
DETEKTOR TELNKU WĘGLA

Tlenek węgla to silnie toksyczny gaz. Powstaje  przy niepełnym spalaniu paliw:
gazów, drewna, oleju opałowego, a nawet z dymu papierosowego.  Niebezpieczne
stężenie CO może powstać, jeśli urządzenie spalające takie paliwo jest wadliwe lub
źle  konserwowane,  przy  zablokowanych  przewodach  odprowadzających  spaliny
i niedostatecznej wentylacji pomieszczeń.  Już niewielkie jego ilości źle wpływają
na samopoczucie i zdrowie, duże mogą nawet zabić. 

Ryzyko jest spore, ponieważ w wielu domach korzysta się z ogrzewania gazowego,
z kominków i pieców, czy podgrzewa się wodę za pomocą popularnych „Junkersów”.
Czujniki czadu zmniejszają zagrożenie niemal do zera – dlatego w trosce o swoje
zdrowie i bezpieczeństwo powinnyśmy się koniecznie w nie zaopatrzyć. 

Nasz  model  wykrywa  tlenek  węgla  za  pomocą  czułego  ogniwa
elektrochemicznego.  Gdy  jego  stężenie  podniesie  się  do  niebezpiecznego
poziomu,  detektor  powiadomi  nas  o  tym  za  pomocą  migającej  diody
i ostrzegawczego alarmu. System ostrzegania będzie aktywny do momentu, kiedy
poziom OC nie  opadnie  do  bezpiecznego  poziomu  lub  kiedy  ręcznie  wyłączymy
czujnik. Dla bezpieczeństwa czujnik wyposażony jest we wskaźnik rozładowania
baterii – dzięki temu unikniemy sytuacji, w której nie będzie spełniał swojej funkcji
z powodu braku zasilania.

ZALETY:

- niewielki i łatwy w montażu
- długa żywotność: 10 lat
- sygnalizacja rozładowania baterii

DANE TECHNICZNE:

- wykrywany gaz: tlenek węgla (CO)
- typ czujnika: ogniwo elektrochemiczne
- spełnia normę: CSN EN 50291-1:2010 + A1:2012
- temp. pracy: -20 do +40 stopni Celsjusza
- dopuszczalna wilgotność: 10 - 95% (bez kondensacji)
- stopień ochrony: IP20
- sygnalizacja dźwiękowa: > 85 dB w odległości 1 m
- zasilanie: 2 x bateria 1,65 V AA (w zestawie)
- wymiary: 12 x 8 x 3,7 cm
- waga: 98 g



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Gdzie zainstalować czujnik tlenku węgla?

W idealnym przypadku urządzenie powinno być w każdym pomieszczeniu, w którym
znajduje  się  urządzenie  spalające  jakiekolwiek  paliwo.  Zdecydowanie  zaleca  się
zamontować detektor  w sypialni  i  w każdym pomieszczaniu,  w którym spędzamy
dużo czasu. Szczegółowe wytyczne znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do
urządzenia. 


