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Jeseni se dnevi krajšajo in s tem se nižajo temperature zra-
ka, kar nas sili, da ponovno zaženemo ogrevalne naprave 
v notranjih prostorih. Zaradi okvare ogrevalnih napravah z 
odprto zgorevalno komoro lahko pride do uhajanja ogljiko-
vega monoksida (CO) v bivalne prostore. Ogljikov monoksid 
je eden od najzahrbtnejših plinov, saj je brez barve in vo-
nja, zato ljudje ne zaznamo njegovo prisotnost. Prav zaradi 
tega se na žalost iz leta v leto zgodi veliko nezgod in neka-
tere izmed njih se končajo s smrtnim izidom.
Te nesreče se lahko enostavno preprečijo, zdravje svojih 
bližnjih lahko zavarujemo z namestitvijo detektorja oglji-
kovega monoksida v notranje prostore.  Merilnik osebe, ki 
se zadržujejo v prostoru, opozarja na koncentracijo plina 
(ogljikovega monoksida) z optičnimi (LED) in avdio (>85 dB) 
signali. Ker je CO lažji od zraka in prostor zapolni v smeri 
s stropa proti tlom, je detektor potrebno namestiti v višini 
glave, kar hkrati omogoča tudi dober pogled na zaslon. 

Če se vklopi alarm, je potrebno ohraniti trezno glavo in 
začeti s prezračevanjem prostorov z odpiranjem vseh vrat 
in oken. Poklicati je treba številko 112 in zadevo sporočiti 
gasilcem. V primeru zdravstvenih tegob (glavobol, slabost,  
nezavest, itd.) je potrebno obvestiti reševalce. Naprava pa 
ne ščiti pred kroničnimi vplivi ogljikovega monoksida, prav 
tako ne zagotavlja popolne zaščite pred specifičnimi tvega-
nji. Z uporabo merilnika ne moremo nadomestiti strokovne 
namestitve in vzdrževanja kurilne naprave, prav tako me-
rilnik ni nadomestilo za zagotavljanje ustreznega prezrače-
vanja.
Pri izbiri merilnika se je potrebno izogniti neprimernim in 
nezanesljivim izdelkom z nizko ceno. Detektorji ogljikovega 
monoksida tipa   CO201A so testirani po standardu MSZ 
EN 50291in uvrščeni na seznam izdelkov, ki so jih preizku-
sili neodvisni laboratoriji Oddelka za nadzor trga Nacional-
ne agencije za varstvo potrošnikov. Ti so ugotovili, da so 
primerni za uvrstitev na seznam  kakovostnih izdelkov. 
Kemična celica, vgrajena v detektor, ima 7 let življenjske 
dobe. Po izteku življenjske dobe oddaja merilnik signale, 
kar je znak, da je potrebna zamenjava, ker se natančnost 
merjenja slabša. Naprava se napaja z baterijami. Tudi sta-
nje napolnjenosti baterije se lahko spremlja na zaslonu. Če 
se baterije izpraznijo, oddaja merilnik zvočne signale.   

Napajanje: 3 kom baterij 1,5 V AA 
Poraba električne energije:  Stanje mirovanja: <80 μA
Alarm: 0,4 - 1,5 mA
Tip alarma: svetlobni in zvočni signali 
Jakost zvoka alarma: > 85 dB / 1 m Vrsta zaslona: LCD
Prikazovalnik (LCD):  osnovni položaj:  PPM, zunanja temperatura 

Stanje baterije
 alarm/test:  ERR – napaka; --- -test; 

HCO – visok vrednost CO 
Optični prikazovalnik (LED):  delovanje (zelena), napaka (rumena), 

alarm (rdeča) 
Čas ponastavitve: 5 s
Zunanja temperatura: 0 – + 40°C 
Relativna vlažnost: 30 – 90 %
Mere: 90 × 120 mm
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Enotna življenjska doba detektorja  
od prve namestitve je 7 let. 

Detektor ima možnost prikaza  
“konca življenjske dobe”.

Podrobne podatke o izdelku najdete na strani naše spletne trgovine!

www.traconelectric.com


