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Cảnh báo 
 

Trạm Kết Nối có thể không hỗ trợ tất cả các loại khí. Để có danh sách đầy đủ, vui lòng liên 

hệ GCT.  

Không sử dụng Trạm Kết Nối nếu có xuất hiện hư hỏng. Kiểm tra trước mỗi lần sử dụng. 

Đảm bảo Clip Dock được sử dụng với khí hiệu chuẩn đã được chứng nhận. 

KHÔNG sử dụng khí hiệu chuẩn đã hết hạn. Vui lòng kiểm tra ngày hết hạn nằm 

trên chai. KHÔNG vận hành Clip Dock trong môi trường nguy hiểm. 

KHÔNG để Clip Dock  bị tác động từ việc sốc điện hoặc va chạm trước khi, trong hoặc sau 

khi sử dụng. 

KHÔNG cho phép chất lỏng ngưng tụ và/ hoặc sử dụng máy xịt công suất cao trên Trạm 

Kết Nối 

Gas Clip Technologies khuyên bạn nên sao lưu định kỳ dữ liệu được lưu trữ trên Bộ nhớ USB. 

Trạm Kết Nối chứa pin lithium phải được tái chế bởi người có trình độ. Kiểm tra các quy 

định địa phương để xử lý thích hợp. 

    Cảnh báo: Pin có thể gây nguy hiễm cháy hoặc nguy cơ cháy hóa chất nếu bị tác động. 

Không tháo rời, làm nóng trên 100°C (212°F), hoặc đốt. Liên hệ với công nghệ Gas Clip để 
được hướng dẫn thay thế. Sử dụng pin khác có thể gây nguy cơ cháy nổ. 

KHÔNG sạc thiết bị ở nhiệt độ trên hoặc dưới phạm vi chỉ định từ 0°C đến 40°C.                               

Đọc toàn bộ hướng dẫn sử dụng Trạm Kết Nối và làm theo tất cả các hướng dẫn để đảm 

bảo sử dụng đúng cách và cài đặt an toàn. 

    ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 

Trạm kết nối Gas Clip Technologies (GCT) được thiết kế để đảm bảo rằng các máy dò 

khí cầm tay có thể phát hiện và báo động về nồng độ khí mục tiêu đã biết. Dữ liệu từ 

các thử nghiệm này được lưu trữ vào bộ nhớ USB có thể được tải xuống để phân tích 

sau đó. Bạn có trách nhiệm sử dụng đúng trạm kết nối. 
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Mô tả 

Trạm kết nối the Gas Clip Technologies (GCT) là một trạm kết nối độc lập tất cả trong một 

được thiết kế cho hiệu quả thử nghiệm và tính di động tối đa. Nó kiểm tra đồng thời lên đến 

bốn đơn vị, giảm thời gian thử nghiệm và sử dụng khí. Chỉ với hai nút bấm, nó rất đơn giản 

để huấn luyện cho công nhân cách sử dụng nó cho các bump test thường xuyên, hiệu chỉnh 

không thường xuyên hoặc để tắt các máy dò. Nó có thể được đặt trong túi Pelican© hoặc 

vỏ kim loại gắn trên tường.Nhật ký được lưu trữ trên ổ USB có thể dễ dàng chuyển sang 

máy tính để phân tích. 

Mỗi trạm đi kèm với các tính năng tiêu chuẩn sau: 

 Kiểm tra 4 đơn vị cùng một lúc, tối da 12 dụng cụ trong một phút. 

 Thao tác dễ dàng với 1 nút bấm. 

 Pin sạc dung lượng lớn, lên tới 1500 kiểm tra trước khi sạc lại. 

 Bộ điều chỉnh chai khí bên trong và đồng hồ đo áp suất 

 Bộ nhớ USB để bump test và lưu trữ nhật ký hoạt động 

 Tùy chọn cấu hình đơn vị và cập nhật chương trình cơ sở thông qua Phần mềm quản lý 

GCT 

 Vỏ Pelican© hoặc vỏ treo tường. 

 Không cần máy tính để hoạt động. 
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Hoạt động cơ bản 

Thành phần Trạm Kết Nối  
 

 

 

 
Mục Miêu tả 

1 Vị trí đặt máy dò 

2 Ốc vít (x2) 

3 Đồng hồ áp suất 

4 Chai khí  

5 Thẻ nhớ USB 

6   Đèn LED cho mỗi đơn vị (x4) 

7 Đèn LED nguồn 

8 Nút nhấn 

9 Cổng sạc 

10 Cổng xả khí 

11 Trụ điện từ, Van điều áp, 
Đồng hồ đo 

12 (Lựa chọn) đầu đưa khí vào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEDs 
 

LED Màu  Mô tả  

 

 
Đèn LED 

đơn vị 

  Cam Đang kiểm tra  

Đỏ Kiểm tra thất bại 

 

 Xanh Kiểm tra thành công  

Cam nhạt Đang sạc  

 

 
Đèn LED 

nguồn 

Xanh  Pin đầy  

Xanh nhấp nháy  Pin yếu 

Cam Đang kiểm tra  

Cam nhấp nháy Không phát hiện bộ nhớ USB* 

* Clip Dock không thể ghi kết quả kiểm tra nếu bộ nhớ nếu USB không được cài đặt



 Hướng Dẫn Sử Dụng  

MGC Dock 

 

 

V1.5  Portable gas detectors you can count on.  6 of 12 

 

Hoạt động của người dùng 

Bật Và Tắt trạm kết nối 

Trạm được cung cấp năng lượng bởi một pin sạc bên trong có thể thực hiện tới 1500 lần 

bump test. Nhấn một trong hai nút trạm sẽ tự động kích hoạt và thực hiện chức năng liên 

quan đến nút đó. Trạm kết nối sẽ tự tắt giữa các lần kiểm tra, trừ khi bộ sạc đang được kết 

nối.  

Sạc pin 
Kết nối bộ sạc nguồn DC được cấp kèm theo vào Cổng Sạc ở trên trạm để sạc pin. Các đơn 

vị đèn LED sẽ nhấp nháy lần lượt theo chu kì cho đến khi pin đầy. Một lần sạc đầy mất 

khoảng 3 giờ và thực hiện được 1500 lần bump test. 
 

KHÔNG sạc thiết bị ở nhiệt độ trên hoặc dưới phạm vi chỉ định từ 0°C đến 40°C                         

KHÔNG thay thế bất kỳ loại pin nào khác ngoài quy định và được cung cấp bởi Gas Clip Technologies. 

Lắp Đặt Chai Khí Chuẩn 

Trạm kết nối yêu cầu một chai khí hiệu chuẩn được lắp đặt để thực hiện các kiểm tra trên các 

máy dò. Để lắp đặt, hãy tháo các ốc vít (x2) và mở nắp bảng điều khiển. Gắn đầu chai vào 

khớp CG-10 và xoay cho đến khi chặt. Sau khi lắp đặt đúng, đồng hồ đo khí sẽ chỉ ra áp suất 

chai. 

Theo mặc định, trạm giả định rằng chai chứa 4 khí để có thể kiểm tra bất kỳ mẫu máy dò 

nào. Phần mềm GCT Manager cho phép bạn xác định nồng độ khí. Nồng độ mặc định của 

các loại khí được đặt cho hỗn hợp: 

H2S: 25 ppm CO: 100 ppm O2: 18% LEL: 50% 

Sử Dụng Nút bấm 

Hoạt động vận hành của trạm kết nối được xác định vởi 2 nút bên phải trên cùng: 

Bump test:  Đưa khi vào nhanh để đảm bảo phản ứng của máy dò 

Hiệu chuẩn:  Hiệu chuẩn độ chính xác trong đo lường của máy dò đối với các loại khí 

Cả hai (ấn giữ cả hai nút): Tắt hoặc cho máy dò vào chế độ ngủ đông 

Đặt tối đa bốn máy dò kích hoạt vào nơi lắp đặt máy dò. Trạm kết nối có thể kiểm tra đồng 

thời bốn máy dò. Hãy đảm bảo rằng bình có hỗn hợp khí phù hợp với các loại khí theo yêu 

cầu của máy dò. Trạm có thể kiểm tra với các máy dò khác nhau cùng một lúc nếu sử dụng 

hỗn hợp đa khí hiệu chuẩn. 

Để bắt đầu kiểm tra, nhấn nút Bump Test và/hoặc nút Calibration. Một lần bump test sẽ 

mất khoảng 20 giây; hiệu chuẩn 90 giây; ngủ đông vài giây. Trong khi đang kiểm tra, đèn 

LED sẽ sáng màu CAM. Khi kiểm tra đã hoàn thành, đèn LED sẽ chuyển sang màu XANH LÁ 

cho việc đạt yêu cầu hoặc ĐỎ nếu không đạt. Đợi cho đến khi nút nguồn hiển thị kết quả 

tổng thể (XANH LÁ hoặc ĐỎ) trước khi tháo thiết bị dò. 

Mỗi lần kiểm tra sẽ thực hiện các hoạt động bảo trì sau: 

 Nâng cấp phần mềm của máy (nếu cần) 
 Đặt ngày và giờ của máy (nếu được hỗ trợ) 

 Kiểm tra tiếng báo hiệu của từng máy. 

 Cấu hình cho tùy chọn người dùng của mỗi máy (theo yêu cầu) 
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 Tải xuống từng bản ghi nhật ký 

 Bump, hiệu chuẩn, ngủ đông theo yêu cầu 

 Ghi các lần kiểm tra vào bộ nhớ USB 

Xử Lý Sự Cố 
1. Kiểm tra cảm biến, phần phát tiếng báo hiệu của máy dò và loại bỏ mọi vật cản. 

2. Làm sạch cổng kết nối hồng ngoại nhỏ nằm trên đỉnh máy dò. 

3. Xác nhận bình khí không rỗng. Các chai 58 lít có áp suất 500 PSI; 116 lít có áp 

suất 1000 PSI. 

4. Cố gắng chuyển Trạm Kết Nối ra khỏi các nguồn sáng mạnh, vì có thể cản trở kết 

nối hồng ngoại giữa Trạm và các máy dò. 

5. Nếu một màn hình bị lỗi sau ba lần thử, vui lòng liên hệ với MARICO qua email: 

sales@marico.com.vn hoặc +84.903.000.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

mailto:sales@marico.com.vn


 Hướng Dẫn Sử Dụng  

MGC Dock 

 

 

V1.5  Portable gas detectors you can count on.  8 of 12 

 

Cấu Hình Trạm Kết Nối 

Trạm kết nối được cấu hình bằng phần mềm GCT Manager. Phiên bản mới nhất có sẵn 

trên trang web GCT tại www.gascliptech.com, cùng với Hướng dẫn sử dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mềm GCT Manager có thể kết nối với trạm thông qua IR hoặc USB như khi được 

chọn bởi các nút âm thanh. Kết nối hồng ngoại được xử lý thông qua Vị trí đặt máy 1 của 

trạm và nếu kết nối IR được đặt vào Vị trí đặt máy 1. Để kết nối bằng hồng ngoại, hãy kết 

nối trạm với bộ sạc và đặt kết nối GCT IR vào vị trí đặt máy 1. Dùng USB trực tiếp với thẻ 

nhớ được kết nối với máy tính khiến việc chuyển dữ liệu hoặc cấu hình nhanh hơn mà 

không cần kết nối GCT IR. 

Tùy Chọn Cho Trạm Kết Nối 

Chương trình phần mềm sẽ cung cấp một mô tả chi tiết về từng tùy chọn nếu trỏ chuột 

được di chuyển qua nó. Vị trí, ngày hết hạn của bình khí (Gas Expiration Date) và số hiệu 

của bình khí (Gas Bottle Lot #) là các tham số tùy chọn sẽ được ghi vào tệp nhật ký với 

mỗi lần kiểm tra. Các checkbox có thể dùng bật hoặc tắt các tính năng khác nhau của trạm 

kết nối, bao gồm: hiệu chuẩn, Bump test, Ngủ đông, cấu hình máy dò và nâng cấp phần 

mềm. 

Tùy Chọn Cho Máy 

Mỗi máy dò được kiểm tra bởi trạm kết nối có thể được lập trình tùy chọn với các cài đặt cấu 

hình khác nhau. Theo mặc định, trạm sẽ không cấu hình lại bất kỳ máy dò nào. Phần mềm 

GCT Manger cho phép kiểm soát chi tiết về các tùy chọn được lập trình vào các máy dò và 

những cài đặt đó sẽ là gì. 
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Nhật ký lưu trữ 

Trạm Kết nối ghi lại kết quả của từng lần kiểm tra vào bộ nhớ USB của nó. Ngoài ra, nó 

sẽ tải xuống từng bản ghi hoạt động của mỗi máy dò. Các tài liệu lưu trữ của trạm được 

lưu trữ ở định dạng CSV, có thể dễ dàng phân tích bằng chương trình bảng tính để xem 

và thao tác. 

Định Dạng Nhật Ký Của Trạm Kết Nối 
Các dòng đầu tiên của tài liệu lưu trữ cho biết tiêu đề của dữ liệu nhật ký. Mỗi lần kiểm tra 

được lưu trữ trong nhiều dòng: 

Dòng 1: Kết quả kiểm tra tổng thể của trạm kết nối 

 Ngày và Giờ kiểm tra 

 Loại kiểm tra (Bump test, Hiệu Chuẩn hoặc Tắt) 

 Số Seri của trạm 

 Kết quả kiểm tra tổng thể đạt/không đạt 
 Phiên bản phần mềm và phần cứng 

 Vị trí (chuỗi tùy chọn của người dùng được cấu hình của bới GCT Manager) 

Dòng 2: Kết quả kiểm tra của máy dò được lắp vào vị trí lắp 

 Số thứ tự vị trí (1-4) 
 Mẫu máy dò 

 Số seri máy dò 

 Kết quả đạt/không đạt của máy dò 

 Phiên bản phần mềm và phần cứng của máy dò 

 Âm báo kết quả đạt/ không đạt 

 Tùy chọn cho máy dò (đa dạng tùy vào loại máy dò) 

Dòng 3: Kết quả kiểm tra cảm biến của máy dò 

 Loại cảm biến 
 Kết quả đạt/không đạt 

 Dữ liệu đọc của cảm biến 

 Chi tiết chai khí 

 Tùy chọn cho cảm biến (đa dạng tùy thuộc vào loại máy dò) 

Tùy Chọn Cho Nhật ký SGC  
Trạm Kết Nối SGC ghi lại các tùy chọn máy dò Single Gas Clip (SGC) sau đây trên Dòng 2: 

 Thể hiện dữ liệu đọc của cảm biến (T/F) 

 Bump Flash bị vô hiệu hóa (T/F) 

 Ẩn đồng hồ (T/F) 

 ID người dùng 

 Khoảng thời gian tự kiểm tra 

Các tùy chọn cảm biến SGC sau đây được ghi lại trên Dòng 3: 

 Báo động giới hạn Cao và giới hạn Thấp 

 Khoảng thời gian Hiệu Chuẩn và Bump test 

 Hạn hiệu chuẩn và Bump test (theo ngày) 
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Ghi lại các tùy chọn MGC 
Trạm kết nối MGC ghi lại các tùy chọn máy dò Multi Gas Clip (MGC) sau đây ở Dòng 2: 

• Tin nhắn của người dùng 

• Ngôn ngữ 

• Phương pháp TWA 

• Khoảng thời gian TWA và STEL 

• Chế độ an toàn (T/F) 

• Khóa Tự kiểm tra (T/F) 

• Auto-Zero (T/F) 

• Thông báo bảo trì (T/F) 

• Dock Lock (T/F) 

• Báo động khóa (T/F) 

 

Các tùy chọn cảm biến MGC sau đây được ghi lại ở Dòng 3: 
• Cảm biến được bật / tắt 
• Báo động thấp, cao, STEL và TWA 

• Lần hiệu chỉnh cuối cùng và khoảng thời gian hiệu chỉnh 
• Lần bump test cuối cùng và khoảng thời gian bump test 
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Trạm Kết Nối Treo Tường 

Trạm kết nối treo tường thay thế hộp Pelican© 

xách tay thành vỏ phù hợp cho việc gắn cố định, 

lâu dài. Tất cả các tính năng và vận hành đều 

giống nhau. 

Trạm được treo với bốn đinh ốc (cấp sẵn). Để gắn 

trên tường, nên sử dụng các giá treo tường được 

cung cấp. Để gắn trên cấu trúc gạch hoặc kim loại, 

người dùng sẽ phải tự cấp trang bị để lắp phù hợp. 

Một bản mẫu treo tường thuận tiện được bao gồm 

để giúp xác định vị trí các ốc vít gắn. 

 
QUAN TRỌNG: Chọn một vị trí gần nguồn điện để sạc pin bên trong khi cần. 

Các bước lắp đặt: 
Trong hầu hết các trường hợp, Trạm kết nối có thể được cài đặt bằng cách sử dụng các 

công cụ sau: 

 Tua vít #2 Phillips 
 Thước cân bằng 

 Mặt  treo trạm  

1. Sử dụng bản mẫu lắp đặt được cung cấp và thước cân bằng, đánh dấu bốn vị trí đinh 

vít. 
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2.  Vặn các giá treo tường vào các vị trí được đánh dấu. 

 

3. Vặn hai đinh vít trên cùng. Chừa đủ không gian cho trạm trượt 

qua đinh vít. 
 

4. Treo trạm lên hai ốc vít trên cùng. 
 

5. Mở khoang chai khí và vặn hai ốc vít còn lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Để hoàn thành việc cài đặt: 

 Dẫn ống xả đi đến một vị trí thông hơi phù hợp. 

 Lắp đặt chai khí hoặc kết nối nguồn khí bên ngoài. 

 Kết nối nguồn điện DC với trạm. 

 Cố định nắp khoang chai khí bằng ốc vít. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


