CZUJNIK TLENKU WĘGLA
FIREANGEL CO-9D
Model CO-9D to wysokiej jakości czujnik tlenku węgla
(czadu) angielskiej marki FIREANGEL, należącej do
koncernu SPRUE- światowego lidera w produkcji
detektorów dymu i tlenku węgla. Urządzenie jest
wyposażone w zaawansowany sensor elektrochemiczny,
pozwalający na precyzyjny pomiar nawet bardzo niskiego
stężenia tlenku węgla. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technologii czujniki FIREANGEL
umożliwiają wykrycie niebezpieczeństwa na bardzo
wczesnym etapie. Model CO-9D wyposażony jest w
cyfrowy wyświetlacz prezentujący w formie wykresu
stężenie tlenku węgla. Zintegrowana bateria litowa nie
wymaga ładowania przez cały okres użytkowania – 7 lat.
Urządzenie posiada również wbudowany termometr.
Dzięki dużemu wyświetlaczowi mamy możliwość odczytu
najwyższego stężenia tlenku węgla wykrytego w ciągu
ostatnich czterech tygodni. Użytkując detektor tlenku
węgla marki FIREANGEL CO-9D, mamy pewność
bezpieczeństwa, którą daje głośny alarm dźwiękowy oraz
dodatkowa sygnalizacja optyczna. Jakość urządzenia
potwierdzają certyﬁkaty BSI zgodności z normą EN50291
oraz pozytywna opinia techniczna CNBOP. Łatwość
montażu oraz niewielkie rozmiary powodują, iż czujnik
ten idealnie znajduje swoje zastosowanie zarówno na co
dzień w domach mieszkalnych, jak również podczas
wakacji, w domkach i przyczepach kempingowych lub na
jachtach.

OPIS PRODUKTU

Cechy charakterystyczne:
• Duży cyfrowy wyświetlacz LCD – prezentujący stężenie tlenku węgla w formie wykresu
• Zintegrowana bateria litowa – nie wymaga ładowania ani wymiany
• W normalnych warunkach eksploatacji wewnętrzny zasilacz zasila czujnik przez 7 lat.
• Łatwy w instalacji. Przenośny, można go zabrać na wakacje lub zainstalować w domu.
• Emituje sygnał dźwiękowy o natężeniu 85 dB w promieniu 1 m.
• Funkcja testowania trybu wykrywania CO. Pokazuje stężenia CO nawet na tak niskim poziomie jak 10ppm oraz
• Wyświetlacz pozwala odczytać poziomy szczytowe w okresie ostatnich 4 tygodni.
• Automatyczna diagnostyka funkcjonowania.
• Wbudowany termometr pokojowy (nominalnie +/– 2°C).
• Idealny dla każdego, zwłaszcza osób szczególnie zagrożonych, np. kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych, właścicieli
przyczep kempingowych i mieszkalnych.
• Certyﬁkat na zgodność z normą EN 50291-1:2010 oraz EN 50291-2:2010.
• Pozytywna Opinia Techniczna CNBOP
• 7 lat gwarancji
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