Tegye biztonságossá otthonát,
With Honeywell Home CO, smoke and
heat alarms by Resideo

Tegye biztonságossá otthonát,
CO, smoke, and heat alarms
Sok veszélyt nehéz idejében észlelni otthonunkban. A lakástüzek
és a szén-monoxid mérgezés is ezek közé tartozik. Egy szabványos
követelményeknek megfelelő vészjelző, a megfelelő helyre telepítve
idejekorán figyelmeztet a veszélyre és életet menthet.

Our range of CO, heat and smoke alarms are designed for all types of home,
including leisure accommodation, guest houses and caravans.

Szén-monoxid vészjelzők

R200C

szén-monoxid
vészjelző

R200C-N

szén-monoxid vészjelző
(helyi hálózatba köthető)

Hő- és füstérzékelős tűzjelzők

R200S

R200S-N

R200H-N

R200ST-N

Füst

Füstérzékelős tűzjelző
(helyi hálózatba köthető)

Hőérzékelős tűzjelző
(helyi hálózatba köthető)

Kombinált hő- és
füstérzékelős tűzjelző
(helyi hálózatba köthető)

Vezeték nélküli helyi hálózati technológia
Az vészjelzők még nagyobb védelmet nyújtanak, ha „összedolgoznak”.
A készülékek vezeték nélküli helyi hálózatba köthetők. Ha az egyik vészjelző
riaszt, a rendszerben lévő többi készülék is riaszt. Így az ingatlanban
tartózkódok biztosan értesülnek a veszélyről.
▬

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosító

▬

egység a készülékekbe be van építve, nincsen
szükség külön beszerelésre.
▬

Akár 12 eszköz is összeköthető.

Megbízható riasztórendszer a korszerű
biztonsági funkciókat kereső ügyfelek számára.

▬

Ideális lakóingatlanokhoz, szállásokhoz,
vendégházakhoz és lakókocsikhoz ahol több
készülékre van szükség.

Szén-monoxid vészjelzők
All fuel-burning appliances can cause carbon monoxide
(CO) poisoning in the home, with potentially fatal
consequences. Gas ovens and boilers, open fires, BBQs
and car exhausts can all pose a serious CO risk.
Everyone is at risk of CO poisoning in the home, but children, the elderly,
and pets are particularly vulnerable. Installing a Honeywell Home CO alarm
alongside fuel-burning appliances can significantly lower that risk.
De nem csak a hibás vagy régebbi készülékek okozhatnak gondot. Az átmeneti
környezeti viszonyok előidézhetnek olyan helyzetet, ahol a CO szintje még
a vadonatúj, kiváló minőségű készülékekkel rendelkező otthonokban is elérheti
a veszélyes szintet, vagy a CO akár a szomszéd lakásból is átszivároghat. így
szén-monoxid vészjelző készülék telepítése akkor is ajánlott, ha az ingatlanban
nincs lehetséges szén-monoxid forrás.
A vészjelző nagy pontosságú érzékelőjének köszönhetően azonnal riaszt, amint
a szabványok által meghatározott veszélyes CO-szintet észlel a helyiségben.
A CO vészjelző készülék könnyen telepíthető – akár falra, akár mennyezetre –,
és beépített elemmel rendelkezik amely normál körülmények között 10 évig is
kiszolgálja a készüléket.

Főbb jellemzők
10
év

10 év élettartam
End-of-life signal
Vékony kialakítás
Hallható és látható piros
„ALARM” szöveg siketek és
hallássérültek számára

A szén-monoxid gáz vészjelző nélkül
nehezen érzékelhető, mivel …

Csendes üzemmód /
riasztás némítása
Hiba némítása lemerült
akkumulátor esetén

Invisible

Odourless

Tasteless

Tamper-proof

All floors should
be covered

Easy to install

Keep in mind where
flues are present

A vészjelző megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú

Fürdőszoba
kazánnal
vagy átfolyós
vízmelegítővel

a vészhelyzetek korai észleléséhez, valamint minimalizálja
a téves riasztások számát. A szén-monoxid elkeveredik
a levegővel, ezért a vészjelző készüléket a falra ajánlott
szerelni, az épület minden szintjére. Minden hálószobába
és a mellettük lévő közlekedőkben. Falra szerelve
a nyílászárók felső éle fölötti magasságban. Mennyezetre Keep leisure

areas protected

szerelve a faltól legalább 30 cm-re, falra szerelve
a mennyezettől legalább 15 cm-re. Tüzelő berendezések

közelében (pl. kazán, kandalló stb.) 1–3 méter távolságban.

A CO alarm
is a must-have
in the kitchen

IP44 védet, fürdőszobában is elhelyezhető.
Kazán szervizelésekor vagy telepítésekor vegyük figyelembe,
hogy lett-e már hozzá CO vészjelző telepítve! Javasoljuk,
hogy az ingatlan biztonságosabbá tétele érdekében
telepítsenek egyet!*
* A teljes ajánlás megtalálható az EN50292 szabványban,
amely útmutatót ad a lakossági CO vészjelzők
kiválasztásához, telepítéséhez, használatához és
karbantartásához.

Műszaki adatok
Riasztások

R200C

R200C-N

CO

Vezeték nélküli helyi hálózatba köthető

Interconnected

No (0)

Yes (12)

Elem élettartama

10 év

10 év

CR17450

CR17450

Tamper-proof

Igen

Igen

IP

IP44

IP44

Vezeték nélküli helyi hálózati
technológia

Nem

Igen

RF hatótávolság

N/A

100 m

RF frekvencia

N/A

868 MHz

10 év

10 év

Eszköz

Elem

Jótállás

Hő- és füstérzékelős
tűzjelzők
Improved safety standards and new regulations
(especially around the installation of smoke
alarms) have greatly reduced the consequences
of domestic fires, but faulty wiring, unattended
cooking and smoking remain the most common
causes. Both the EU and UK governments
recommend fireproof household materials,
appliances and furniture in homes; these generate
a lot less smoke than standard materials, which
leads to smoke detectors taking longer to trigger.
Egy lakástűz akár éjjel is keletkezhet, ami
elengedhetetlenné teszi a megbízható tűzjelzők
használatát, hogy az ingatlanban tartózkódók
akkor is értesüljenek, ha ők maguk nem is észlelik
a veszélyt, hiszen alvás közben nem érezzük
a szagokat, így a füstöt sem.

Főbb jellemzők
Hőérzékelős tűzjelző (hőriasztáshoz)
10
év

10 év akkumulátor élettartam
Mennyezetre vagy falra szerelhető
Vezeték nélküli helyi hálózatba
köthető
Akár 12 eszköz helyi hálózatba kötése
lehetséges
Automatikus öndiagnosztika

Heat alarm
Nem ajánlott
Használjon füstérzékelős,
vagy kombinált hő- és

Hova telepítsünk egy tűzjelzőt?

füstérzékelős tűzjelzőt!

A tűzjelzők megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú
a vészhelyzetek korai észleléséhez, valamint minimalizálja
a téves riasztások számát. Mivel a füst melegebb
a levegőnél, felfelé száll. Ezért a füstérzékelőket javasolt
a plafonon elhelyezni, az épület minden szintjén,
a hálószobákba és a mllettük lévő közlekeőkben is.
A konyhában a tűzjelzőt a főző- és sütő-berendezésektől
legalább 3 méterre kell elhelyezni, a téves riasztások
elkerülése miatt konyhában, garázsban javasolt inkább
hőérzékelős tűzjelzőt használni.
A kombinált hő- és füstérzékelős tűzjelző extra védelmet
kínál ügyfeleinknek, előre figyelmeztet bármilyen
rendellenes hőmérséklet-növekedésre.

Műszaki adatok
Riasztások

R200S

R200S-N

R200H-N

R200ST-N

Füst

Füst

Heat

Hő- és füst

Nem (0)

Igen (12)

Igen (12)

Igen (12)

10 év

10 év

10 év

10 év

CR123A

CR17450

CR17450

CR17450

Tamper-proof

Igen

Igen

Igen

Igen

Vezeték nélküli helyi hálózati
technológia

Nem

Igen

Igen

Igen

RF hatótávolság

N/A

100 m

100 m

100 m

RF frekvencia

N/A

868 MHz

868 MHz

868 MHz

10 év

10 év

10 év

10 év

Eszköz
Helyi hálózatba köthető
Elem élettartama
Elem

Jótállás

Tegye biztonságossá otthonát,
A Honeywell Home szén-monoxid vészjelzők, hő- és füstérzékelős
tűzjelzők biztonságot, így nyugalmat kínálnak ügyfeleinknek a láthatatlan
veszélyekkel szemben.
Resideo brings over 130 years of heritage in engineering together with
the latest smart technology.

További információkért keresse fel weboldalunkat:
resideo.com

Resideo
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