JAVLJALNIKI
OGLJIKOVEGA
MONOKSIDA

Ogljikov monoksid ubija!
Je neviden, brez vonja in okusa. Lahko ga samo slišite...

NAMESTITE DETEKTOR ŠE DANES!

Ei207

ZAUSTAVITE NEVIDNEGA MORILCA

Ei207D

ALI STE VEDELI?
- CO je neviden, brez vonja in brez okusa!
- Zastrupitev z ogljikovim monoksidom je najpogostejši vzrok med
vsemi zastrupitvami.
- Izpostavljenost nizkim koncentracijam CO je zdravju škodljivo.
- Simptomi zastrupitve so enaki kot pri gripi ali prehladu
- S pravilnimi preventivnimi ukrepi lahko preprečimo večino zastrupitev.
- Pri uhajanju v prostor je CO bolj vroč od zraka, zato se najprej dviguje,
ob ohlajanju pa se enakomerno razporedi po prostoru.
KDAJ SE ODLOČITI ZA VGRADNJO JAVLJALNIKA CO?
V večini stanovanjskih objektov imamo vsaj enega izmed spodnjih
potencialnih izvorov nastajanja ogljikovega monoksida:
- Plinske kuhalne plošče
- Kamini
- Avtomobili v garažah
- Prenosni grelniki
- Plinske peči
- Oljne gorilne naprave
- Gorilne naprave na trda goriva
- Zamaščeni ali poškodovani dimniki

S 1.1.2017 prihaja v veljavo zakon, da morajo biti bivalni prostori,
v katerih je vgrajena kurilna naprava, ki uporablja zrak iz
prostora, opremljeni z javljalnikom ogljikovega monoksida.

Ogljikov monoksid ubija!
Je neviden, brez vonja in okusa. Lahko ga samo slišite...
NAMESTITE DETEKTOR ŠE DANES!
MOBICOM d.o.o., Borovec 23, 1236 TRZIN, 01/561 01 50, www.mobicom.si, info@mobicom.si
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Baterijsko napajanje
6 letna življenjska doba
5 letna garancija
Jakost zvočnega alarma 85dB(A) na 3m
Opozorilo za zamenjavo baterij
Spomin alarma CO
Avtomatska diagnostika delovanja
LCD prikazovalnik (Ei207D)
Grafični prikazovalnik vrednosti CO (Ei207D)
Grafični prikazovalnik opozoril
Enostavna namestitev in uporaba
Proizvedeno v EU
Ei208W

Ei208DW
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Mobilna aplikacija
Možnost brezžičnega povezovanja
Pregled stanja preko mobilne aplikacije!
Baterijsko napajanje (priložena doživljenjska baterija 3V)
8 letna življenjska doba - od datuma proizvodnje
6 letna življenjska doba - od datuma montaže
5 letna garancija
Jakost zvočnega alarma 85dB(A) na 3m
Opozorilo za zamenjavo baterij
Spomin alarma CO
Avtomatska diagnostika delovanja
LCD prikazovalnik (Ei208DW)
Grafični prikazovalnik vrednosti CO (Ei208DW)
Grafični prikazovalnik opozoril
Enostavna namestitev in uporaba
Proizvedeno v EU
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