EXPLORADOR
SENSOR DE CO2
MANUAL DO USUÁRIO
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AVISOS

GARANTIA LIMITADA
Para mais detalhes, consulte a secção de Garantia do produto no site da Hollis:
www.HollisGear.com

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS
Este manual de operação é protegido, todos os direitos reservados. Ele não pode, no todo ou
em parte, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido, ou reduzido para qualquer meio
eletrônico ou forma legível por máquina sem o prévio consentimento por escrito da Hollis.

CO2 Explorador
Sensor Manual do Utilizador, Doc. No. 12-4127
© Hollis de 2014
San Leandro, CA EUA 94577
(510)729-5110

MARCA NOME COMERCIAL, E OBSERVE MARCA DE SERVIÇO
Hollis, o tipo de logotipo Hollis, e Hollis Explorer são registrados e não registradas marcas
comerciais, nomes comerciais e marcas de serviço HOLLIS.Todos os direitos são reservados.

PERIGOS, ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E NOTAS
Preste atenção aos seguintes símbolos quando eles aparecem ao longo deste documento.
Eles denotam informações e dicas importantes.

PERIGOS: são indicadores de informações importantes que, se ignorada iria causar ferimentos
graves ou morte.
AVISOS: são indicadores de informações importantes que se ignorada pode levar a lesões graves
ou morte.
CUIDADOS: são indicadores de informação que, se ignorada pode levar a pequenas lesões
moderadas.
NOTAS: indicam dicas e conselhos que podem informar recursos, auxiliar a montagem, ou evitar
danos ao produto.
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PERIGOS

O módulo de detecção de CO2 não deve ser utilizado para determinar a duração absorvente. É
fundamental que você lê (secção 3.14 e 6.1 do Manual do Usuário Explorador, doc. 12-4102),
leia este Manual do Utilizador Explorador do Sensor CO2, compreendido e foram treinados em
seu uso adequado.
O respirador purificador Exploador é um purificador com duração máxima duas horas quando
usado em condições de esporte de mergulho. Sob nenhuma circunstância ele deve ser usado
por mais de duas horas. Ver Parte 4 Seção 2 "CO2 embalagem absorvente purificadora" do
Manual do Utilizador do Explorador, doc. 12-4102, para obter mais informações sobre os
tempos de duração.
Nesta altura, o módulo de deteção de CO2 só foi testado e conhecido para ser seguro para
utilização no redescanso do explorador Hollis.
O uso indevido ou abuso (fora do objetivo pretendido) deste dispositivo pode levar a danos
graves ou morte.

AVISOS
Tal como acontece com todos os equipamentos subaquáticos de vida de suporte, uso indevido
ou má utilização deste produto pode causar ferimentos graves ou morte.
Há muitos riscos em mergulho respiratorio. Educação, preparação, e mergulho bem dentro do
seu nível de habilidade são os seus melhores meios para prosseguir com segurança deste
desporto.
NÃO tente desmontar, reparar ou ajustar o sensor de CO2 (P / N 25429). Fazer isso pode
causar mau funcionamento e resultar em ferimentos graves ou morte. Ele também irá anular a
garantia limitada. O sensor de CO2 deve ser calibrado de acordo com as instruções na seção
3.14 do Manual do usuário Exploradorador (doc. 12-4102), antes do uso.
Este é um dispositivo eletrônico, e como todos os dispositivos eletrônicos este dispositivo
pode falhar. Sempre carregue gás resgate adequado para o mergulho. Se você sentir sintomas
de CO2 envenenamento, corra para fora, independentemente do que a eletrônica ler.
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OPERAÇÃO SENSOR DE CO2
O sensor de CO2 Explorerador é destinado a ser utilizado na detecção de canalização, as taxas
de trabalho elevadas, o material absorvente mau, e outras falhas possíveis do sistema
purificador Explorador. Quando usado corretamente, este acessório pode adicionar outra
salvaguarda para o uso de seu Explorador.
Este manual é destinado a ser utilizado em conjunto com o manual Utilizador do Explorador
(doe. # 12-4102).A instalação adequada, calibração e uso de seu novo sensor de CO2 é crítica.
Este manual abrange montagem e manutenção do conjunto do sensor CO2 adequado. Para
uma utilização adequada do sensor de CO2 com o Explorador consulte o Manual do Utilizador
Explorador.
Aviso: Você deve ler e compreender o Manual do Utilizador Explorador (Doc. # 124102), este manual, e receber um curso de formação de usuário apropriado com certificado
da Hollis antes do uso deste sensor de CO2.
O sensor de CO2 utilizado no Explorer é um NDIR (sensor infravermelho não dispersivo).
Baseia-se no percurso óptico para medir a concentração de CO2 no interior do circuito de
respiração. O vapor de água pode condensar os elementos ópticos do sensor de bloqueio e
utilizar o sensor de sinal infravermelho, resultando em leituras falsas de CO2. Hollis indica um
gel de sílica (7) para impedir que a umidade dentro Explorador no circuito de respiração ocorra
interferencia com as leituras dos sensores de CO2 desta forma. Este sistema, no entanto eficaz
depende de o utilizador inspeccionar e substituindo os grânulos de sílica numa base regular.
O material de sílica-gel de forma esférica é, de 2 a 4 mm de diâmetro.
Hollis fornece 30 gramas de esferas de sílica (7) em um recipiente hermético
com este kit. Este é o suficiente para encher a tampa do sensor de CO2 (10)
cinco vezes. Embora as esferas possam ser secas para reutilização, consulte a seção "SECAGEM
GRÂNULOS DE SÍLICA PARA REUTILIZAÇÃO".
Os granulos de sílica (7) são uma cor âmbar quando estiver pronto para uso em seu Explorador
(Fig. 1). Quando os granulos de sílica (7) estão saturados com a umidade que transforma uma
cor verde esmeralda. Com o Explorador os granulos de sílica devem ser alterados com secos
ou novos granulos sílica a cada 4-6 horas de uso ou quando as esferas mudarem ao verde
esmeralda, o que ocorrer primeiro.

NOTA: 4-6 horas é uma recomendação para a maioria
das condições. Diferentes ambientes e uso pode exigir uma
inspecção talão de sílica mais frequente para evitar leituras
falsas de CO2 durante o mergulho.
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Os granulos de sílica (7) irá absorver a umidade do ambiente
circundante. Para manter seus grânulos de sílica (7) secos e prontos
para uso que deve ser armazenado em um recipiente hermético. Por
conveniência, todo o conjunto da tampa do sensor de CO2 pode ser
removido a partir do módulo sensor e armazenado num recipiente
hermeticamente fechado (isto é saco fechado) entre os mergulhos.

MONTAGEM
1. Se não estiver já instalado, pressionar o filtro branco de menor
diâmetro (8) na tampa (10), como se mostra (Fig. 2).
2. Em seguida, pressione o filtro branco de maior diâmetro (6) para a
cobertura da tampa (5).
3. Se o anel ainda não estiver instalado, instale levemente lubrificado
(9 & 11) sobre a tampa (10), consulte o diagrama no final deste manual
para o anel indivíduo (9 & 11) localização.
4. Encher a tampa (10) com 6 gramas de grânulos de sílica frescas ou
secas (7) (para um valor estimado de 1/16 de polegada) por baixo do
aro, como se mostra (Fig. 3).

ATENÇÃO: Nunca use granulos de sílica quebrados em sua
tampa do sensor CO2 Explorador. Fazer isso pode levar á um fluxo de
gás obstrutivo, tornando o sensor de CO2 ineficaze na detecção de
níveis perigosos de gás CO2.
5. Pressione a tampa da tampa (5) sobre a tampa (10).
6. Retire o módulo sensor de acordo com as instruções do Manual do
Usuário Explorador (doc. # 12-4102), Parte 2 Seção 3 “desmontagem e
montagem completa”.
7. Tendo removido o módulo sensor, inspecionar o mini conector jack
e, cuidadosamente, limpe com um pano macio.
8. Pressione o sensor de CO2 para o mini conector jack.

PERIGO: somente o sensor de CO2 Hollis pode ser usado com o
Explorer. Não há outros sensores de CO2 são testados ou aprovados .

9. Coloque a tampa agora preenchida (10) de montagem no módulo sensor (Fig. 4).
10. Volte a instalar o módulo sensor seguindo as instruções do manual do usuário Explorer (doc. # 124102), parte 2, secção 3 "completa desmontagem e remontagem.

PERIGO: Depois de CO2 SENSOR (12) de substituição para o módulo sensor, você deve garantir
que a unidade seja calibrada através do preenchimento de uma sequência pré-mergulho completo na
unidade do explorador.
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DESMONTAGEM
1. Remova o módulo sensor de acordo com instruções no
Manual do usuário Explorador (doc. # 12-4102), Parte 2
Seção 3 “Desmontagem e Remontagem completa”.
2. Puxe a (10) conjunto de tampa fora do módulo sensor
(Fig. 5).
3. Retire o sensor de CO2 (12) para fora do mini-jack.
4. Tendo removido o sensor de CO (12), inspecionar o mini
conector, e cuidadosamente limpe com um pano macio.
5. Retirar a tampa da cobertura (5) da tampa (10) (Fig. 6).
6. Esvazie os granulos de sílica (7). Inspecione os grânulos
quebrados ou danificados; descartá-se encontrado. Caso
contrário, você pode seguir as instruções na seção "secagem
grânulos de sílica para reutilização" para secar as esferas
para reutilização.
7. Retire os anéis (9 & 11) da tampa (10). Verifique se há
sinais de deterioração. Descarte se encontrado.
8. Inspecione visualmente os filtros brancos (6 & 8) para
garantir que eles estão intactos e seus poros não estão
entupidos. Remova e descarte se estiver obstruído ou
danificado. Caso contrário, eles podem permanecer
instalados para reutilização.

SECAGEM DE GRÂNULOS DE SÍLICA PARA REUTILIZAÇÃO
Os grânulos de sílica (7) podem simplesmente ser substituídos por um novo ou seco para
reutilização. Para secar grânulos de sílica (7) Hollis recomenda aquecimento em um forno a
225˚ F por cerca de uma hora (horários variam dependendo do seu forno). Quando os grânulos
regressar à sua cor âmbar original, eles estão prontos para utilização no explorador. Evitar
uma hidratação rápida, devido à exposição à água líquida ou desidratação rápida dos grânulos
de sílica (7). Quaisquer grânulos de sílica (7) que se tornaram quebrados devido à exposição
líquida, secagem rápida, manipulação áspera; etc devem ser descartados e substituídos.
AVISO: A hidratação rápida (ou seja, a respiração de circuito de inundações) ou
desidratação dos granulos de gel de sílica podem causar-lhes a fratura. Nunca use granulos
de sílica quebrados em sua tampa do sensor CO2 Explorador. Fazer isso pode levar a fluxo de
gás obstruído, tornando o sensor de CO2 ineficazes na detecção de níveis perigosos de gás
CO2.
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DIAGRAMA DE MONTAGEM SENSOR DE CO2
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REGISTROS

SENSOR DE CO2- NÚMERO DE SÉRIE:_________________________________
DATA DA COMPRA:_______________________________________________
FORNECEDOR HOLLIS:_____________________________________________
AGENTE- NÚMERO DE TELEFONE:____________________________________

NOTES:

San Leandro, CA USA 94577
(510)729-5110
www.hollisgear.com
E-mail: info@hollisgear.com

9

