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Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARIANT plus, spol. s r.o. a jejích 

zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro subjekty s koncesí k instalaci EZS a 

řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále 

zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARIANT plus. Přestože bylo 
vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše 

firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARIANT 

plus si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změněnými softwarovými nebo hardwarovými 

vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění. 

 

Dokumentace vytvořena dne 20. 5. 2009 
poslední korekce dne -. -. - 

 

VARIANT plus s.r.o. 

http://www.variant.cz/
mailto:technik@variant.cz


manuál  Detektor CO 

strana 2                                                                                                              VARIANT plus, spol. s r.o. 

Popis a použití 
Detektor GDA-930-CO vyhodnocuje množství nebezpečného CO plynu. Oxid uhelnatý je 
bezbarvý, bez zápachu a vysoce toxický. Vzniká při chodu výbušných motorů, při spalování 
tuhých a kapalných látek (vhodné pro garáže,místnosti s krbem, topení na LTO, pevná 
paliva apod.). Po odeznění poplachového stavu na senzoru, přejde detektor automaticky 
do klidového stavu.  
Na přítomnost plynu reaguje detektor houkáním sirény a blikáním červené LED.  
Plyn je detekován pouze v případě, že „zasáhne“ přímo detektor.  
Provádějte funkční zkoušku detektoru min 1x ročně.  

 
UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ 
Místo instalace: Místo instalace odpovídá fyzikálním parametrům detekovaného plynu. 
Plyn je o něco lehčí než vzduch, proto se snaží stoupat ke stropu a objektem do vyšších 
pater. Vzhledem k vysoké nebezpečnosti CO, je v objektech s možností výskytu tohoto 
plynu vhodné hlídat jak prostory kde může dojít k tvorbě plynu (kotelny, garáže), tak i 
prostory, kde může dojít k přímému ohrožení lidí během spánku (ložnice).  Detektory CO 
instalujte v místnosti do středu stropu. Detektor instalujte alespoň 1,5m od kamen, krbů, 
sporáku a ostatních zdrojů plamene, které by mohly vyvolat falešný poplach. Neinstalujte 
detektor v blízkosti proudícího vzduchu z důvodu zhoršení detekčních vlastností 
(ventilátory, digestoře). 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE  

Detekce 
nárůst o 70   ppm za dobu   60-90 min       
nárůst o 150 ppm za dobu   10-30 min 
nárůst o 400 ppm za dobu 5-10 min 

Startovací doba 10 min. (Během této doby je detektor nefunkční) 

Pracovní teploty -10C až 49C 

Napájení 3x baterie AAA 

Indikace slabé baterie piezo krátce píská v intervalu 5 s 

Životnost baterie 5 let 

Garantovaná životnost 
vyhodnocovací komůrky 

5 let provozu 

Akustika při poplachu aktivovaná vnitřní siréna (70dB)  

Signalizace 

Napájení Zelená LED blikne jednou za minutu.   

Servis oranžová LED detekuje vadný senzor 

Poplach 
bliká cca 5x za sekundu červená LED a přerušovaně píská 
piezo 

Tlačítko  

Test Po stisku třikrát bliknou LED, třikrát pípne piezo 

Hush 
Při poplachu slouží hush tlačítko pro „předčasné umlčení“, 
detektor přestane pípat, červená LED bliká dál až do 
odeznění příčiny. 

 


