
Sygnalizator gazu ziemnego oraz LPG  

PA-209 
 

Produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad z gospodarstwa 

domowego (więcej informacji w dziele „Oznakowanie WEEE”).  
 

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE).  
(Zakres wymagań deklarowanych przez producenta zawarto w Deklaracji CE wyrobu).   

Opis produktu:  
 
Sygnalizator gazu PA-209 przeznaczony jest do użytkowania wewnątrz pomieszczeń, w których istnieje prawdopodobieństwo ulatniania się 
gazu ziemnego lub gazu LPG. W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości czujnik półprzewodnikowy, gwarantujący eliminację 
„fałszywych” uruchomień alarmu. Urządzenie w sposób ciągły monitoruje skład otaczającego go powietrza, a w przypadku przekroczenia 
progu alarmowego aktywuje sygnalizację optyczną oraz akustyczną. Urządzenie przeznaczone jest do zasilania napięciem sieciowym 220V 
50Hz poprzez dołączony do wyrobu przewód sieciowy z wtyczką.   

Informacje dotyczące gazu LPG oraz gazu ziemnego:  
 
Gaz ziemny używany w instalacjach gazowych stał ych jest gazem bezbarwnym, lżejszym od powietrza. Podczas wycieku gromadzi się on 

w górnych partiach pomieszczeń. W przeciwieństwie do gazu ziemnego, gaz propan-butan (LPG) jest cięższy od powietrza i podczas 

wycieku gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń. Oba rodzaje gazów (ziemny oraz propan–butan) są bardzo niebezpieczne, gdyż są 

trujące, a w połączeniu z tlenem tworzą mieszankę silnie wybuchową.   

Informacje dotyczące instalacji i obsługi:  

 
Kiedy gęstość gazu palnego osiągnie wartość wskazującą na możliwość wystąpienie niebezpieczeństwa, alarm może wydawać sygnały alarmowe: 

dźwiękowe, świetlne oraz poprzez sieć. W stanie alarmowym, stężeniu gazu palnego w otoczeniu zmniejsza się do bezpiecznego a urządzenie 

może automatycznie przejść do stanu monitorowania. System posiada czerwony żółty i zielony wskaźnik stanu oraz wbudowaną syrenę, które 

pokazują następujące trzy rodzaje stanów:  
1. Zielony wskaźnik świeci (POWER [pol. ZASILANIE]), zasilanie działa normalnie; stan monitorowania;  
2. Żółty wskaźnik świeci (FAULT [pol. BŁĄD]) wraz z dźwiękiem syreny, usterka (dotyczy głównie czujników);  
3. Czerwony wskaźnik świeci (ALARM [pol. ALARM]), z dźwiękiem syreny i komunikatem sieciowym, sygnalizuje alarm. 

 
Zielony wskaźnik wyłącza się, żółta lampka błyska co 30 sekund -oznacza to wyłączenie zasilania 220VAC i użycie akumulatora zapasowego 

9V (jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż 8,2 V, świeci żółta lampka wraz z dźwiękiem syreny). 

 

Instalacja 
 
1. Konstrukcja naścienna, zalecany montaż nad źródłem wypływu gazu.  
2. Podczas instalowania alarmu należy użyć 2 śrub i rurek z opakowania instalacyjnego aby przymocować wspornik montażowy do ściany, 

następnie zainstalować detektor na wsporniku (Pamiętaj, aby wyregulować czujnik w uchwycie i obrócić go do odpowiedniej pozycji). 

3. Podłącz zasilanie, testowanie zostało zakończone, naciśnij klawisz testowy, detektor wydaje dźwięk "Di Di", czerwone światło miga i 

emituje częstotliwość radiową, instalacja jest zakończona.  
Uwagi:  
a. alarm nie może być zainstalowany zbyt blisko źródła gazu, min. odległość wynosić 2 m –unikniemy w ten sposób wadliwego działania systemu. 

b. Alarm nie może być instalowany w łazience ani w wilgotnym miejscu.  
c. System nie powinien mieć kontaktu z farbą oraz alkoholem, ich wystąpienie może spowodować zniszczenie czujnika. 

 

Debugowanie 
 
1.Podłącz zasilanie detektora, detektor wchodzi w stan „włączenia zasilania”, czerwone, zielone, żółte lampki kontrolne włączają się również z  
dźwiękiem "Di". Następnie kontrolka alarmu (czerwona) gaśnie automatycznie; włącza się kontrolka zasilania, wskaźnik błędu miga; po około 60 

sekundach system wchodzi w normalny stan (zielona dioda LED świeci się, żółta / czerwona dioda LED gaśnie).  
2. Sposób kodowania: A0-A7 to kody adresowe (do panelu alarmowego), D0-D4 to kody danych (do stref obronnych) 

 

Postępowanie w przypadku zagrożenia 
 
Kiedy czerwona lampka alarmowa miga wraz z syreną, co wskazuje na wyciek gazu o większej gęstości należy postępować zgodnie z 

procedurami.  
1. Zamknij wszystkie źródła gazu (kuchenka, naczynia do gotowania, podgrzewacz wody tp.).  
2. Otwórz drzwi i okna aby wprowadzić powietrze.  
3. Zadbaj o odłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych.  
4. Jeśli u obecnych osób występuje ból głowy, krwawienie, ogólne osłabienie, pobudzenie lub wstrząs, itp., należy wezwać pomoc medyczną.  
5. Znajdź źródło wycieku gazu i postaraj się je wyeliminować.  
6. Jeżeli nie możesz pozbyć się zagrożenia wezwij odpowiedzialne osoby.  
7. Poinformuj o zdarzeniu dostawcę gazu.  
8. Ze względu na wyciek gazu należy skontaktować się z firmą gazowniczą, sprawdzić rurociągi gazowe, podgrzewacz wody lub piec, itp. 

Uwaga: wyciek farby, kosmetyków, produktów na bazie alkoholu może spowodować alarm, trzymaj je w odpowiedniej odległości 

 
 
W celu poprawy bezpieczeństwa zalecamy instalowanie sygnalizatorów gazu we wszystkich pomieszczeniach w których może powstać 

nieszczelność instalacji, oraz w których znajdują się piece, kotły, kuchnie gazowe oraz inne urządzenia zasilane gazem. 
 
Sygnalizator ostrzega o zwiększonym stężeniu gazu w okolicy czujnika, należy pamiętać , że gaz może gromadzić się także w innych miejscach, poza 

zasięgiem czujnika. Uruchomienie sygnalizacji alarmowej oznacza przekroczenie bezpiecznej wartości stężenia gazu w pomieszczeniu. 

 
W przypadku uruchomienia alarmu należy:   
1. Opuścić pomieszczenie w którym wykryto niebezpieczne stężenie gazu.  
2. Odłączyć zasilanie elektryczne oraz odciąć dopływ gazu,  
3. Przewietrzyć pomieszczenie poprzez otwarcie okien i drzwi,  
4. Skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym (tel. 999) w przypadku stwierdzenia objawów zatrucia (ból głowy , nudności, wymioty),  
5. Spróbować ustalić przyczynę alarmu (kontrola drożności kanałów wentylacyjnych, urządzeń gazowych).  
6. Zlecić wykonanie przeglądu instalacji gazowej.  
7. Rozważyć konieczność konsultacji ze Strażą Pożarną (tel. 998), lub Pogotowiem Gazowym (tel. 992)  
 

Uwaga:   
Niebezpieczeństwo wybuchu! – w trakcie alarmu nie wolno uruchamiać urządzeń elektrycznych !  
W przypadku “Fałszywych alarmów” należy sprawdzić, czy miejsce instalacji urządzenia jest zgodne z zaleceniami określonymi w  
niniejszej Instrukcji Obsługi. 

 
  

Dane techniczne: 

    

     
 

      
 

      
 

 Zasilanie  220V~ / 50Hz   
 

 Pobór energii  Stały ≤10mA, alarm ≤15mA   
 

 Zakres alarmowy  Gaz 3%~15%LEL   
 

 Czas reakcji  <30s   
 

 Dźwięk alarmu  >85dB (z odległości 1m)   
 

 Sposób montażu  naścienny   
 

 Czujnik gazu  5-letnia żywotność   
 

 Temperatura otoczenia  -10C~55C   
 

 Zakres wilgotności  10%~95%   
 

 Ciśnienie powietrza  86~106kPa   
 

 Częstotliwość emisji  315/433MHz   
 

 Dystans emisji  ≥100m (w otwartej przestrzeni)   
 

 
Akumulator zapasowy  DC 9V bateria alkaliczna / węglowa   

 

  (fabryczne bez baterii)   
 

     
 

   Kodowanie alarmu przycisku (po auto   
 

 
Sposób kodowania  testowaniu naciśnij przycisk, aby   

 

  wyemitować sygnał 315 MHz lub 433   
 

     
 

   MHz)   
   

*LEL oznacza dolną granicę wybuchowości. 
(najniższe stężenie gazu w powietrzu, przy którym następuje wybuch w kontakcie z otwartym ogniem)   

Informacje dotyczące konserwacji: 

 
1. Do czyszczenia należy stosować suche, delikatne tkaniny.  
2. NIGDY nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innej cieczy. 
3. Do czyszczenia nie używać środków chemicznych na bazie rozpuszczalników.  

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:  
 

1. Przechowuj instrukcję. 
2. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.  
3. Nie dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji. 
4. Nie wystawiać na działanie źródeł ciepła. 
5. Nie używać w niekorzystnych warunkach środowiskowych (kurz, pył, wilgoć, wibracje). 
6. Czyścić otwory wlotowe (wentylacyjne) obudowy zewnętrznej.  
7. Przynajmniej raz w tygodniu przy pomocy przycisku „TEST” dokonywać kontroli działania. 
8. Podczas użytkowania nie wolno przemalowywać ani oklejać obudowy zewnętrznej urządzenia. 
9. W pobliży czujnika nie rozpylać dezodorantów, odświeżaczy powietrza ani innych aerozoli. 
10. Urządzenie należy chronić przed dziećmi, produkt w żadnym wypadku nie może stać się przedmiotem zabaw dzieci.  
11. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 

psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z 
instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.  

12. Ze względu na możliwość uszkodzenia nie należy otwierać obudowy zewnętrznej urządzenia.  
13. Sygnalizator należy zaprezentować wszystkim współmieszkańcom, aby dźwięk alarmu był znany 

i rozpoznawalny od innych dźwięków 
14. Nie należy dokonywać samodzielnych napraw i modyfikacji 
15. Okres żywotności czujnika wynosi 5 lat od daty produkcji umieszczonej na urządzeniu, 



Uwaga:   
Sygnalizator gazu PA-209 nie nadaje się do wskazywania obecności tlenku węgla (czadu), dymu oraz ognia.   
Długotrwałe wystawianie urządzenia na działanie oparów benzyny, rozpuszczalników, farb, lakierów oraz innych substancji 
organicznych może mieć wpływ na czułość i działanie sygnalizatora.  
Sygnalizatory gazu PA-209 ze względu na specyfikację techniczną, miejsce instalacji, oraz cechy charakterystyczne pomieszczeń 
podnoszą poziom bezpieczeństwa nie dając jednak całkowitej pewności wykrycia niebezpiecznego stężenia gazu. 

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania informacji oraz zaleceń podanych 
w niniejszej instrukcji obsługi. Działanie czujnika nie może być podstawą do jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego.  
W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zalecamy dublowanie systemu sygnalizatorów gazu oraz przeprowadzanie regularnych kontroli  
drożności kanałów wentylacyjnych w połączeniu ze sprawdzeniem szczelności zainstalowanych urządzeń gazowych.  

 

OZNAKOWANIE WEEE 
  

Jeżeli zamierzasz pozbyć sie tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy  
WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U.Nr 180 poz.  
1495 wraz ze zmianą z dnia 29 listopada 2008: Dz.U.Nr 223, poz.1464) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.  
Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i  
elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych 
i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania  
odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego  
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego  
sprzętu 

 
If you want to dispose this product, do not mix with general household wastes.  

There are separate collection systems for used electric and electronic products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 
2002/96/EC) and is effective only within European Union. 
 

  Označení WEEE  

CZ Pokud hodláte tento výrobek zlikvidovat, nevyhazujte jej spolu s ostatním komunálním odpadem. Podle směrnice 
 WEEE (Směrnice 2002/96/EC), která v Evropské unii platí pro elektrické a elektronické výrobky, je třeba používat 
 oddělené způsoby zpracovávání odpadů.   
       WEEE jelzés  

 

HU Ha meg akarsz válni ettől a terméktől, ne dobd ki a más, a háztartásban keletkező hulladékkal. Az Európai Unióban 
 

 érvényes WEEE irányelv szerint (2002/96/EC direktíva) a használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön 
 

 kell ártalmatlanítani 
 

                 
 

     Označenie OEEZ  
 

SLO Ak máte zámer zbaviť sa tohto výrobku, nevyhadzujte ho spolu s iným domovým odpadom. V zmysle smernice OEEZ 
 

 (Smernica 2002/96/ES) platnej v Európskej únii je potrebné pre elektrické a elektronické zariadenia používať osobitné 
 

 spôsoby utilizácie. 
 

    

 

      

  

   
 

    WEEE ženklinim as  
 

LT Jei ketinate išmesti šį produktą, neišmeskite jo kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Pagal Europos Sąjungoje 
 

 galiojančius WEEE (Direktyva2002/96/EC), naudotoms elektros ir elektronikos prekėms būtina taikyti atskirus antrinio 
 

 panaudojimo būdus. 
 

          
 

   EEIA apzīmējums  
 

LV 
Ja vēlies utilizēt šo produktu, neizmet to kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Pamatojoties uz direktīvu EEIA 

 

(Direktīva 2002/96/EC), kas ir saistoša Eiropas Savienībai attiecībā uz lietotu elektrisko un elektronisko aprīkojumu, 
 

 jāizmanto atbilstoši utilizācijas veidi. 
 

            
 

      Marcaj WEEE  
 

RO Dacă intenţionaţi să îndepărtaţi acest produs, nu îl aruncaţi împreună cu alte deşeuri menajere. Conform directivei 
 

 WEEE (Directiva 2002/96/EC) în nvigoare în Uniunea Europeană, pentru deşeurile de echipamente electrice şi 
 

 electronice trebuie aplicate metode speciale de reciclare. 
 

            
 

         WEEE label  
 

EST Kui kavatse saada lahti see toode, ärge visake koos olmeprügiga. Vastavalt WEEE direktiiv (direktiiv 2002/96/EÜ), 
 

 mis kehtivad Euroopa Liidus oma elektri-ja elektroonikaseadmete tuleb kasutada eraldi kogumine. 
 

          
 

        WEEE-Label  
 

DE Wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt zu entsorgen, entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll . Gemäß der WEEE- 
 

 Richtlinie (Richtlinie 2002/96 / EG), die in der Europäischen Union für elektrische und elektronische Produkte gelten, 
 

 ist es notwendig, verschiedene Methoden der Abfallbehandlung zu verwenden. 
  

 
Masa sprzętu / Weight of the product / Hmotnost zařízení / A berendezés tömege / Масса оборудования / Váha zariadenia /Вага обладнання / Įrenginio masė / 
Aprīkojuma svars / Masa echipamentului / Маса на съоръжението  
 

0.2 


