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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W POLSCE:

Czujnik Tlenku Węgla i Dymu SCO5

bądź sufitu w momencie, gdy baterie muszą zostać wymienione.

Łatwy w montażu czujnik 2w1 tlenku węgla i dymu.
Zaawansowany sensor optyczny do wykrywania dymu.
Zaawansowany sensor elektrochemiczny do wykrywania tlenku węgla.
Osobne alarmy optyczno-dźwiękowe ostrzegające przed danym rodzajem zagrożenia.
Głośny sygnał dźwiękowy o natężeniu 85 dB.
Funkcja TOAST-PROOF pozwalająca na uniknięcie fałszywych alarmów wywołanych 
np. podczas gotowania.
Funkcja resetowania/testowania czujnika.
Zasilanie na dwie baterie typu AA.
Szufladka na baterie, umożliwiająca ich łatwą i szybką wymianę.
Automatyczna funkcja sprawdzania stanu baterii.
Certyfikaty na zgodności z normami  EN 50291-1:2010 oraz EN14604.
7 lat gwarancji.

Model SCO5 to najwyższej jakości czujnik tlenku węgla (czadu) i dymu angielskiej marki 
FIREANGEL, należącej do koncernu SPRUE – światowego lidera w produkcji detektorów 
tlenku węgla i dymu. Zastosowana w czujniku SCO5 unikalna technologia, pozwala na 
jednoczesne wykrywania zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Czujnik SCO5 to jedno 
z niewielu urządzeń na rynku, który chroni przed oboma zagrożeniami jednocześnie. 
Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają wbudowane dwa sensory – optyczny do 
wykrywania dymu oraz elektrochemiczny do ochrony przed czadem (tlenkiem węgla). 
Głośny sygnał dźwiękowy oraz alarm optyczny informują o wykrytym niebezpieczeństwie. 
Dzięki dwóm, niezależnym diodą LED, czujnik daje łatwą możliwość  zidentyfikowania 
problemu. Urządzenie zasilane jest poprzez dwie baterie typu AA, które montuje się 
w specjalnie przystosowanej do tego komorze, znajdującej się na przodzie urządzenia. 
Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które nie wymaga zdejmowania urządzenia ze ściany 

Wysoką jakość detektora potwierdzają certyfikaty BSI na zgodności z normami – EN50291 
oraz EN14604. Urządzenie jest łatwe w instalacji i użytkowaniu. Posiada przycisk 
TEST/SILENCE, który umożliwia sprawdzanie działania oraz pozwala na wyciszenie 
w przypadku wykrycia fałszywego zagrożenia. Czujnik FireAngel SCO5 posiada 7 lat gwarancji.



DANE TECHNICZNE

Nazwa modelu SCO5

Wykrywa Tlenek Węgla i dym

Głośność alarmu 85 dB

Zakres temperatury pracy od 4°C do 38°C

Zakres wilgotności pracy od 30% do 90% wilgotności względnej

Wielkość opakowania (WxSZxG) 135mm x 140mm x 55mm

Masa opakowania 320 g

Sensor Optyczny i elektrochemiczny

Zasilanie Dwie baterie typu AA

Szerokość / Wysokość / Głębokość 120 mm / 120 mm / 50 mm

Masa urządzenia 225 g

Zgodność z normą EN 50291-1:2010 oraz EN 14604

Gwarancja 7 lat
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