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WFPCO Home Protect to wysokiej jakości czujka dualna oferująca 

ochronę zarówno przed pożarem, jak i tlenkiem węgla. 
 

Jako jedna z nielicznych może być montowana w 

kuchni. Idealnie sprawdzi się, również do ochrony pomieszczeń, w 

których używane są urządzenia elektryczne mogące być zarzewiem 

ognia oraz urządzenia będące potencjalnym źródłem tlenku węgla np. 

kominek, piec gazowy, piec opalany drewnem, węglem lub olejem 

opałowym itp. 
 

Sensory dymu i tlenku węgla komunikują się między sobą, dzięki czemu 

mogą inteligentnie dostrzec różnicę pomiędzy niegroźnymi produktami 

spalania, czy też parą powstającą podczas gotowania, a realnym 

zagrożeniem pożarowym. Pozwala to na znaczne zmniejszenie liczby 

fałszywych alarmów w porównaniu z tradycyjnymi czujkami dymowymi 

montowanymi w kuchni. 
 

Zasilana z wbudowanej fabrycznie, niewymiennej baterii litowej 

gwarantującej 10-letnią, nieprzerwaną pracę urządzenia. Takie 

rozwiązanie ogranicza do minimum koszty eksploatacyjne, umożliwia 

instalację czujki w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia 

ochronę, także w przypadku zaniku napięcia w sieci. Aktywacja zasilania 

następuje w momencie umieszczenia czujki w uchwycie montażowym.  
 

Czujka została wyposażona w przycisk HUSH służący od wyłączenia 

sygnalizacji dźwiękowej omyłkowo uruchomionego alarmu, przycisk 

TEST i diodę LED umożliwiające szybkie sprawdzenie stanu baterii oraz 

prawidłowości działania. 
 

Dzięki montażowi uchwytu za pomocą jednej śruby instalacja czujek 

serii Home Protect jest bardzo prosta i szybka. Dodatkowo czujka 

posiada blokadę uniemożliwiającą jej demontaż przez dzieci lub osoby 

postronne. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujka poinformuje o 

konieczności wymiany urządzenia. 
 

ZALECANE MIEJSCA MONTAŻU 

w kuchni, na korytarzu, w sypialni, pokoju dziennym, jadalni, 

przedpokoju, kotłowni, piwnicy. 
 

ZALETY 

 Jako jedna z nielicznych może być montowana w kuchni! 

 Wysokiej jakości sensor optyczny  

 Elektrochemiczny sensor CO nowej generacji 

 Zgodność z normą PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) 

 Zgodność z normą PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05 

 Głośna sygnalizacja alarmowa o natężeniu 85dB 

 Przycisk Test i dioda LED pozwalające sprawdzić poprawność 

działania czujki 

 Funkcja Hush umożliwiająca wyciszenie omyłkowo aktywowanej 

sygnalizacji dźwiękowej  

 Wbudowana bateria litowa gwarantująca 10 lat ciągłej 

ochrony oraz wygodę użytkowania 

 Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego 

 10-letnia gwarancja obejmująca cały czujnik, łącznie z baterią 
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PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Model WFPCO – dualny czujnik tlenku wegla i dymu 

Sposób montażu Na suficie lub ścianie (śruby montażowe w zestawie) 

Zasilanie Wbudowana fabrycznie bateria litowa 

Przycisk Test Tak 

Przycisk Hush Tak 

Sygnalizacja alarmu 
Syrena o sile 85 dB w odległości 3 m 
Migająca czerwona dioda LED  

Sygnalizacja zasilania Mignięcie czerwonej diody LED co 10 minut  

Sygnalizacja końca okresu eksploatacji Tak 

Warunki pracu    0 oC ~ +40 oC / do 90% RH (bez kondensacji) 

Warunki przechowywania i transportu -20 oC ~ +60 oC / 5 ~ 95%RH (bez kondensacji) 

Sensory 

Optyczny do detekcji zagrożeń pożarowych 

Elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE do detekcji tlenku 
węgla 

Certyfikaty i dopuszczenia 

PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05  

PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) 
Deklaracja Właściwości Użytkowych (CPD) 

Gwarancja 10 lat, łącznie z baterią 

Wymiary i waga 133.3 mm (średnica) x 40.3 mm (wysokość) / 173 g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


