
CARBON MONOXIDE DETECTOR
GD-530 SERIES USER’S MANUAL 

INTRODUCTION
Sentek’s Carbon Monoxide Detector is effective for detecting any 
buildup of carbon monoxide,  also known as CO gas, in your home 
or office . The features of your CO gas detector includes: 
(1) Easy to install. It allows connecting to fire control panel or 

security monitoring system. 
(2)   Monitoring for carbon monoxide in a continuous manner. 
(3)  Giving a loud alarm (85 dB) when it detects a buildup of carbon 

monoxide.
(4)   Self-testing its operative functions continuously. 
(5)   Offering a 5-year warranty for the carbon monoxide sensing                         

unit.

YOU SHOULD KNOW ABOUT CARBON MONOXIDE 
Carbon monoxide, also known as "CO" by the chemical form, is 
considered to be a highly dangerous poisonous gas, because it is 
colorless, odorless or tasteless and very toxic. In general, 
biochemistry phenomena have shown that the presence of CO gas 
inhibits the blood's capacity to transport oxygen throughout the body, 
which can eventually lead to brain damage. 
In any enclosed space (home, office, recreational vehicle or boat) 
even a small accumulation of CO gas can be quite dangerous. 
Although many products of combustion can cause discomfort and 
adverse health effects, it is CO gas which presents the greatest 
threat to life. 
Carbon monoxide is produced by the incomplete combustion of 
fuels such as natural gas, propane, heating oil, kerosene, coal, 
charcoal, gasoline, or wood. The incomplete combustion of fuel can 
occur in any device which depends on burning for energy or heat 
such as furnaces, boilers, room heaters, hot water heaters, stoves, 
grills, and in any gasoline powered vehicle or engine (e.g. generator 
set, lawnmower). Tobacco smoke also adds CO to the air you 
breathe.
When properly installed and maintained, your natural gas furnace 
and hot water heater do not pollute your air space with CO. Natural 
gas is known as a "clean burning" fuel because under correct 
operating conditions, the combustion products are water vapor and 
carbon dioxide (CO2), which is not toxic. The products of 
combustion are exhausted from furnaces and water heaters to the 
outside by means of a fuel duct or chimney. 
Correct operation of any burning equipment requires two key 
conditions:
(a) An adequate supply of air for complete combustion. 
(b) Proper venting of the products of combustion from the 

furnace through the chimney, vent or duct to the outside.  
Typical carbon monoxide gas problems are summarized here: 
(a) Equipment problems, due to defects, poor maintenance, 

damaged and cracked heat exchangers 
(b) Collapsed or blocked chimneys or flues, dislodged, 

disconnected or damaged vents 
(c) Downdraft in chimneys or flues. This can be caused by very 

long or circuitous flue runs, improper location of flue exhaust 
or wind conditions 

(d) Improper installation or operation of equipment, chimney or 
vents

(e) Air tightness of house envelop/inadequate combustion of air 
(f) Inadequate exhaust of space heaters or appliances 
(g) Exhaust ventilation/fireplace competing for air supply 

Potential sources of carbon monoxide in your home or office 
include clogged chimney, wood stove, wood or gas fireplace, 
automobile and garage, gas water heater, gas appliance, gas 
or kerosene heater, gas or oil furnace, and cigarette smoke. 

POSSIBLE SYMPTOMS OF CARBON MONOXIDE 
POISONING

Carbon monoxide is colorless, odorless, tasteless, and very toxic. 
When inhaled, it produces an effect known as chemical asphyxiation. 
Injury is due to the combining of CO with the available hemoglobin in 

the blood, lowering the oxygen-carrying capacity of the blood. In the 
presence of CO gas, the body is quickly affected by oxygen 
starvation. 

The following symptoms are related to CO poisoning and should 
be discussed with all members of the household so that you know 
what to look for: 

(a) Extreme exposure: unconsciousness, convulsions, 
cardiorespiratory failure, death 

(b) Medium exposure: severe throbbing headache, drowsiness, 
confusion, vomiting, fast heart rate 

(c)  Mild exposure: slight headache, nausea, fatigue (similar to 
"flu-like" symptoms) 

Young children and household pets may be the first affected. 
Exposure during sleep is particularly dangerous, because the victim 
usually does not awaken. 

LOCATIONS TO INSTALL YOUR ETECTOR
Since CO gas moves freely in the air, the suggested location is in or 
as near as possible to sleeping areas of the home. The human body 
is most vulnerable to the effects of CO gas during sleeping hours. 
For maximum protection, a CO detector should be located outside 
primary sleeping areas or on each level of your home. In the figure 
below, are suggested locations in the home. The electronic sensor 
detects carbon monoxide, measures the concentration and sounds a 
loud alarm before a potentially harmful level is reached. 

Do not place the detector in the following areas: 
(a) Where the temperature may drop below 40 F (4.4 C) or 

exceed 122 F (50 C)
(b) Near paint thinner fumes 
(c) Within 5 feet (1.5 meter) of open flame appliances such as 

furnaces, stoves and fireplaces 
(d) In exhaust streams from gas engines, vents, flues or chimneys 
(e) Do not place in close proximity to an automobile exhaust pipe; 

this will damage the detector 

Wiring Diagram for CO-530 Series CARBON 
MONOXIDE DETECTORS
Figure 2 shows the wiring diagram for CO-530 series carbon 
monoxide detectors. 
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INSTALLING THE BASE OF DETECTOR 
(1) All the wires in the base compartment should be flattened and 

are not touched to any connectors to ensure that the detector 
head be smoothly fastened to the base. 

(2) When using the jump wires to check the connectivity for each 
gas detector in the circuit loop (e.g. connecting point 2 and 
point 3 with a jump wire as shown in Figure 3), be sure to 
remove all the jump wires before attaching the detector head 
onto the base. 

      DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO GD530R
Uživatelský a instalační manuál

ÚVODEM 
Detektor Sentek GD530R je určen pro detekci zvýšené koncent-
race oxidu uhelnatého (CO) ve Vaší domácnosti nebo kanceláři. 

Základní vlastnosti: 
(1) Detektor se snadno instaluje a umožňuje propojení s bezpeč-
nostním  systémem (EZS). 
(2) Koncentrace oxidu uhelnatého je monitorována průběžně. 
(3) Zabudovaná autonomní signalizace - zvýšená koncentrace   
     CO je signalizována sirénou vestavěnou v detektoru. 
(4) Nepřetržitá kontrola vlastních provozních funkcí detektoru.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O OXIDU UHELNATÉM 
Oxid uhelnatý (chemický vzorec CO), je považován za vysoce 
nebezpečný jedovatý plyn, protože je bezbarvý, bez zápachu či 
chuti a je velmi toxický. Molekuly plynu CO se váží na krev lépe 
než kyslík a omezují tak schopnost krve transportovat kyslík do 
celého těla, což může nakonec vést k vážným a nevratným po-
škozením mozku nebo ke smrti. Je také velmi výbušný.
Přestože mnoho produktů hoření má nepříznivé účinky na zdraví, 
největší hrozbou je právě plynný oxid uhelnatý. Ten vzniká nedo-
konalým spalováním paliv, jako je zemní plyn, propan, topný olej, 
petrolej, uhlí, dřevěné uhlí, benzín nebo dřevo atd. K neúplnému 
spalování paliva může také dojít v jakémkoli zařízení, které jako 
zdroj energie využívá právě procesu hoření - např. pece, kotle, 
karmy, topná tělesa, ohřívače teplé vody, kamna, grily a také 
jakékoli spalovací motory poháněné benzínem (např. automobily, 
motogenerátory, elektrické centrály, sekačky na trávu atd.). Také 
tabákový kouř obsahuje určité množství CO.
Pokud jsou Vaše spotřebiče a zařízení správně instalovány  
a udržovány, nemusíte se úniku CO obávat. Zemní plyn, který je 
často používán, je znám jako palivo „čistého spalování“, protože 
za správných provozních podmínek jsou odpadními produkty 
jeho spalování pouze vodní pára a oxid uhličitý (CO2), který není 
toxický ani výbušný. Produkty spalování jsou navíc ze správně 
udržovaných spotřebičů odsávány ven pomocí kouřovodu nebo 
komína. 
Správný provoz jakéhokoli spalovacího zařízení vyžaduje dvě 
klíčové podmínky:
a) Dostatečný přívod vzduchu pro dokonalé spalování
b) Správné odvedení produktů hoření ze spotřebiče ven komínem 
nebo vedením pro odkouření.
Zde jsou shrnuty typické problémy, vedoucí ke vzniku CO:
a) Neřešení závad, špatná údržba, poškozené výměníky tepla
b) Neudržované (ucpané) komíny nebo kouřovody, uvolněné, 
odpojené nebo poškozené větrací otvory
c) Malý tah komína nebo odkouření
d) Nesprávná instalace spotřebiče, provoz v rozporu s pokyny
e) Vzduchotěsnost obálky domu
f)  Nedostatečný odvod tepla z ohřívačů prostoru nebo spotřebičů
g) Odtahové větrání (digestoř) obrací tah komína/odkouření 
Mezi potenciální zdroje oxidu uhelnatého ve Vaší domácnosti 
nebo kanceláři patří ucpaný komín, kamna/krb na dřevo nebo 
plyn, automobil v garáži, plynový ohřívač vody, plynové spotřebiče 
obecně, plynový nebo petrolejový ohřívač, plynová nebo olejová 
pec a cigaretový kouř.
MOŽNÉ PŘÍZNAKY OTRAVY OXIDEM UHLIČITÝM 
Oxid uhelnatý je plyn bez barvy, bez zápachu a chuti a je velmi 
toxický. Při vdechnutí má účinek známý jako chemické udušení, 
protože oxid uhelnatý výrazně snižuje schopnost krve přenášet 
kyslík.

Následující příznaky mohou souviset s otravou oxidem uhelnatým 
a měli by je znát všichni členové Vaší domácnosti, aby je dokázali 
rychle rozeznat a věděli, jak reagovat: 
a) Silná otrava: bezvědomí, křeče, kardiorespirační selhání, smrt 
b) Střední otrava: silná pulzující bolest hlavy, ospalost, zmatenost, 
zvracení, zrychlený srdeční tep 
c) Mírná otrava: mírná bolest hlavy, nevolnost, únava (příznaky 
podobné chřipce) 
Jako první mohou být postiženy malé děti a domácí zvířata.  
Nadýchání se oxidu uhelnatého ve spánku je obzvláště nebez-
pečné, protože oběti otravy se obvykle neprobudí.

KAM DETEKTOR INSTALOVAT 
Vzhledem k tomu, že se oxid uhelnatý plynule mísí se vzduchem 
v místnosti, je důležité instalovat detektor v ložnicích, resp. co 
nejblíže k nim, protože lidské tělo je nejzranitelnější vůči účinkům  
CO právě během spánku. Pro co nejlepší ochranu by měl být 
detektor umístěn také v dalších prostorech, zejména tam, kde se 
nachází potenciální zdroj CO. Na obrázku níže je příklad ideální-
ho rozmístění detektorů CO v domácnosti. Senzor detekuje oxid 
uhelnatý, měří jeho koncentraci a varuje před nebezpečím dříve, 
než koncentrace dosáhne nebezpečné úrovně.

LOŽNICE

LOŽNICE LOŽNICE

SUTERÉN

KUCHYŇ GARÁŽ
PŘÍZEMÍ

DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO

Kam detektor neinstalovat: 
a) Tam, kde může být teplota pod 4,4°C nebo přes 50°C 
b) Do blízkosti výparů z ředidel, barev apod. 
c) Ve vzdálenosti menší než 1,5 metru od otevřeného ohně  
(pece, kamna a krby...) 
d) Do blízkosti výfuků zplodin plynových motorů, průduchů,  
kouřovodů nebo komínů 
e) V těsné blízkosti výfukového potrubí automobilu; může dojít  
k poškození detektoru

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ DETEKTORU GD503R 

VÝSTUP
VÝSTUP

NAPÁJENÍ
NAPÁJENÍ

Napájecí napětí 12VDC - 24VDC

INSTALACE ZÁKLADNY (PATICE) DETEKTORU 
1) Ujistěte se, že žádné vodiče vedoucí do patice nevyčnívají nad 
její úroveň a že se nedotýkají žádných konektorů. Případné vyční-
vající kabely mohou bránit připevnění detektoru k základně. 
2) Používáte-li rozpínací kontakty v patici (pro kontrolu přítom-
nosti všech detektorů ve smyčce), nezapomeňte před zapojením 
smyčky k vyhodnocení osadit všechny detektory do patic.
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(3) Be sure that the components used in the circuit loop as shown 
in Figure 3 should be coupled up with those components used 
in the transceiver circuitry of the control panel. 

(4) The base is allowed to be installed within an available wiring 
box including octagon box (3”, 3.5”, or 4”), circular box (3”) and 
rectangular box (4” long), without using any other additional 
mechanical adapters.

INSTALLING THE DETECTOR HEAD 
(1) Align up the position of head to the base, see Figure 4. 
(2) Screw the detector head into the base in clockwise direction. 

Figure 3  Alignment of detector head and its base 

MAINTENANCE OF CARBON MONOXIDE 
DETECTORS 
A  detector constantly monitors any carbon monoxide under its 
normal operational conditions. The following maintenance 
procedures for  detectors will assure its desired performance: 
(1) Use a vacuum cleaner to clean the dust around the vent holes 

of gas detector cover. 
(2) Carry out a regular or weekly test of gas detectors. 

Figure 4  Front cover of detector head 

TYPES FOR DETECTOR SIGNALING 
The carbon monoxide detector has to be warmed up for at least 10 
minutes with green LED flashing after being energized, then the test 
procedure can be followed. There are three types of detector 
signaling:
(1) Green LED lighting indicates that the detector is in the normal 

monitoring condition. 
(2) When the carbon monoxide is detected, the green light will 

change to flashing of red LED light, accompanying the alarm 
sounds (3 beeps). 

(3) If the detector is not in normal operation, the buzzer will chirp 
once every 15 seconds to indicate that the malfunction is detected 
by the built-in self-monitoring circuitry. 

(4) When interconnected, the red LED flashing as companying alarm 
sound (2 beeps) when other detector alarm. 

ACTIONS TO TAKE WHEN ALARM SOUNDING 
In case of harmful levels of CO gas being detected, your detector will 
go into a continuous full alarm. Try to take the following necessary 
actions immediately: 
(a) If there is anyone experiencing the effects of carbon monoxide 

poisoning such as headache, dizziness, nausea or other flu-
like symptoms, call your fire department right away or 911. 
You should evacuate all the people in the premises 

immediately. Do a head count to check that everybody is 
accounted for.

(b) Do not re-enter the premises until the problem has been 
corrected and the CO gas has been dispersed out and a safe 
level is reached. 

(c) If no symptoms exist, Immediately ventilate the home by 
opening windows and doors. Turn off fuel burning appliances 
and call a qualified technician or your utility company to 
inspect and repair your problem before restarting appliances. 

WARNING: Normally an activation of the detector indicates the 
presence of CO gas. However, the CO gas can be extremely fatal, if 
it is not detected. The source of the CO gas may come from several 
possible situations, please refer to the list of sources of carbon 
monoxide in page 1. 

CAUTION: This detector will only indicate the presence of CO gas 
at the sensor. However, you have to be aware that the CO gas may 
be present in other areas in the premises. 

ACTIONS TO TAKE AFTER THE PROBLEM BEING 
CORRECTED
Once the problem about the CO gas presence in the premises has 
been corrected, the alarm of the detector should be off. After waiting 
for 10 minutes, push the Test button to test the detector so that you 
can make sure that the detector is working properly again 

SPECIFICATION: 
Gas Monitored CO

Operating Voltage 12Vdc ~ 24Vdc 

Sensitivity(EN) 
50ppm within 70 minutes 
100ppm within 30 minutes 
300ppm within 1 minutes 

Alarm Sounds 75dB
Operating Temp 0 ~50

Power Consumption 3W 

Output
CO530R: Buzzer 
CO530R: Buzzer and Relay Output (NO or NC)
CO530I: Buzzer and Interconnection 

Mode 2/4 
Wire

Voltage DC
min/max 

Standby Current  
12V /24V 

Alarm Current   
12V/24V Humidity Base Mode

CO530 2 12/24 17 mA (12V) 
10 mA (24V) 

25 mA(12V) 
18 mA(24V) 30 90 P/N852001

CO530R 4 12/24 17 mA (12V) 
10 mA (24V) 

30 mA(12V) 
20 mA(24V) 30 90 P/N854001

CO530I 4 12/24 17 mA (12V) 
10 mA (24V) 

28 mA(12V) 
19 mA(24V) 30 90 P/N854001

WARNING AND LIMITATION
Note that CO530 series carbon monoxide detector is not supposed 
to be used as smoke detector or fire alarm. In addition, this detector 
should not be installed in a “danger area” as defined by National 
Electrical Code. A gas detector will operate normally under regular 
power supply, therefore, it will not perform at any situation when 
power outage occurs. 

WARRANTY INFORMATION
Under the normal operation conditions, the manufacturer provides 
five-year warranty for the sensor head of gas detector and one-year 
warranty for other parts for repairing without charge. Part and labor 
charge will be required after the warranty is expired. 

Sentek Electronics Co., Ltd. 
#28 Zhongtang Road, Wangchun, Ningbo City 315016, 
Zhejiang Province, China 

3) Ujistěte se, že logika výstupního relé detektoru (NC - v klidu 
sepnuto nebo NO - v klidu rozepnuto) vyhovuje nastavení systé-
mu, do kterého detektor připojujete. Z výroby je detektor nastaven 
na spínací logiku (NO kontakt - v klidu rozpojeno). Logiku vý-
stupního relé je možné změnit pomocí jumperu, který se nachází 
uvnitř detektoru. Jumper je přístupný po odšroubování dvou 
šroubů na spodní straně detektoru u kontaktů a sejmutí vrchního 
krytu. Polohy NC a NO jsou u jumperu vyznačeny.
VLOŽENÍ DETEKTORU DO PATICE 
Vložte detektor do patice tak aby čára na detektoru lícovala  
s kratší čárou na patici, poté pootočte detektorem tak, aby se 
čára na detektoru přesunula k delší čáře na patici.

Vkládání detektoru do patice

ÚDRŽBA DETEKTORU 
1) Detektor neustále monitoruje koncentraci oxidu uhelnatého  
ve vzduchu ve svém okolí. Pomocí vysavače můžete občas vysát 
prach kolem průduchů v krytu detektoru. 
2) Vyhlášení poplachu detektorem lze nasimulovat přiložením 
silnějšího magnetu na střed detektoru. Odborná firma může  
detektor otestovat plně pomocí testovací sady s obsahem CO.

SENZOR CO LED KONTROLKA

PRŮDUCHY

MÍSTO PRO PŘILOŽENÍ 
TESTOVACÍHO MAGNETU

PROVOZNÍ STAVY DETEKTORU A JEJICH SIGNALIZACE 
Prvních 10 minut po připojení detektoru k napájení se prvek 
detekující CO zahřívá a probíhá stabilizace detektoru. Tuto fázi 
signalizují blikající LED zelené barvy. Případný test detektoru 
je možno provést až po ukončení této fáze. V běžném provozu 
detektor může signalizovat tři různé provozní stavy:
1) Svítící zelená LED - běžný provozní stav
2) Blikající červená LED, aktivní siréna (3x za sekundu) - 
    detekován oxid uhelnatý
3) Hvízdnutí sirény 1x za 15 sekund - vnitřní diagnostika zjistila     
    chybu, detektor je vadný.

CO DĚLAT, ZAZNÍ-LI VAROVÁNÍ NA VÝSKYT CO 
Pokud detektor zjistí nebezpečné hodnoty koncentrace plynu CO, 
přejde do poplachového stavu (dojde ke změně stavu výstupní-
ho relé, začne přerušovaně znít vestavěná siréna a LED blikají 
červeně). Měli byste provést  následující nezbytné akce: 
(a) Pokud Vy nebo někdo někdo jiný pociťuje účinky otravy oxi-
dem uhelnatým (bolest hlavy, závratě, nevolnost nebo jiné  
příznaky podobné chřipce), okamžitě volejte lékaře a všichni 
opusťte postižený prostor. Zkontrolujte, zda někdo z přítomných 
nezůstal uvnitř.

(b) Nevracejte se zpět do postiženého prostoru, dokud nebude 
odstraněna příčina úniku a dokud se CO nerozptýlí a koncentrace 
CO neklesne na bezpečnou úroveň. 
(c) Pokud nikdo z přítomných nepociťuje žádné příznaky otravy, 
okamžitě intenzivně vyvětrejte prostor otevřením všech oken  
a dveří. Vypněte všechny spotřebiče, které při provozu spalují 
palivo a obraťte se na kvalifikovaného technika nebo společnost, 
aby problém identifikovali a napravili. 
VAROVÁNÍ: Detektor obvykle indikuje přítomnost oxidu uhel-
natého, tento plyn však může být extrémně nebezpečný i tehdy, 
pokud není detekován. Vždy proto věnujte maximální péči udržbě 
spalinových cest i spotřebičů. 
UPOZORNĚNÍ: Detektor vyhodnocuje koncentraci oxidu uhelna-
tého ve svém bezprostředním okolí. Musíte si však být vědomi 
toho, že tento plyn může být přítomen i v jiných místnostech či 
prostorách.

CO DĚLAT PO ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU 
Po odstranění problému (zdroje CO) a vyvětrání místnosti pokles-
ne koncentrace plynu na bezpečnou úroveň a detektor přejde  
do režimu běžného provozu. Jakmile se tak stane, vyčkejte 
cca 10 minut a poté otestujte detektor přiložením magnetu ke 
středové části detektoru, abyste ověřili, že detektor opět funguje 
správně.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Druh detekovaného plynu: Oxid uhelnatý (CO)

Napájecí napětí: 12VDC až 24VDC

Citlivost detekce: 50ppm do 90 minut 
100ppm do 40 minut 
300ppm do 3 minut

Hlasitost interní sirénky: 75dB

Povolená okolní provozní teplota: 0°C až 50°C

Spotřeba energie: 1W

Výstup: Relé, kontakty NC i NO - volitelné 
jumperem

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
• Detektor nesmí být používán v systémech, kde je předepsána 
Elektrická Požární Signalizace • Detektor není určen do nebez-
pečných prostor či do výbušného prostředí (Ex) • Detektor vyža-
duje napájecí napětí, při jeho výpadku detektor není funkční.

INFORMACE O ZÁRUCE 
Na výrobek je poskytována standardní záruka 24 měsíců od data 
prodeje - pod podmínkou, že výrobek byl provozován v souladu  
s tímto návodem. Záruka se vztahuje pouze na výrobek, nikoli  
na poštovné, související práci či jakékoli jiné výdaje, které zákaz-
níkovi v souvislosti s reklamací vzniknou. Výrobce ani distributor 
nenesou žádnou odpovědnost za žádné škody, újmy či nároky, 
které kupujícímu v souvislosti s výrobkem vzniknou.
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