
Detektor oxidu uhelnatého CTW-02 
 
Testován v Polsku – certifikát funkčnosti 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
• Napájení: 230 V AC 
• Typ detektoru: polovodičový 
• Spotřeba energie asi 2 W 
• Hladina zvuku: 85 dB 
• Optická výstražná signalizace 
• Certifikovaná citlivost detekce oxidu uhelnatého: 300 ppm v době kratší než 3 minuty 
• Třída ochrany II 
• Míra ochrany IP20 
• Pracuje v rozmezí teploty od 0 °C do 45°C 
• Pracuje v rozmezí vlhkosti od 10 % do 95 % RH 
• Rozměry [mm]: 110 x 40 x 70 
 
 
INSTALACE 
• Senzory instalujte poblíž místností, které jsou zvlášť vystaveny na přítomnost oxidu uhelnatého, který 
vzniká při spalování takových látek 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 nelze montovat v tzv. mrtvých bodech (např. výklencích schovaných za nábytkem nebo 
za záclonami), jakož i tam, kde činnost detektoru bude narušena přílivem čerstvého vzduchu (např. poblíž 
dveří, oken, ventilačních mřížek, ventilátorů). Tyto detektory neumisťujte ani v místech s možným 
výskytem prachu nečistot, aerosolu a domácích chemikálií, jež mohou detektor trvale poškodit. 
 
 
FUNKCE 
První uvedení do provozu  
Po připojení napájení se rozsvítí zelená dioda a střídavě bude blikat dioda červená a žlutá. Znamená to, 
že se zařízení nahřívá, což může trvat až 10 min. Po nahřátí bude svítit už jen zelená dioda informující o 
práci zařízení v běžném režimu. Pokud bylo zařízení 3 měsíce neaktivní, může rozehřívací proces trvat 
podstatně déle (i kolem patnácti minut). 
Testování  
Po stisknutí tlačítka TEST zahájí zařízení proces prozkoušení senzoru. Zazní zvukový signál a rozsvítí se 
červená dioda. Po ukončení testu se rozsvítí zelená dioda a zařízení se vrátí k práci v běžném režimu. 
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, zazní výstražný signál a 
začne blikat červená dioda. Jakmile se spustí výstražný signál, okamžitě provětrejte předmětnou místnost 
a ihned ji opusťte. Informujte také příslušné orgány, aby mohla být zjištěna příčina vzniku nadměrné 
koncentrace oxidu uhelnatého. 
Signalizace poruchy za řízení 
Zařízení je vybaveno autodiagnostickým systémem, který v okamžiku zjištění poruchy detektoru spustí 
zvukový signál začne blikat žlutá dioda. Zjistíte-li poruchu na zařízení, nutně se obraťte na servis nebo 
detektor vyměňte za nový, protože jeho životnost je ukončena. 



 
 
 
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. Nebezpečnou hladinu oxidu uhelnatého 
určit nelze, protože je závislá na tom, jak dlouho pobývá člověk 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 
• polovodičový senzor 
• napájení ze sítě 230 V AC 
• optická signalizace 
• zvuková signalizace (85 dB) 
• signalizace poškozeného senzoru (autodiagnostika) 
 
 
Před instalací senzoru se dobře seznamte s návodem uvnitř. 
 


