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HU0H-1657GE23 R0722

Beépített akkumulátorral 
működő szén-monoxid vészjelző
R200C sorozat
ALKALMAZÁS
A szén-monoxid (CO) egy színtelen, szagtalan az ember és 
háziállatok számára is erősen mérgező gáz. Néma 
gyilkosnak is nevezik, mert nem látjuk, nem érezzük. 
A mérgezés bárkivel, bármilyen zárt térben megtörténhet. 
A CO-mérgezés kezdeti tünetei a megfázáshoz vagy 
influenzához hasonló fáradtság és fejfájás, de a hosszú 
kitettség vagy a hirtelen felépült magas koncentráció 
zavartsághoz, fáradtsághoz és eszméletvesztéshez is 
vezethez, és akár halálos kimenetelű is lehet.

A szén-monoxid olyan tüzelőanyagok tökéletlen égése során 
keletkezik, mint a háztartásban használt gáz, fa, szén, 
faszén, fűtőolaj, paraffin vagy autóknál az üzemanyag. 
Ki van veszélyben? Mindenki ki van téve a CO-mérgezés 
veszélyének otthonában, de a gyerekek, a várandós 
kismamák, az idősek és a háziállatok kiemelten veszélyben 
lehetnek.

Gondoskodjon arról, hogy a fosszilis tüzelőanyaggal 
működő készülékeket és a füstgáz elvezetésére szolgáló 
kéményt rendszeresen karbantartsák, és mindegyik ilyen 
berendezés mellé szereljen fel CO-riasztót az ingatlanban. 
A szén-monoxid kedvezőtlen körülmények között akár a 
szomszéd lakásból is átszivároghat, így szén-monoxid 
vészjelző készülék telepítése akkor is ajánlott, ha az adott 
ingatlanban nincs lehetséges szén-monoxid forrás.

FŐBB JELLEMZŐK
• 10 év élettartam/garancia

• 48 órás riasztási memória

• IP44 besorolás, fürdőszobai elhelyezésre alkalmas

• A készülék teljes előlapja egyben a Teszt/Némítás gomb 
is

• Élettartam vége jelzés

• Rendkívül vékony kialakítás

• Vészjelzéskor jól látható piros színű "ALARM" felirat

• A vészjelzés elnémítható 10 percig

• A hibajelzés elnémítható 9 óráig

• Az üzemszerű működést jelző zöld "POWER" led jelzés 
fényereje automatikusan elhalványul sötét 
fényviszonyok esetén, hogy ne legyen zavaró háló- vagy 
gyerekszobában történő elhelyezéskor

• Avatatlan eltávolítás ellen védett konstrukció

• Az R200C-N vészjelzők rádiófrekvenciás kapcsolattal 
egymással összetaníthatók így helyi hálózatban ha az 
egyik vészjelző jelez, úgy a rendszerbe kötött többi 
készülék is jelezni fog, tovább növelve az ingatlanban 
tartozkodók biztonságát



Beépített akkumulátorral működő szén-monoxid vészjelző - R200C sorozat

MŰSZAKI ADATOK TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
A vészjelző elhelyezése

Vékony kialakítás

MÉRETEK

Megjegyzés: Minden méret mm-ben van megadva, hacsak másképp nem 
jelezzük.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ
Opciók

Nyelvek
R200C-1, R200C-N1, 
R200C-3, R200C-N3: 

angol, francia, spanyol, német, 
olasz, holland, svéd, portugál  

R200C-2, R200C-N2: magyar, bolgár, cseh, török, 
lengyel, szlovák, ukrán, román 

Tápellátás
Elem típusa: CR17450 3V L gyárilag 

beépített, nem cserélhető 
akkumulátor 

Elem élettartama: 10 év
Épületen belüli hálózat kialakítása
Helyi rádiófrekvenciás hálózatba köthető: 
R200C-1, R200C-2, 
R200C-3: 

Nem 

R200C-N1, R200C-N2, 
R200C-N3: 

Igen 

RF távolság: 
R200C-N1, R200C-N2, 
R200C-N3: 

100 m 

RF frekvencia: 
R200C-N1, R200C-N2, 
R200C-N3: 

868 MHz

Specifikáció
Érzékelt közeg: szén-monoxid 
Hangjelzés: >85 dB 3 m távolságból, jól 

megkülönböztethető
vészjelzés hangjelzéssel 

Fényjelzés: Jól leolvasható, nagy méretű 
vészjelzés piros színű "ALARM" 
felirattal 

Élettartam: 10 év
Avatatlan eltávolítás 
ellen védett: 

Igen 

Védettségi fokozat: IP44, fürdőszobai elhelyezésre 
alkalmas 

Méretek: 95 mm x 95 mm x 25 mm 
Garancia: 10 év
Súly: 120 g 
Szabványok
Szabványoknak való 
megfelelés: 

EN 62368-1:2014
EN IEC 63000:2018
EN 50270:2015
EN 50291
NF, Kitemark, B-Mark 

Áttekintés

A B C
95 95 24,7 

Leírás: Cikkszám: 
CO riasztó Nyugat-Európa R200C-1
CO riasztó Kelet-Európa R200C-2
CO riasztó Franciaország (NF jóváhagyva) R200C-3
Helyi hálózati CO vészjelző Nyugat-Európa R200C-N1
Helyi hálózati CO vészjelző Kelet-Európa R200C-N2
Helyi hálózati CO vészjelző Franciaország 
(NF jóváhagyva) 

R200C-N3

B

A C

További információ
www.resideo.com

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat

06250 MOUGINS, FRANCE
Tel.: +33 (0)4 92 94 29 50
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