Obvezna vgradnja detektorjev CO (ogljikovega monoksida)
Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013) določa, da moramo vgraditi
javljalnik CO najpozneje do 1. januarja 2017, v vse tiste bivalne prostore, v katerih uporabljamo kurilne naprave
odvisne od zraka v prostoru.
Gre torej za naprave, ki uporabljajo za svoje delovanje isti zrak v prostoru, ki ga uporabljamo tudi mi.
Pri nabavi detektorjev, bodimo pozorni na:
-

tehnično skladnost javljalnika s standardom SIST EN 50291-1:2010
na življenjsko dobo in garancijo (kvalitetni 10 let)
trajanje baterij celo življenjsko dobo detektorja
zanesljivost, natančnost senzorja.
prenos podatkov o delovanju na pametne mobilne naprave (kot opcija)
prenos signala alarma na ostale naprave (prenaša se zvočni alarm)
opcijo povezovanja več detektorjev med seboj
bodite pozorni na to, da ima vaš detektor jasno oznako, kdaj ga je potrebno zamenjati.
ne kupujte poceni detektorjev (posebno po spletu), saj je njihova kvaliteta in zanesljivost vprašljiva.
Inšpekcijske službe so že kar nekaj proizvodov odstranile iz prodaje

Kje je priporočeno namestiti detektor?
-

-

vedno namestite detektorje v prostorih, kjer se nahaja kurilna naprava na plin, olje ali drva, ki za gorenje
porablja zrak iz prostora. Detektor vas bo opozoril na morebitno prisotnost strupenega plina.
priporočena je namestitev vsaj dveh detektorjev ogljikovega monoksida, ki sta med seboj povezana z
radijskim modulom. Prvega namestite v kurilnici, drugega pa v bivalnih prostorih. Na ta način boste
vedno pravočasno opozorjeni o pričetku nastajanja ogljikovega monoksida pri nepravilnem izgorevanju
ter povečali možnost slušne zaznave alarma (ko se vklopi en detektor se zaradi radijske povezave
istočasno vklopi tudi drugi).
detektorje namestite v dnevni sobi ali v kateremkoli drugem prostoru, kjer se največ časa zadržujete.
z detektorji je priporočeno opremiti tudi spalne prostore, ki se nahajajo nad ali poleg prostora, v katerem
se nahaja kurilna naprava za ogrevanje in za sanitarno vodo (kurilnica).
v prostorih, skozi katere je napeljan dimnik, je prav tako priporočena namestitev detektorjev, saj zaradi
poškodb dimnika ali dimniških vrat ogljikov monoksid lahko uhaja v prostor.

Povezava na pravilnik:
https://www.uradni-list.si/1/content?id=115261

