
DD-D0409 Domowy detektor gazu - tlenek w gla (czad), gaz ziemny, LPG

Specyfikacja techniczna:
- wymiary: 120mm x 72mm x 42mm
- kolor: bia y
- temperatura dzia ania: -10C ~ 50C
- wilgotno  powietrza < 95%
- alarm d wi kowy: 80dB
- zasilanie: AC 230V
- pobór mocy: <1,5 W czuwanie, <5 W alarm
- gaz: LNG: 7500ppm (15%LEL) LPG: 2000ppm (10%LEL)
- tlenek w gla CO: 50ppm - 150ppm alarm co 15 minut >150ppm alarm co 2 minuty
- alarm: dioda czerwona LED, alarm d wi kowy
- rozgrzewanie czujnika: ok. 45s.
- akcesoria: uchwyt monta owy, rubki do monta u
- d ugo  przewodu zasilaj cego: 1.5m;
- czas ycia sensora: rednio 5 lat;
- gwarancja 12 miesi cy

UWAGI: Do wykrywania gazu ci szego (LPG - mieszanka propan-butan) od powietrza czujnik
instaluje sie w odleg ci ok. 1m od pod ogi; w przypadku gazów l ejszych od powietrza (gaz
ziemny, metan, tlenek w gla) czujnik umieszczamy w odleg ci oko o 1m od sufitu. W ka dym
przypadku odleg  od ród a gazu mniejsza ni  1.5m.

DD-D0406 Domowy detektor gazu - tlenek w gla (czad)

OKRES U YTECZNO CI URZ DZENIA

redni czas u yteczno ci urz dzenia (elektronicznego czujnika) wynosi oko o 5 lat. Czas ten jest
ci le uzale niony od warunków rodowiskowych w których urz dzenie pracowa o, daty produkcji,

ilo ci aktywacji alarmu itp.) Zaleca si  regularne zast powanie wys onych modeli nowymi.

WSKAZÓWKI ZWI ZANE Z BEZPIECZE STWEM

Aby zminimalizowa  zagro enie zwi zane z tlenkiem w gla CO nale y regularnie (przynajmniej
raz w roku) zleca  wykwalifikowanym specjalistom sprawdzanie systemu ogrzewania, systemu



wentylacyjnego, kominów oraz spalin z urz dze  zasilanych paliwem. Wszelkie urz dzenia
grzewcze zawsze nale y instalowa  zgodnie z zaleceniami producenta i stosowa  si  do
lokalnych przepisów budowlanych. Wszystkie urz dzenia powinny by  instalowane i sprawdzane
przez specjalistów po instalacji. Nale y regularnie bada  po czenia rur doprowadzaj cych paliwo
lub odprowadzaj cych spaliny, pod k tem wszelkich nieszczelno ci, p kni , ladów rdzy itp.
Nale y równie  zwróci  uwag  na kolor p omienia na palnikach ( ty lub pomara czowy kolor
mo e by
objawem niepe nego spalania si  paliwa). Nale y bezwzgl dnie zapozna  wszystkich
domowników z urz dzeniami alarmowymi wykorzystywanymi w instalacji.

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM W GLA (CO)

Tlenek w gla (CO) jest silnie truj cym gazem pozbawionym zapachu i barwy. Powstaje w skutek
nie pe nego spalenia paliw i jest niezwykle niebezpieczny dla wszelkich organizmów ywych. W
przypadku ekspozycji na dzia anie tlenku w gla i wyst pienia objawów zatrucia, nale y
bezwzgl dnie i jak najszybciej zg osi  si  do lekarza.
- agodna ekspozycja: Lekki ból g owy, nudno ci, wymioty, zm czenie (cz sto opisywane jako
objawy "grypopodobne").
- rednia ekspozycja: Silne bóle g owy (pulsuj ce), senno , otumanienie.
- Ekstremalna ekspozycja: Utrata przytomno ci, drgawki, niewydolno  uk adu sercowego,
mier .

Powy sze poziomy ekspozycji odnosz  si  do zdrowych, doros ych osób. W przypadku dzieci,
osób starszych lub z problemami zdrowotnymi ryzyko jest znacznie wy sze.

CECHY URZ DZENIA

- Sensor wysokiej sprawno ci
- Automatyczny restart po alarmie
- Zastosowane przetwarzanie MCU
- Automatyczne wykrywanie awarii urz dzenia
- Mo liwo  pod czenia zewn trznego elektrozaworu
- Wyj cie do zewn trznego alarmu i syreny zewn trznej
- Funkcja oszcz dzania energii.
- SMT

SPECYFIKACJA

- Zasilanie: 100~230V AC
- Zu ycie energii:<3W
- Poziom alarmowania: 150ppm
- Alarmowy sygna wietlny: migaj ca czerwona dioda LED
- Alarmowy sygna  d wi kowy, g no : >70 dB
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: -100C ~ 500C
- Dopuszczalna wilgotno  otoczenia: 20% ~ 90% R.H.
- Wymiary: 115x72x41mm
UWAGI: Do wykrywania gazu ci szego (LPG - mieszanka propan-butan) od powietrza czujnik
instaluje si  w odleg ci ok. 1m od pod ogi; w przypadku gazów l ejszych od powietrza (gaz
ziemny, metan, tlenek w gla) czujnik umieszczamy w odleg ci oko o 1m od sufitu. W ka dym
przypadku odleg  od ród a gazu mniejsza ni  1.5m.



DD-D0407 Domowy detektor gazu - tlenek w gla (czad), gaz ziemny
Specyfikacja techniczna:
- wymiary: 120mm x 72mm x 42mm
- kolor: bia y
- temperatura dzia ania: -10C ~ 50C
- wilgotno  powietrza < 95%
- alarm d wi kowy: 80dB
- zasilanie: AC 230V
- pobór mocy: <1,5 W czuwanie, <5 W alarm
- gaz: LNG: 7500ppm (15%LEL) LPG: 2000ppm (10%LEL)
- tlenek w gla CO: 50ppm - 150ppm alarm co 15 minut >150ppm alarm co 2 minuty
- alarm: dioda czerwona LED, alarm d wi kowy
- rozgrzewanie czujnika: ok. 45s.
- akcesoria: uchwyt monta owy, rubki do monta u
- d ugo  przewodu zasilaj cego: 1.5m;
- czas ycia sensora: rednio 5 lat;
- gwarancja 12 miesi cy

UWAGI: Do wykrywania gazu ci szego (LPG - mieszanka propan-butan) od powietrza czujnik
instaluje sie w odleg ci ok. 1m od pod ogi; w przypadku gazów l ejszych od powietrza (gaz
ziemny, metan, tlenek w gla) czujnik umieszczamy w odleg ci oko o 1m od sufitu. W ka dym
przypadku odleg  od ród a gazu mniejsza ni  1.5m.


