
Mai multă siguranţă acasă!
Cu detectoarele de CO, fum și căldură 

Honeywell Home de la Resideo



Multe pericole din casă sunt greu de detectat înainte de a fi prea târziu. 

Printre acestea se numără incendiile și intoxicaţiile cu monoxid de carbon. 

Instalarea unui detector adecvat, în locul potrivit, poate salva vieţi.

Mai multă siguranţă acasă! 
Detectoare de CO, fum și căldură



Detectoarele oferă și mai multă protecţie atunci când funcţionează 

împreună. Detectoarele interconectate pot comunica între ele wireless, 

astfel încât pornirea unui detector declanșează toate detectoarele, 

maximizând alerta în cazul unei activări. 

Tehnologia One-Go-All-Go („dacă pornește unul, pornesc toate”)

▬ Nu este nevoie de un modul wireless 

opţional, deoarece toate detectoarele au 

modulele integrate

▬ Ușor de creat o casă conectată 

(până la 12 detectoare interconectate)

▬ Sistem de alarmă de înaltă fiabilitate pentru 

clienţii care caută funcţii de siguranţă 

avansate

▬ Ideal pentru case, apartamente și rulote 

unde sunt necesare mai multe detectoare

R200S
Fum

R200S-N
Fum 

(interconectat)

R200H-N
Căldură 

(interconectat)

R200ST-N
Căldură și fum 

(interconectat)

Detectoare de căldură și fum

R200C
CO

R200C-N
CO 

(interconectat)

Detectoare de CO

Gama noastră de detectoare de CO, fum și căldură este proiectată pentru 

toate tipurile de locuinţe, inclusiv pensiuni și rulote.



Detectoare de CO
Toate echipamentele cu ardere pot provoca intoxicaţie cu 

monoxid de carbon (CO), cu consecinţe potenţial fatale. 

Cuptoarele și cazanele pe gaz, focurile deschise, semineurile 

si cazanele pe combustibil solid, grătarele și gazele de 

eșapament ale mașinilor pot reprezenta un risc serios de CO.

Oricine riscă să se intoxice cu CO, însă extrem de vulnerabili sunt copiii, vârstnicii 

şi animalele de casă. Instalarea unui detector de CO în apropierea fiecărui 

echipament cu ardere de combustibili fosili din imobil reduce semnificativ acest 

risc.

Dar proprietarii de locuinţe nu sunt expuși riscului doar din cauza echipamentelor 

defecte sau vechi. Unele condiţii de mediu temporare pot crea conditii ca până 

și locuinţele cu echipamente noi, de înaltă calitate, să se poată produce niveluri 

ridicate de CO.

Datorită senzorului său de înaltă precizie, detectorul emite un semnal imediat ce 

sunt identificate niveluri periculoase de CO în încăpere.

Detectorul de CO funcţionează cu baterie și este ușor de montat – pe perete sau 

tavan – și are un cip cu consum redus de energie care îi permite să funcţioneze 

timp de 10 ani în modul standby.

Caracteristici 
principale

Durata de viaţă de 10 ani

Semnalizare sfârșit durată 

de viaţă

Design super-slim

Text sonor și vizual de culoare 

roșie „ALARMĂ” pentru surzi și 

persoane cu deficienţe de auz

Mod silenţios / mut

Mod silenţios pentru baterie 

descărcată

Protecţie intervenţie neautorizată

10
YEAR

CO este greu de detectat fără 
un detector, deoarece este…

Fără miros Fără gustInvizibil



Ușor de instalat

Instrucţiuni detaliate de instalare se găsesc în manualul 

inclus cu fiecare detector de CO Honeywell Home. 

Deoarece CO are o densitate ușor mai mică decât aerul 

și, prin urmare, tinde să se acumuleze în apropierea 

tavanului, recomandăm amplasarea pe tavan. În mod 

ideal, ar trebui instalat un detector în fiecare cameră care 

conţine un aparat cu ardere de combustibil. Detectorul 

poate fi instalat de către specialiști sau de către 

proprietarii de locuinţe.

La repararea sau instalarea unei centrale de apartament, 

observaţi dacă a fost deja instalat un detector de CO în 

apropiere. În caz contrar, ar trebui să propuneţi montarea 

unui astfel de detector pentru a face locuinţa mai sigură.*

*  Recomandări complete sunt disponibile în EN50292, 

un ghid privind selectarea, instalarea, utilizarea și 

întreţinerea detectoarelor de CO rezidenţiale.

Detectoare R200C R200C-N

Dispozitiv CO Detector CO interconectat

Interconectat Nu (0) Da (12)

Durata de viaţă a bateriei 10 ani 10 ani

Baterie CR17450 CR17450

Protecţie intervenţie neautorizată Da Da

IP IP44 IP44

One-go-all-go („dacă pornește 

unul, pornesc toate”)
Nu Da

Distanţa RF N/A 100 m

Frecvenţa RF N/A 868 MHz

Garanţie 10 ani 10 ani

Specificaţiile produsului

Baie cu aparat 
de ardere 
combustibil

Un detector 
de CO este 
obligatoriu 
în bucătărie

Fiecare etaj 
trebuie protejat

Aveţi în vedere 
spaţiile prin care 
trece coșul de fum

Protejaţi zonele 
în care va 
petreceţi timpul



Detectoare de căldură 
și fum
Standardele de siguranţă îmbunătăţite și 

noile reglementări (în special cele referitoare 

la instalarea de detectoare de fum) au redus 

masiv consecinţele incendiilor din locuinţe, ale 

căror cauze comune rămân fumatul, gătitul și 

instalaţiile electrice defecte sau cu improvizaţii. 

UE recomandă materiale de uz casnic, aparate 

și mobilier ignifuge, deoarece acestea generează 

mult mai puţin fum decât materialele standard, 

ceea ce face ca detectoarele de fum să detecteze 

mai greu un incendiu în locuinţă.

Incendiile pot izbucni și noaptea, ceea ce face 

ca detectoarele fiabile să fie esenţiale pentru 

a alerta proprietarii de locuinţe atunci când este 

mai puţin probabil să observe singuri pericolul.

Caracteristici 
principale

Senzor termic 

(pentru detectorul de căldură)

Durată de viaţă a bateriei de 10 ani

Montaj pe tavan sau pe perete

Interconectare wireless

Interconectare cu până la 

12 dispozitive

Autotestare automată

10
ANI



Detectoare R200S R200S-N R200H-N R200ST-N

Dispozitiv Fum Fum Căldură Căldură și fum

Interconectat Nu (0) Da (12) Da (12) Da (12)

Durata de viaţă a bateriei 10 ani 10 ani 10 ani 10 ani

Baterie CR123A CR17450 CR17450 CR17450

Protecţie intervenţie neautorizată Da Da Da Da

One-go-all-go („dacă pornește 

unul, pornesc toate”)
Nu Da Da Da

Distanţa RF N/A 100 m 100 m 100 m

Frecvenţa RF N/A 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Garanţie 10 ani 10 ani 10 ani 10 ani

Specificaţiile produsului

Unde ar trebui să instalez un detector?

Instrucţiuni detaliate de instalare se găsesc în manualul 

inclus la fiecare detector de fum și căldură Honeywell 

Home. Modul în care focul și fumul se răspândesc în casă 

arată că nu toate spaţiile sunt potrivite pentru un detector 

de fum. În unele zone – cum ar fi bucătăriile – instalarea 

unui detector de fum poate provoca alarme false. În locul 

acestuia instalaţi un detector de căldură în locurile unde 

se adună ușor praful sau unde se produce fum din cauza 

gătitului sau fumatului. Detectorul poate fi instalat de 

către specialiști sau de către proprietarii de locuinţe.

Detectorul combinat de căldură și fum oferă o măsură de 

siguranţă suplimentară, deoarece avertizează în prealabil 

asupra oricărei creșteri anormale a temperaturii.

Detector de căldură

Nerecomandat

Folosiţi un detector de 

fum sau un detector 

de fum și căldură.



© 2022 Resideo Technologies, Inc. Toate drepturile sunt rezervate.

Marca Honeywell Home este folosită sub licența 
de la Honeywell International Inc. 
Aceste produse sunt fabricate de Resideo 
Technologies, Inc. și companiile afi liate.

Detectoarele de căldură, fum și CO Honeywell Home le oferă clienţilor 

dumneavoastră liniștea că sunt în siguranţă și încrederea că aceste 

produse îi vor proteja de pericolele pe care nu le pot vedea.

Resideo îmbină o tradiţie de peste 130 de ani în inginerie cu cele mai 

recente tehnologii inteligente.

Mai multă siguranţă acasă!

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
resideo.com

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


