
Често задавани въпроси

Домашни аларми за СО 
(въглероден оксид) на Honeywell



В. Какво представлява CO (въглероден оксид)?

О. Въглеродният оксид (химична формула: CO) е невидим газ без мирис и вкус, 
който е силно токсичен за човека и животните. Да не се бърка с въглеродния 
диоксид (химична формула: CO2), който е естествена част от атмосферата 
и въздуха, който дишаме.

В. Какви са опасностите от отравяне с CO (въглероден оксид)?

О. Всяка година в болници в различни страни се лекуват от отравяне с CO 
хиляди хора. Често е наричан “тихият убиец”, защото не можем да го помиришем, 
вкусим или да го видим.

В. Кой е в риск от отравяне с CO (въглероден оксид)?

О. Всеки рискува да се отрови с CO вкъщи, но по-вероятно е да се почувстват зле 
кърмачетата, бременните жени, възрастните хора, хората с хронични сърдечни 
заболявания, анемия или проблеми с дишането. 

Хората, които в работата си са изложени на СО, са също с повишен риск. Вредни 
нива на CO има и в помещенията с котли, складове или нефтопреработвателни 
предприятия. Професиите с високи нива на СО включват:

 ▬ Пожарникари.

 ▬ Оператори на мото и електрокари.

 ▬ Механици в гаражи.

 ▬ Полицейски служители.

 ▬ Шофьори на такси.

 ▬ Работещи в будки за събиране на такси.

 ▬ Заварчици.

В. Кои уреди могат да произвеждат въглероден оксид?

О. Въглеродният оксид е страничен продукт при горенето и се появява, ако 
процесът на горене се осъществява без достатъчно кислород. Той може да бъде 
произведен от всеки уред, където се появява горене поради неизправност или 
различни фактори на околната среда. Някои от източниците на въглероден 
оксид може да бъдат:

 ▬ Пещи на газ, нефтопродукти, въглища и дърва 

 ▬ Котли, бойлери и други уреди за нагряване на вода 

 ▬ Камини



 ▬ Кухненски печки и фурни

 ▬ Комини 

 ▬ Изгорели газове от автомобили, мотоциклети и други двигатели

 ▬ Портативни домакински уреди за готвене, използвани в дома

 ▬ Портативни радиатори на газ, керосин и нефтопродукти

В. Ако имам нов, висококачествен домакински уред като 
отоплителна печка на газ, защитен ли съм от рискове?

О. Не – всеки уред с горене може да произведе въглероден оксид поради 
неизправност или временни условия на околната среда.

В. Как да се защитим от отравяне с CO (въглероден 
оксид)?

О. Уверете се, че всички уреди с изгаряне на гориво като пещи, котли, 
нагреватели, камини, печки и др. се обслужват редовно и монтирайте 
аларма за CO до всеки от тях в сградата.

В. Какви са симптомите на отравянето с CO?

О. Първоначалните симптоми на отравянето с CO са умора и главоболие, 
подобни на настинка или грип, но продължителното излагане или 
високите нива ще доведат до объркване, умора и безсъзнание, и могат да 
бъдат с фатален изход в рамките на часове. 

В. Защо трябва да използвам аларма за въглероден оксид (CO)?

О. Въглеродният оксид (CO) е безцветен газ, без мирис и силно токсичен за 
хората и животните. Наричан е още „тихият убиец” поради своята невидимост, 
липса на вкус и мирис. Хората в затворени пространства могат да бъдат 
изложени на риск от отравяне и за съжаление първите признаци на излагане 
могат лесно да бъдат сбъркани със симптомите на грип. Излагането на високи 
дози въглероден оксид може да доведе до смърт. Само надеждно алармено 
устройство за въглероден оксид може да предпази Вас и Вашето семейство от 
тези рискове.



В. Вкъщи имам димен или газов детектор. Той може ли да открие 
и въглероден оксид?

О. Не – само специално предназначените за откриване на въглероден оксид 
аларми могат надеждно да откриват въглероден оксид. Алармите за CO, 
димните и топлинните аларми и димните, топлинните и газовите детектори 
имат различни датчици и принципи на детектиране. Затова те не могат да 
бъдат заменяни помежду си.

В. Алармата за CO (въглероден оксид) ще открие ли дим или пожар 
в дома ми?

О. Не – алармите за въглероден оксид и димните или топлинните детектори 
имат различни датчици и принципи на детектиране. Затова те не могат да 
бъдат заменяни помежду си. За да защитите дома си и неговите обитатели от 
опасностите на пожара, трябва да инсталирате и специално предназначена 
димна или топлинна аларма освен алармата за въглероден оксид.

В. В коя стая на моя дом трябва да сложа алармата за CO 
(въглероден оксид)?

О. В идеалния случай алармените устройства трябва да се монтират 
във всички стаи, в които се използва уред с горене като котел, 
печка, нагревател на газ, въглища или нефтопродукти, или камина. 
Силно се препоръчва и инсталирането на алармено устройство в 
спалнята и в стаите, в които прекарвате повечето от времето си. 
Инсталирането на аларменото устройство е критично и затова, моля, 
следвайте внимателно инструкциите в ръководството за употреба. 
Пълни препоръки могат да бъдат намерени и в EN50292 – ръководство 
за избиране, монтаж, употреба и поддръжка на жилищни аларми за CO.

В. Може ли да монтирам аларма за CO (въглероден оксид) 
в банята?

О. Да – благодарение на техния клас на защита IP44 алармите за СО на 
Honeywell Home са подходящи за инсталиране в бани. Моля, вижте 

ръководството на продукта за подробности по монтажа.



В. Мога ли да боядисам алармата си за CO (въглероден оксид), за да 
е с цвета на стената?

О. Не – алармата не трябва да се боядисва, а трябва да се поддържа чиста, 
с незапушени отвори, за надеждно откриване на въглероден оксид. Моля, вижте 
ръководството за инструкции за почистване и поддръжка.

В. Нуждае ли се от поддръжка моята аларма за CO (въглероден 
оксид)?

О. Алармата за CO не изисква никаква поддръжка, освен периодично почистване 
на външния корпус с чиста кърпичка. Уверете се, че отворите отпред на 
алармата за CO не са запушени с прах или мръсотия. Прахът е основна причина 
за фалшиви аларми. Затова почиствайте алармата за CO веднъж месечно. 
Използвайте прахосмукачка, за да отстраните внимателно натрупания прах по 
страните на алармата за CO. Никога не използвайте мокра кърпа или препарат 
за почистване на Вашата аларма за CO, тъй като това може да бъде вредно за 
датчика.

В. Какво трябва да направя, когато моята аларма за CO 
(въглероден оксид) се задейства?

О. Запазете спокойствие и изпълнете следните действия в дадения ред:

 ▬ Отворете всички врати и прозорци, за да увеличите скоростта на 
проветряне.

 ▬ Спрете да използвате всички уреди, работещи с гориво, и когато е възможно, 
ги изключете.

 ▬ Ако алармата за CO продължи, евакуирайте помещенията. Оставете вратите 
и прозорците отворени и влезте отново в сградата само когато алармата 
е спряла.

 ▬ Потърсете медицинска помощ за всеки, който страда от последствията на 
отравяне с въглероден оксид, като главоболие или гадене, и уведомете, че има 
съмнение за вдишване на въглероден оксид.

 ▬ Обадете се на доставчика на газ или друго гориво на техния номер за спешни 
повиквания, за да може източникът на емисии от въглероден оксид да бъде 
установен и поправен.

 ▬ Не използвайте отново уредите за изгаряне на гориво, докато не бъдат 
проверени и разрешени за употреба от компетентно лице в съответствие 
с националните разпоредби.



В. Как мога да изключа звука на моята аларма за CO (въглероден 
оксид), когато продължава да се включва?

О. Алармите за СО на Honeywell Home могат да бъдат заглушени временно 
чрез натискане на бутона Silence (Тишина) – моля, вижте ръководството на 
потребителя за подробности. Въпреки това, за Вашата безопасност винаги 
приемайте, че алармата е причинена от опасни нива на въглероден оксид 
и изпълнявайте действията, посочени в ръководството.

В. Къде мога да намеря ръководство на потребителя за моята 
аларма за СО на Honeywell Home?

О. За изтегляне на ръководства за продукта, моля, посетете homecomfort.
resideo.com/bg 

В. Колко е експлоатационният живот и гаранцията на моята 
аларма за CO (въглероден оксид)?

О. Алармите за СО на Honeywell Home имат експлоатационен живот 10 години, 
несменяема, запечатана батерия с 10-годишен живот и са защитени 
с 10-годишна ограничена гаранция. За подробности, моля, вижте ръководството 
за продукта.

В. Как мога да сменя батерията в моята аларма за CO (въглероден 
оксид)?

О. Алармите за СО на Honeywell Home са с несменяема, запечатана батерия 
с 10-годишен живот. Когато наближи краят на този период, устройствата ще 
сигнализират за края на живота си и трябва да бъдат сменени възможно най-
скоро. За подробности, моля, вижте ръководството на потребителя.

В. Как трябва да изхвърля моята аларма за СО (въглероден оксид), 
след като сигнализира края на експлоатационния си живот?

О. Когато алармата за CO достигне края на експлоатационния си живот, 
я изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Тя е класифицирана като 
електронен отпадък и съдържа батерия – следователно трябва да се изхвърля 
отделно от битовите отпадъци. За подробности, моля, вижте ръководството 
на потребителя.



В. Къде мога да купя аларма за СО (въглероден оксид) на Honeywell 
Home?

О. За да намерите дистрибутор във Вашия регион, моля, посетете homecomfort.
resideo.com/bg 

В. Как мога да получа техническа поддръжка за моята аларма за CO 
(въглероден оксид)?

О. За техническа поддръжка или всякакви въпроси по монтажа, употребата или 
работата на алармите за СО на Honeywell Home, моля, посетете homecomfort.
resideo.com/bg
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