
Viac výhod pre váš domov

Plynový alarm je dostupný v Zákazníckych centrách:

Bardejov, Radničné nám. 9 

Humenné, Nám. slobody 61 

Košice, Hollého 3 

Michalovce, Štefánikova 2 

Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42 

Prešov, Levočská 3 

Rožňava, Šafárikova 2 

Spišská Nová Ves, Zimná 34 

Trebišov, M. R. Štefánika 1515

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31 
042 91 Košice

E info@vse.sk 
I www.vse.sk

Kam umiestniť plynový alarm?
Alarm je vhodné umiestniť do tých miestností, 
kde sú plynové spotrebiče – sporák, plynový kotol, 
gamatky:

ideálne 30 cm od stropu,

aspoň 2 - 4 m od okraja plynového 
spotrebiča.

30 cm

2 m až 4 m

VY ROZHODNETE,
AKO BUDE POKRAČOVAŤ
VÁŠ PRÍBEH

Alarm na zemný plyn
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Ohrozená môže byť aj vaša 
domácnosť
Zariadenia spaľujúce plyn podliehajú povinnosti 
pravidelných revíznych kontrol. K poruche však môže 
dôjsť aj mimo týchto pravidelných prehliadok.

Únik zemného plynu môže nastať v prípade:

 porušenia plynovej prípojky 

 poruchy, uvoľnenia uzatváracieho ventilu 

 poruchy na zariadení (kotol, sporák, 
 gamatky), keď nedôjde k uzavretiu prívodu 
 zemného plynu v prípade zhasnutia 
 plameňa v plynovom spotrebiči

Plynový alarm od VSE vás 
spoľahlivo ochráni
 Signalizuje zvýšenú koncentráciu 

 zemného plynu vo vzduchu už 
 od 10 % dolnej medze výbušnosti, 
 teda ešte pred nebezpečenstvom výbuchu.

 Má testovacie tlačidlo na overenie 
 správnej funkcie alarmu a vypínania 
 bezpečnostného ventilu.

 Je certifikovaný – spĺňa príslušnú európsku 
 normu na detektory používané v obytných 
 budovách.

 Môžete k nemu doplniť bezpečnostný 
 uzatvárací ventil, ktorý umiestnite priamo 
 na prívod plynu k spaľovaciemu zariadeniu. 
 Ventil sa uzavrie na základe impulzu z alarmu 
 pri prekročení bezpečnostnej hranice 
 koncentrácie zemného plynu. Týmto 
 spôsobom je zabezpečená zvýšená ochrana 
 pred prípadným výbuchom, pretože nedôjde 
 ku vzniku výbušnej zmesi plynu so vzduchom.
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Zemný plyn 
– dobrý sluha, ale zlý pán
Zemný plyn je vysoko výhrevný prírodný plyn bez 
farby, chuti a zápachu s výbornými úžitkovými 
vlastnosťami. Je zmesou plynných uhľovodíkov 
a nehorľavých zložiek, hlavne dusíka a oxidu 
uhličitého. Jeho charakteristickým znakom je 
vysoký obsah metánu. Je ľahší ako vzduch, 
bezfarebný, bez chuti a bez zápachu, preto sa pri 
úprave pridáva odorant – zápachová látka, aby bol 
v ovzduší identifikovateľný. So vzduchom 
tvorí v rozmedzí 5 – 15 % 
výbušnú zmes.

Prenajmite si plynový alarm 
výhodne od VSE.

Viac o podmienkach sa dozviete 
u našich predajcov.

Mnohým tragédiám sa dalo 
predísť, ak by domácnosti mali 
nainštalované plynové alarmy...
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