
Domowy detektor gazu ziemnego lub propan-butanu. Sterwany mikro pro ceso -
rem. Mo˚liwoÊç wspó∏pracy z wieloma urzàdzeniami. Zgodny z PN-EN 50194.

Dost´pne wersje: ...s, ...P, ...A, ...Zsw – jak dla DDCO-N. 

Wszystkie detektory domowe obj´te sà 3 LETNIÑ GWARANCJÑ !

Domowy dwugazowy detektor tlenku w´gla i gazu ziemnego
(lub propan-butanu). Sterwany mikro pro ceso rem. Mo˚liwoÊç wspó∏pracy

z wieloma urzàdzeniami. Zgodny z PN-EN 50291 oraz PN-EN 50194.
Dost´pne wersje: ...s, ...P, ...A, ...Zsw – jak dla DDCO-N. 

PRZEZNACZENIE

OBSZAR ZASTOSOWA¡

De tek tor DDCO jest prze zna czo ny do cià g∏ej kon -
tro li obec no Êci tlen ku w´ gla (cza du) w po miesz -
cze niach za gro ̊ o nych emi sjà te go ga zu. Kon tro -
la po le ga na cy klicz nym po mia rze st´ ̊ e nia CO
w ota cza jà cym po wie trzu. Po prze kro cze niu 
okre Êlo nej war to Êci st´˚enia CO i czasu
ekspozycji, w∏à czo na zo sta je optycz na i aku stycz -
na sy gna li za cja alar mo wa de tek to ra. Alarm
za∏àczany jest przy st´˚eniu przekraczajàcym
0,005% CO po czasie ekspozycji ponad 60 min
lub przy st´˚eniu 0,01% po czasie 10 min lub
przy st´˚eniu 0,03% w ciàgu 3 min.

De tek tor DK-1 jest prze zna czo ny do cià g∏ej kon -
tro li obec no Êci ga zu ziem ne go lub miesz ani ny pro -
pan-bu tan w po miesz cze niach za mkni´ tych, za -
gro ̊ o nych emi sjà tych ga zów. De tek tor do ko nu je
cià g∏e go po mia ru st´ ̊ e nia ga zu w ota cza jà cym
po wie trzu. Z chwi là prze kro cze nia Êci Êle okre Êlo -
nej war to Êci st´ ̊ e nia ga zu wy no szà cej ok 15%
Dol nej Gra ni cy Wy bu cho wo Êci (czy li przy st´ ̊ e niu
ok. 7-krot nie mniej szym ni˚ to, przy któ rym gaz
mo ̊ e wy buch nàç), w∏à czo na zo sta je optycz na,
a po up∏y wie 25 sek. tak ̊ e aku stycz na sy gna li za -
cja alar mo wa de tek to ra.

Dwugazowy detektor DK-2.N jest przeznaczony
do ciàg∏ej, jednoczesnej kontroli tlenku w´gla
i gazu ziemnego (lub propan-butanu) w po -
mieszczeniach z urzàdzeniami spalajàcymi paliwa
gazowe.
Reakcja na tlenek w´gla – jak dla DDCO-N.
Próg alarmowy dla gazu wybuchowego – 15%
Dolnej Granicy WybuchowoÊci.

DDCO-N
q ∑AZIEN KI i KUCH NIE z ga zo wymi pod grze -

wa czami wo dy (z otwartà komorà spalania)
q do mo we KOT∑OWNIE z pie ca mi opa la ny mi

w´ glem lub kok sem
q po miesz cze nia z KO MIN KIEM
q przydomowe GA RA˙E i po miesz cze nia przy le g∏e
q pomieszczenia ogrzewane przenoÊnymi

piecykami gazowymi  
q kot∏ownie gazowe i olejowe (bez czujnika

wyp∏ywu spalin)

DK-1.N
q DO MO WE KOT∑OWNIE z pie ca mi opa la ny mi

ga zem ziem nym lub pro pan-bu ta nem
q KUCH NIE i ∏a zien ki wy po sa ̊ o ne w ku chen ki,

pie cy ki, pod grze wa cze wo dy
q Po miesz cze nia, w któ rych znaj du jà si´ urzà -

dze nia ga zo we, ta kie jak: licz ni ki, bu tle,
zbior ni ki, prze wo dy ga zo we

q GA RA˙E dla sa mo cho dów z in sta la cjà ga zo wà
q SZKOL NE pra cow nie fi zy ko-che micz ne

DK-2.N
q ∑AZIEN KI i KUCH NIE z ga zo wymi pod grze -

wa czami wo dy (z otwartà komorà spalania)
q GA RA˙E dla sa mo cho dów z in sta la cjà ga zo wà
q pomieszczenia ogrzewane przenoÊnymi

piecykami gazowymi
q kot∏ownie gazowe (bez czujnika wyp∏ywu

spalin)

DDCO-N (tlenek w´gla) DK-1.N (gaz ziemny lub propan butan) DK-2.N (tlenek w´gla + gaz wybuchowy)

PARAMETRY TECHNICZNE
TYP DDCO-N

Na pi´ cie no mi nal ne za si la nia 230V~ (+10/-14 %), 50Hz;  wersja ...A: 12V= (±15%)

DK-1.N DK-2.N

Ro dzaj pra cy pra ca cià g∏a, dyfuzyjna
Po bór mo cy max. 3W max. 3Wmax. 4W
Tem pe ra tu ra pra cy
Wil got noÊç wzgl´d na

Ro dzaj sensora gazu pó∏ prze wod ni ko wy (SnO2) z fil trem w´ glo -
wym, prod. ja poƒ skiej, trwa ∏oÊç ok.10 lat

pó∏ prze wod ni ko wy (SnO2), 
prod.ja poƒ skiej, trwa ∏oÊç ok. 10 lat jak dla DDCO-N

Wy kry wa ne ga zy tle nek w´ gla „.../gz”: me tan (gaz ziem ny)
„.../pb”: pro pan, bu tan, al ko hol, me tan

„.../gz”: CO + me tan 
„.../pb”: CO + pro pan-bu tan

Cz´ sto tli woÊç po mia ru co 10 se kund po miar cià g∏y co 25 sekund

Ste ro wa nie sensora mi kro pro ce sor, uk∏ad sa mo te stu jà cy, sy gna li za cja uszko dze nia sensora, 
eli mi na cja fa∏ szy wych alar mów, przycisk „TEST” (tylko wersja ...A)

War toÊç st´ ̊ e nia alarmowego min 0,005% CO przez 60–90 mi nu t lub min 0,01%
przez 10–40 mi nu t lub >0,03% przez <3 min 

15% Dol nej Gra ni cy Wy bu cho wo Êci me ta nu 
lub pro pan-bu ta nu (50/50%) w po wie trzu

CO – jak dla DDCO-N oraz
15% DGW gazu wybuchowego

Sta bil noÊç d∏u go ter mi no wa ±15% / 1 rok,  ten den cja do wzro stu czu ∏o Êci wraz z u p∏y wem cza su
Sygnalizacja alar mo wa
Na t´ ̊ e nie d˝wi´ ku sy re ny ok. 85 dB – 1m, ton prze ry wa ny
Obu do wa, wy mia ry, waga 140 x 85 x 55 mm;   obu do wa z ABS;   sto pieƒ ochro ny IP42;   ok. 0,4 kg

od 30% do 95% (bez kondensacji)
od 00C do 400C;  okresowo (<8h/24h): -100C do +400C

Domowy detektor tlenku w´gla (czadu). Sterowany mikroprocesorem.
Mo˚liwoÊç wspó∏pracy z wieloma urzàdzeniami. Zgodny z PN-EN 50291. 

Dost´pne wersje:
...s – z wyjÊciem do przy∏àczenia dodatkowej syreny
...P – z wyjÊciem stykowym do sterowania wentylatorem, systemem alarmowym
...A – zasilanie 12V=
...Zsw – wyjÊcie impulsowe do sterowania zaworami odcinajàcymi, do syreny, wej. opto-izolowane
Mo˚liwe sà kombinacje ró˚nych rodzajów wyjÊç.
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optycz na (pulsujàca lampka czerwona LED) oraz aku stycz na (wewn´trzna syrena piezoceramiczna)



lub system alarmowy

12V, max120mA

(polaryzacja 
dowolna)

(polaryzacja dowolna)

zasilanie

2 x 0,5

do wejÊcia
systemu 
alarmowego

wersja -AT: 
wyjÊcie transoptorowe

wersja -AP: 
wyjÊcie stykowe

(polaryzacja istotna)

wyj. – system alarmowy (wersja ...T)

przycisk „TEST” –
tylko w wersji ...A

TEST
wej. – inne detektory (wersja ...w)

(wersja ...s)

(wersja ...P)

Rys. 8.2 ∑àczenie detektorów 
z urzàdzeniami zewn´trznymi

Rys. 8.3 Pod∏àczenie 
do systemu antyw∏amaniowego

Na schemacie nie uwzgl´dniono opornika Rch systemu
antyw∏amaniowego, który montuje  si´ do zacisków
wyjÊciowych. 
Zaciski WYJ. STYKOWE oraz ALARM OPTO sà oddzielone
galwanicznie od obwodów detektora.

(z cewką zwalniającą 12V)

Rys. 4.13 Po∏àczenia przewodowe 
w Aktywnym Systemie Bezpieczeƒstwa Instalacji Gazowej GX-1

pod∏àczenie dodatkowych 
detektorów (wersja ...P): 
∏àczenie równoleg∏e zacisków 
COM i NO

Na schematach nie uwzgl´dniono 
standardowego zasilania 230V~ lub 12V=. 
Obwód elektryczny detektora ...Zsw 
jest oddzielony galwanicznie od pozosta∏ych detektorów.

Rys. 8.6 Sterowanie zaworem odcinajàcym
grzybkowym z cewkà zwalniajàcà 230V
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kolejne detektory

Producent: Dystrybutor:
GAZEX 

 War sza wa
tel: 022 644 25 11

fax: 022 641 23 11
e-ma il: ga zex@ga zex.pl

http: www.gazex.pl

+

(typu NC – normalnie zamknięty)

Rys. 8.4 Sterowanie elektrozaworem 
o dzia∏aniu ciàg∏ym (np. typu ZE)

zawór grzybkowy


