
MTG-3000HR

Popis produktu  
Hlásič MTG-3000HR je určený na monitorovanie miestností na prítom-
nosť zemného plynu (LNG),metánu, propánu, butánu alebo zmesi 
propán-butánu (LPG) v obytných priestoroch. 
V prípade, že je detegovaný únik plynu, aktivuje sa optická a akustická 
výstražná signalizácia. K ukončeniu poplachu dôjde potom, čo koncent-
rácia plynu klesne pod prahovú hodnotu aktivujúcu poplach. Zariadenie 
disponuje systémom automatickej diagnostiky, ktorý monitoruje senzor a 
vnútorné obvody. Ak diagnostika hlásiča zaznamená akékoľvek nezrov-
nalosti, zaznie zvukový signál bzučiaka a bude blikať žltá LED signálka 
CHYBA. 
Ako jeden z mála hlásičov horľavých a výbušných plynov vo svojej 
kategórii má certifikáty potvrdzujúce zhodu s požiadavkami oboch 
českých a európskych technických noriem ČSN EN50194-1: 2009 a ČSN 
EN50194-2: 2006 vydané nezávislým akreditovaným laboratóriom TÜV 
SUD Product Service GmbH v Nemecku. 
Vďaka tomuto potvrdeniu zhody hlásič môže byť inštalovaný nielen v 
obytných budovách, ale aj v obytných prívesoch, obytných vozidlách, 
karavanoch, lodiach a jachtách. 
Hlásič MTG-3000HR je zostrojený tak, aby zisťoval nepretržite prítom-
nosť horľavých plynov v monitorovanom priestore. Detekciu zaisťuje 
senzor katalytického spaľovania, s vysokou citlivosťou, ktorý nevyžaduje 
ďalšie kalibrácie.
Oproti modelu MTG-3000H je navyše tento model vybavený výstupným 
relé, ktoré môže byť využité na automatické uzavretie prívodu plynu, 
aktiváciu zabezpečovacieho systému, na externú signalizáciu nebezpe-
čenstva, apod. 

Objednávací kód MTG-3000HR

Napájanie AC 230V/50Hz, 9W DC12V 300mA (súčasť dodávky)

Technológia senzora Katalytický - senzor so žhaveným vodičom

Prevádzková teplota -10 °C až +40 °C a -20 ˚C až +60 ˚C na
skladovanie alebo prepravu

Prevádzková vlhkosť 10 % - 95 % relatívnej vlhkosti (RH)

Akustický poplach 85 dB

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

Schválenie CE

Rozmery / hmotnosť 75 x 75 x 35 mm / 66 g 

Životnosť zariadenia min. 5 rokov

Záruka 36 mesiacov

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

Zástupca a autorizovaný distribútor 
pre Slovensko je spoločnosť:

 Katalytický senzor s vysokou citlivosťou. 
 

 
Široké spektrum detegovaných plynov: 
zemný plyn (LNG), metán, propán, bután 
a zmesi propán-butánu (LPG) a horľavých 
plynov.  

  
 

 

Záruka 3 roky.

 

 
 

 
 

 

 Napájací zdroj s bezpečným napätím 
12V DC.
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Sebakontrolný systém detekcie s automatic-
kou signalizáciou zlyhania senzora.

 

o oDetektor horľavých plynov
 

 

 

Certifikácia potvrdzujúca zhodu noriem:
ČSN EN50194-1: 2009 
ČSN EN50194-2: 2006
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Je navyše vybavený výstupným relé. Reléový 
výstup - max 1 A / 120 V AC; 2 A / 4 V DC.


