
Czujnik tlenku węgla (czadu)  
HSIO17007  

Specyfikacja 
1.Napięcie zasilające 3V DC (CR132A bateria) 

2. Pobór prądu w czasie czuwania poniżej 20uA 

3. Pobór prądu w czasie alarmu poniżej 60mA 

4. Sieć ZigBee AdHoc 

5. Czułość alarmu 
stężenie tlenku węgla 30ppm alarm włączy się w przeciągu 120 minut  
stężenie tlenku węgla 50 ppm alarm włączy się w przeciągu 60-90 minut 

stężenie tlenku węgla 100 ppm alarm włączy się w przeciągu 10-40 minut 

stężenie tlenku węgla 300 ppm alarm włączy się w przeciągu 3 minut

6. Głośność powyżej 85dB/1m 
7. Zasięg komunikacji z centralką do 70 metrów w wolnej przestrzeni 
8. Temperatura pracy -10 stopni do +50 stopni 9. Maksymalna wilgotność poniżej 95%RH 
10. Wymiary urządzenia 60*60*49.2mm 
11. Zasięg czujnika 6 metrów 


Informacje dotyczące użytkowania 
1.Ten produkt nie może być używany do wykrywania wszelkiego rodzaju gazów. 
2. W celu poprawnego działania produkt powinien być czyszczony przynajmniej raz w miesiącu 
(szczoteczką lub delikatnie odkurzaczem) 
3. Nie używaj środków czyszczących, lub nasiąkniętych ścierek, unikaj rozpylania odświeżaczy, 
lakierów, farb olejnych i innych aerozoli w pobliżu czujnika. 
4. Trwałość czujnika wynosi 5 lat. Należy go bezwzględnie wymienić po 5 latach lub jeśli wykryto 
nieprawidłowe działanie. Żywotność baterii wynosi nie więcej jak 3 lata i może ulec skróceniu ze 
względu na warunki jak wilgotność, temperatura. 
5. W przypadku alarmu zachowaj szczególną ostrożność.Jeśli to możliwe wyłącz wszelkie 
urządzenia mogące emitować czad i przewietrz pomieszczenie. 
W uzasadnionych przypadkach dokonaj ewakuacji wszystkich osób z zagrożonych pomieszczeń i 
zgłoś zdarzenie do odpowiednich służb. 
6. Stosowanie czujnika nie może stanowić jedynej ochrony przeciw pożarowej użytkownik 
powinien być świadomy działań prewencyjnych i zagrożeń. 

7. Reakcje organizmu na stężenie tlenku węgla:

1) ~ 100 ppm Lekki ból głowy, wypieki (nieokreślony czas narażenia) 
2) 200–300 ppm Ból głowy (czas narażenia 5–6 godz.) 
3) 400–600 ppm Silny ból głowy, osłabienie, zawroty głowy, nudności, wymioty (czas narażenia 4–
5 godz.) 
4) 1,100–1,500 ppm Przyspieszone tętno i oddech, omdlenie (zasłabnięcie), śpiączka, przerywane 
ataki drgawek (czas narażenia 4–5 godz.) 
5) 5,000–10,000 ppm Słabe tętno, płytki oddech/zatrzymanie oddychania, śmierć (czas narażenia 
1–2 minuty)




Instalacja 
1. Zainstaluj czujnik w pomieszczeniach narażonych na wydobywanie się tlenku gazu jak również 

w sypialnie i pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie. 2. Uważaj aby nie uszkodzić czujnika, 
trzymaj z dala od wilgoci, wysokiego napięcia, silnego pola magnetycznego, dzieci i osób 
nieuprawnionych. 


2. Uważaj aby nie uszkodzić czujnika, trzymaj z dala od wilgoci, wysokiego napięcia, silnego 
pola magnetycznego, dzieci i osób nieuprawnionych. 


3. Unikaj instalowania w pobliżu miejsc gdzie może dojść do zgłoszenia fałszywego alarmu jak 
blisko kominów, w garażach itp. 
Nie instaluj w miejscach brudnych, zakurzonych lub zatłuszczonych. Oleje, kurz lub środki 
chemiczne mogą uszkodzić czujnik i spowodować jego nieprawidłowe działanie. 


4. Czujnik może być zamontowany na ścianie na wysokości około 1,5 metra nie dalej niż 6 
metrów od potencjalnego źródła tlenku węgla. 


Wskazania diody led urządzeń  
Test - dioda mruga 4 razy przez 10 sekund, kolor diody czerwony, sygnał alarmowy 4 razy  
Wzbudzenie - dioda mruga na przemiennie żółty, zielony czerwony, pojedyńczy sygnał alarmowy  
Błąd - dioda mruga dwukrotnie, kolor diody żółty, podwójny sygnał przez 10 sekund  
Słaba bateria - dioda mrugnie raz, kolor diody żółty, pojedyńczy sygnał co 10 sekund 

Bardzo słaba bateria - dioda świeci się na stałe, kolor diody żółty, pojedyńczy sygnał co 10 
sekund 

Czujnik przeterminowany - dioda mruga dwa razy, kolor diody żółty, podwójny sygnał alarmu co 
10 sekund 

ALARM - dioda świeci na stałe, kolor diody czerwony, przerywany sygnał alarmu 


Przygotował

Jarek Sadkowski

Piri sp. Z o.o

 


