
Kurilna sezona je že v polnem razmahu in z njo vedno 
pridejo tudi določene nevarnosti. Ena od teh je uhajanje 
ogljikovega monoksida v prostor. 
Ogljikov monoksid je neviden plin, brez vonja in  zelo 
strupen za človeka in živali. Pri vdihavanju povzroči 
težke zastrupitve in je življenjsko nevaren – v zadnjih 
letih povzroči pri nas nekje okoli deset in več smrti letno 
in precej več zastrupitev. V primeru znakov zastrupitve 
moramo takoj poiskati zdravniško pomoč.  Prvi znaki so: 
glavobol, utrujenost, slabost, bruhanje, omotičnost. Pri 
daljši izpostavljenosti prekomerni koncentraciji pa postaja 
glavobol močnejši, pojavi se zaspanost, zmedenost, hitro 
bitje srca, motnje vida in vse to lahko vodi do izgube 
zavesti, krčev in smrti.  
Za lažjo predstavo kako majhne koncentracije CO v 
zraku, ki ga vdihavamo so že nevarne, naj povemo, da 
je najvišja dopustna koncentracija v zraku v delovnih 
prostorih 30 ppm oziroma 0,003% pri 8 urnem vdihavanju. 
Koncentracije nekje nad 1000 ppm (0,1%) pa so pri 
nekoliko daljšem vdihavanju lahko že življenjsko nevarne, 
vrednosti okoli 10000 ppm (1%) in več pa povzročijo 
smrt že v nekaj minutah! V okoliškem zunanjem zraku se 
gibljejo vrednosti CO med 0,05 ppm (0,000005%) in 0,12 
ppm (0,000012%), v onesnaženih mestih pa se povzpnejo 
tudi na 50 ppm (0,005%).
Najboljša zaščita pred nevarnostmi zastrupitve so preven-
tivni ukrepi: pravilno in skladno s predpisi montirane, 
redno letno vzdrževane in pregledane kurilne in 
dimovodne naprave in seveda namestitev javljalnika 
prisotnosti CO. Po veljavnem »Pravilniku o zahtevah za 
vgradnjo kurilnih naprav« je od 1. januarja 2017 vgradnja 
javljalnika CO obvezna, v kolikor se v bivalnem prostoru 
uporablja kurilna naprava, katere delovanje je odvisno 
od zraka v prostoru. Vsekakor pa je namestitev javljalnika 
pametna odločitev tudi v drugih primerih, saj so vzroki 
povečanja koncentracije CO lahko tudi drugi: delovanje 
plinskega štedilnika, elektro agregata ali avtomobilskega 
motorja, požar…  Strošek namestitve je namreč zelo 
minimalen glede na koristi. Javljalniki ogljikovega 
monoksida zaznajo, česar mi ne moremo!

Pri namestitvi pa moramo za učinkovito in pravilno 
delovanje javljalnika  upoštevati določene zahteve. 
Javljalnik lahko namestite sami, vendar je potrebno vedeti, 
kje je za določen primer ustrezno mesto namestitve. 
To  mora znati pojasniti vsak usposobljen prodajalec 
javljalnika. 
Poleg same namestitve, je enako pomembno tudi to, da 
ima  javljalnik ustrezen certifikat po standardu SIST 
EN 50291-1,2. To je evropski standard, ki določa, kakšne 
morajo biti tehnične lastnosti naprav za odkrivanje oglji-
kovega monoksida v gospodinjstvih, bivalnih prikolicah in 
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čolnih. Standard SIST EN 50292 pa predpisuje vgradnjo, 
uporabo in vzdrževanje javljalnikov. Glavna in osnovna 
priporočila glede mesta namestitve so naslednja:
a) če nameščate javljalnik v prostor, v katerem je kurilna 
naprava ali kjer bi lahko bil izvor uhajanja ogljikovega 
monoksida v prostor: 
- namestite ga na strop, od 1 m do 3 m od kurilne naprave 
oziroma od mesta uhajanja ogljikovega monoksida v 
prostor (dimnik, dimniška vratca, itd.).
-oddaljen mora biti najmanj 30 cm od stene in od stropne 
luči in mrtvih kotov. 
V mansardi mora biti javljalnik nameščen med kurilno 
napravo in vrati  in sicer 30 cm pod najvišjo točko prostora. 

Ko CO izhaja iz kurilne naprave je topel in se dviga, kasneje 
pa se enakomerno pomeša z zrakom.
b)  če nameščate javljalnik v prostore, kjer ni kurilnih 
naprav:
- v spalnici ga namestite v višini glave pri spanju.
- v dnevni sobi pa v višini glave pri sedenju in mora biti 
nameščen med vami in vrati, ki vodijo proti prostoru s 
kurilno napravo.

- če imate otroke, namestite javljalnik v višini otroške glave 
pri ležanju na postelji ali pri sedenju na sedežni garnituri.
Opozoriti je potrebno tudi na primere dolgotrajnejšega 
izpostavljanja manjšim koncentracijam ogljikovega mono-
ksida. Pri tem znaki zastrupitve niso vidni direktno in takoj. 
Posledice dolgotrajne izpostavljenosti pa so običajno 
kronične zdravstvene težave, ki jih zlahka zamenjamo s 
simptomi prehlada ali tudi zastrupitve s hrano, vendar 
jih nikakor ne moremo pozdraviti . V svetovnem merilu 
tudi opažamo, da je število dejanskih obolenj in smrtnih 
primerov kot posledica izpostavljenosti ogljikovemu 
monoksidu višje, kot pa to prikazujejo uradne evidence 
posameznih držav. 
Naj še povemo, da imajo renomirani proizvajalci v svojem 
programu tudi ustrezne posebne izvedbe javljalnikov oz. 
dodatno opremo za naglušne, gluhe in gluhoslepe. Pri 
običajni izvedbi se sproži zvočni alarm jakosti min. 85dB(A) 
na razdalji 3m, pri omenjenih posebnih izvedbah pa so 
uporabljene za alarmiranje dodatne močne stroboskopske 
bliskavice in tresoče plošče za uporabo med spanjem.
Ponudbo detektorjev ogljikovega monoksida si lahko 
ogledate tudi na naši spletni trgovini www.mru.si.
Nikar ne čakajte – zaščitite sebe in svoje bližnje!

Jan Vrhovec, dipl. inž. el.
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