
CZADU
DETEKTOR

WYKRYWA TLENEK WÊGLA (CZAD)

MAXI/K-CO

Oferowany produkt jest odpowiedzi¹ na du¿e zapotrzebowanie rynku, na urz¹dzenia zapewni-
aj¹ce kontrolê instalacji gazowych, wentylacyjnych oraz pieców centralnego ogrzewania, za-
montowanych w naszych mieszkaniach, domach oraz budynkach u¿ytecznoœci publicznej. 
Urz¹dzenie jest szczególnie poszukiwane przez klientów w okresie jesienno– zimowym. Nasz 
produkt jest w ca³oœci wyprodukowany w POLSCE. Sprawdzany jest laboratoryjnie, 
specjalnymi mieszankami gazów, w celu zagwarantowania pewnoœci zadzia³ania urz¹dzenia w 
momencie pojawienia siê stê¿enia gazu niebezpiecznego dla cz³owieka.

Detektor typu MAXI/K-CO  przeznaczony jest do ci¹g³ego monitorowania obecnoœci tlenku 
wêgla w pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych, zagro¿onych emisj¹ tego gazu. 
Monitorowanie polega na cyklicznym pomiarze stê¿enia CO w otaczaj¹cym  powietrzu. 
Z chwil¹ przekroczenia wartoœci stê¿enia CO ok. 300 ppm tj. 0,03% objêtoœci w powietrzu, 
w³¹czona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa  detektora. Wy³¹czenie alarmu 
nastêpuje automatycznie z chwil¹ obni¿enia siê stê¿enia gazu poni¿ej progu alarmowego. 

Urz¹dzenie jest zgodne z zasadami zawartymi w postanowieniach Dyrektywy EMC 2004/108/WE z 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 82 poz. 556  o kompatybilnoœci   
elektromagnetycznej), Dyrektywy LVD 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie 
zasadniczych wymagañ dla sprzêtu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089), oraz wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 50291.

Deklaracja zgodnoœci oparta na badaniach wykonanych na zgodnoœæ deklarowanych norm w Centrum Badañ i Certyfkacji EMAG oraz Zak³adzie Badañ i Atestacji ZETOM.

PARAMETRY TECHNICZNE

• Napięcie zasilania 230V, 50Hz, pobór mocy 3W
• Temperatura pracy od -10 °C do + 40 °C.
• Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza od 30% do 95%.
• Rodzaj czujnika  - pó³przewodnikowy produkcji japoñskiej, trwa³oœæ 10 lat.
• Wartoœæ stê¿enia progowego ok. 300 ppm.
• Sygnalizacja alarmowa optyczno-akustyczna (dioda czerwona, mem-

brana piezo akustyczna 85 dB).

GWARANCJA

• Producent udziela 36 miesiêcy gwarancji od daty sprzeda¿y.
• W okresie gwarancji wszelkie objête ni¹ naprawy s¹ bezp³atne.
• Producent zobowi¹zuje siê dokonaæ  naprawy w ci¹gu 14 dni roboczych od daty 

otrzymania urz¹dzenia.
• Gwarancja wyd³u¿a siê o czas naprawy gwarancyjnej.
• Napraw gwarancyjnych dokonuje producent.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych lub powsta³ych na skutek 

wadliwego monta¿u, niew³aœciwych warunków eksploatacji oraz czynnoœci obs³ugowych 
niezgodnych z Instrukcj¹ Obs³ugi.
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