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Chroń życie i zdrowie swoje, bliskich oraz innych osób mieszkających w budynku. Umieść 

czujnik czadu i gazu w pomieszczeniu, w którym następuje spalanie, bądź w pobliżu sypialni. 

Przeczytaj artykuł, by zamontować go prawidłowo. Dowiesz się także, jakie kroki podjąć, aby 

zminimalizować ryzyko przedostania się tlenku węgla do wdychanego powietrza. 

Dlaczego korzystanie z czujnika gazu i czadu jest 

ważne? 

Zamontowanie w domu czujnika czadu i gazu to jeden z najpopularniejszych, a jednocześnie 

najskuteczniejszych sposobów na ochronę siebie, członków rodziny i innych mieszkańców 

budynku przed szkodliwym działaniem tlenku węgla. Stosowanie czujnika gazu i czadu 

nabiera podwójnego znaczenia jesienią i zimą, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a Ty 

włączasz niewykorzystywane przez długi czas kotły czy komin. 

ZAGROŻNIE WDYCHANIA CZADU 

Nawet krótkotrwałe oddychanie powietrzem, w którym występuje czad, skutkuje 

uszkodzeniem układu nerwowego czy naczyniowo-sercowego. Szybko pojawiają się ból głowy 

i mdłości, a w dalszej kolejności wymioty i bezdech. W efekcie może dojść do śmierci. 

Tlenek węgla jest bardzo groźny, ponieważ niemożliwy do zauważenia czy wyczucia – 

cechują go transparentność oraz brak zapachu. Powstaje, gdy do urządzeń grzewczych 

podczas pracy nie dopływa dostateczna ilość czystego powietrza bogatego w tlen. Kiedy 

bowiem dopływa, wydziela się zwyczajny dwutlenek węgla. 

Gdzie zamontować czujnik czadu i gazu? 

Aby czujnik gazu i czadu działał poprawnie i wykrywał nawet najmniejszą obecność tlenku 

węgla w powietrzu, musi zostać odpowiednio zainstalowany. Gdzie zatem zamontować 

czujnik gazu? 

1. Wybierz miejsce położone na wysokości oczu stojącego dorosłego człowieka. Do 

czujnika czadu i gazu nie powinny mieć dostępu dzieci. 

2. Pracy czujnika gazu i czadu nie może nic zakłócać. Nieodpowiednie miejsca to: 

okolice kratek wentylacyjnych, okien, drzwi. Tam powietrze jest stale wymieniane, w 

związku z czym pomiar może zostać zakłamany. 

3. Nie zasłaniaj detektora meblami, zasłonami, plakatami ani niczym innym. 

4. Czujnik czadu i gazu koniecznie umieść w pozycji pionowej. 

5. Najlepsze, naturalne miejsce dla tego urządzenia to okolice sprzętów, w których 

następuje spalanie (komina, pieca, kotła, kuchenki gazowej itd.). Ich odległość nie 

powinna być jednak mniejsza niż 1-2 m. Przeciętny detektor pracuje w zakresie 

temperatur od -10 do 55°C, i w takich nie ulegnie uszkodzeniu. 

6. Unikaj miejsc nasłonecznionych. 
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7. Dobrym pomysłem jest zainstalowanie czujnika przy sypialni. Podczas snu możesz 

przegapić objawy świadczące o obecności czadu i gazu w powietrzu, a wówczas 

łatwiej o zatrucie. 

Jak zabezpieczyć się przed emisją tlenku węgla do 

powietrza? 

Montaż czujników czadu i gazu to nie wszystko. Znacznie ważniejsza jest profilaktyka, bo tylko 

dzięki niej unikniesz przeniknięcia szkodliwego tlenku węgla do powietrza. 

Regularnie kontroluj stan urządzeń mogących wytworzyć tlenek węgla. Czyść komin 

wentylacyjny co najmniej raz w roku, spalinowy co najmniej dwa razy, a dymowy – cztery 

razy w roku. Obowiązkowo stosuj się do przepisów prawa budowlanego. 

Zapewnij optymalny dopływ świeżego powietrza w okolice paleniska i zadbaj o właściwą 

wymianę powietrza (wentylację). Jeżeli korzystasz z kotłów, w miarę możliwości wymień je na 

modele z zamkniętą komorą spalania i przewodem powietrzno-spalinowym. Nigdy nie 

podłączaj kilku urządzeń grzewczych do jednego przewodu kominowego. 

ZAGROŻNIE ZATRUCIA: CZADEM, NAFTĄ, BENZYNĄ 

Zagrożenie zatrucia czadem powoduje niewłaściwe używanie urządzeń grzewczych zasilanych 

nie tylko gazem ziemnym, ale i naftą. Mogą być to piec i kominki opalane drewnem, ale także 

urządzenia działające na benzynę, w tym auta. 

Upewnij się, że sezon grzewczy rozpoczniesz odpowiedzialnie i bezpiecznie. Stosuj się do 

porad, by zminimalizować ryzyko przedostania się tlenku węgla do wdychanego powietrza. 

Obejrzyj czujniki czadu i gazu dostępne w naszym sklepie i zamów je już dziś. Zamontuj je tak, 

by w sytuacji zagrożenia powiadomiły Cię – sygnałem dźwiękowym lub świetlnym – o 

konieczności przeprowadzenia ewakuacji. 


