de 5 ani. Se recomanda schimbarea 

detectorului cu unul nou dupa 5 ani de functionare. Prin 

intermediul Gateway-ului PTG10 (achizitionat separat) si al 

Aplicatiei se poate controla primirea unor alarme la atingerea 

unui LIE = Limita Inferioara de Explozie de 8% (presetat din 

fabrica) ca si volum de gaz sau vapori de combustibili in aer in 

locul in care se poate forma o atmosfera exploziva. 

Prin instalarea Detectorului de gaz PSG10, puteti impiedica 

intoxicatiile cu gaz, sufocarile si exploziile. Detectorul de gaz 

PSG10  permite sesizarea acumularilor de gaz inainte ca 

acestea sa devina periculoase pentru viata si bunurile 

dumneavoastra. Alarma este locala, atat auditiva cat si 

vizuala. In situatia conectarii la Aplicatie via Gateway, veti primi 

inclusiv pe telefon o atentionare in situatia declansarii alarmei. 

Detectorul de gaz va indica prezenta gazului doar in 

apropierea senzorului, dar gazul poate fi localizat si in alte 

zone. Va rugam sa respectati instructiunile privind instalarea 

acestuia pentru a maximiza detectia gazelor. Detectoarele au 

limite. La fel ca orice alte aparate electronice, detectoarele de 

gaze nu sunt asigurate contra greselilor de manevrare. Au o 

durata de functionare limitata. Trebuie sa testati detectorul 

de gaze lunar iar in cazul in care se dovedeste a nu functiona 

corect, sau la efectuarea autotestului se semnaleaza 

functionarea improprie, sa inlocuiti imediat aparatul. Detectorul 

de gaz PSG10 trebuie instalat in incaperea in care 

probabilitatea scurgerii de gaz este cea mai mare. Aceasta 

poate fi bucataria, datorita prezentei unui aragaz sau a unei 

centrale termice sau a altor aparate casnice. Anumiti factori 

(precum sursele de caldura si de ventilatie sau aerisire) pot 

modifica acest comportament. Detectorul de gaz trebuie 

instalat intr-un loc in care deplasarea aerului nu este 

impiedicatã de mobilã si/sau ornamente. 

ATENTIE: Instalarea se efectueaza in conformitate cu 
reglementarile in vigoare si exclusiv de catre personal 
autorizat pentru lucrari in instalatii electrice si de gaz 
deoarece se lucreaza cu tensiuni deosebit de periculoase 
si/sau cu gaze explozibile. Scurgerile de gaze, instalarea 
gresita sau atingerea accidentala a cablurilor neizolate 
prezinta PERICOL DE MOARTE pentru dvs. dar si pentru 
vecinii dvs.!  
 

Va prezentam in continuare un exemplu de schema de 

instalare sub rezerva faptului ca POER NU este raspunzator 

pentru NICIUN accident sau defect survenite ca urmare a 

conectarii defectuoase, a instalarii sau a manipularii sau a 

utilizarii (setarii) necorespunzatoare sau in afara restrictiilor 

locale privind instalarea si utilizarea unor astfel de produse 

precum cele furnizate.  POER NU este raspunzator pentru 

nicio pierdere sau distrugere cauzata de eventualele erori 

sau inadvertente cuprinse in schemele prezentate in 

continuare. Aceste sunt doar exemple generale si NU 

reprezinta scheme de instalare certificate ca fiind apte 

pentru instalatia din casa dvs. Responsabilitatea utilizarii 

unei scheme de instalare anume, va apartine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detectorul de gaz PSG10 NU trebuie instalat: 

• intr-un spatiu inchis (de exemplu intr-un dulap sau in spatele 

unei perdele); 

• direct deasupra unei chiuvete 

• in zone cu circulatie puternica a aerului, unde este instalata 

aerisirea, sau langa hota sau usa sau fereastra; 

• prea aproape de caile de deschidere sau aerisire deoarece 

miscarea aerului in aceste locuri este intensa si poate duce 

la scaderea concentratiei de gaz; 

• intr-un loc umed; 

• intr-un loc in care temperatura poate sa scada sub 10°C sau 

sa depaseasca 40°C;  

• in locuri in care murdaria si praful pot contamina senzorul; 

• deasupra sau in apropierea aragazului deoarece pot sa 

apara degajari mici de gaze la pornire, iar acestea pot genera 

alarme false.  
 

INFORMATII DETECTOR GAZ PSG10 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INSTALARE DETECTOR GAZ PSG10 PE PERETE 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONECTARE ELECTROVALVA 

 

 

 

 

 

Pentru oprirea gazelor, Detectorul de gaz PSG10 poate 
comanda o electrovalva cu urmatoarele specificatii tehnice 
(aceasta se achizitioneaza separat): 

• Alimentare cu tensiune in impuls de 9-12V DC 

• Curent de alimentare (impuls) 1-1.8A 

• Durata impuls >1s 
Atentie la conectare corecta a polaritatii! 
 

 

FUNCTIONAREA DETECTORULUI DE GAZ PSG10 
Se conecteaza electrovalva cu polaritatea corecta. 
 

Se alimenteaza Detectorul de gaz PSG10 la priza de 
alimentare cu tensiune 220V/50Hz. Indicatorul de status 
lumineaza intermitent rapid de cateva ori si apoi ramane aprins 
continuu, intrand in procedura de auto-calibrare a senzorului 
de gaz, procedura care dureaza 2 minute. Pe aceasta 
perioada de calibrare, detectorul NU semnalizeaza o 
eventuala detectare a gazelor peste limita. La finalizarea 
procedurii, indicatorul de status isi va relua iluminarea 
intermitenta dar lenta, semnalizand ca este in functiune 
normala. 
Pentru interconectarea Detectorului de Gaz PSG10 la 
Gateway-ul PTG10 (prin radiofrecventa - RF) se descarca si 
instaleaza Aplicatia pe telefonul mobil si se scaneaza codul 
Detectorului in Aplicatie, cod unic ce se regaseste pe spatele 
fiecarui Detector de gaz PSG10. 
 

Detectorul de gaz trebuie testat lunar pentru a functiona 
corespunzator (pentru a isi calibra senzorul). 
 

Pentru testarea lunara, se apasa Butonul de auto-testare 
cca. 3 secunde. Ca urmare, alarma suna si se comanda 
oprirea electrovalvei. Totodata un mesaj va este transmis 
daca aveti Aplicatia instalata pe telefon si Detectorul de Gaz 
conectat la aceasta via Gateway si acces la internet. Dupa 
testare, rearmati manual electrovalva. ACESTA ESTE 
SINGURUL MOD IN CARE TREBUIE SA TESTAM 
DETECTORUL. Procedura de testare verifica functionarea 
completa a detectorului. Daca detectorul nu functioneaza in 
mod adecvat, returnati-l imediat pentru a fi reparat sau inlocuit. 

In situatia in care este detectat o scurgere de gaze peste limita 
de alarma setata, alarma va suna, indicatorul de alarma se 

aprinde continuu si se comanda oprirea electrovalvei, 

concomitent cu trimiterea unui mesaj daca aveti Aplicatia 
instalata pe telefon si Detectorul de Gaz PSG10 conectat la 
aceasta via Gateway si acces la internet.  
 

Pentru o buna functionare, detectorul trebuie curatat o data la 
3 luni cu o perie moale si sters manual folosind o carpa umeda 
sau prosoape de hartie. NU PULVERIZATI SUBSTANTE DE 
CURATAT direct pe panoul frontal. Aceasta ar putea duce la 
deteriorarea senzorului, ar putea porni alarma sau ar duce la 
functionarea defectuoasa a detectorului. Instruiti copiii sa nu 
atinga, sa nu scoata din priza si sa nu impiedice in nici un fel 
functionarea detectorului. Nu folositi niciodata detergenti sau 
solventi pentru a curata detectorul. Substantele chimice pot 
deteriora permanent sau pot contamina senzorul. Evitati 
pulverizarea parfumurilor, fixativului pentru par, a vopselelor 

sau aerosolilor in apropierea detectorului. Nu vopsiti 
detectorul. Vopseaua va bloca orificiile si va impiedica buna 
functionare a senzorului. 
 

Durata de viata a detectorului este 5 ani de la data 

instalarii lui.  

Inlocuiti detectorul de gaz dupa 5 ani de functionare! 
 

SPECIFICATII TEHNICE PSG10 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giro Company srl, Stefan cel Mare bl. 7, parter 1, 

Roman, judet NEAMT, ROMANIA 

  

www.poersmart.ro 

suport@poersmart.ro (+4)0786.392.900 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© copyright POER, 2015 - 2025 Rev. 007/08.02.2018 

Marcile sub care se comercializeaza produsele si derivatele 

sunt marci comerciale inregistrate.  

Toate drepturile sunt rezervate proprietarilor marcii. 

Informatia  tehnica  si  specificatiile  de  service  incluse  

in  aceasta publicatie erau  corecte  la  data  tiparirii  

materialului.  Din  motive  de dezvoltare, producatorul   isi   

rezerva   dreptul   de   a   modifica specificatiile, 

proiectarea sau echipamentele in orice moment, fara 

notificare  prealabila si fara  a-si  asuma obligatii  de  nici  o  

natura. Aceasta publicatie nu poate fi reprodusa sau tradusa, 

partial sau in totalitate, fara  acordul nostru. Erorile si 

omisiunile sunt exceptate. Toate drepturile rezervate. 


