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Domowy detektor tlenku w´gla (czadu). Sterowany mikroprocesorem.
Mo˚liwoÊç wspó∏pracy z wieloma urzàdzeniami. Zgodny z PN-EN 50291.
Dost´pne wersje:
...s – z wyjÊciem do przy∏àczenia dodatkowej syreny
...P – z wyjÊciem stykowym do sterowania wentylatorem, systemem alarmowym
...A – zasilanie 12V=
...Zsw – wyjÊcie impulsowe do sterowania zaworami odcinajàcymi, do syreny, wej. opto-izolowane
Mo˚liwe sà kombinacje ró˚nych rodzajów wyjÊç.
Domowy detektor gazu ziemnego lub propan-butanu. Sterwany mikroprocesorem. Mo˚liwoÊç wspó∏pracy z wieloma urzàdzeniami. Zgodny z PN-EN 50194.
Dost´pne wersje: ...s, ...P, ...A, ...Zsw – jak dla DDCO-N.
Domowy dwugazowy detektor tlenku w´gla i gazu ziemnego
(lub propan-butanu). Sterwany mikroprocesorem. Mo˚liwoÊç wspó∏pracy
z wieloma urzàdzeniami. Zgodny z PN-EN 50291 oraz PN-EN 50194.
Dost´pne wersje: ...s, ...P, ...A, ...Zsw – jak dla DDCO-N.
Wszystkie detektory domowe obj´te sà 3 LETNIÑ GWARANCJÑ !

PRZEZNACZENIE
DDCO-N (tlenek w´gla)

DK-1.N

Detektor DDCO jest przeznaczony do ciàg∏ej kontroli obecnoÊci tlenku w´gla (czadu) w pomieszczeniach zagro˚onych emisjà tego gazu. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze st´˚enia CO
w otaczajàcym powietrzu. Po przekroczeniu
okreÊlonej wartoÊci st´˚enia CO i czasu
ekspozycji, w∏àczona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora. Alarm
za∏àczany jest przy st´˚eniu przekraczajàcym
0,005% CO po czasie ekspozycji ponad 60 min
lub przy st´˚eniu 0,01% po czasie 10 min lub
przy st´˚eniu 0,03% w ciàgu 3 min.

(gaz ziemny lub propan butan)

Detektor DK-1 jest przeznaczony do ciàg∏ej kontroli obecnoÊci gazu ziemnego lub mieszaniny propan-butan w pomieszczeniach zamkni´tych, zagro˚onych emisjà tych gazów. Detektor dokonuje
ciàg∏ego pomiaru st´˚enia gazu w otaczajàcym
powietrzu. Z chwilà przekroczenia ÊciÊle okreÊlonej wartoÊci st´˚enia gazu wynoszàcej ok 15%
Dolnej Granicy WybuchowoÊci (czyli przy st´˚eniu
ok. 7-krotnie mniejszym ni˚ to, przy którym gaz
mo˚e wybuchnàç), w∏àczona zostaje optyczna,
a po up∏ywie 25 sek. tak˚e akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora.

DK-2.N

(tlenek w´gla + gaz wybuchowy)

Dwugazowy detektor DK-2.N jest przeznaczony
do ciàg∏ej, jednoczesnej kontroli tlenku w´gla
i gazu ziemnego (lub propan-butanu) w pomieszczeniach z urzàdzeniami spalajàcymi paliwa
gazowe.
Reakcja na tlenek w´gla – jak dla DDCO-N.
Próg alarmowy dla gazu wybuchowego – 15%
Dolnej Granicy WybuchowoÊci.

OBSZAR ZASTOSOWA¡
DDCO-N

q ∑AZIENKI i KUCHNIE z gazowymi podgrzewaczami wody (z otwartà komorà spalania)
q domowe KOT∑OWNIE z piecami opalanymi
w´glem lub koksem
q pomieszczenia z KOMINKIEM
q przydomowe GARA˙E i pomieszczenia przyleg∏e
q pomieszczenia ogrzewane przenoÊnymi
piecykami gazowymi
q kot∏ownie gazowe i olejowe (bez czujnika
wyp∏ywu spalin)

DK-1.N

q DOMOWE KOT∑OWNIE z piecami opalanymi
gazem ziemnym lub propan-butanem
q KUCHNIE i ∏azienki wyposa˚one w kuchenki,
piecyki, podgrzewacze wody
q Pomieszczenia, w których znajdujà si´ urzàdzenia gazowe, takie jak: liczniki, butle,
zbiorniki, przewody gazowe
q GARA˙E dla samochodów z instalacjà gazowà
q SZKOLNE pracownie fizyko-chemiczne

DK-2.N

q ∑AZIENKI i KUCHNIE z gazowymi podgrzewaczami wody (z otwartà komorà spalania)
q GARA˙E dla samochodów z instalacjà gazowà
q pomieszczenia ogrzewane przenoÊnymi
piecykami gazowymi
q kot∏ownie gazowe (bez czujnika wyp∏ywu
spalin)

PARAMETRY TECHNICZNE
TYP

DDCO-N

DK-1.N

Napi´cie nominalne zasilania
Rodzaj pracy
Pobór mocy
Temperatura pracy

max. 3W

max. 4W
od 30% do 95% (bez kondensacji)

pó∏przewodnikowy (SnO2) z filtrem w´glowym, prod. japoƒskiej, trwa∏oÊç ok.10 lat

Wykrywane gazy

tlenek w´gla

Cz´stotliwoÊç pomiaru

co 10 sekund

Sterowanie sensora
WartoÊç st´˚enia alarmowego
StabilnoÊç d∏ugoterminowa
Sygnalizacja alarmowa

max. 3W

od 00C do 400C; okresowo (<8h/24h): -100C do +400C

WilgotnoÊç wzgl´dna
Rodzaj sensora gazu

DK-2.N

230V~ (+10/-14 %), 50Hz; wersja ...A: 12V= (±15%)
praca ciàg∏a, dyfuzyjna

pó∏przewodnikowy (SnO2),
jak dla DDCO-N
prod.japoƒskiej, trwa∏oÊç ok. 10 lat
„.../gz”: metan (gaz ziemny)
„.../gz”: CO + metan
„.../pb”: propan, butan, alkohol, metan „.../pb”: CO + propan-butan
pomiar ciàg∏y

co 25 sekund

mikroprocesor, uk∏ad samotestujàcy, sygnalizacja uszkodzenia sensora,
eliminacja fa∏szywych alarmów, przycisk „TEST” (tylko wersja ...A)
min 0,005% CO przez 60–90 minut lub min 0,01% 15% Dolnej Granicy WybuchowoÊci metanu
CO – jak dla DDCO-N oraz
przez 10–40 minut lub >0,03% przez <3 min
lub propan-butanu (50/50%) w powietrzu 15% DGW gazu wybuchowego

±15% / 1 rok, tendencja do wzrostu czu∏oÊci wraz z up∏ywem czasu
optyczna (pulsujàca lampka czerwona LED) oraz akustyczna (wewn´trzna syrena piezoceramiczna)

Nat´˚enie d˝wi´ku syreny

ok. 85 dB – 1m, ton przerywany

Obudowa, wymiary, waga

140 x 85 x 55 mm; obudowa z ABS; stopieƒ ochrony IP42; ok. 0,4 kg

Rys. 8.3 Pod∏àczenie

Rys. 8.2 ∑àczenie detektorów
z urzàdzeniami zewn´trznymi

do systemu antyw∏amaniowego
wersja -AT:
wyjÊcie transoptorowe
12V, max120mA
przycisk „TEST” –
tylko w wersji ...A

wersja -AP:
wyjÊcie stykowe

(polaryzacja
dowolna)
2 x 0,5

wyj. – system alarmowy (wersja ...T)
wej. – inne detektory (wersja ...w)

TEST

zasilanie

(wersja ...s)

(polaryzacja istotna)

+

(polaryzacja dowolna)

lub system alarmowy (wersja ...P)

do wejÊcia
systemu
alarmowego

Na schemacie nie uwzgl´dniono opornika Rch systemu
antyw∏amaniowego, który montuje si´ do zacisków
wyjÊciowych.
Zaciski WYJ. STYKOWE oraz ALARM OPTO sà oddzielone
galwanicznie od obwodów detektora.

Rys. 4.13 Po∏àczenia przewodowe
w Aktywnym Systemie Bezpieczeƒstwa Instalacji Gazowej GX-1

Rys. 8.6 Sterowanie zaworem odcinajàcym
grzybkowym z cewkà zwalniajàcà 230V

Rys. 8.4 Sterowanie elektrozaworem
o dzia∏aniu ciàg∏ym (np. typu ZE)

pod∏àczenie dodatkowych
detektorów (wersja ...P):
∏àczenie równoleg∏e zacisków
COM i NO

zawór grzybkowy

Producent:

GAZEX
ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa
tel: 022 644 25 11
fax: 022 641 23 11
e-mail: gazex@gazex.pl
http: www.gazex.pl

(typu NC – normalnie zamknięty)

Dystrybutor:

DK v 701

(z cewką zwalniającą 12V)

Na schematach nie uwzgl´dniono
standardowego zasilania 230V~ lub 12V=.
Obwód elektryczny detektora ...Zsw
jest oddzielony galwanicznie od pozosta∏ych detektorów.

Numeracja rysunków zgodna z Biuletynem Informacyjnym „Info-GAZEX” nr P12

kolejne detektory

