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CZUJKA GAZU
Rol  czujki gazu jest wykrywanie i ostrzega-
nie o obecno ci substancji lotnych mog cych 
stanowi  zagro enie dla ycia lub zdrowia. 
Ta grupa urz dze  obejmuje czujki reaguj ce
na gazy ró nego typu. Po pierwsze s  to de-
tektory silnie truj cego, bezwonnego tlenku 
w gla, czyli czadu. Mo e si  on wytworzy
w pomieszczeniach, w których zachodzi pro-
ces spalania przy niedostatecznym dost pie 
tlenu. Równie du e zagro enie stanowi wy-
ciek gazów wybuchowych, np. powszechnie 
stosowanego w gospodarstwach domowych 
gazu ziemnego (metanu), czy te  gazu LPG 
(propan-butanu), który znajduje zastosowa-
nie zarówno w domu, jak równie  jako alter-
natywne paliwo samochodowe. Dodatkowo 
czujka gazów usypiaj cych mo e uchro-
ni  domowników przed prób  w amania 
z uprzednim odurzeniem substancjami opar-
tymi o chloroform. 

Wczesne wykrycie przekroczenia 
progowego st enia czadu zapewni nam 
czujka DG-1 CO. Aby zapewni  sobie 
ochron  przed metanem, zainstalujmy 
czujk DG-1 ME, a przed propan-butanem 
– DG-1 LPG. Spokojny sen bez obawy 
o zatrucie gazem usypiaj cym zapewni nam 
z kolei czujka DG-1 TCM.

CZUJKA ZALANIA
Usterka instalacji hydraulicznej mo e dopro-
wadzi  do bardzo wysokich strat material-
nych – zarówno w naszym mieszkaniu, jak 

i u s siada, którego zalejemy. Dlatego alarm 
domowy warto rozszerzy  tak e o czujk  za-
lania, która zaalarmuje nas, gdy woda pojawi 
si  tam, gdzie nie powinna. 

Czujka zalania FD-1 doskonale sprawdza 
si  w tego typu zastosowaniach, a dzi ki ze-
wn trznej sondzie pod czanej za pomoc
elastycznego przewodu, mo e by  zastoso-
wana nawet w trudno dost pnych miejscach. 
W bardziej rozbudowanym systemie infor-
macja przekazana przez czujk  zalania do 
centrali mo e tak e uruchomi  awaryjne od-
ci cie dop ywu wody za pomoc  elektrycz-
nie sterowanego zaworu. Dzi ki temu znacz-
nie zmniejsz  si  straty materialne zarówno 
u nas, jak i w mieszkaniu pod nami. Czujka 
zalania wyst puje równie  w wersji bezprze-
wodowej (AFD-100).

CZUJKA DYMU I CIEP A
Bardzo powa nym zagro eniem zarówno 
dla naszego zdrowia i ycia, ale i maj tku 
jest równie  niebezpiecze stwo, którego ró-
d em jest ogie . W jego zlokalizowaniu po-
mo e nam specjalna czujka wykrywaj ca na-
wet minimalne ilo ci dymu towarzysz cego 
wczesnej fazie po aru. 

Konstrukcja czujki TSD-1 (i bezprzewodo-
wego odpowiednika ASD-110) bazuje na po-

czeniu optycznego sensora dymu z pre-
cyzyjnym czujnikiem ciep a, co zapewnia 
skuteczne wykrywanie rozwijaj cego si  po-
aru. W czenie tego urz dzenia do nowo-

czesnego alarmu domowego umo liwia sku-
tecznie wykrycie zagro enia, a co za tym 
idzie – wczesne wezwanie pomocy. Dzi ki 
temu nie tylko unikniemy powa nych strat 
materialnych, ale przede wszystkim mo emy 
uratowa ycie osób przebywaj cych w chro-
nionym budynku. 

Autonomiczna czujka dymu ASD-150 jest 
idealnym rozwi zaniem dla niewielkich 
obiektów, w których wykrycie pojawienia si
dymu ma by  zapewnione na wysokim po-
ziomie, lecz bez tworzenia ca ego systemu 
przeciwpo arowego. 

Nowoczesny alarm domowy 
mo e oferowa  znacznie 
wi cej korzy ci ni  tylko 
wykrycie próby w amania.
Dzi ki zastosowaniu czujek 
rozszerzaj cych funkcjonalno
systemu alarmowego, do 
centrali mog  równie  by
przesy ane informacje na 
temat wykrytych zagro e
zarówno mog cych negatywnie 
wp yn  na ludzkie zdrowie, jak 
i powoduj cych dotkliwe straty 
materialne. 
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Czujki rozszerzaj ce funkcjonalno  alarmu domowego

Tak jak cz owiek nie mo e obej  si  bez zmy-
s ów, tak system alarmowy nie mo e istnie
bez czujek. Aby zapewni  mu prawid owe funk-
cjonowanie, warto skorzysta  z bogatej oferty 
dost pnych urz dze  i stworzy  instalacj -
cz c  ochron  obwodow  i wewn trzn  (wi -
cej informacji na www.mieszkajbezpiecznie.pl). 
Dla uzyskania najpe niejszej ochrony na wie-
lu p aszczyznach, warto uzupe ni  system tak-
e o opisane powy ej czujki rozszerzaj ce jego 

funkcjonalno .
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