
Instrukcja obsługi 

CZUJNIK GAZU LPG METAN PROPAN 

BUTAN DETEKTOR 3w1 

 
 

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z 

niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej, dopóki produkt jest używany. Zawiera 

ona ważne informacje dotyczące działania produktu. Sprzedawca nie odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu lub użytkowania 

produktu. 

Czujnik ten przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem 

występowania w nich gazu ziemnego (LNG), metanu, propanu, butanu i mieszaniny 

propan-butan (LPG). Zasilany jest sieciowo. 

Obszary zastosowań 

Produkt przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniach wyposażonych w kuchnie 

gazowe, kotłownie z piecami na gaz ziemny lub propan-butan, w pomieszczeniach, 



gdzie znajdują się urządzenia gazowe takie jak liczniki, przewody i butle, a także w 

garażach, gdzie parkują samochody z instalacją gazową. 

Ważne informacje dotyczące właściwości gazów 

Metan, gaz ziemny (LNG): 

• Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Jest bezbarwny, bezwonny i 

łatwopalny. Pali się bezbarwnym płomieniem. Tworzy z powietrzem 

mieszaniny wybuchowe. Jest lżejszy od powietrza, więc gromadzi się w 

górnych partiach pomieszczenia. 

Propan, butan, propan-butan (LPG): 

• Propan jest bezbarwnym i skrajnie łatwopalnym gazem o charakterystycznym 

zapachu. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest cięższy od 

powietrza, więc gromadzi się w dolnych partiach pomieszczenia.  

Miejsce montażu 

Czujnik należy zamontować na wewnętrznej ścianie budynku, w miejscu gdzie 

temperatura znajduje się w zakresie 0-50°C. Wilgotność powietrza nie może 

przekraczać 95%. Miejsce montażu należy ustalić na podstawie określenia rodzaju 

gazu, jaki ma być wykrywany. Czujnik należy umieścić tak, aby sygnał alarmowy był 

słyszalny w sypialniach i innych pomieszczeniach budynku.  

W przypadku gazu ziemnego czujnik należy umieścić 15-30 cm poniżej sufitu, w 

odległości (mierzonej w poziomie) od potencjalnego źródła wycieku nie większej niż 6 

metrów. Czujnik powinien znajdować się powyżej górnej linii najwyższego okna.  

W przypadku gazu płynnego czujnik należy umieścić 15-30 cm powyżej podłogi, w 

odległości (mierzonej w poziomie) od potencjalnego źródła wycieku nie większej niż 4 

metry. Czujnika nie należy montować w pobliżu wyjść. 

Miejsca, w których nie należy montować czujnika 

• W pobliżu okien, drzwi, wentylatorów, klimatyzatorów i innych urządzeń 

wymuszających przepływ powietrza. 

• W miejscach o wysokim natężeniu kurzu i brudu, gdyż mogą one zakłócać 

prawidłową pracę czujnika. 

• W miejscach, gdzie temperatura wykracza poza zakres 0-50°C. 

• W miejscach o wilgotności powietrza przekraczającej 95%. 

• Bezpośrednio nad kuchenką gazową lub zlewem. 

• Na zewnątrz budynków. 

• W miejscach, gdzie mogą zostać zasłonięte przez meble lub zasłony. 

• W pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektryczne lub magnetyczne. 

 

 

 

 



Praca czujnika może być zakłócona przez środki używane do prania i mycia, środki na 

bazie parafiny, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, farby, kleje, opary benzyny i niektóre 

środki czyszczące. Czujnik należy umieścić jak najdalej od miejsca przechowywania 

tych materiałów. 

 

Sprawdzanie pracy czujnika 

Należy regularnie sprawdzać stan czujnika. Można to zrobić za pomocą zapalniczki. 

Należy umieścić ją w odległości około 10 cm od czujnika i nacisnąć przycisk 

odpowiadający za uwolnienie gazu. Należy pamiętać aby nie zapalać zapalniczki. Po 

kilku sekundach powinien uruchomić się alarm. Oznacza to, że czujnik funkcjonuje 

prawidłowo. W przypadku, gdy alarm nie uruchomi się, czujnik należy naprawić lub 

wymienić na nowy. Nie należy dokonywać napraw czujnika samemu.  

 

Postępowanie po uruchomieniu się alarmu 

Należy nie panikować i zachować spokój. Uruchomienie się alarmu nie jest związane 

z bezpośrednim zagrożeniem życia, ale nie można go lekceważyć. 

Gdy usłyszysz alarm, należy wykonać poniższe czynności, niekoniecznie w 

przedstawionej kolejności: 

• Otwórz szeroko drzwi i okna, aby przewietrzyć pomieszczenie.  

• Zgaś wszystkie źródła ognia, takie jak papierosy i świece.  

• Wyłącz urządzenia gazowe znajdujące się w pomieszczeniu.  

• Odetnij dopływ gazu, w przypadku: 

- Gazu ziemnego: zamknij główny zawór. 

- Gazu płynnego: zakręć zawór znajdujący się na butli i wynieś butlę na 

zewnątrz. 

• Poinformuj wszystkie osoby znajdujące się strefie zagrożenia, aby opuściły 

pomieszczenie lub budynek. 

• Nie używaj telefonu w budynku, jeśli istnieje tam podejrzenie obecności gazu. 

• Pamiętaj, aby nie włączać żadnych świateł i innych urządzeń elektrycznych. 

Nawet najmniejsze źródło energii może doprowadzić do wybuchu. 

• Jeśli alarm wciąż trwa po wykonaniu tych czynności, należy skontaktować się z 

pogotowiem gazowym. 

Eksploatacja i konserwacja 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy: 

• Raz w miesiącu za pomocą odkurzacza z miękka przystawką z czujnika usunąć 

kurz. 

• Poinstruować dzieci, aby nie bawiły się czujnikiem.  

• Nie korzystać z detergentów podczas czyszczenia czujnika. 

• Nie rozpylać w pobliżu czujnika żadnych odświeżaczy powietrza, 

dezodorantów, sprayów, farb oraz innych aerozoli.  

• Nie malować i nie lakierować obudowy urządzenia. Może to zakłócić całkowicie 

przepływ powietrza i działanie sensora. 



Dane techniczne 

• Wykrywane gazy: gaz ziemny (LNG), metan, propan, butan, mieszanina 

propan-butan (LPG) 

• Próg alarmowy: od 2500PPM (+-1500PPM) 

• Sygnalizacja alarmowa: Akustyczna, sygnał o natężeniu dźwięku 85dB 

• Tryb pracy: ciągły 

• Temperatura pracy: 0-50°C 

• Maksymalna wilgotność powietrza: 95% 

• Zasilanie: sieciowe AC230V/50Hz 

 


