
Направете дома по-безопасно място
С Honeywell Home CO аларми,  
аларми за дим и топлина от Resideo



Много опасности в дома се откриват трудно, преди да е станало 
прекалено късно. Сред тях са пожарите в жилищата и отравянето 
с въглероден оксид. Монтирането на подходящата аларма на 
правилното място би могло да спаси живота на Вашите клиенти.

Направете дома по-безопасно място
Аларми за CO, дим и топлина



Когато работят заедно, алармите предлагат още по-голяма защита. 
Взаимносвързаните аларми може да се свържат безжично една с друга, 
така че когато една аларма сработи, всички останали известяват за 
събитието, увеличавайки максимално аварийния сигнал при активиране.

Технология One-Go-All-Go

 ▬ Няма нужда от допълнителен безжичен 

модул, тъй като всички аларми имат 

вградени модули

 ▬ Лесно се създава “свързан” дом 

(взаимносвързани до 12 аларми)

 ▬ Високонадеждна алармена система за 

клиенти, които търсят разширени 

функции за безопасност

 ▬ Идеални за къщи, апартаменти  

и каравани, в които са необходими  

по няколко аларми

R200S
Димна

R200S-N
Димна  

(свързана)

R200H-N
Топлинна  

(свързана)

R200ST-N
Топлинна и димна  

(свързана)

Топлинни и димни аларми

R200C
CO

R200C-N
СО  

(свързана)

Аларми за СО

Нашата гама от аларми за CO, топлина и дим е предназначена за всички 
видове жилища, включително места за отдих, къщи за гости и каравани.



Аларми за СО
Всички уреди за използващи горене могат да причинят 
въглероден оксид (CO) с потенциално фатални последици. 
Фурните и котлите на газ, откритите камини, 
барбекютата и отработените газове на автомобилите 
могат да представляват сериозен риск от СО. 
 
Всички са изложени на риск от отравяне с CO в дома, но децата, 

възрастните хора, и домашните любимци са особено уязвими. Инсталиране 

на домашна аларма за CO на Honeywell заедно с уредите работещи с гориво, 

може значително да намали този риск.

Но собствениците на жилища са изложени на риск не само от дефектни  

или по-стари домакински уреди. Временните условия на околната среда 

могат да означават, че дори домове с чисто нови, висококачествени уреди 

могат да имат прекомерни нива на CO.

Благодарение на своя високоточен датчик, алармата подава сигнал  

веднага щом се идентифицират опасни нива на CO в помещението.

Алармата за CO се захранва от батерии и се монтира лесно – или на 

стената, или на тавана – с чип с ниска мощност, което ѝ помага да 

издържи 10 години в режим на готовност.

Основни 
характеристики

10 години експлоатационен 
живот 

Сигнал за край на 
експлоатационния срок

Свръхтънък дизайн

Звукова и визуална аларма 
с червен текст “ALARM” за 
глухи и хора с увреден слух

Режим с намалена сила/
изключване на звука

Звуков сигнал с намалена 
сила при изтощаване на 
батерията

Защитен от външна намеса

10
години

СО е незабележим без наличие  
на аларма, защото е…

Без мирис Без вкусНевидим



Лесен за инсталиране

Подробни инструкции за инсталиране са 

дадени в ръководството, включено към 

всяка аларма за СО на Honeywell Home. Тъй 

като CO има малко по-ниска плътност от 

въздуха и обикновено се натрупва близо до 

тавана, препоръчваме монтиране на тавана. 

В идеалния случай алармата трябва да бъде 

монтирана във всяка стая, в която има уред 

за изгаряне на гориво. Алармата може да 

бъде инсталирана от професионалисти или 

собственици на жилища.

Когато обслужвате или монтирате котел, 

обърнете внимание дали в съседство вече 

е инсталирана аларма за CO. Ако не, трябва 

да предложите монтиране на такава, за да 

направите имота  

по-безопасен.*

*  Пълните препоръки могат да бъдат намерени  

в EN50292, ръководство за избор, 

инсталиране, използване и поддръжка на 

жилищни аларми за CO.

Аларми R200C R200C-N

Устройство CO Свързана за СО

Свързана Не (0) Да (12)

Живот на батерията 10 години 10 години

Батерия CR17450 CR17450

Защитен от намеса Да Да

IP IP44 IP44

One-go-all-go Не Да

RF разстояние Не се предлага 100 м

RF честота Не се предлага 868 MHz

Гаранция 10 години 10 години

Технически характеристики на продукта

Баня с уреди

Аларма за CO е 
задължителна 
в кухнята

Всички етажи трябва да
да бъдат обезопзсени

Имайте предвид къде
са налични димоотводи

Запазете зоните 
за свободното 
време защитени



Топлинна и димна
Усъвършенстваните стандарти за безопасност  
и новите разпоредби (особено относно инсталирането 
на аларми за дим) значително намалиха последствията 
от домашните пожари, но неизправната електрическа 
инсталация, готвенето без надзор и пушенето 
остават най-честите причини. Правителствата 
на ЕС и Обединеното кралство препоръчват 
използването на огнеупорни материали, уреди  
и мебели в домовете; те генерират много 
по-малко дим от стандартните материали, 
което води до по-дълго задействане на 
детекторите за дим.

Пожари могат да избухнат и през нощта, 
което прави надеждните детектори  
и аларми от съществено значение, за да 
предупредят собствениците на жилища, 

Основни характеристики

Термодатчик (за топлинна аларма)

10 години живот на батерията

Монтиране на стената или тавана

Безжична връзка помежду им

До 12 взаимносвързани устройства

Автоматична самодиагностика

10
години

когато е по-малко вероятно те самите да забележат опасността.



Аларми R200S R200S-N R200H-N R200ST-N

Устройство Димна Димна Топлинна Топлинна и димна

Свързана Не (0) Да (12) Да (12) Да (12)

Живот на батерията 10 години 10 години 10 години 10 години

Батерия CR123A CR17450 CR17450 CR17450

Защитен от намеса Да Да Да Да

One-go-all-go Не Да Да Да

RF разстояние Не се предлага 100 m 100 m 100 m

RF честота Не се предлага 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Гаранция 10 години 10 години 10 години 10 години

Къде трябва да монтирам алармата?

Подробни инструкции за монтаж са дадени  

в ръководството, включено към всяка топлинна  

и димна аларма на Honeywell Home. Начинът, по 

който огънят и димът се разпространяват  

в къщата, означава, че не всяко пространство  

е подходящо за димна аларма. В някои зони – като 

кухни – инсталирането на димна аларма може 

да доведе до фалшиви аларми. Вместо това 

инсталирайте топлинна аларма там, където 

лесно се събира прах или където често има дим 

по време на готвене или пушене. Алармата може 

да бъде инсталирана от професионалисти или 

собственици на жилища.

Комбинираната топлинна и димна аларма 

предлага на Вашите клиенти допълнителна 

мярка за безопасност, тъй като предупреждава 

предварително за всяко необичайно повишаване  

на температурата.

Топлинна аларма

Не се препоръчва

Използвайте димна или 

топлинна и димна  

аларма.

Технически характеристики на продукта



© 2022 Resideo Technologies, Inc. Всички права запазени.

Търговската марка Honeywell Home се използва 
по лиценз от Honeywell International Inc. 
Тези продукти са произведени от Resideo 
Technologies, Inc. и нейните филиали.

Направете дома  
по-безопасно място

Ademco Supply SRL 
Bd. Dimitrie Pompeiu 4–6  
Cladirea GlobalWorth Campus A  
Sector 2, Bucuresti, Romania
resideo.com

Алармите за топлина, дим и CO на Honeywell Home осигуряват  

на Вашите клиенти спокойствие за тяхната безопасност  

и увереност, че продуктите ще ги предпазят от опасностите, 

които не могат да видят.

Resideo обединява над 130-годишно наследство в областта  

на инженерството с най-новите интелигентни технологии.

За повече информация посетете 
resideo.com


