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S³u¿y do bezpoœredniego informowania otoczenia o zaistnia³ym zagro¿eniu. 
Montujemy j¹ w miejscu gdzie najczêœciej znajduj¹ siê ludzie.
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zawór odcinaj¹cy typu ZB2

! przeznaczony jest do niskich ciœnieñ gazu (0,25bar)

! stanowi element aktywny systemu, montowany na pocz¹tku instalacji, któr¹ 
ma zabezpieczyæ

!

!

!

!

!

! zamykany impulsem elektrycznym z detektora (lub rêcznie), otwierany tylko 
rêcznie

[ gdy zabezpieczamy ca³¹ instalacjê  gazow¹ w budynku - zawór 
montujemy poza budynkiem, miêdzy kurkiem g³ównym a 
wprowadzeniem przewodu do budynku

[ gdy zabezpieczamy mieszkanie - bezpoœrednio przed lub za 
licznikiem gazu

zawór montowany na zewn¹trz musi byæ zabezpieczony przed bezpoœrednim 
wp³ywem czynników atmosferycznych - dopuszcza siê monta¿ we wnêce 
œciennej lub skrzynce gazowej razem z reduktorem i licznikiem
zawór mo¿e byæ wykorzystany dodatkowo jako rêczny zawór  odcinaj¹cy
pozycja zabudowy - dowolna
przy³¹cze gwintowe Rp 3/4 ̧  Rp2 1/2

ko³nierzowe DN65  ¸ DN100            
napiêcie cewki wyzwalacza DC 12V   lub  AC 230V 

Ogólne zasady instalacji Domowego Systemu Zabezpieczaj¹cego Instalacjê Gazow¹

PROPAN-BUTAN  jest gazem palnym, 
ciê¿szym od powietrza, gromadzi siê w 
okolicy pod³ogi. 
Czujnik nale¿y zamontowaæ nie wy¿ej ni¿ 30 
cm od posadzki.

max 30 cm

max 4 m

TLENEK WÊGLA (CO)  powstaje w wyniku 
z³ego spalania gazu (Ÿle wyregulowane 
kuchenki gazowe, podgrzewacze wody czy 
piece centralnego ogrzewania). Bardzo 
niebezpieczny dla ¿ycia i zdrowia 
cz³owieka. Jego ciê¿ar porównywalny jest z 
ciê¿arem powietrza, dlatego wype³nia ca³e 
pomieszczenie. 
Prawid³owo zainstalowany czujnik powinien 
znajdowaæ siê oko³o 1,8 m nad pod³og¹ (na 
wysokoœci g³owy cz³owieka).

ok. 1,8m

GAZ ZIEMNY (metan)  jest gazem palnym, 
l¿ejszym od powietrza, dlatego gromadzi siê 
pod sufitem. Detektor nale¿y umieœciæ na 
suficie lub w jego pobli¿u ( nie ni¿ej ni¿ 30 cm 
od sufitu).

max 30 cm

max 4 m

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wybór odpowiednich detektorów zale¿y od rodzaju gazu 
jaki maj¹ wykryæ (gaz ziemny, propan-butan, CO). Detektory powinny byæ 
zainstalowane w odpowiedniej odleg³oœci od kuchenek gazowych i innych 
urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych gaz, by nie dochodzi³o do powstawania fa³szywych 
alarmów. Optymalna odleg³oœæ miejsca monta¿u czujników od urz¹dzeñ 
gazowych wynosi 2¸3 metrów.
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