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DETEKTORY DOMOWE DDCO-N I DK-1

TYP DDCO-N DK-1 

Napiêcie nominalne 
zasilania 

230V~ (+/-10%) 

Rodzaj pracy praca ci¹g³a, dyfuzyjna 

Pobór mocy max. 3W max. 4W 

Temperatura pracy 
dopuszczalna 

od 0oC do 40oC (okresowo -15oC...+50oC) 

Wilgotnoœæ wzglêdna 30%...95% 

Rodzaj czujnika 
pó³przewodnikowy (SnO2) z filtrem 

wêglowym, prod. japoñskiej, trwa³oœæ min. 6 
lat 

pó³przewodnikowy (SnO2), prod. 
japoñskiej, trwa³oœæ ok. 10-12 lat 

Wykrywane gazy tlenek wêgla 
".../gz": metan (gaz ziemny), 

".../pb: propan, butan, alkohol, metan 

Czêstotliwoœæ pomiaru co 10 sekund pomiar ci¹g³y 

Sterowanie czujnika 
mikroprocesor, uk³ad samotestuj¹cy, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, eliminacja 

fa³szywych alarmów 

Wartoœæ stê¿enia 
progowego 

0,01% CO w powietrzu lub 0,005% 
przez d³u¿ej ni¿ 10 minut 

10% Dolnej Granicy Wybuchowoœci 
metanu 

lub propan-butanu w powietrzu 

Warunki kalibracji 20oC, wilgotnoœæ wzglêdna 65%, nominalne napiêcie zasilania 

Stabilnoœæ termiczna 
progu alarmowego 

mniej +/- 20% wartoœci stê¿enia progowego 
mniej +/- 10% wartoœci stê¿enia 

progowego 

Stabilnoœæ 
d³ugoterminowa 

+/-15% / 1 rok, tendencja do wzrostu czu³oœci wraz z up³ywem czasu 

Sygnalizacja alarmowa Alarm wstêpny: tylko optyczny; ALARM zasadniczy: optyczny oraz akustyczny 

Natê¿enie d¿wiêku syreny ok. 85 dB - 1 m, ton przerywany 

Obudowa, wymiary 140 x 85 x 55 mm, obudowa z ABS, stopieñ ochrony IP42 

 



DDCO-N 
(tlenek wêgla) 

DK-1 
(gaz ziemny lub propan butan) 

Detektor DDCO jest przeznaczony  
do ci¹g³ej kontroli obecnoœci tlenku wêgla (czadu) w 
pomieszczeniach zagro¿onych emisj¹ tego gazu. 
Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stê¿enia CO w 
otaczaj¹cym powietrzu. Po przekroczeniu okreœlonej 
wartoœci CO i czasu ekspozycji w³¹czona zostaje 
optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa 
detektora. Alarm za³¹czony jest przy stê¿eniu 
przekraczaj¹cym 0,005% CO po czasie ekspozycji 
ponad 60 min. lub przy stê¿eniu 0,01% po czasie 10 
min. lub przy stê¿eniu 0,03% w ci¹gu 3 min. (zgodnie 
z europejsk¹ norm¹ PN-EN 50291) 

Detektor DK-1 jest przeznaczony  
do ci¹g³ej kontroli obecnoœci gazu ziemnego lub 
mieszaniny propan-butan w pomieszczeniach 
zamkniêtych, zagro¿onych emisj¹ tych gazów. 
Detektor dokonuje ci¹g³ego pomiaru stê¿enia gazu  
w otaczaj¹cym powietrzu. Z chwil¹ przekroczenia œciœle 
okreœlonej wartoœci stê¿enia gazu wynosz¹cej 15% 
Dolnej Granicy Wybuchowoœci (czyli przy stê¿eniu ok. 
7-krotnie mniejszym ni¿ to, przy którym gaz mo¿e 
wybuchn¹æ), w³¹czona zostaje optyczna, a po up³ywie 
25 sek. tak¿e akustyczna sygnalizacja alarmowa 
detektora. Detektor spe³nia wymagania europejskiej 
normy PN-EN 50194. 
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DK-2 
(tlenek wêgla + gaz wybuchowy) 

Dwugazowy detektor  DK-2 jest przeznaczony do ci¹g³ej, jednoczesnej kontroli tlenku wêgla i gazu ziemnego 
(lub propan-butan) w pomieszczeniach z urz¹dzeniami spalaj¹cymi paliwa gazowe. 
Reakcja na tlenek wêgla - jak dla DDCO-N. 
Próg alarmowy dla gazu wybuchowego - 15% Dolnej Granicy Wybuchowoœci. 

 

 Obszar zastosowañ 
DDCO-N DK-1 

£AZIENKI i KUCHNIE wyposa¿one  
w gazowe podgrzewacze wody 

Domowe kot³ownie z piecami opalanymi gazem 
ziemnym  
lub propan-butanem 

Domowe KOT£OWNIE z piecami opalanymi wêglem lub 
koksem 

Kuchnie i ³azienki wyposa¿one  
w kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody 

Pomieszczenia z kominkiem Pomieszczenia, w których znajduj¹  
siê urz¹dzenia gazowe np. liczniki, butle, zbiorniki, 
przewody 

Gara¿e oraz pomieszczenia bezpoœrednio do nich 
przyleg³e 

Gara¿e dla samochodów z instalacj¹ gazow¹ 

Pomieszczenia ogrzewane ciep³ym powietrzem Szkolne pracownie fizyko-chemiczne 

 

£AZIENKI i KUCHNIE z gazowymi podgrzewaczami wody (z otwart¹ komor¹ spalania) 

GARA¯E dla samochodów z instalacj¹ gazow¹ 

pomieszczenia ogrzewane przenoœnymi piecykami gazowymi 

kot³ownie gazowe (bez czujnika wyp³ywu spalin) 

 

Teksty i zdjêcia pochodz¹ z materia³ów informacyjnych firmy GAZEX.

Logo Gazex jest zastrze¿onym znakiem towarowym i jego powielanie lub kopiowanie w czêœci lub ca³oœci bez zgody przedsiêbiorstwa Gazex jest zabronione.

DK-2


	Strona 1
	Strona 2

