Honeywell Home CO (szén-monoxid)
vészjelzők
GYIK - Gyakran ismételt kérdések

K. Mi a szén-monoxid (CO)?
V. A szén-monoxid (vegyjele: CO) egy láthatatlan, szagtalan és íztelen gáz, amely rendkívül
mérgező az emberekre és az állatokra. Nem tévesztendő össze a szén-dioxiddal (vegyjele:
CO2), amely a légkör és a be- és kilélegzett levegő természetes része.

K. Milyen veszélyekkel jár a szén-monoxid (CO) mérgezés?
V. Különböző országokban évente több ezer embert kezelnek kórházban CO mérgezés
miatt. Gyakran „csendes gyilkosnak” is nevezik, mert nincs szaga, nincs íze és nem látjuk
és a mérgezés akár halálos is lehet.

K. Kit fenyegethet a szén-monoxid (CO) mérgezés?
V. Mindenki ki van téve az otthoni CO mérgezés kockázatának, de a csecsemők, terhes
nők, idősek, krónikus szívbetegségben, vérszegénységben vagy légzési problémákban
szenvedők nagyobb valószínűséggel lesznek rosszul a CO-tól.
Azok, akik munkájuk során CO gázzal érintkezhetnek, szintén nagyobb kockázatnak
vannak kitéve. Káros CO-szintek vannak jelen olyan helyeken, mint a kazánházak, raktárak
vagy kőolaj-finomítók. A magas CO-szintű foglalkozások közé tartoznak:
▬ Tűzoltók
▬ Targoncakezelők
▬ Autószerelők
▬ Rendőrök
▬ Taxi sofőrök
▬ Hegesztők

K. Milyen készülékek termelhetnek szén-monoxidot?
V. A szén-monoxid a termikus égés mellékterméke, és akkor keletkezik, ha az égési
folyamat során nincs jelen elegendő oxigén, így tökéletlen égés alakul ki. Bármilyen
készüléknél kialakulhat, amelynél meghibásodás vagy különféle környezeti tényezők miatt
égés lép fel. Szén-monoxid források lehetnek többek között:
▬ Gáz-, olaj-, szén- és fatüzelésű berendezések
▬ Kazánok és vízmelegítő berendezések
▬ Kandallók
▬ Konyhai tűzhelyek és sütők
▬ Kémények

▬ Autók, motorkerékpárok és egyéb belső égésű motorok kipufogógázai
▬ Beltérben használt hordozható főzőkészülékek
▬ Hordozható gáz-, olajradiátorok

K. Ha van egy új, jó minőségű készülékem, például szén- vagy
gáztüzeléses fűtőberendezésem, biztonságban vagyok a CO
kockázataitól?
V. Nem – bármely tüzelőberendezés termelhet szén-monoxidot meghibásodás
vagy átmeneti környezeti körülmények fennállása esetén.

K. Hogyan védekezhetünk a szén-monoxid (CO) mérgezés ellen?
V. Gondoskodjon arról, hogy minden tüzelőanyagot égető készüléket, például
kemencét, kazánt, fűtőtestet, kandallót, kályhát stb. és a füstgáz elvezetőt
(kéményt) rendszeresen karbantartsanak, és mindegyik mellé szereljen fel CO
vészjelzőt az ingatlanban, a megfelelő helyre.

K. Melyek a szén-monoxid (CO) mérgezés tünetei?
V. A CO mérgezés kezdeti tünetei a megfázáshoz vagy influenzához hasonló
fáradtság és fejfájás, de a hosszú ideig történő kitettség vagy a hirtelen kialakult
magas koncentráció zavartsághoz, fáradtsághoz és eszméletvesztéshez vezet, és
akár végzetes is lehet.

K. Miért használjak szén-monoxid (CO) vészjelzőt?
A. A szén-monoxid (CO) színtelen, szagtalan és az emberekre és állatokra számára
egyaránt mérgező gáz. Mivel nem látható, íztelen és szagtalan, „csendes gyilkosnak”
is nevezik. A zárt térben tartózkodó személyek mérgezésnek lehetnek kitéve, és sajnos
a kitettség első jelei könnyen összetéveszthetők az influenza tüneteivel. A szénmonoxidnak való kitettség magas koncentráció esetén akár halálhoz is vezethet. Egy
megbízható, szabványoknak megfelelően működő szén-monoxid vészjelző képes
idejekorán figyelmeztetni a veszélyre, megvédve Önt és családját a CO mérgezéstől.

K. Van a házamban füst- vagy gázérzékelő, érzékeli a szén-monoxidot (CO) is?
V. Nem – csak a speciálisan erre a célra készült szén-monoxid vészjelzők képesek
megbízhatóan észlelni a szén-monoxidot. A CO vészjelzők, a füst-, hőérzékelős tűzjelzők
és gázérzékelők eltérő érzékelőkkel és érzékelési elvek alapján működnek. Ezért nem
használhatók egymás helyettesítésére.

K. Érzékeli a szén-monoxid (CO) vészjelző a füstöt vagy a tüzet az
otthonomban?
V. Nem – a szén-monoxid vészjelzők és a füst- , hőérzékelős tűzjelzők eltérő érzékelőkkel
és érzékelési elvek alapján működnek. Ezért nem használhatók egymás helyettesítésére.
Ahhoz, hogy otthonát és az ott lakókat megóvja a tűzveszélytől, a szén-monoxid vészjelző
mellett külön füst-, hőérzékelős tűzjelzőt is fel kell szerelni.

K. A házam melyik helyiségébe helyezzem el a szén-monoxid (CO)
vészjelzőt?
V. Ideális esetben riasztóberendezéseket kell felszerelni minden olyan helyiségben,
ahol bármilyen tüzelőberendezést használnak, például kazánt, kályhát, gáz-, szén- vagy
olajtüzelésű fűtőberendezést vagy kandallót. Szintén erősen javasolt a riasztóberendezés
felszerelése a hálószobában, illetve azokban a szobákban, ahol a legtöbb időt tölti.
A riasztóberendezés telepítése kritikus fontosságú, ezért kérjük, gondosan kövesse
a használati útmutatóban található utasításokat. A teljes ajánlások megtalálhatók az
EN50292 szabványban is, útmutató a lakossági szén-monoxid vészjelzők kiválasztásához,
telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

K. Elhelyezhetem a szén-monoxid (CO) vészjelzőt a fürdőszobában?
V. Igen – IP44-es besorolásuknak köszönhetően a Honeywell Home CO vészjelzők
alkalmasak fürdőszobákban történő felszerelésre. Kérjük, olvassa el a termék
kézikönyvét a felszerelés részleteiért.

K. Átfesthetem a szén-monoxid (CO) vészjelzőmet a fal színére?
V. Nem – a vészjelzőt nem szabad befesteni, és tisztán kell tartani, minden
nyílását szabadon kell hagyni a szén-monoxid megbízható észlelése érdekében.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a tisztítási és karbantartási utasításokért.

K. A szén-monoxid (CO) vészjelzőm igényel karbantartást?
V. A szén-monoxid vészjelző nem igényel más karbantartást, mint a külső
burkolat időnkénti tisztítását egy tiszta törlőkendővel. Győződjön meg
arról, hogy a CO vészjelző elején lévő nyílásokat nem zárja el por vagy
szennyeződés.
A por a téves riasztások egyik fő oka. Ezért havonta egyszer tisztítsa
meg a CO vészjelzőt. Porszívóval óvatosan távolítsa el a szén-monoxid
vészjelző oldalairól a felgyülemlett port. Soha ne használjon nedves
ruhát vagy tisztítószert a CO vészjelző tisztításához, mert ez károsíthatja
az érzékelőt.

K. Mit tegyek, ha a szén-monoxid (CO) vészjelző riaszt?
V. Maradjon nyugodt, és hajtsa végre az alábbi intézkedéseket a következő sorrendben:
▬ Nyissa ki az összes ajtót és ablakot, hogy növelje a szellőzés mértékét.
▬ Hagyja abba az összes tüzelőanyagot égető készülék használatát, és lehetőség szerint
kapcsolja ki azokat.
▬ Hagyja el a helyiséget. Hagyja nyitva az ajtókat és az ablakokat, és csak akkor lépjen be
az épületbe, ha a riasztás megszűnt.
▬ Kérjen orvosi segítséget mindenki számára, aki szén-monoxid-mérgezés tüneteiben
szenved, például fejfájása vagy hányingere van, és közölje, hogy szén-monoxid
belélegzését gyanítja.
▬ Hívja a gáz- vagy egyéb tüzelőanyag-szolgáltató segélyhívó számát, hogy a szénmonoxid-kibocsátás forrása azonosítható és kijavítható legyen.
▬ Ne használja újra a tüzelőanyagot égető készülékeket mindaddig, amíg az illetékes
személy a nemzeti előírásoknak megfelelően nem ellenőrizte és engedélyezte
a használatukat.

K. Hogyan némíthatom el a szén-monoxid (CO) vészjelzőt, ha folyton
megszólal?
V. A Honeywell Home CO vészjelzők ideiglenesen elnémíthatók a Silence (Némítás)
gomb megnyomásával – a részletekért lásd a felhasználói kézikönyvet. Azonban az Ön
biztonsága érdekében mindig feltételezze, hogy a riasztást veszélyes szén-monoxid-szint
okozza, és hajtsa végre a kézikönyvben előírt intézkedéseket. A szabványoknak megfelelő
CO vészjelző készülék, csak CO gáz jelenlétében riaszt. Az esetleges fennálló hibát
a készülék külön hibajelzéssel mutatja.

K. Hol találok használati útmutatót a Honeywell Home szén-monoxid (CO)
vészjelzőmhöz?
V. A termék kézikönyveinek letöltéséhez látogasson el a homecomfort.resideo.com/hu
oldalra.

K. Milyen hosszú a szén-monoxid (CO) vészjelzőm élettartama és jótállási
ideje?
V. A Honeywell Home CO vészjelzők 10 éves élettartammal, 10 éves élettartamú
beépített, nem cserélhető elemmel rendelkeznek, és 10 éves korlátozott jótállás védi őket.
A részletekért lásd a termék kézikönyvét.

K. Hogyan cserélhetem ki az elemet a szén-monoxid (CO) vészjelzőmben?
V. A Honeywell Home CO vészjelzők beépített, nem cserélhető elemmel rendelkeznek,
amelynek élettartama 10 év. Amikor közeledik ennek az időszaknak a vége, az eszközök
jelzik az élettartam végét, hogy a lehető leghamarabb ki tudja cserélni őket. A részletekért
lásd a felhasználói kézikönyvet.

K. Hogyan kell ártalmatlanítani a szén-monoxid (CO) vészjelzőmet, miután
az élettartam végét jelezte?
V. Amikor a szén-monoxid vészjelző élettartama végéhez ér, a helyi előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítsa. A vészjelző elektronikai hulladéknak minősül, és elemet
tartalmaz, ezért a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A részletekért lásd
a felhasználói kézikönyvet.

K. Hol vásárolhatok Honeywell Home szén-monoxid (CO) vészjelzőt?
V. Az Ön területén található forgalmazó kereséséhez látogasson el a homecomfort.resideo.
com/hu oldalra.

K. Hogyan kaphatok műszaki támogatást a szén-monoxid vészjelzőmhöz?
V. Műszaki támogatásért, vagy ha kérdései vannak a Honeywell Home CO vészjelzők
telepítésével, használatával vagy működésével kapcsolatban, látogasson el
a homecomfort.resideo.com/hu oldalra.
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