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CO-9D BATTERY POWERED CO ALARM  
 

Tip senzor Senzor avansat electrochimic 

Tip baterie Baterie inclusă sigilată pe viața cu autonomie 7 ani 

 

 Tehnologie cu sensor avansat electrochimic care monitorizează nivelul de 
monoxid de carbon în mod constant declanșând alarma rapid in caz că 
detecteaza o creștere periculoasă a nivelului de CO  

 Folosită de peste 90% din serviciile de urgența din UK. 

 Detectorul are un ecran LED unde se pot vizualiza toate funcțiile lui. 

 Include termometru care afișeaza temperature din încapere pe ecranul LED. 

 Arata nivelul maxim de CO din ultimele 4 săptămâni. 

 Poate fi montat pe perete sau poate fi portabil. 

 Garanție 7 ani. 

 Buton central mare Test si Smart Silence.  

 Ușor de instalat 

 Silențiozitate inteligentă (Smart Silence) – în eventualitatea unei alarme false puteți dezactiva 
temporar sunetul apăsând butonul Test. Alarma va reveni automat la sensibilitate completă in 3 
minute. 

 

 

 
 

 

 Specificații tehnice BS EN50291-1:2010+A1:2012 

BS EN50291-2:2010 

Licence No: KM 551504 
 

 
 

 
Dimensions 

125mm   40mm  
 

 
125mm (diametru) x 40mm (lătime) x 72 

(înălțime) 

Sursă putere 3V DC 

Baterie Baterie lithium sigilată pe viată cu autonomie de 7 ani 

Tehnologie Senzor electrochimic avansat 

Nivel sonor alarmă 85dB(A) conform standardelor europene 

Poziții instalare Perete / Portabil 

Temperatură de operare +10°C la +40°C 

Umiditate de operare De la 30% până la 90% RH fara condensare 

Temperatură de stocare -20°C la +60°C 

Umiditate de stocare De la 30% până la 90% RH fara condensare 

Material plastic ABS, UL94 VO rezistent la foc 

Garanție Durată de viață 7 ani, garanție aparat 7 ani, autonomie baterie 7 ani 

Greutate 118g 

Certificat CE EN BS EN50291-1:2010+A1:2012 și BS EN50291-2:2010 

Funcții speciale Buton pauză, testare, mod silențios. Avertizare baterie slabă. 

Montare Timp montare 3 minute. Platformă, șuruburi si dibluri incluse. 

Timp de reacție 180s 

Interior Bucătărie, cameră tehnică pentru centrală pe lemne, spațiu comercial 

        Distribuitor exclusiv pentru Romania Fireguard Innovative Solutions SRL – www.fireguard.ro 
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