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Karbonmonoksit Nedir ? 
Karbon monoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı, zehirli bir gazdır. 
Duvarlardan bile sızabilir. Vücuda solunum yolu ile girer. Karbon 
monoksit vücutta parçalanmaz, solunum yoluyla dışarı atılır. Karbon 
monoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı bir ortamda meydana gelen 
yanma sırasında olur (bacası çekmeyen şofben, soba, ocak gibi) ayrıca 
karbon monoksidin kullanıldığı veya üretildiği iş kollarında da meydana 
gelebilir. Solunum zehiri olan karbon monoksitle meydana gelen 
zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahele yapılmazsa, 
zehirlenemeler ölümle sonlanabilir. 
 
Karbonmonoksitten Zehirlenme Belirtileri; 
CO çok az miktarlarda bile insanlara etki etmektedir. CO’in kandaki 
hemoglobine ilgisi/afinitesi oksijene olan ilgisinden 250-300 kat daha 
fazladır. CO hemoglobinle birleşerek karboksihemoglobin oluşturur. 
Böylece hemoglobin kana oksijen taşıyamaz. CO’in zehirlilik/toksik etkisi 
sinsidir. Zehirlenme üç aĢamada gerçekleĢir: 
  
Birinci Safha: CO soluyan kimsede hafif uyuşukluk, durgunluk ve 
uyuklama hissedilir. Bu belirtiler zehirlenmenin başladığı anlamına gelir. 
Zehirlenmeye maruz kalan kişi/kişiler derhal temiz havaya çıkarılmalıdır. 
Bu aşamada kurtulma şansı olabilir. Biraz daha fazla CO’e maruz 
kalındığında hareket yeteneği felce uğrar, insana tatlı bir rehavet çöker 
ve uyuklama isteği doğar. Öleceğini bilse bile kişi o ortamdan ayrılmak 
istemeyebilir.  
Ġkinci Safha: Titreme, adele kasılması, çene kilitlenmesi ve diş 
gıcırdatmaları başlar. Gözler bir noktaya dikilir ve ateşlenme başlar.  
Üçüncü ve Son Safha: Solunum ve kalp atışları yavaşlar, vücut ısısı 
düşer, his ve şuur kaybolur. Ölüm gerçekleşir.Karboksihemoglobin 
kırmızımsı pembe rengi vücut derisini kiraz kırmızısı renge dönüştürür. 
Dudaklar rujla boyanmış gibi kızarır ve yüz tebessüm eder hali alır. 
   
Karbonmonoksit Zehirlenme Oran ve Belirtileri;  
 

Havadaki Oran 
(Maruz Kalma Süresi) 

 
Zehirlenme Belirtileri 

%0.001 ATMOSFERDEKİ ORTALAMA ORANI 

%0.01 Kendini belli etmez, tesirsizdir. 

%0.02 (1.5 saat) Baş ağrısı ve zehirlenme izleri. 

%0.04-0.05  (1 saat) Baş dönmesi, göz kararması, kusma, bilinç kaybı ve daha fazla 
maruz kalmada ölüm. 

%0.08-0.1 (1 saat) Şuur kaybı ve daha fazla süre maruz kalınırsa ölüm. 

%1 (0.5 saat) HEMEN ÖLÜM 
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Havadaki CO  oran artıkça daha kısa sürede ölüm oluşabilir.ABD Çevre 
Koruma Ajansı (EPA),Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO)’nın,karbon monoksit 
için önerilen sınır değeri 8 saatlik sürede 9 ppm ve 1 saatte  25 ppm’dir. 

  
Montaj; Her odaya 1 tane karbonmonoksit dedektörü yerleştirilmelidir.Bu 
mümkün değilse insanların oturdukları, yattıkları ve ısıtıcıların bulunduğu 
her odaya bir tane karbonmonoksit dedektörü yerleştirilmelidir. 
 
Dedektörün ısıtıcıların bulunduğu alana monte edilmesi. Dedektör bir 
kapı yada pencerenin olduğu bir duvara monte edilecekse, kapı yada 
pencerenin üstüne ve tavandan 15 cm aşağıya monte edilmelidir. 
Tavana monte edilecekse duvardan 30 cm uzağa monte edilmelidir. 
Dedektör gaz kaynağından 1-3 metre uzağa monte edilmelidir. Eğer 
dedektörün monte edileceği alan bir bölme ile ayrılıyorsa gaz kaynağının 
olduğu tarafa monte edilmelidir. 
Dedektörün gaz kaynağından uzakta yatak odasına monte edilmesi 
Dedektör insanların uyurken nefes aldıkları seviyeye yerleştirilmelidir. 
 
Montaj Edilmemesi Gereken Yerler, 

 Evin dışına 
 Dolap veya raf içine ve altına 
 Nemli ortamlara 
 Isıtıcıların üstüne 
 Kapı ve pencere yakınlarına 
 Hava akımının hiç olmadığı köşelere, mobilya vs. altına ve 

arkasına 
 Tozlu alanlara 
 Sıcaklığın –10C den düşük ve + 40C den fazla olduğu alanlara 

Montaj için 3MK-CO220 gaz dedektörünün arkasındaki vida deliklerinden 
yararlanabilirsiniz. 
 
Cihaz Hakkında; 3MK-CO220, gaz alarm cihazı ortamdaki 
karbonmonoksit gazını algılayabilen bir cihazdır. 3MK-CO220 gaz alarm 
cihazı ortamdaki karbonmonoksit gazını algıladığında ışıklı ve sesli uyarı 
sağlar. 
Kalibresi: Cihaz fişe takıldığında sensör hazır gelene kadar sarı ışık 
yanar. Sarı ışık söndüğü zaman cihaz gazı algılayabilir duruma gelmiştir. 
ÇalıĢması: İlk önce 3MK-CO220 gaz alarm cihazının arkasında bulunan 
pil yuvasının kapağını açıp pili soketine takınız. 3MK-CO220 gaz alarm 
cihazı fişe takıldığında power yeşil led cihaz elektrikle beslendiği sürece 
yanar yada pille çalışıyor ise pil ilk devreye girdiğinde power kırmızı led 5 
sn. boyunca yanar. Ondan sonra power kırmızı ışık 20 sn. bir yanar. Bu 
durumda cihaz normal çalışma pozisyonundadır.Ortada tehlikeli bir 
durum yoktur. 3MK-CO220 ortamdaki karbonmonoksiti algıladığında 
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kırmızı ışık devamlı yanar buzzer(zil) 20 sn. bir gazın miktarına göre 
sinyal verir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cihaz üzerindeki sarı ışık ise hata (arıza), pilin zayıfladığını ve pilin 
olmadığının işaretidir.Sarı led sensörün süreklilik kaybı ve kısa devre 
durumunda devreye girer. Bu durumda buzzer dakikada 3 defa 
çalar.Cihazın içerisinde eğer pil takılı değil ise sarı ışık dakikada 3 kere 
yanar buzzer 2 defa bip bip şeklinde çalar. 
Test ve Stop Butonu; Cihazın üzerinde bulunan test ve stop butonu şu 
şekilde çalışır. Test olarak: Butona basıldığında sırasıyla ledleri (power 
hata alarm)buzzer ve röleyi test eder. 
Stop olarak: Alarm durumda butona basıldığında cihaz alarm modundan 
çıkar ve kontağı kapatır.Daha sonra kendini denetler.Eğer ortamda hala 
30 ppm den yüksek oranda gaz mevcut ise tekrar alarm durumuna 
geçer. 
Bakım: Cihazı temizlemek için hafif nemli bir bezle silenebilir . 
 
Görüntü ve fonksiyonlar: 

 
 

 Power ledi: Cihaz elektrikle çalıştığı sürece yeşil yanar pil ile 
çalıştığında  5sn  süre ile kırmızı yanar ondan sonra 20 sn’de bir 
kırmızı yanıp söner. 

 Hata ledi:Sensör arızalandığında ve pil zayıfladığında yanar. 

 

30 ppm(120dk. içinde) 

 

 Cihaz sürekli alarm verir 
50 ppm(60-90dk. içinde)  Cihaz sürekli alarm verir  

100 ppm(10-40dk. içinde)  Cihaz sürekli alarm verir 

300 ppm(3dk. içinde)  Cihaz sürekli alarm verir 
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 CO alarm ledi:Cihaz karbonmonoksit gazını algıladığında yanar. 
 Test stop butonu:Cihaz alarm verdiği zaman stop görevi 

görür.Alarm yok iken test görevi yapar. 
 Fişli kordon:Cihazın elektrik bağlantısını yapmaya yarar. 
 NO kontak(kırmızı kablo):Alarm durumunda açılması gereken 

cihazları kumanda etmeye yarar.(selenoid valf,vantilatör,v.b) 
 COM ortak uç(siyah kablo):Rölenin ortak ucudur. 
 NC kontak(mavi kablo):Alarm durumunda kapanması gereken 

cihazları kumanda etmeye yarar.(kombi,brülör,ısıtıcılarv.b.) 
 Pil yuvası:Cihazın pilinin takıldığı yuvadır. 
 Montaj delikleri:Cihazın  montajını yaparken faydalanılacak 

deliklerdir 
 
3MK-CO220 Gaz Dedektörlerinin ÇıkıĢ Elemanlarına Bağlanması, 
3MK-CO220 gaz dedektörlerini çıkış elemanı olarak vantilatör ve / veya 
korna bağlanabilir. Bu bağlantılar, 3MK-CO220 gaz dedektörünün 
arkasında bulunan kontakt kablolarıyla sağlanır. 
 
 
3MK-CO220 Vantilatöre Bağlanması, 

 
ġekil 1 

Vantilatör, besleme uçlarına gerilim geldiğinde çalışmaya başlar ve 
etraftaki gazı dışarı atar.Bu mekanizma size zahmetsiz ve kusursuz bir 
güvenlik sağlar. 
3MK-CO220 gaz dedektörlerine vantilatöre bağlamak için Şekil 1’den de 
yararlanarak aşağıdaki talimatları uygulayınız. 
İlk olarak şebeke cereyanın faz(R) ucunu 3MK-CO220’nun kontakt çıkış 
kablolarından SİYAH kabloya bağlayınız. 
SİYAH kablonun bağlantısını yaptıktan sonra 3MK-CO220’nun KIRMIZI 
kablosu vantilatörün 220V beslenme uçlarının klemenslerinden herhangi 
birisine bağlayınız. 
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Vantilatörün besleme klemens uçlarından diğerini de şebekenin nötr 
(Mp) ucuna bağlayınız.  
Tüm bu bağlantıları yaptıktan sonra vantilatör kullanıma hazırdır. 
 
CĠHAZ YETKĠLĠ BĠR KĠġĠ TARAFINDAN MONTE EDĠLMELĠDĠR.  
Cihazınızla ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için telefon, faks  
numaralarımız ve de e-mail adresimizden teknik servisimize 
ulaşabilirsiniz. 
 
Cihaz alarm vermeye baĢladıktan sonra yapılması gerekenler; 

 Ortamdaki bütün kapı pencere ve havanlandırmaları açarak 
içerideki karbonmonoksit gazının dışarıya dağılmasını sağlayın. 

 Bütün gaz kaynaklarını kontrol edip kapatın. 
 Ortamdaki herkesi dışarıya çıkarın. 
 Karbonmonoksit gazından zehirlenip baş dönmesi, baş ağrısı ve 

mide bulantısı gibi şikayetleri olanları hemen hastaneye kaldırın. 
 Karbonmonoksit kaynağını bulun ve sorunu mutlaka giderin. 
 Dedektör alarm vermeyi kesinceye kadar ortama hiç kimseyi 

sokmayın. 
 
Teknik Bilgiler; 
 

  3MK-CO220 220V + ŞARJLI PİLLİ 

Güç Tüketimi:  2W (maksimum) 

Beslenme Kaynağı: 220V +%10 (50-60 Hz) 9V Şarj Edilebilen Pil(150ma) 

Buzzer (Zil ÇıkıĢı): 85 dB (minimum)  

Vantilatör ÇıkıĢı:     250 VA (maksimum) 

   SENSÖR 

Sensör: TGS 5042 Elektrokimyasal 
Kalibrasyon Süresi: Sarı led sönene kadar 

Sensör Ömrü: 5 sene (ortalama) 

Gaz Hacim Oranı: 10ppm – 300ppm 

Sıcaklık:   -20oC – 50oC 

Nemlilik: %80 (maksimum) 
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GARANTĠ ġARTLARI 
 
 
 

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve İKİ (2) 
yıldır. 

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın 
garantisi kapsamındadır. 

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen 
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla OTUZ iş 
günüdür. Bu süre, malın sevis istastonuna, servis istasyonunun 
olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, 
ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren 
başlar. 

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse 
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik 
masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad 
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 

Malın; 
1. Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir 

yıliçerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı 
arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan 
yararlanmamanın süreklilik kazanması, 

2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
3. Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, 

bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin 
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının 
belirlenmesi,durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi 
yapılacaktır. 

4. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı 
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

7.Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne 
başvurulabilir. 
 
 

Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe 
konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına  Dair Yönetmenlik 

uyarınca T.C. Sanayi ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 
Müdürlüğü tarafından izin verilmiĢtir. 

 

 



 8 

 
  
 

               
T.C. 

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI 
TÜKETĠCĠNĠN VE REKABETĠN KORUNMASI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
GARANTĠ BELGESĠ 

                  
          Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:           
                  

          Bu  belgenin  kullanılmasında;  4077  sayılı  Tüketicinin  Korunması  Hakkında  Kanun  ve  bu 

Kanun'a   dayanılarak  yürürlüğe  konulan  Garanti  Belgesi  Uygulama  Esaslarına  Dair  Yönetmelik 

uyarınca,   T.C.   Sanayi    ve    Ticaret   Bakanlığı   Tüketicinin   ve   Rekabetin   Korunması   Genel  

Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.           
                  
 
  
 

                
                  
ÜNVANI                     :   FURKAN MÜHENDĠSLĠK ELEKTRONĠK TURĠZM ĠNġAAT TEKSTĠL  
      SANAYĠ  VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ     
                  
MERKEZ ADRESĠ      :  ALĠ RIZA GÜRCAN CAD. NO:25/3 MERTER ĠSTANBUL  
                  
TELEFONU                 :   0212 483 17 83             
TELEFAKSI                :   0212 481 41 31         
 
  
 

                
ĠMZASI - KAġESĠ        :           
 
  
 

                
CĠNSĠ                                  :  ALARM CĠHAZI       
MARKASI                           :  3MK         
MODELĠ                              :  EKLĠ LĠSTE       
BANDROL VE SERĠ NO     :             
TESLĠMAT TARĠHĠ VE YERĠ:           
GARANTĠ SÜRESĠ              :  2 (Ġki) YIL         
AZAMĠ TAMĠR SÜRESĠ      :  30 Ġġ GÜNÜ       
                  
 
  
 

                
UNVANI                    :           
ADRESĠ                    :           
TELEFONU              :           
TELEFAKSI              :           
FATURA TARĠH VE NO     :           
 
  
 

                

 

  İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN  

FİRMA YETKİLİSİNİN  

MALIN  

SATICI FİRMANIN  

TARİH-İMZA-KAŞE  


