
Seria X

ÎMPREUNĂ PUTEM SALVA VIEŢI
Seria X de soluţii pentru siguranţă domestică

SPECIFICAŢII TEHNICE

FIABILITATE

Metodă de detectare Ecosure celulă electrochimică (XC70),
Ecosure X® (XC100, XC100D)

Certificări externe

EN 50291-1:2010 Zone rezidenţiale
EN 50291-2:2010 Vehicule de recreere și 
obiecte similare
Marcă de conformitate 

Alte certificări RoHS, REACH

Funcţie de auto-testare La fiecare 60 de minute

XC100, XC100D: 10 ani
Durată de viaţă /
Garanţie

XC70: 7 ani

CONDIŢII  DE FUNCŢIONARE

Temperatură

Umiditate
Umiditate relativă 25-95 % (fără răcire) – 
potrivită, de asemenea, pentru folosirea în 
camera de baie

Claisificare IP IP44

Conexiune fără fir 
(wireless) Modul de conectare XW100 - opţional

ELECTRICE

Sursă curent

INTERFAŢĂ UTILIZATOR

Indicatori vizuali

Nivel de zgomot

Buton

PRODUS

Dimensiune
Greutate

Baterie litiu încorporată, cu durată lungă de 
viaţă, 3 V

> 90 dB la 1 m
Test cu nivel scăzut de sunet
Alarmă silenţioasă, avarie silenţioasă

100 x 72 x 36 mm

135 g

între -10° C și + 45° C

Curent: LED verde
Alarmă: XC70 - LED roșu XC100, XC100D - 
mesaj vizibil  pe o suprafaţă extinsă
Avarie: LED galben
Ventilare: LED albastru

XC70 XC100 XC100D

SPECIFICAŢII TEHNICE

FIABILITATE

Principiu de 
detectare

XS100T - Mai multe criterii: optic și termic

XS100 - Optic

XH100 - Termic

Certificări
XH100 - Marcă de conformitate BSI Kite, CE
XS100 și XS100T -  
CE EN 14604:2005/AC:2008

Alte certificări RoHS, REACH, R&TTE, EMC

Funcţie de auto-testare Da

Durată de viaţă/Garanţie 10 ani / 10 ani

CONDIŢII  DE FUNCŢIONARE

Temperatură

Umiditate Până la 95 % fără răcire la 40° C

între -10° C și + 55° C 

Clasificare IP IPX2D

ELECTRICE

Sursă curent

INTERFAŢĂ UTILIZATOR

Indicatori vizuali

Nivel de zgomot

Buton

PRODUS

Dimensiune
Greutate

Baterie Litiu cu durată lungă de viaţă, 3V, 
încorporată 

Curent: LED verde - dezactivare opţională
Alarmă: LED roșu - suprafaţă extinsă
Avarie: LED galben

> 85 dB @ 3 m, sunet distinct de alarmă de 
incendiu

Ø 116 x 42 mm

185 g

Test cu nivel scăzut de sunet
Alarmă silenţioasă, avarie silenţioasă

XH100 XS100

XW100

XS100T

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi
www.honeywell.com

Str. George Constantinescu N. 3

Bucuresti, sector 2, România

www.detectormonoxidcarbon.ro

Honeywell România Srl

Doc  |  Rev  |  08/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Alege soluţia potrivită pentru casa și 
familia ta

Detectoarele de fum Honeywell sunt concepute să te protejeze în cazul izbucnirii 
unui incendiu. Având în vedere că fumul și gazele nocive tind să se răspândească 
mai departe și mai rapid decât căldura, ai nevoie să devii conștient de pericol cât 
mai devreme cu putinţă pentru a avea timp suficient să te salvezi. De cele mai 
multe ori incendiile fac victime în timp ce familiile dorm, din cauza faptului că 
locatarii nu sunt conștienţi de pericol. Când Honeywell îţi este partener, poţi sta 
liniștit – detectoarele noastre te protejează zi și noapte.

Cel mai eficient mod de a atenţiona familiile cu privire la existenţa unui pericol 
este instalarea a două sisteme separate de detectare la domiciliu.

Detectoarele de fum și de monoxid de carbon (CO) pot fi interconectate, acest 
lucru permiţând tuturor detectoarelor să se declanșeze în cazul detectării unui 
pericol. Utilizarea a două detectoare în loc de unul singur oferă cea mai bună 
protecţie pentru casa și familia ta. 

Odată cu creșterea numărului de detectoare duale de fum și monoxid de carbon  
de pe piaţă, alegerea tipului corect de protecţie devine vitală. Evacuarea rapidă a 
proprietăţilor în caz de pericol este esenţială pentru siguranţa familiei tale. Soluţia 
corectă în situaţia potrivită poate reduce semnificativ numărul de vieţi pierdute 
din cauza incendiilor și a intoxicării cu monoxid de carbon.

Benficiile utilizării a două detectoare specializate:
•  creșterea eficienţei și a timpului de răspuns,
•  îmbunătăţirea ratei de detectare și reducerea numărului de alarme false,
•  reducerea numărului de accidente și decese,
•  detectare timpurie de două ori mai rapidă prin intermediul senzorilor optici 

și termici,
•  detectarea rapidă chiar și a celor mai mici concentraţii de monoxid de 

carbon și fum.

SOLUŢII SIGURE PENTRU 
LINIȘTEA FAMILIEI TALE

Pentru protecţie sporită, toate dispozitivele din gama 

X pot fi interconectate prin intermediul tehnologiei 

wireless pentru a forma un sistem de detecţie. Atunci 

când una dintre alarme se declanșează, le activează 

automat pe toate celelalte din reţea pentru a-l 

informa pe locatar cu privire la existenţa unei 

probleme oriunde în casă.

Indicator separat 
pentru alarmă, 
curent, avarie și 

ventilaţie

Mesaj de alarmă 
accentuat

Ecran LCD 
(afișează 

concentraţia de CO 
pre-alarmă)

Ideal pentru 
bucătării și băi

Ideal pentru 
dormitoare și 
camere de zi

Ideal pentru căi de 
evacuare
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Cameră de lucru

Baie

Bucătărie

Dormitor

Dormitor

Cameră de zi

Boilere sau 
centrale cu 
încălzire pe lemne, 
gaz, păcură sau 
electricitate  

Aragaz și/sau 
boiler aflat în baie 
sau bucătărie

Boiler de 
apartament

Boiler sau butelie 
cu alimentare pe 
propan-butan

Dizpozitive 
alimentate cu 
combustibil 
amplasate în 
curte sau garaj

Șemineu

Inhalarea de monoxid de carbon sau fum poate afecta în mod serios 
aparatul respirator. Iată ce trebuie să faci atunci când ai inhalat 
monoxid de carbon și/sau fum:

•  părăsește imediat zona periculoasă,

•  sună la numărul de urgenţă disponibil în zona în care te afli,

•  nu merge la spital fără să fii însoţit(ă),

•  asigură-te că îţi sunt verificate căile respiratorii, respiraţia și 
circulaţia.

•  dureri de cap

•  insuficienţă respiratorie

•  ameţeală

•  somnolenţă

•  slăbiciune

•  dureri ale cavităţii 
toracice

•  greaţă

•  stare de vomă

Este dovedit știinţific faptul că amplasarea unui detector de CO sau fum în 
locul potrivit este un factor esenţial în creșterea ratei de detectare și 
reducerea alarmelor false. Fumul este mai cald decât aerul, așa că va fi 
împins în sus, spre tavan – prin urmare, amplasarea detectorului pe tavan 
scade timpul de detectare. Monoxidul de carbon, pe de altă parte, se 
amestecă cu aerul, de aeea este indicată poziţionarea detectorului pe un 
perete.

Bune practici pentru folosirea 
detectoarelor de fum și monoxid 
de carbon

Dublează-ţi măsurile de siguranţă. 
Merită să investești în siguranţa ta.
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Inodor Invizibil

InsipidGaz toxic

CO este

Detector de monoxid de 
carbon
•  la fiecare etaj al casei tale,
•  în fiecare dormitor și pe fiecare 
hol aflat în apropierea 
dormitoarelor,
•  aproape de tavan, deasupra ușilor 
și a ferestrelor,
•  pe tavan (la 30 de cm de perete), 
pe perete (la 15 cm de tavan),
•  lândă dispozitivele alimentate cu 
combustibil mineral (la 1-3 m, 
distanţă pe orizontală).

Utilizări

Seria X de produse oferă siguranţă 
sporită, fiind extrem de ușor de 
utilizat în zone rezidenţiale, 
apartamente, spaţii de agrement, 
bărci sau rulote (statice sau mobile) 
ori în spaţii în care se folosesc 
generatoare.

Detector de fum
•  la fiecare etaj al casei tale,
•  în fiecare dormitor și pe fiecare 
hol aflat în apropierea 
dormitoarelor,
•  la cel puţin 3 metri depărtare de 
un dispozitiv de gătit sau utilizează 
detectorul de căldură XH100 
pentru a reduce alarmele false, 
•  pe pereţi sau tavane, niciodată în 
apropierea ușilor, a ferestrelor sau a 
gurilor de aerisire,
•  lângă dispozitivel alimentate cu 
combustibil mineral (la 1-3 m, 
distanţă pe orizontală).

Utilizări

Seria X de produse oferă siguranţă 
sporită pentru case, apartamente, 
spaţii de agrement, case de vacanţă 
și vehicule.

Nu-ţi lăsa sănătatea să se prefacă în fum
Adesea, fumul te face neputincios așa de rapid, încât 
persoanele afectate sunt depășite de situaţie și nu 
mai reușesc să ajungă la o ieșire de urgenţă care, în 
alte situaţii, ar fi ușor de accesat. Pe măsură ce focul 
crește într-o clădire, va consuma, deseori, cea mai 
mare parte a oxigenului, încetinind procesul de 
ardere. Această „combustie incompletă” dă naștere 
gazelor toxice. Inhalarea de fum într-un interval scurt 

de timp poate avea efecte periculoase și imediate. Fumul irită ochii, nasul și gâtul, 
iar mirosul său poate da stări de greaţă.

Detectoarele de fum salvează vieţi
Dacă a izbucnit un incendiu în casa ta, fumul se răspândește rapid și ai nevoie de 
detectoare de fum care să te ajute să părăsești locuinţa în timp util. Deţinerea 
unui detector de fum funcţional reduce la jumătate șansele de deces într-un 
incendiu depistat din timp. Detectoarele de fum sunt dispozitive autonome care 
includ un sistem de depistare și de atenţionare în cazul unui incendiu – de aceea, 
ele joacă un rol vital în reducerea numărului de accidente și decese cauzate de 
incendii.

Ai nevoie de detectoare de fum pentru a depista prezenţa incendiilor cu sau fără 
flacără deschisă din fiecare dormitor, instalând cel puţin un detector la fiecare 
etaj, inclusiv în pod și beci.

Atunci când îţi instalezi detectorul de fum, asigură-te că se află la o distanţă mai 
mare de 3 metri de un aparat electrocasnic care poate declanșa o alarmă falsă. De 
asemenea, detectorul trebuie să fie amplasat departe de ferestre și uși, care îi pot 
reduce eficienţa.

Ce este monoxidul de carbon (CO)?
Monoxidul de carbon (CO) este un gaz invizibil și 
inodor extrem de toxic pentru oameni și animale. 
Este adesea denumit „ucigașul tăcut” din cauza 
faptului că nu poate fi detectat de niciunul dintre 
simţurile omului. CO este produs de arderea 
incompletă a combustibililor precum lemnul, lignitul, 
cărbunele, păcura, parafina, benzina, gazul natural 
sau propanul și butanul.

Un detector de CO reprezintă cea mai eficientă metodă de identificare a 
monoxidului de carbon înainte de apariţia primelor simptome de intoxicaţie. De 
asemenea, gazul se poate infiltra prin crăpăturile din pereţi sau se poate deplasa 
de pe o proprietate vecină, așa că instalarea unui detector de monoxid de carbon 
este recomandată chiar dacă nu există nicio sursă potenţială de CO în locuinţa ta.

Dispozitive ce pot reprezenta un pericol

Simptomele intoxicaţiei cu CO sunt similare cu cele ale unei răceli

Detector

CO
Detector

FUM

NIVELUL OXIGENULUI

21 %

17 %

12 %

9 %

6 %

Activitate cerebrală normală

Coordonare și judecată diminuate

Durere de cap, ameţeală, greaţă, oboseală

Inconștienţă

Stop cardio-respirator, deces

CUM REACŢIONEAZĂ CORPUL OMENESC

1. Nu intra în panică – vei scăpa cu viaţă dacă îţi vei păstra luciditatea.

2. Părăsește locuinţa urmând rutele de evacuare prestabilite.

3. Deschide ușile cu grijă doar după ce le-ai atins pentru a vedea dacă sunt 

fierbinţi. Dacă o ușă este fierbinte, nu o deschide – folosește o rută de 

evacuare alternativă.

4. Rămâi aproape de podea – fumul și gazele se ridică deoarece au o 

densitate mai scăzută decât a aerului. Respiră scurt și superficial 

printr-o bucată de pânză (umedă, dacă este posibil).

5. Odată ce ai reușit să scapi, nu te întoarce niciodată într-o clădire 

cuprinsă de flăcări.

5 reguli care îţi pot salva viaţa în caz de incendiu


