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Informacja 

z kontroli bezpieczeństwa 

urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla 

(czujników czadu) w pomieszczeniach domowych 

 

 Zgodnie z programem DNR-702-13(1)/17/AKL/AK z 14 czerwca 2017 roku Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi przeprowadził w III kwartale 2017 r. na terenie Łodzi kontrole urządzeń 

elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujników czadu) w zakresie bezpieczeństwa. 

 

Po analizie rynku do kontroli wytypowano przedsiębiorców : 

 6 placówek handlu hurtowego: 

 2 placówki handlu detalicznego : 

 Produkty (czujniki czadu) poddano ocenie bezpieczeństwa w toku 5 kontroli.  

W  trzech spośród wymienionych placówek : 

nie stwierdzono w ofercie handlowej przedmiotowych wyrobów. Sprawdzono w nich wyłącznie 

legalność prowadzenia działalności. 

 W 5 placówkach poddano ocenie ogółem 9 partii czujników tlenku węgla przeznaczonych 

do użytkowania w pomieszczeniach domowych. Nie kwestionowano żadnego z ocenianych 

czujników. 

 

1. Bezpieczeństwo produktów - badania organoleptyczne 

 

 Ocenę bezpieczeństwa czujników tlenku węgla przeprowadzono zgodnie z art. 6 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2047) z uwzględnieniem nieobligatoryjnej normy PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-5 

Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych. Część 1: 

Metody badań wymagania. Producenci wszystkich 9 ocenianych czujników czadu deklarowali 

zgodność z ww. normą. 
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 W toku badań organoleptycznych sprawdzono cechy urządzeń mogące mieć wpływ na ich 

bezpieczeństwo tj.: czy wskaźniki zasilania, alarmowe, błędu są oznakowane w sposób 

wskazujący na ich funkcję, mają prawidłowe kolory (odpowiednio zielony, czerwony i żółty) oraz 

czy są one widoczne po zainstalowaniu urządzenia w swojej pozycji operacyjnej zgodnie 

z instrukcjami producenta. 

 Wszystkie 9 badanych czujników tlenku węgla posiadało prawidłowo opisane, 

we właściwych kolorach i widoczne ww. wskaźniki. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie 

stwierdzono. 

 

2. Badania laboratoryjne 

 

 Dziewięć czujników czadu poddanych badaniom organoleptycznym działało prawidłowo. 

Brak było podstaw do pobierania próbek tych produktów do badań laboratoryjnych. 

 

3. Prawidłowość oznakowania 

 

 Sprawdzono prawidłowość oznakowania 9 kontrolowanych czujników tlenku węgla 

w oparciu o wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) z uwzględnieniem wymagań 

określonych w normie PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-5 Urządzenia elektryczne do wykrywania 

tlenku węgla w pomieszczeniach domowych. Część 1: Metody badań wymagania. 

Oceniane czujniki tlenku węgla posiadały następujące oznaczenia: 

a) nazwę producenta, znak towarowy pozwalający zidentyfikować producenta, 

b) nazwę urządzenia, numer modelu i typ wykrywanego gazu, 

c) numer normy PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-5, 

d) typ urządzenia – B, 

e) numer seryjny, datę produkcji, 

f) typ i rodzaj baterii, 

g) wskazanie maksymalnego czasu zużycia zalecanego dla urządzenia, 

h) data wymiany czujnika. 

 

Wszystkie oceniane czujniki tlenku węgla (9) były oznaczone ostrzeżeniem aby dokładnie 

zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi lub serwisowania. 

Do każdego kontrolowanego czujnika czadu była dołączona broszura z instrukcją, która zawierała 

pełne, jednoznaczne i dokładne instrukcje dotyczące instalacji, bezpiecznego i prawidłowego 

działania oraz konieczności regularnego sprawdzania urządzenia.  

Instrukcje zawierały następujące informacje: 

a) typ i wielkość baterii, długość eksploatacji, instrukcję wymiany baterii oraz informację 

o niskim poziomie naładowana baterii, 
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b) wskazówki dotyczące umieszczania i montowania urządzenia oraz ostrzeżenie, 

że urządzenie powinno być montowane przez osobę kompetentną, 

c) działania, które należy podjąć w przypadku alarmu urządzenia, 

d) wyjaśnienie ostrzeżenia o awarii (wizualnego i dźwiękowego) oraz innych wskazań, 

e) listę często spotykanych materiałów, oparów lub gazów, które mogą wpłynąć na prawidłowe 

działanie urządzenia w perspektywie krótko- lub długoterminowej, 

f) ostrzeżenie o ryzyku awarii w przypadku manipulacji przy urządzeniu, 

g) instrukcje dotyczące przeprowadzania odpowiedniej procedury testowej, 

h) oczekiwany czas eksploatacji urządzenia, 

i) uwagę określającą zakresy robocze temperatury i wilgotności, 

j) warunki alarmowe, 

k) opis wpływu tlenku węgla na ludzkie ciało, informujący, że urządzenie może nie zapobiec 

chronicznym efektom ekspozycji na tlenek węgla, oraz że urządzenie nie chromi w pełni 

osób objętych specjalnym ryzykiem, 

l) informację o tym, że urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. 

Na opakowaniach 9 kontrolowanych czujników tlenku węgla zawarto: 

a) ostrzeżenie, że urządzenie powinno być instalowane przez kompetentną osobę, 

b) informację dotyczącą odpowiedniego przechowywania i transportu, 

c) oczekiwany czas zużycia czujnika. 

Na opakowaniach wszystkich 9 czujników tlenku węgla umieszczone były informacje 

przekazujące następujący komunikat: ”Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane do ochrony ludzi 

przed poważnymi skutkami ekspozycji na tlenek węgla. Nie jest ono jednak w stanie w pełni 

chronić osób o specjalnych problemach zdrowotnych. W razie wątpliwości skontaktuj się 

z lekarzem.” 

 

 

4. Dodatkowe zagadnienia kontroli 

 

 W toku 8 przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców sprawdzono legalność prowadzonej 

działalności. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy zarejestrowani byli w Krajowym Rejestrze 

Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Zakresy prowadzonej działalności kontrolowanych przedsiębiorców były zgodne z zakresami 

zgłoszonymi organom ewidencjonującym. 

 

Wykorzystanie ustaleń z kontroli 

 

 Z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli 

bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czujników czadu) nie 

podejmowano dalszych działań. 
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Wnioski 

 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że oceniane urządzenia elektryczne do 

wykrywania tlenku węgla spełniały wymagania określone w zadeklarowanej przez producenta 

normie PN-EN 50291-1:2010/A1:2013-5 Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla 

w pomieszczeniach domowych. Część 1: Metody badań wymagania. 


