
Detektor ogljikovega monoksida (CO) Kidde 5CO 

Baterijski detektor Kidde 5CO je vrhunski, cenovno ugoden, stenski detektor ogljikovega monoksida 
svetovno priznanega ameriškega proizvajalca KIDDE. Namenjen je za odkrivanje povišane 
prisotnosti ogljikovega monoksida s senzorjem, ki ima 7 letno življensko dobo in 7-letno garancijo 
kar ga uvršča med najbolj dovršene detektorje na svetovnem trgu. Detektira povišano koncentracijo 
ogljikovega monoksida (CO) v prostoru, v katerem je nameščen. Izdelek je enostaven za uporabo in 
montažo. Odlikuje ga dolga življenska doba, izredna zanesljivost, stabilnost in visoka natančnost 
senzorja za zaznavanje CO. Primeren je za varovanje pred povišano stopnjo CO v hišah, stanovanjih 
in apartmajih. Prav tako je nepogrešljiv povsod, kjer prihaja do nepopolnega izgorevanja trdih, tekočih in 
plinastih snovi, ki vsebujejo ogljik. Izdelku so priloženi ustrezni baterijski vložki! 

 

Redna cena izdelka je 29,90 EUR z DDV.  

POSEBNA CENA: 25,90 EUR z DDV 

 

 

Detektor ogljikovega monoksida (CO) Kidde 7CO 

Digitalni detektor ogljikovega monoksida Kidde 7CO je vrhunski stenski detektor  svetovno 
priznanega ameriškega proizvajalca KIDDE. Namenjen je odkrivanju povišane prisotnosti 
ogljikovega monoksida s senzorjem, ki ima kar 10 letno življensko dobo in 10 letno 
garancijo, kar ga uvršča med najbolj dovršene detektorje na svetovnem trgu. Detektira povišano 
koncentracijo ogljikovega monoksida (CO) v prostoru, v katerem je nameščen. Odlikuje 
ga najdaljša življenska doba na tržišču, izredna zanesljivost, stabilnost in visoka natančnost 
senzorja za zaznavanje CO. Primeren je za varovanje pred povišano stopnjo CO v hišah, 
stanovanjih in apartmajih. Izdelku so priloženi ustrezni baterijski vložki Duracell! 
Izdelek ima potrebne certifikate tudi kot detektor ogljikovega monoksida v počitniških 
prikolicah, avtodomih in plovilih (standard SIST EN50291-2:2010). 

 

Redna cena izdelka je 39,90 € z DDV. 

POSEBNA CENA: 34,90 EUR z DDV 

 
 
 

Kombinirani detektor dima in CO Kidde 10SCO 

 

KIDDE 10SCO kombinirani detektor dima in ogljikovega monoksida svetovno 
priznanega ameriškega proizvajalca KIDDE  je vrhunska naprava , ki hkrati 
detektira  dim in smrtonosno nevarni ogljikov monoksid (CO) v eni napravi in ponuja dvojno 
zaščito za maksimalno varnost vas in vašega doma. 
Kidde 10SCO ima edinstven glasovni opozorilni sistem, ki vam bo pomagal ugotoviti, katero 
nevarnost alarm napoveduje: “Warning Carbon Monoxide!” (“Opozorilo ogljikov monoksid!”) 
ali “Fire, fire! ” (“Ogenj, ogenj”). 
Napreden in visoko kakovostni elektrokemični CO senzor in fotoelektrični senzor dima 
zagotavljata 10 – letno življenjsko dobo in garancijo 10 let. KIDDE je svetovno priznano 

podjetje, njihovi patenti spadajo med tehnološko najbolj napredne v svetu∗. 

Redna cena izdelka je 46,90 EUR z DDV.  

POSEBNA CENA: 39,90 EUR z DDV 


