
CZY CZUJNIKI TLENKU WĘGLA WYKRYWAJĄ INNE GAZY NIŻ TLENEK WĘGLA? 
Czujnik CO działają w sposób wysoce wybiórczy na tlenek węgla, tzn. nie wykrywają żadnych innych 
gazów. Nie mogą być stosowane jako czujniki dymowe. Pomimo, iż dym zawiera również cząstki 
tlenku węgla, czas aktywacji alarmu CO może być na tyle długi, że pożar rozprzestrzeni się w sposób 
trudny do opanowania. 

 
CZY CZUJNIKI TLENKU WĘGLA MAJĄ NIEOGRANICZONY CZAS DZIAŁNIA? 
Czujniki CO tak, jak każde inne urządzenia z sensorem elektrochemicznym mają ograniczony czas 
działania. W przypadku czujników Kidde po upływie 7 lub 10 lat (w zależności od modelu) od momentu 
zainstalowania baterii, włączy się sygnalizacja informująca o końcu okresu eksploatacyjnego. W takiej 
sytuacji należy niezwłocznie wymienić czujnik, ponieważ nie wykrywa on tlenku węgla. 

 
CZYM NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE CZUJNIKA TLENKU WĘGLA? 

 Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, aby był to markowy produkt produkowany zgodnie z 

obowiązującą w Unii Europejskiej oraz Polsce normą EN50291-1:2010 dla domowych 

wykrywaczy tlenku węgla. Zgodność z normą musi być potwierdzona przez niezależną, 

notyfikowaną jednostkę badawczą. Sama deklaracja wystawiona przez producenta lub 

importera nie jest wystarczająca! 

 Czujnik musi posiadać sygnalizację dźwiękową i świetlną przekroczenia dopuszczalnego progu 

CO. 

 W przypadku czujników z wyświetlaczem LCD, na bieżąco powinien być pokazywany aktualny 

poziom stężenia tlenku węgla. 

 
 
Gdy nie ma tlenku węgla w pomieszczeniu, na panelu LCD powinna być cały czas wyświetlana 
liczba „0”. Jest to dodatkowa informacja dla użytkownika, że baterie nie są rozładowane. 

 Trzeba zwrócić uwagę na okres gwarancji oraz zapoznać się z jej warunkami np. sprawdzić, 

czy gwarancja obejmuje cały czujnik, bądź nie jest uzależniona od dostarczenia do serwisu 

urządzenia w oryginalnym opakowaniu. W przypadku, gdy gwarancja jest dłuższa niż dwa lata 

należy ustalić, kto jest gwarantem – producent, czy dystrybutor / sprzedawca urządzenia. Jeżeli 

gwarantem jest producent, reklamując produkt po upływie dwóch latach od zakupu będziemy 

musieli się liczyć z koniecznością odesłania go do producenta na własny koszt. Jeżeli jego 

siedziba znajduje się poza Polską, koszt ten może przekraczać wartość nowego urządzenia. 

 
W przypadku czujników firmy KIDDE okres gwarancji wynosi odpowiednio: 

 7 lat dla czujników serii 5 model 5CO i 5DCO 

 10 lat dla czujników serii 7 model 7CO i 7DCO oraz czujników serii 10 

model 10LLCO, 10LLDCO i 10SCO 

 
Podstawą reklamacji jest dowód zakupu, a czujnik należy dostarczyć do punktu, w którym go 
zakupiono lub do autoryzowanego serwisu znajdującego się na terenie Polski. 

 
JAK SĄ OZNACZONE CZUJNIKI, KTÓRE SPEŁNIĄ WYMAGANIA NORMY EN50291-
1:2010? 
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Jeżeli czujnik spełnia normę EN50291-1:2010 to na obudowie urządzenia znajduje się znak jednostki 
certyfikującej pod znakiem umieszczona jest informacja wg. której normy czujnik był sprawdzany oraz 
numer certyfikatu.  
Poniżej przykład oznaczenia czujnika tlenku węgla 5DCO spełniającego normę EN 50291-1:2010. 

 
Czujników tlenku węgla nieposiadających takich oznaczeń nie powinno się kupować! 

 
W opisach urządzeń, instrukcjach obsługi, sprzedawcy umieszczają informację, że oferowane przez 
nich czujniki spełniają wymagania normy EN50291-1:2010 lub wystawiają deklarację zgodności z ww. 
normą, pomimo, że urządzenie faktycznie jej NIE SPEŁNIA. 

 

 
Często w opisach urządzeń można, również przeczytać informację,że: "Czujnik jest produkowany 
zgodnie z obowiązującą normą..." lub "Czujnik jest kalibrowany (certyfikowany) zgodnie z 
obowiązującą normą..."  
 
Powyższe sformułowania nie oznaczają, że takie detektory tlenku węgla spełniają wszystkie 
wymagania zawarte w tych normach, przez co mogą wprowadzać potencjalnego nabywcę w błąd. 
Jeżeli urządzenie zostało przebadane przez niezależną jednostkę certyfikującą na jego obudowie 
umieszcza się znak jednostki certyfikującej oraz informację, według jakiej normy było certyfikowane 
(patrz powyżej). 

 
CZY SAMODZIELNIE MOŻNA ZAMOTOWAĆ CZUJNIK TLENKU WĘGLA? 
TAK, czujniki tlenku węgla KIDDE z zasilaniem bateryjnym można zamontować samodzielnie. Przed 
montażem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami. 

 
GDZIE I ILE CZUJNIKÓW TLENKU WĘGLA NALEŻY ZAMONTOWAĆ? 
Czujniki CO powinny być instalowane w / lub blisko sypialni oraz we wszystkich pozostałych 
pomieszczeniach mieszkalnych. Firma Kidde zaleca zainstalowanie detektorów CO na każdej 
kondygnacji budynku. Wybierając miejsca instalacji, należy upewnić się, czy sygnalizację alarmową 
słychać we wszystkich sypialniach. Jeżeli będzie zainstalowany tylko jeden alarm CO należy umieścić 
go blisko sypialni, nie w piwnicy czy też kotłowni.  
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Rekomendowane miejsca montażu czujników tlenku węgla na kondygnacji budynku 

 

 
Jeżeli w budynku będzie znajdował się tylko jeden alarm CO, to należy zainstalować go w pobliżu 
sypialni! W przypadku montażu dodatkowego czujnika należy go umieścić w pomieszczeniu, w którym 
przebywamy najczęściej w ciągu dnia np. w pokoju dziennym. 

 
KTÓRE CZUJNIKI TLENKU WĘGLA SĄ DOPUSZCZONE DO UŻYTKU W 
PRZYCZEPACH KEMPINGOWYCH, KAMPERACH I NA ŁODZIACH? 
W ww. obiektach mogą być użytkowane wyłącznie czujniki tlenku węgla spełniające wymagania 

normy EN50291-2:2010. Są to czujniki o wzmocnionej konstrukcji, odporne na wstrząsy. W ofercie 

firmy KIDDE ww. normę spełniają czujniki serii 7 model 7CO i 7DCO.  
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