
  

 

 

 

 

 

 

  

Kidde häkävaroittimet 

27.3.2013 
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Yleistietoa häkävaroittimista 

26.3.2013 
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Häkävaroitin kuuluu pelastustoimen laitteista annetun lain 

(10/2007) soveltamisalalle, mutta sen teknisille vaatimuksille    

ei ole tarkempia vaatimuksia lainsäädännössä. Yleensä häkä-

varoittimet täyttävät standardin EN 50291-1 vaatimukset. 

 

 

• Häkä eli hiilimonoksidi on hajuton, näkymätön ja mauton kaasu, 

joka suurina annoksina tappaa muutamassa minuutissa. Häkää 

muodostuu aina epätäydellisen palamisen tuloksena. 

 

• Häkävaroittimet tunnistavat pieniäkin häkämääriä, jotka pitkällä 

ajanjaksolla ovat vaarallisia. 

 

• Digitaalinäytöllä (Kidde) varustetuissa malleissa on huipputason 

muisti, josta voi tarkistaa, onko korkeita pitoisuuksia esiintynyt 

poissaollessasi. 

 

• Asenna häkävaroitin kattoon vähintään 0,5 m päähän seinästä,  

tai seinälle vähintään 1,8 metrin korkeudelle. Paras ratkaisu on 

asentaa kaksi häkävaroitinta, yksi kattoon ja toinen seinälle. 

 

• Puhdista varoitin imuroimalla sen kansi  kerran  kuukaudessa. 

 

• Testaa varoitin vain ja ainoastaan testinappulasta kuukausittain  

ja aina oltuasi poissa yli viikon. 

 

• Varoitin ei kestä pakkasta, koska nestettä sisältävä elektro-

kemiallinen tunnistin jäätyy. 

 

• Häkävaroitin ei tunnista savua, joten se ei korvaa palovaroitinta. 



  

 

  

Kidde 5CO Basic häkävaroitin 

13.2.2013 

 

• Suomenkieliset opastekstit tuotteessa 

• Toimintaperiaate: elektrokemiallinen 

• Uusi muotoilu ja pienempi koko 

• Voimakas hälytysääni 

• Toiminnan merkkivalo 

• Testauspainike 

• EN ja Bsi Kitemark hyväksyntä    

• Paristo ja asennustarvikkeet mukana 

• Takuu 7 vuotta 

• Tuotenumero 12201 
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Kidde 5DCO Digit häkävaroitin 

Digitaalinäyttö kertoo reaaliaikaisena tilan 

häkämäärän PPM:nä 

• Suomenkieliset opastekstit tuotteessa 

• Toimintaperiaate: elektrokemiallinen 

• Uusi muotoilu ja pienempi koko 

• Voimakas hälytysääni 

• Toiminnan merkkivalo 

• Testauspainike 

• EN ja Bsi Kitemark hyväksyntä    

• Paristo ja asennustarvikkeet mukana 

• Takuu 7 vuotta 

• Tuotenumero 12212
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