
Často kladené otázky

Detektory oxidu uhelnatého  
(CO alarmy) Honeywell Home



Otázka: Co je CO (oxid uhelnatý)?

Oxid uhelnatý (chemický vzorec: CO) je neviditelný plyn bez zápachu a chuti, který je 
jedovatý pro lidi i zvířata. Nesmí se zaměňovat s oxidem uhličitým (chemický vzorec: CO2), 
který je přirozenou součástí atmosféry a vzduchu, který dýcháme.

Otázka: Jak nebezpečná je otrava CO (oxidem uhelnatým)?

Odpověď: V různých zemích jsou kvůli otravě CO každoročně v nemocnicích ošetřeny 
tisíce lidí. Často se mu říká „tichý zabiják“, protože ho nemůžeme cítit, ochutnat ani vidět.

Otázka: Kdo je ohrožen otravou CO (oxidem uhelnatým)?

Odpověď: Otravou CO v domácnosti je ohrožen každý člověk, ale u kojenců, těhotných 
žen, starších osob, osob s chronickým srdečním onemocněním, anémií nebo dýchacími 
potížemi je pravděpodobnost otravy CO vyšší. 

Více ohroženi jsou také lidé, kteří jsou působení CO vystaveni v zaměstnání. Škodlivé 
úrovně CO se vyskytují v místech, jako jsou kotelny, sklady nebo ropné rafinérie. Mezi 
povolání v prostředí s vysokou úrovní CO patří např.:

 ▬  hasiči

 ▬  řidiči vysokozdvižných vozíků

 ▬  mechanici v autoservisech

 ▬  policisté

 ▬  taxikáři

 ▬  obsluha mýtných bran

 ▬  svářeči

Otázka: Které spotřebiče mohou produkovat oxid uhelnatý?

Odpověď: Oxid uhelnatý je vedlejším produktem spalování a vzniká v případě, že při 
spalování není přítomen dostatek kyslíku. Může vznikat v jakémkoli zařízení, kde dochází 
ke spalování, v důsledku poruchy zařízení nebo různých faktorů prostředí. Některými zdroji 
oxidu uhelnatého mohou být např.:

 ▬  kotle na plyn, naftu, uhlí a dřevo

 ▬ zásobníkové a průtokové ohřívače vody (karmy)

 ▬ krby a krbová kamna

 ▬ kuchyňské sporáky a trouby

 ▬ odtahy spalin, komíny



 ▬ výfukové plyny z automobilů, motocyklů a jiných strojů

 ▬ přenosné spotřebiče na vaření, používané v místnosti

 ▬ přenosná plynová, petrolejová a naftová otopná tělesa

Otázka: Pokud mám nový, kvalitní spotřebič, například kotel na uhlí  
nebo plyn, jsem před CO v bezpečí?

Odpověď: Ne – každé spalovací zařízení může produkovat oxid uhelnatý vlivem 
poruchy nebo dočasných okolních podmínek.

Otázka: Jak se chránit před otravou CO (oxidem uhelnatým)?

Odpověď: Zajistěte pravidelnou údržbu všech spotřebičů paliva, jako jsou 
pece, kotle, ohřívače, krby, kamna atd., a nainstalujte do místností, kde se 
nacházejí, detektor CO.

Otázka: Jaké jsou symptomy otravy CO?

Odpověď: Počátečními příznaky otravy CO jsou únava a bolesti hlavy, podobné 
nachlazení nebo chřipce, ale dlouhodobé působení CO nebo vysoké úrovně CO 
vedou ke zmatenosti, únavě a bezvědomí, a mohou být během několika hodin 
smrtelné. 

Otázka: Proč mám používat detektor oxidu uhelnatého (CO)?

Odpověď: Oxid uhelnatý (CO) je bezbarvý plyn bez zápachu, který je vysoce toxický pro 
člověka i zvířata. Vzhledem k tomu, že je neviditelný, bez chuti a zápachu, se mu také říká 
„tichý zabiják“. Otravou mohou být ohroženi lidé v uzavřených prostorách, a první příznaky 
expozice mohou být bohužel snadno zaměněny za příznaky chřipky. Působení vysokých 
dávek oxidu uhelnatého může mít za následek smrt. Před těmito riziky Vás a Vaši rodinu 
může ochránit pouze spolehlivý detektor oxidu uhelnatého.

Otázka: V domě mám detektor kouře nebo plynu, detekuje také oxid 
uhelnatý?

Odpověď: Ne – oxid uhelnatý spolehlivě indikují pouze speciální detektory oxidu 
uhelnatého. Detektory oxidu uhličitého (CO2) a detektory kouře nebo plynu či požární 
hlásiče mají odlišné snímače a principy detekce. Proto je nelze zaměňovat.



Otázka: Zjistí detektor CO (oxidu uhelnatého) u mě doma kouř nebo požár?

Odpověď: Ne – detektory oxidu uhelnatého a detektory kouře nebo požární hlásiče 
mají odlišné snímače a principy detekce. Proto je nelze zaměňovat. Abyste svůj domov 
a jeho obyvatele ochránili před nebezpečím požáru, měli byste kromě detektoru oxidu 
uhelnatého nainstalovat také speciální detektor kouře nebo požární hlásič.

Otázka: Do které místnosti v domě mám umístit detektor CO  
(oxidu uhelnatého)?

Odpověď: V ideálním případě by měla být poplašná zařízení instalována ve všech 
místnostech, kde se používá nějaké spalovací zařízení, například kotel, karma, kamna, 
plynové, uhelné nebo olejové topidlo či krb. Důrazně se také doporučuje namontovat 
poplašné zařízení v ložnici a v místnostech, kde trávíte nejvíce času. Správná montáž 
poplašného zařízení je velmi důležitá, proto pečlivě dodržujte pokyny uvedené v návodu 
k použití. Kompletní informace naleznete také v normě EN 50292, která je vodítkem pro 
výběr, instalaci, používání a údržbu detektorů CO v obytných budovách.

Otázka: Mohu umístit detektor CO (oxidu uhelnatého) do koupelny?

Odpověď: Ano – díky stupni krytí IP44 jsou detektory CO Honeywell Home vhodné pro 
instalaci v koupelnách. Podrobné informace o montáži naleznete v návodu k výrobku.

Otázka: Mohu svůj detektor CO (oxidu uhelnatého) natřít barvou, 
aby ladil s barvou stěny?

Odpověď: Ne – aby detektor spolehlivě detekoval oxid uhelnatý, nesmí být 
natřený, musí být udržovaný v čistotě a jeho otvory nesmí být zakryté ani 
ucpané. Pokyny k čištění a údržbě naleznete v příručce.

Otázka: Potřebuje detektor CO (oxidu uhelnatého) nějakou 
údržbu?

Odpověď: Detektor CO nevyžaduje žádnou údržbu kromě občasného otření 
vnějšího krytu čistou utěrkou. Dbejte na to, aby otvory na přední straně 

detektoru CO nebyly zaneseny prachem nebo nečistotami.

Prach je hlavní příčinou falešných poplachů. Proto detektor CO jednou za 
měsíc očistěte. Vysavačem šetrně odstraňte veškerý nahromaděný prach 
po stranách detektoru CO. K čištění detektoru CO nikdy nepoužívejte 
mokrý hadřík nebo čisticí prostředek, protože by to mohlo poškodit 
snímač.



Otázka: Co mám dělat, když detektor CO (oxid uhelnatý) spustí poplach?

Odpověď: Zachovejte klid a proveďte uvedené úkony v následujícím pořadí:

 ▬  Otevřete všechny dveře a okna, abyste zvýšili intenzitu větrání.

 ▬  Přestaňte používat všechny spotřebiče paliva, a pokud možno je vypněte.

 ▬  Pokud poplach CO trvá, evakuujte prostory. Dveře a okna nechte otevřené a do budovy 
se vraťte, až když poplach ustane.

 ▬  Vyhledejte lékařskou pomoc pro každého, kdo utrpí následky otravy oxidem uhelnatým, 
jako jsou bolesti hlavy nebo nevolnost, a upozorněte lékaře na podezření na vdechování 
oxidu uhelnatého.

 ▬  Zavolejte dodavateli plynu nebo jiného paliva na jeho pohotovostní číslo, aby mohl být 
zjištěn a odstraněn zdroj emisí oxidu uhelnatého.

 ▬  Spotřebiče na paliva znovu nepoužívejte, dokud nebudou zkontrolovány a schváleny 
k používání kompetentní osobou v souladu s národními předpisy.

Otázka: Jak mohu ztišit detektor CO (oxidu uhelnatého), když siréna hlásí 
poplach?

Odpověď: Detektor CO Honeywell Home lze dočasně ztlumit stisknutím celoplošného 
tlačítka (krytu) – podrobnosti naleznete v uživatelské příručce. V zájmu své bezpečnosti 
však vždy předpokládejte, že poplach je způsoben nebezpečnou koncentrací oxidu 
uhelnatého, a proveďte úkony uvedené v návodu.

Otázka: Kde najdu uživatelskou příručku k detektoru CO  
(oxidu uhelnatého) Honeywell Home?

Odpověď: Chcete-li si stáhnout příručky k výrobku, navštivte stránky resideo.cz

Otázka: Jaká je životnost a záruční doba detektoru CO (oxidu uhelnatého)?

Odpověď: Detektory CO Honeywell Home mají 10letou životnost, zapečetěnou 
nevyměnitelnou baterii s životností 10 let a jsou chráněny 10letou zárukou. Podrobnosti 
naleznete v příručce k výrobku.

Otázka: Jak mohu vyměnit baterii v detektoru CO (oxidu uhelnatého)?

Odpověď: Detektory CO Honeywell Home jsou vybaveny nevyměnitelnou, zapečetěnou 
baterií s životností 10 let. Když se blíží konec této doby, zařízení signalizuje konec své 
životnosti a je nutné jej co nejdříve vyměnit. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.



Otázka: Jak mám zlikvidovat detektor CO (oxidu uhelnatého) poté,  
co signalizuje konec životnosti?

Odpověď: Detektor CO po ukončení životnosti zlikvidujte podle místních předpisů. Je 
klasifikován jako elektronický odpad a obsahuje baterii, a proto by měl být likvidován 
odděleně od domovního odpadu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Otázka: Kde si mohu zakoupit detektor CO (oxidu uhelnatého)  
Honeywell Home?

Odpověď: Chcete-li vyhledat distributora ve svém okolí, navštivte stránky resideo.cz

Otázka: Jak mohu získat technickou podporu pro detektor CO  
(oxidu uhelnatého)?

Odpověď: Technickou podporu nebo jakékoli odpovědi týkající se instalace, používání 
nebo provozu detektorů CO Honeywell Home naleznete na stránkách resideo.cz
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