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Szén-monoxid vészjelzők

Beépített lítium 
akkumulátor

Elektrokémiai
érzékelő 

FA3322-INT
10 év várható élettartam

Nagyméretű digitális kijelző

CO-9B

Carbon MonoxideAlarm

FA3820-HUR
10 év várható elemélettartam

LED üzemállapot jelzők 

A FireAngel FA3820-HUR egy 10 év várható élettartamú, beépített akkumulátorral
szerelt szén-monoxid vészjelző készülék, 4 visszajelző LED-del.
A vészjelző falra akasztható vagy szabadon állva is elhelyezhető.

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:            lakóház, mobilház,  lakókocsik, lakóautó, hajók, lakóhajók

• Free-standing or wall mounted

BS EN50291-2:2010

FA3328-INT
Android okostelefonnal kiolvasható 

szén-monoxid vészjelző

BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOROS VÉSZJELZŐK

www.fireangel.hu

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:                       lakóház, mobilház,  lakókocsik, lakóautó

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:           lakóház, mobilház,  lakókocsik, lakóautó, hajók, lakóhajók

SCB10-INT A FireAngel SCB10-INT egy 10 év várható élettartamú,
beépített akkumulátorral szerelt, kombinált szén-monoxid
vészjelző készülék és optikai füstérzékelő, visszajelző LED-
ekkel, amelyek a készülék bekapcsolt állapotát, esetleges
meghibásodását és a riasztási állapotot jelzik.

• LEDjelzőfény

• Gyors felszerelhetőség

• 10 év készülék várható élettartam és üzemidő

• SLEEP EASY funkció – alacsony akkumulátorszint hangjelzés 9 
órára elnémítható, hogy Ön tudjon aludni

• Országos Katasztrófavédelem által kiadott pozitív listán szerepel

LED üzemállapot jelzők 

10 év várható elemélettartam

FELHASZNÁLÁSI HELYEK:                       lakóház, mobilház,  lakókocsik, lakóautó

• 10 év várható készülék élettartam, CO gázban kalibrált és tesztelt 
elektrokémiai érzékelő cella

• EN 50291-1:2018 szabvány megfelelősség, szellőztessen figyelmeztetés

• Szellőztetésre figyelmeztető hangjelzés: Alacsony CO szint figyelés 
funkció

• A valódi CO veszély riasztáshoz tartozó hangerőnél diszkrétebb 
hangerővel  csendes teszt

• Memória funkció ‒ előző riasztás vizuális jelzése

• Országos Katasztrófavédelem által kiadott pozitív listán szerepel

• Lakókocsi, lakóautó és vitorláson való használatra alkalmas

• 10 év várható készülék élettartam, CO gázban kalibrált és tesztelt 
elektrokémiai érzékelő cella

• EN 50291-1:2018 szabvány megfelelősség, szellőztessen figyelmeztetés

• Legtöbb Android rendszerű okostelefonon elérhető NFC syncs
technológiával kinyerhető adatok (CO, hőmérséklet, páratartalom)

• Csendes teszt, könnyű alvás funkciók

• Országos Katasztrófavédelem által kiadott pozitív listán szerepel

• Memória funkció ‒ előző riasztás vizuális jelzése

• Lakókocsi, lakóautó és vitorláson való használatra alkalmas

A FireAngel FA3328-INT digitális kijelzővel szerelt, beépített akkumulátorral
működtetett, 10 év várható élettartamú szén-monoxid vészjelző, ami időben
figyelmezteti a szén-monoxid jelenlétére otthonában. A digitális LCD-kijelző már a
szén-monoxid alacsony koncentrációját is jelzi egészen 10 ppm-től és a megelőző
4 hét csúcsértékeit is mutatja.

• 10 év várható készülék élettartam, CO gázban kalibrált és tesztelt 
elektrokémiai érzékelő cella

• EN 50291-1:2018 szabvány megfelelősség, szellőztessen figyelmeztetés

• Memória funkció ‒ előző riasztás vizuális jelzése

• Havi áttekintés funkció: hőmérséklet/páratartalom/ CO szint havi  
maximum értéke látható

• Vizuális riasztási emlékeztető: a LED villogás intenzitását 
automatikusan csökkenti éjszakára

• Országos Katasztrófavédelem által kiadott pozitív listán szerepel

• Csendes teszt, könnyű alvás funkciók

• Lakókocsi, lakóautó és vitorláson való használatra alkalmas

A FireAngel FA3322-INT digitális kijelzővel szerelt, beépített akkumulátorral
működtetett, 10 év várható élettartamú szén-monoxid vészjelző, ami időben
figyelmezteti a szén-monoxid jelenlétére otthonában. A digitális LCD-kijelző már a
szén-monoxid alacsony koncentrációját is jelzi egészen 10 ppm-től és a megelőző
4 hét csúcsértékeit is mutatja.
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•Minden oldalfaltól minimum 300 mm-re

•Minimum 300 mm-re a mennyezeti 
lámpától

•Minimum 1 m maximum 3 m 
távolságra a tüzelőberendezéstől

•Ha a lakrész egy leválasztott terület, a 
vészjelző a tüzelőberendezéssel egy 
oldalon legyen

•A mennyezethez közel, de minimum
150 mm-el lejjebb

•Legalább 300 mm-re legyen a függőleges 
faltól

•Minimum 1 m maximum 3 m 
távolságra a tüzelőberendezéstől

•Alvó helyzet légzési magasságába
(ágymagasság)

•Ülő helyzet  légzési magasságába   
(székmagasság)

BEÉPÍTETT AKKUMULÁTOROS VÉSZJELZŐK

Ajánlás: 
Amennyiben lehetőségei engedik, telepítsen szén-monoxid-
vészjelzőt ne csak a tüzelőberendezés mellé, hanem 
tüzelőberendezést nem tartalmazó, de tartós tartózkodásra 
használt nappaliba és hálószobába is. Ezen utóbbi 
helyiségekben egy viszonylag alacsonyabb, de hosszú ideig 
fennálló CO koncentráció olyan élettani hatást fejthet ki, 
amely cselekvésképtelenné, menekülésre alkalmatlanná 
teheti!

Tüzelőberendezéssel ellátott helyiségbe Tüzelőberendezés nélküli helyiségbe 


