Wyniki kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czadu) 
w pomieszczeniach domowych 

W III kwartale 2017 roku WIIH w Warszawie przeprowadził 6 kontroli w zakresie oceny bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych do wykrywania tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach domowych w oparciu 
o wymagania ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047).
Celem kontroli była eliminacja z rynków produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

USTALENIA KONTROLI: Kontrolą objęto 11 rodzajów czujników czadu, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w przypadku 4 produktów (36 proc.).

Stwierdzone niezgodności dotyczyły: 

nie zadziałania sygnalizacji optycznej i akustycznej przy stężeniu tlenku węgla 50 ppm (zgodnie z normą alarm nie powinien zadziałać przed czasem 60 min a powinien zadziałać przed upływem 90 min) oraz opóźnione zadziałanie sygnalizacji optycznej i akustycznej przy stężeniu tlenku węgla 100 ppm (zgodnie z normą alarm nie powinien zadziałać przed czasem 10 min a powinien zadziałać przed upływem 40 min)

braku w instrukcji listy często spotykanych materiałów, oparów lub gazów, np. w płynach do czyszczenia, lakierach, farbach, podczas gotowania itd., które mogą wpłynąć na prawidłowe działanie urządzenia w perspektywie krótko- lub długoterminowej oraz ostrzeżenia, że instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać w zastępstwie prawidłowej instalacji, wykorzystania i konserwacji urządzeń do spalania paliwa, włączając prawidłową wentylację i systemy wydechowe instrukcji użytkowania – 3 przypadki;

braku na wyrobie informacji dotyczącej maksymalnego czasu zużycia zalecanego dla urządzenia oraz niewidoczne, w pozycji po instalacji, oznaczenie numerem modelu oraz braku na opakowaniu informacji o tym, że w przypadku wątpliwości należy się skontaktować z lekarzem – 1 przypadek;

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

w przypadku 1 rodzaju czujnika, w dniu 16.01.2018r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
w przypadku 3 rodzajów czujników, umożliwiono przedsiębiorcom podjęcie dobrowolnych działań naprawczych polegających na uzupełnieniu brakujących instrukcji – czujniki zostały wymienione na wolne od wad.
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