
Tartsa ellenőrzés alatt a beltéri 
levegő minőségét
a Resideo szén-dioxid (CO2) vészjelzővel!



Kisérje fi gyelemmel a szén-dioxid szintet az otthonában vagy munkahelyén, 
hogy megóvja a saját és mások egészségét es jó közérzetét. A CO2 ronthatja 
a gondolkodási képességet. A CO2-koncentració súlyosságától függően a tünetek az 
enyhe fejfájástól és az összpontosítási képesség hiányától a szédülésig és a lelassult 
kognitiv működésig terjedhetnek. Az irodai dolgozók, az otthon dolgozók és az iskolai 
tantermekben ülő gyermekek különösen ki vannak téve a CO2 hatásainak.

A CO2-szint fi gyelésével ellenőrzés alatt 
tarthatja a beltéri levegő minőségét.

Fáradtságot

A túlzotan magas CO2 koncentráció okozhat:

Fejfájást Koncentráció 
hiányát

Vérnyomás-
emelkedést 

Halláscsökkenést



R200C2 Termék részletes leírása
Interfész Érintés vezérlés a könnyű 

kezelhetőség érdekében
Kijelző Világos LED kijelző, amely a CO2-

szinteket mutatja, automatikus 
fényerő-beállítással

Riasztás Látható és hallható riasztórendszer

Hangalapú értesítés 75 dB hangjelzés, 6 nyelven áll 
rendelkezésre, EN, FR, NL, ES, IT, DE

Tápellátás Hálózati táplálású, 12 órás biztonsági 
akkumulátorral

Felszerelés Falra szerelehtő, asztalra helyezhető

Érzékelő típusa Nem diszperzív infravörös (NDIR)

Engedélyek és szabványok CE, EN62368

Méretek (m x h x sz) 99 mm x 99 mm x 37 mm

A termék súlya 291 g

Szín Fehér

Riasztó jelzőfény ≤1000 ppm: Zöld színű
1000 ppm ~ 1500 ppm: Sárga színű
≥1500 ppm: Piros színű

Környezeti relatív 
nedvesség

Max.: 90% relatív páratartalom 
(kondenzáció nélkül)
Min.: 0% relatív páratartalom 
(kondenzáció nélkül)

Érzékelő élettartama 10 év

Kalibrálás Automatikus

Késleltetés némítás gomb Igen

Riasztás letiltása gomb Igen

1. állapot 
Biztonságos
Zöld LED

Jó állapotú
CO2-koncentráció 
≤1000 ppm

2. állapot 
Figyelmeztetés 
Sárga LED

Rossz 
levegőminőség
CO2-koncentráció 
1000 ppm ~1500 ppm

3. állapot Ártalmas
Piros LED, hangjelzés 
(némítás opcióval) és 
 75 dB sziréna

CO2 észlelés
CO2-koncentráció 
≥1500 ppm

A Resideo R200C2 vészjelző hang- és fényjelekkel fi gyelmeztet a magas CO2-koncentrációra. 
Használatával könnyen felmérhető a beltéri levegő minősége, egy pillantással látható, ha a CO2

szint túl magassá válik, így megfelelő időben gondoskodni lehet a szellőztetésről.

Tegye a közösen használt tereket egészségessé!

10 éves élettartam
10 éves garancia

Főbb jellemzők

Nem-diszperzív infravörös (NDIR) 
CO2-érzékelő technológia.

Nagy pontosságú szén-dioxid-
érzékelés ±50 ppm + 5%.

Nagy pontosságú hőmérséklet-
érzékelés. Szobahőmérséklet kijelző 
–5°C és 50°C között. 

Nagy pontosságú nedvesség-
érzékelés ±5% relatív páratartalom.
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A CO2-vészjelző olyan helyiségekben történő használatra alkalmas, ahol 
az emberek sok időt töltenek, mint például az iskolai osztálytermek, irodai 
tárgyalók, valamint otthon a nappalikban, hálószobákban, munkaterületeken és 
játszószobákban.

A Resideo CO2-vészjelző a végfelhasználó által vagy egy szakember által is 
telepíthető, és részletes telepítési utasításokat tartalmazó kézikönyvet adunk 
hozzá. Mivel a CO2 kissé nehezebb a levegőnél, a fi gyelőt falra szerelve, 
szemmagasságban kell telepíteni!

A vészjelző külső hálózati tápegységgel rendelkezik, és egy beépített tartalék 
akkumulátorral amely hálózati áramkimaradás esetén akár 12 órányi tartalék 
tápellátást is képes biztosítani. A lemerültségre fi gyelmeztető jelzőfény jelzi, ha 
az akkumulátort újra kell tölteni.

Hova telepítsük?


