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Gázérzékelők lakossági célokra I. rész
Bár a fűtési szezon már a végéhez közeledik, mégsem haszontalan beszerezni lakásunkba, garázsunkba, pincénkbe valamilyen 

mérgezőgáz, elsősorban szénmonoxid (CO) érzékelőt. Éppen ezért e havi online harsonánkban  a Promatt Kft termékpalettáján 
megjelent új lakossági gázérzékelők körébe nyújtunk rövid betekintést.

promatt_harsonpromatt_harson   @@   line.huline.hu

CO érzékelők
Elöljáróban azért tisztázzuk, mi is az a szénmonoxid, és miért olyan veszélyes? A szénmonoxid a szénhidrogének tökéletlen 

égésekor keletkező színtelen, szagtalan, a levegővel közel azonos sűrűségű mérgező gáz. Veszélyessége abban rejlik, hogy az 
emberi érzékszerveknek „láthatatlan”, belélegezve a vérben oxigénszállító kapacitást köt le, melynek következménye a fejfájás, 
szédülés, végső esetben a „belső fulladás”, halál. A CO mérgezés súlyossága egyenesen arányos a belégzett szénmonoxid 
koncentrációjával és a belégzés időtartamával. A szénmonoxid koncentráció mértékegysége a ppm (=0,0001 tf%).

SF350EN

Hova és miért célszerű gázérzékelőt telepíteni? Olyan helyen ajánlott a CO érzékelő használata otthonunkban, ahol a mérgező 
gáz előfordulhat vagy keletkezhet: fa, szén, olaj, gáz stb. üzemű tüzelő- és fűtőberendezések helyiségében, zárt autógarázsban. 
Miért? Mert jelentős szénmonoxid fejlődést eredményezhet a tüzelő- és fűtőberendezések működési hibája (pl. gázfűtő készülék 
porral telítődése), évenkénti karbantartásának elmaradása, a kémény eltömődése vagy a helyiség megfelelő természetes 
szellőzésének hiánya (nyílások helytelen elhelyezése, eltakarása).

Lakásunk adottságainak megfelelően többféle típusú CO érzékelő közül választhatunk. Általánosságban elmondható, hogy 
felszerelésük és üzembe helyezésük szakértelmet különösképp nem igényel, bekapcsolást követően a gázérzékelők működésre 
készek. A beépített tesztelési lehetőséggel naponta meggyőződhetünk az eszközök üzemképességéről, LED-jeik és belső 
hangjelzőjük (~85dB) működéséről. Ha a szénmonoxid érzékelő környezetében a mérgező gáz koncentráció veszélyes mértéket 
(mérgező dózist) ér el, az eszköz hang- és fényjelzést ad, illetve aktiválja relékimenetét (ha be van építve). Normál használat 
mellett a CO érzékelők 5 évig működőképesek maradnak, eközben különösebb karbantartást nem igényelnek.

További részletes információt természetesen telephelyünkön és nemsokára a megújult 
internetes honlapunkon kaphat a gázérzékelőkről és minden egyébről.

Árváltozás
Önhibánkon kívül sajnos megváltozott a Druckluft sűrített 
levegős palackok ára, így a februárban kiadott árlistánkban rosszul 
szerepel. Emellett még az ABF-1 szerelődoboznak is kétféle ára van 
az árlistában, most ezt is tisztázzuk:

Műszaki adatok SF350EN SF340x
Érzékelt gáz szén-monoxid
Érzékelő elem elektrokémiai cella
Riasztásjelzés piros LED + hangjelzés
Riasztási szintek 50ppm    50-90 perc között 150ppm  10-30 perc között
(dózisok) 100ppm  10-10 perc között 350ppm  6 perc alatt

300ppm  3 perc alatt
Működési hőmérséklet -10°C - +40°C -5°C - +40°C
Élettartam 5 év
Tápellátás típusa 4,5V-os elem

Elem élettartama 5 nap riasztásban
Méret 110 x 76 x 34 mm 170 x 110 x 65 mm

240VAC (SF340E/F); 
12/24VDC (SF340J)

Druckluft 300ml 1.340Ft +Áfa
Druckluft 500ml 1.800Ft +Áfa
ABF-1 fali szerelődoboz 17.500Ft + Áfa

Az egyes modellek közötti eltérés a tápellátásuk típusától és egyéb többletszolgáltatásukból adódik:
az SF350EN  típusú érzékelő beépített 4,5V-os elemről önállóan működik, ezért a legáltalánosabban használható minden 
lakásban;
az SF340J  típusú érzékelő az otthonunkban telepített riasztó- vagy tűzjelző központról kaphatja 12 vagy 24V-os 
tápfeszültségét, a központhoz illesztése pedig beépített relékimenetével oldható meg;

Telepítési tudnivalók:
huzamosabb emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben (hálószoba, nappali), melyekben nem üzemel semmilyen CO 
veszélyforrást jelentő tüzelő- vagy fűtőberendezés, a gázérzékelőt belégzési magasságba (50-70cm illetve 150-160cm) kell 
felszerelni;
működő tüzelő- vagy fűtőberendezés helyiségében a lehetséges CO forrásoktól legalább 2 méterre, a nyílászárók beépítési 
szintje felett, a mennyezettől legalább 15 cm-re kell felszerelni.

az SF340E és SF340F típusú érzékelők közvetlenül a 
230V-os hálózatról táplálhatók, így ezek is széles 
körben alkalmazhatók;
.

az SF340F és SF340J modellek beépíett, követő 
működésű relékimenettel rendelkeznek, mellyel 
egyszerű, helyi vezérléseket végezhetünk, úgymint: 
elszívó ventillátor indítása, a jelzés riasztóközponthoz 
illesztése. Ugyanezek az eszközök 
párhuzamosíthatók is egymással: megfelelő 
pontjaikat összekötve az egyik érzékelő riasztásakor a 
másik érzékelő(k) hangjelzője is megszólal, 
relékimenete is aktiválódik (max. 20db köthető össze);
.

SF340M: az SF340 érzékelő családhoz külön kapható 
csere egység, mely magába foglal egy új 
elektrokémiai cellás szenzort, egy hangjelzőt és egy 
tartóselemet, így meghibásodás vagy elhasználódás 
esetén nem kell az egész érzékelőt cserélni.

A választék:

SF340E

12.800 Ft + Áfa 19.300 Ft + Áfa

folytatjuk...

©
P
R
O
M

A
T
T
 K

ft


