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Tlenek w gla jest bezwonnym i bezbarwnym gazem powstaj cym  w  procesie  spalania w -
gla, gazu, drewna, paliw p ynnych itp. Ten silnie toksyczny gaz rokrocznie jest przyczyn
wielu tragicznych wypadków, dlatego warto wyposa y  dom w skuteczny system sygnalizacji 
obecno ci tlenku w gla w powietrzu. Czujniki czadu oferowane przez firm  ZAMEL to urz -
dzenia skutecznie wykrywaj ce zagro enie. Co wa ne, ka dy czujnik tlenku w gla ZAMEL 
zanim trafi do sprzeda y testowany jest w  specjalistycznej  komorze. Po pozytywnym przej-
ciu bada  otrzymuje  certyfikat po wiadczaj cy  poprawne dzia anie, tj. wykrywanie nie-

bezpiecznego st enia tlenku w gla na poziomie 300 ppm w czasie do trzech minut. Innym 
niebezpiecznym gazem obecnym w instalacjach domowych jest gaz ziemny. W  przypadku  
urz dze   gazowych (np.  kuchenki, piece)  mo e wyst pi   ryzyko  ulatniania  si   gazu ziem-
nego  powoduj cego  zagro enie  wybuchem.  Aby w por  ostrzec  domowników  o  ulatniaj -
cym  si   gazie  bardzo wa ne jest stosowanie czujników. 

Czujniki tlenku w gla
Czujniki CTW-01 oraz CTW-02 przeznaczo-
ne s  do ci g ego monitorowania niebezpiecz-
nego st enia tlenku w gla w powietrzu. 
W momencie detekcji gro nego st enia tlen-
ku w gla czujnik za cza alarm d wi kowy 
i optyczny. Czujniki mog  by   zasilane bate-
ryjnie (CTW-01) lub z sieci 230 V AC 
(CTW-02). Czujniki wyposa one zosta y
w uk ad autodiagnostyczny, który sygnalizuje 
uszkodzenie urz dzenia. Dodatkowo czujnik 
CTW-01 posiada wy wietlacz LCD prezentuj -
cy st enie tlenku w gla oraz komunikaty in-
formacyjne.

CTW-01 – charakterystyka
l testowany w Polsce, certyfikat poprawnego 

wykrywania st enia 300 ppm w czasie po-
ni ej trzech minut z wpisanym numerem 
seryjnym danego egzemplarza;

l czujnik elektrochemiczny;
l zasilanie bateryjne;
l sygnalizacja optyczna alarmu; 
l sygnalizacja d wi kowa alarmu (85 dB);

l wy wietlacz LCD pokazuj cy aktualny po-
ziom st enia czadu oraz komunikaty infor-
macyjne;

l sygnalizacja roz adowuj cej si  baterii;
l sygnalizacja uszkodzenia czujnika (uk ad 

autodiagnostyczny).

CTW-02 – charakterystyka
l testowany w Polsce, certyfikat poprawnego 

wykrywania st enia 300 ppm w czasie po-
ni ej trzech minut z wpisanym numerem 
seryjnym danego egzemplarza;

l czujnik pó przewodnikowy;
l zasilanie sieciowe 230 V AC;
l sygnalizacja optyczna;
l sygnalizacja d wi kowa (80 dB);  
l sygnalizacja uszkodzenia czujnika (uk ad 

autodiagnostyczny).

Czujniki gazu CGZ-01 i CGZ-02
Czujniki gazu CGZ-01 oraz CGZ-02 przezna-
czone s  do ci g ego monitorowania obec-
no ci gazów wybuchowych (gazu ziemnego 

i LPG) w powietrzu. W przypadku detek-
cji podwy szonego st enia gazu (ok. 10% 
LEL*) urz dzenie za cza alarm d wi kowy 
i optyczny, umo liwiaj c odpowiednio wcze-
sn  reakcj  u ytkownika, która zapobiegnie 
wybuchowi lub zatruciu gazem. Urz dzenia 
wyposa one zosta y w zaawansowany czujnik 
pó przewodnikowy oraz elektroniczny uk ad 
autodiagnostyczny sygnalizuj cy uszkodze-
nie czujnika. Zarówno czujniki CGZ-01, jak 
i CGZ-02 zasilane s  napi ciem 230 V AC.

Cechy:
l wykrywanie niebezpiecznego st enia gazu 

ziemnego oraz LPG (propan-butan);
l czujnik pó przewodnikowy;
l zasilanie sieciowe 230 V AC;
l sygnalizacja optyczna alarmu;
l sygnalizacja d wi kowa alarmu (85 dB);
l sygnalizacja uszkodzenia czujnika (uk ad 

autodiagnostyczny);
l poziom alarmowy wykrywania gazu 

~10 % LEL.

* LEL (Lower Explosive Limit) – dolna granica wybuchowo-
ci gazu

Czujniki tlenku w gla i gazu
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- w trosce o bezpiecze stwo domowników
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