
MTG-3000HR

Popis produktu  
Hlásič MTG-3000HR je určen k monitorování místností na přítomnost 
zemního plynu (LNG),metanu, propanu, butanu nebo směsi propan-buta-
nu (LPG) v obytných prostorách. 
V případě že je detekován únik plynu, aktivuje se optická a akustická 
výstražná signalizace. K ukončení poplachu dojde poté, co koncentrace 
plynu klesne pod prahovou hodnotu aktivující poplach. Zařízení disponu-
je systémem automatické diagnostiky, který monitoruje senzor a vnitřní 
obvody. Pokud diagnostika hlásiče zaznamená jakékoliv nesrovnalosti, 
zazní zvukový signál bzučáku a bude blikat žlutá LED signálka CHYBA.
Jako jeden z mála hlásičů hořlavých a výbušných plynů ve své kategorii 
má certifikáty potvrzující shodu s požadavky obou českých a evropských 
technických norem ČSN EN50194-1: 2009 a ČSN EN50194-2: 2006 
vydané nezávislou akreditovanou laboratoří TÜV SUD Product Service 
GmbH v Německu. 
Díky tomuto potvrzení shody hlásič může být instalován nejen v obytných 
budovách, ale také v obytných přívěsech, obytných vozech, karavanech, 
lodích a jachtách. 
Hlásič MTG-3000HR je sestrojen tak, aby zjišťoval nepřetržitě přítomnost 
hořlavých plynů v monitorovaném prostoru. 
Detekci zajišťuje senzor katalytického spalování, s vysokou citlivostí, 
který nevyžaduje další kalibrace.

Oproti modelu MTG-3000H je navíc tento model vybaven výstupním relé, 
které může být využito k automatickému uzavření přívodu plynu, aktivaci 
zabezpečovacího systému, k externí signalizaci nebezpečí, apod.

Objednací kód MTG-3000HR

Napájení AC 230V/50Hz, 9W DC12V 300mA (součást dodávky)

Technologie senzoru Katalytický - senzor se žhaveným vodičem

Provozní teplota -10 °C až +40 °C a -20 ˚C až +60 ˚C pro
skladování nebo přepravu

Provozní vlhkost 10 % - 95 % relativní vlhkosti (RH)

Akustický poplach 85 dB

Schválení EN, ČSN ČSN-EN50194-1:2009, ČSN-EN50194-2:2006

Schválení CE

Rozměry / hmotnost 75 x 75 x 35 mm / 66 g 

Životnost zařízení min. 5 let

Záruka 36 měsíců

SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262  www.safe-home.eu

Zástupcem a autorizovaným distributorem 
pro Českou republiku je společnost: 

 Katalytický senzor s vysokou citlivostí. 
 

 
Široké spektrum detekovaných plynů: 
zemní plyn (LNG), metan, propan, butan 
a směsi propan-butanu (LPG) a hořlavých 
plynů.  

  
 

 

Záruka 3 roky.

 

 
 

 
 

 

 Napájecí zdroj s bezpečným napětím 
12V DC.
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Sebekontrolní systém detekce s automatic-
kou signalizací selhání senzoru.

 

o oDetektor hořlavých plynů
 

 

 

Certifikace potvrzující shodu norem :
ČSN EN50194-1: 2009 
ČSN EN50194-2: 2006
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Je navíc vybaven výstupním relé. Reléový 
výstup - max 1A / 120V AC; 2A / 4V DC.


