
 

INFORMACJA  

 

z kontroli z kontroli bezpieczeństwa czujników czadu 
 

  Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 

zawartymi w programie nr DNR-1.702.12.2021.AKD z dnia 5.07.2021 r,, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Łodzi przeprowadził zgodnie z planem kontroli na 2021 r. kontrole bezpieczeństwa czujników 

czadu.  

 

Do oceny wytypowano 9 partii czujników czadu, kwestionując 1 partię z uwagi na niewłaściwe 

oznakowanie.  

 

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 2021 r. poz. 222) z uwzględnieniem 

nieobligatoryjnej normy PN-EN 50291-1:2018-06 Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla  

w pomieszczeniach domowych. Część 1: Metody badań wymagania.  

Ogółem oceniono 9 partii czujników czadu. W odniesieniu do 8 z nich przedsiębiorcy zadeklarowali 

zgodność z wyżej wymienioną normą.  

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. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Badaniom laboratoryjnym w zakresie poprawności zadziałania progu alarmowego (próg D-300 ppm 

CO), zgodnie z pkt 6.3.4 normy PN-EN 50291-1:2018-06 Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla 

w pomieszczeniach domowych. Część 1: Metody badań wymagania, poddano próby z 2 partii  czujników 

czadu. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

Zakwestionowano 1 partię czujnika tlenku węgla model SR907-2 z uwagi na  uchybienia w zakresie 

oznakowania. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• Urządzenie nie było wyposażone w trwałe oznaczenia dotyczące: typu urządzenia,   wskazania 

maksymalnego czasu zużycia zalecanego dla urządzenia /daty wymiany czujnika/, ostrzeżenia na 

etykiecie dołączonej do urządzenia (lub na urządzeniu), zawierającego równoważną treść: UWAGA: 

UWAŻNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM LUB SERWISOWANIEM; 

• Na opakowaniu brak było:  

 ostrzeżenia, że urządzenie powinno być instalowane przez kompetentną osobę;  

 informacji  dotyczących odpowiedniego przechowywania i transportu;  

 informacji dotyczącej oczekiwanego okresu eksploatacji czujnika, jeśli może na niego wpłynąć 

czas przechowywania i jeśli jest różny niż czas życia urządzenia;  

 wyraźnie widocznego równoważnego komunikatu: „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”. 

• W załączonej do wyrobu instrukcji stwierdzono brak następujących informacji: 

 ostrzeżenia,  że urządzenie powinno być montowane przez kompetentną osobę; 



 oczekiwanego czasu eksploatacji urządzenia; 

 opisu wpływu tlenku węgla na ludzkie ciało, informującego, że urządzenie może nie zapobiec 

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

objętych specjalnym ryzykiem; 

 ostrzeżenia, że instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać w zastępstwie prawidłowej 

instalacji, wykorzystania i konserwacji urządzeń do spalania paliwa, włączając prawidłową 

wentylację i systemy wydechowe. 

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami kontrolowany przedsiębiorca, będący jednocześnie 

importerem podjął dobrowolne działania naprawcze. W toku kontroli urządzenie i jego opakowanie zostały 

opatrzone wymaganym oznakowaniem, ostrzeżeniami i informacjami. Do wyrobu dołączono instrukcję 

zawierającą wymagane ostrzeżenia i informacje.  Kontrolowany podjął dobrowolne działania naprawcze 

również w stosunku do zakwestionowanych czujników czadu znajdujących się w obrocie handlowym na 

terenie kraju. 


