
 ZASADY OGÓLNE  wyboru miejsca  instalacji detektorów:

! mo¿liwie blisko potencjalnego Ÿród³a emisji gazu, nie 
dalej ni¿ oko³o 8 m od niego
! z dala od Ÿróde³ ciep³a(nie nad kot³ami grzewczymi, 

kaloryferami, itp.)
! w miejscu nie nas³onecznionym, wolnym od silnych pól 

elektromagnetycznych, udarów mechanicznych, 
wibracji 
! z dala od otworów wentylacyjnych nawiewnych, okien, 

drzwi
! w miejscu nie zagro¿onym bezpoœrednim wp³ywem: 

powietrza zewnêtrznego, pary wodnej, wody lub innych 
p³ynów, oparów kuchennych, gazów spalinowych z 
pieców, py³ów
! w pobli¿u otworów wylotowych wentylacji mechanicznej

PONADTO  dla: 

detektorów kalibrowanych na metan

(gaz ziemny, gaz koksowniczy, biogaz) - gaz l¿ejszy od 
powietrza gromadz¹cy siê w górnej strefie pomieszczeñ

! na œcianie, na wysokoœci nie ni¿ej ni¿ 30 cm pod 
sufitem lub na suficie
! zawsze powy¿ej górnej krawêdzi drzwi lub okiem, w 

pobli¿u otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej
! z dala od okien i otworów nawiewnych wentylacji
! ponad sufitem podwieszanym (zapewniæ wentylacjê 

przestrzeni miêdzysufitowej)
! w miejscu nie przedzielonym od potencjalnego Ÿród³a 

emisji gazu przegrod¹ o wysokoœci wiêkszej ni¿ 30 cm 
(np. belka, kasetony na suficie)            

detektorów kalibrowanych na propan-butan

gaz znacznie ciê¿szy od powietrza, gromadz¹cy siê w 
dolnych partiach pomieszczenia                

! na œcianie lub wsporniku nie wy¿ej ni¿ 30 cm nad 
poziomem pod³o¿a
! z dala od drzwi i otworów nawiewnych wentylacji
! nie nad zag³êbieniami w pod³o¿u
! w miejscu nie przedzielonym od potencjalnego Ÿród³a 

emisji gazu stopniami, progami, kana³ami w pod³odze
                  
detektorów kalibrowanych na tlenek wêgla

gaz nieco l¿ejszy od powietrza, ³atwo miesza siê z 
powietrzem

! na œcianie, podporze lub wysiêgniku ok 180 ¸ 200 cm 
lub wy¿ej
! w miejscu, gdzie najczêœciej przebywaj¹ lub mog¹ 

znaleŸæ siê ludzie
 
Podane informacje maj¹ charakter bardzo ogólny i przybli¿ony. 
Nie uwzglêdniaj¹ specyfiki miejsca instalacji i wymagañ 
stawianych systemowi detekcji gazów. Nie nale¿y traktowaæ ich 
jako obligatoryjnych. 
Szczegó³y mog¹ zostaæ ustalone po przed³o¿eniu planu 
architektonicznego z rozmieszczeniem i opisem potencjalnych 
Ÿróde³ emisji, opisem systemu wentylacji, oczekiwanej 
szybkoœci reakcji systemu lub po przeprowadzeniu wizji 
lokalnej. 

Ogólne zasady rozmieszczania detektorów


