
Detektor oxidu uhelnatého CTW-01 
 
 
Testován v Polsku – certifikát funkčnosti 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
• Napájení: 3 x baterie 1.5 V typ: AA 
• Typ detektoru: elektrochemický 
• Spotřeba elektřiny v pohotovostním režimu: 20 mA 
• Spotřeba elektřiny během vysílání výstražného signálu: 30 mA 
• Hladina zvuku: 85 dB 
• Optická výstražná signalizace 
• Zobrazení koncentrace CO na LCD displeji 
• Certifikovaná citlivost detekce oxidu uhelnatého: 300 ppm v době kratší než 3 minuty 
• Třída ochrany III 
• Míra ochrany IP 20 
• Pracuje v rozmezí teploty od 0 °C do 40 °C 
•  Pracuje v rozmezí vlhkosti od 20 % do 90 % RH 
• Rozměry [mm]: 33 x 110 x 35 
 
 
INSTALACE 
• Senzory instalujte poblíž místností, které jsou zvlášť vystaveny možnému vlivu oxidu uhelnatého, který 
vzniká při spalování takových hmot jako plyn, dřevo, uhlí. Abychom se vyhnuli falešnému poplachu, je 
třeba udržovat alespoň dvoumetrový odstup od možných zdrojů oxidu uhelnatého. 
• Detektory instalujte ve výšce asi 150 cm od podlahy 
• Pro zajištění optimální ochrany instalujte detektory také v uzavřených místnostech, v nichž obyvatelé 
domu pobývají delší dobu, zejména v ložnicích. Ve vícepodlažních budovách doporučujeme instalovat 
alespoň po jednom detektoru na každém poschodí. 
• Tyto detektory nemontujte v tzv. mrtvých bodech (např. výklencích schovaných za nábytkem nebo 
záclonami, na střešním hřebeni atd.), jakož i tam, kde bude jeho činnost ovlivněna přílivem čerstvého 
vzduchu (např. poblíž dveří, oken, ventilačních mřížek, ventilátorů). Tyto detektory neinstalujte ani v 
místech, která jsou zvlášť vystavena působení prachu, nečistot, aerosolu a domácích chemikálií, které 
mohou detektor trvale poškodit. 
 
K instalaci zařízení je třeba: 
• demontovat zadní část krytu jeho otočením ve směru proti chodu hodinových ručiček, a uvolnit tak 
úchytky, 
• zkontrolovat správné vložení baterií, případně vložit nové (3 baterie typu AA), 
• přišroubovat zadní část krytu ke stěně pomocí šroubů, které jsou součástí sady, následně pak na něj 
namontovat zařízení jeho otočením ve směru hodinových ručiček až úchytky zapadnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNKCE 
První uvedení do provozu 
Po vložení baterií se zařízení zapne, začne svítit LCD displej a červená dioda a zároveň jednou zazní 
zvukový signál. Poté stiskněte tlačítko „TEST”, které spustí testovací proceduru. Po úspěšném ukončení 
testovací procedury zařízení zapne LCD displej a změní režim na běžný signalizovaný blikáním zelené 
diody každých 10 sek. 
Testování 
Po stisknutí tlačítka TEST zahájí zařízení proces prozkoušení senzoru. Displej pak zobrazuje „000”, 
každých 5 sek. několikrát zazní zvukový signál a rozsvítí se červená dioda. Asi po 30 sek. by se zařízení 
mělo vrátit k běžnému režimu, signalizovanému vypnutím LCD displeje a blikáním zelené diody každých 
10 sek. Znamená to, že testovací procedura byla úspěšně ukončena. Doporučujeme takto testovat 
zařízení jednou měsíčně. 
Výstražný signál 
V okamžiku kdy detektor odhalí nebezpečnou koncentraci oxidu uhelnatého, zařízení zapne displej 
zobrazující koncentraci oxidu uhelnatého, zazní výstražný signál, který se opakuje každých 5 sek., a 
začne blikat červená dioda. Jakmile se spustí výstražný signál, okamžitě provětrejte místnost a ihned ji 
opusťte. Informujte také příslušné orgány, aby mohla být zjištěna příčina vzniku nadměrné koncentrace 
oxidu uhelnatého. 
Funkce ztlumení výstražného signálu 
V okamžiku kdy se výstražný signál zapne, se stlačením tlačítka TEST ztlumí zvuk na několik minut. 
Bude-li se v této době nebezpečná hladina oxidu uhelnatého stále udržovat, alarm se opět zapne. 
Signalizace vybité baterie 
Když se baterie začíná vybíjet, objeví se na displeji „Lb” a bude vysílán jednotlivý zvukový signál spolu s 
blikající červenou diodou každých 20 sek. Znamená to, že je třeba co nejdříve vyměnit baterie. 
Signalizace poruchy za řízení 
Zařízení je vybaveno autodiagnostickým systémem, který v okamžiku odhalení poruchy senzoru zobrazí 
na displeji „Err”, dvakrát zazní signál a bude blikat žlutá dioda. Alarm se bude opakovat každých 5 sek. Při 
poruše zařízení nutně kontaktujte servis. 
Signalizace opot řebení elektrochemického detektoru 
Po překročení životnosti elektrochemického detektoru se na displeji objeví nápis „End”, třikrát zazní 
zvukový signál každých 50 sek. a bliká žlutá dioda. Znamená to konec životnosti detektoru a nutnost jeho 
výměny za nový. 
 
Oxid (kysličník) uhelnatý, je vysoce toxický plyn, bezbarvý a bez zápachu, snadno se rozptyluje ve 
vzduchu. Vzniká jako produkt nedokonalého spalování takových hmot jako dřevo, olej, plyn, benzín, nafta, 
propan, uhlí, ropa. Nedokonalé spalování je způsobeno nedostatkem kyslíku, který je pro dokonalé hoření 
nezbytný. Může to vyplývat z nedostatečného přívodu čerstvého vzduchu (zvenčí) do zařízení, v němž 
dochází ke spalování, nebo z důvodu znečištění či špatné regulace plynového hořáku, jakož i uzavření 
ohniště ve sporáku nebo kamnech v kuchyni příliš brzy. Příčinami nahromadění oxidu uhelnatého mohou 
být také ucpané komíny a větrací šachty. Je to zvláště nebezpečné v bytech, v nichž jsou okna 
neprodyšně uzavřena nebo utěsněna v zimním období. Nebezpečí otravy kouřem vyplývá ze skutečnosti, 
že oxid uhelnatý je plyn člověkem nezjistitelný, protože je bezbarvý a bez zápachu. Dostává se do 
organizmu přes dýchací soustavu, dále je vstřebáván a dostává se do krevního oběhu. V dýchací 
soustavě člověka se oxid uhelnatý váže s hemoglobinem 210krát rychleji než kyslík a zamezuje příliv 
kyslíku do organismu. Vážně to ohrožuje zdraví a život člověka. Znemožňuje správné rozšiřování kyslíku 
v krvi a způsobuje poškození mozku a jiných orgánů. Následkem prudké otravy může být trvalé poškození 
centrálního nervového systému, selhání věnčitých tepen a infarkt myokardu nebo i smrt. Proto je tak 
důležité instalovat detektory oxidu uhelnatého v obytných prostorách a pravidelně kontrolovat zařízení 
vytvářející oxid uhelnatý (kamna, kotly, plynové ohřívače vody atd.) a kontrolovat propustnost větracích 
šachet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zaznamenáte-li výstražný signál, 
- okamžitě provětrejte danou místnost - otevřete okna a dveře, 
- okamžitě opusťte místnost, 
- přestože výstražný signál pominul, je nutné zjistit jeho příčinu kontrolou stavu a propustnosti větracích 
šachet a stavu topných zařízení, případně informovat příslušné orgány (např. hasiče, plynárnu) - pokud se 
vyskytly příznaky otravy (bolesti hlavy a závratě, nevolnost) u kohokoliv z obyvatel domu, neprodleně 
zavolejte záchrannou službu. 
 
 
Údržba a pokyny k provozování 
- pravidelně čistěte zařízení, chraňte před usazením prachu v místě přístupu vzduchu do senzoru 
- instalujte zařízení v místech, která splňují teplotní a vlhkostní podmínky, 
- nenatírejte zařízení barvou při malování stěn, 
- nerozprašujte čisticí prostředky přímo na zařízení, 
- zabraňte zaplavení senzoru, 
- instalujte detektory podle návodu, 
- bezpodmínečně vyměňte senzor za nový, jakmile zjistíte, že jeho životnost je u konce. 
 
 
Mějte na paměti, že detektory oxidu uhelnatého podstatně zvyšují bezpečnost, nedávají však 
100% jistotu, že bude odhalen otravný kouř, a to s ohledem na možnou poruchu, vybití baterie a vliv 
vnějších činitelů na detektor. Je proto nutné pravidelně kontrolovat nezávadnost samotných 
senzorů (podle tohoto návodu) a topných instalací (kamna, sporáky atd.), jakož i propustnost 
ventilačních systémů a komínů v dané místnosti, a tím minimalizovat riziko výskytu 
nebezpečné hladiny oxidu uhelnatého ve vzduchu. 
 
 
Oxid (kysličník) uhelnatý, je vysoce toxický plyn, bezbarvý a bez zápachu, snadno se rozptyluje 

ve vzduchu. Vzniká jako produkt nedokonalého spalování takových hmot jako dřevo, olej, plyn, benzín, 
nafta, propan, uhlí, ropa. Protože je tento plyn bezbarvý a bez zápachu, je důležité včasné odhalení 
nebezpečné koncentrace otravného kouře v interiérech, v nichž pobýváme. Neexistuje přesně určená 
hodnota nebezpečné koncentrace oxidu uhelnatého, protože je závislá na době, v jaké člověk pobývá v 
daném prostředí. Norma uvádí, že při koncentraci oxidu uhelnatého na úrovni 300 ppm by čidlo mělo 
reagovat do tří minut. 
 
VLASTNOSTI: 
• testován v Polsku, certifikát účinné detekce koncentrace 300 ppm do tří minut 
• elektrochemický detektor 
• LCD displej zobrazující aktuální úroveň koncentrace otravného kouře a informační komunikáty 
• napájení bateriemi 
• optická signalizace 
• zvuková signalizace (85 dB) 
• signalizace vybité baterie  
• signalizace poškozeného senzoru 
 
Před instalací senzoru se dobře seznamte s návodem uvnitř. 
 


