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A HATÓSÁG ÁLTAL BEVIZSGÁLT ÉS NEM MEGFELELŐNEK MINŐSÍTETT SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐK 
LISTÁJA („NEGATÍV LISTA”) 

 

Név (márkanév, azonosító jelölés, megnevezés) Fotók 
Megfelelt / nem 

felelt meg 

- 

 

CO-01 (csomagoláson) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

- 

 

CO-02 (csomagoláson) 

 

12V külső táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

- 

 

GYCO 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó 

 

nem felelt meg 

- 

 

KJGE01 (típusjelzés) 

 

hálózati feszültségről működő, gázérzékelő és 
riasztó 

 

nem felelt meg 
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Név (márkanév, azonosító jelölés, megnevezés) Fotók 
Megfelelt / nem 

felelt meg 

- 

 

VTC-268B 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

Alfa Centauri 

 

RCC412 

 

hálózati/elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

COMPUTHERM 

 

M5000 

 

hálózati adapterről táplált, gáz és szén-monoxid 
érzékelő 

 

nem felelt meg 

CO-TECHNIK 

 

FXC040 (modellszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó 

 

nem felelt meg 

CO-TECHNIK 

 

FXCD010 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó 

 

nem felelt meg 



 A fogyasztóvédelmi hatóság által vizsgált CO-érzékelők 
Frissítve: 2020.04.08. 

 

3 

Név (márkanév, azonosító jelölés, megnevezés) Fotók 
Megfelelt / nem 

felelt meg 

düwi 

 

693259 (cikkszám) 

 

hálózati feszültségről működő, szén-monoxid 
riasztó 

 

nem felelt meg 

düwi 

 

693266 (cikkszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó 

 

nem felelt meg 

everest 

 

ECO-01W (modellszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó 

 

nem felelt meg 

everest 

 

ECO-04 (modellszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó 

 

nem felelt meg 

FireAngel 

 

CO-9X (modellszám) 

 

beépített elemről táplált, szén-monoxid riasztó 
 

nem felelt meg 
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Név (márkanév, azonosító jelölés, megnevezés) Fotók 
Megfelelt / nem 

felelt meg 

Global (csomagoláson); Jabo (terméken) 

 

JB-C06 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

Global (csomagoláson); Jabo (terméken) 

 

JB-C686L (cikkszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó  

nem felelt meg* 

Global (csomagoláson); Lydian (terméken) 

 

LYD-809 (modellszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

Global (csomagoláson); SITERWELL (terméken) 

 

GS804 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

Global (csomagoláson); SITERWELL (terméken) 

 

GS832 

 

hálózati feszültségről működő, szén-monoxid 
riasztó 

 

nem felelt meg 
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Név (márkanév, azonosító jelölés, megnevezés) Fotók 
Megfelelt / nem 

felelt meg 

HOME SENTINEL 

 

HS-C686L 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó 
 

nem felelt meg 

KÖNIG 

 

SAS-CA100 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

LogiLink 

 

SC0101 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

MENTAVILL 

 

COE-168; 500002 

 

elemes táplálású, szén-monoxid riasztó 

 

nem felelt meg 

ORNO 

 

OR-DC-605 (modellszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg** 
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Név (márkanév, azonosító jelölés, megnevezés) Fotók 
Megfelelt / nem 

felelt meg 

Qlight 

 

3BC006 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

Qlight (csomagoláson) 

 

3BC004 (típusszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

SOMOGYI ELEKTRONIC® / home by somogyi 

 

CO 06 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

SOMOGYI ELEKTRONIC® / home by somogyi 

 
COG 01 

 
hálózati áramról működő, szén-monoxid és gáz 

érzékelő 

 

nem felelt meg 
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Név (márkanév, azonosító jelölés, megnevezés) Fotók 
Megfelelt / nem 

felelt meg 

SOMOGYI ELEKTRONIC® / home by somogyi 

 

COG 02 

 

hálózati feszültségről működő, szén-monoxid és 
földgáz érzékelő 

 

nem felelt meg 

SOMOGYI ELEKTRONIC® / home by somogyi 

 

CO 07 LCD 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

steck! 

 

SC 103 (típusszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő 

 

nem felelt meg 

steck! 

 

SC 131 (típusszám) 

 

hálózati feszültségről működő, szén-monoxid és 
gázérzékelő 

 

nem felelt meg 
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Név (márkanév, azonosító jelölés, megnevezés) Fotók 
Megfelelt / nem 

felelt meg 

steck! 

 

SCF 100 (típusszám) 

 

elemes táplálású, szén-monoxid és füstérzékelő 

 

nem felelt meg 

 
A lista 2017. augusztus 3. napján módosult, mivel a Kidde márkanevű, 7DCO modellszámú, elemes 
táplálású, szén-monoxid riasztó áthelyezésre került a megfelelő termékek („pozitív”) listájára, tekintettel 
arra, hogy a módosított kockázatértékelés alapján a termék nem jelent veszélyt a felhasználókra nézve. 
 
A lista felülvizsgálata 2020. április 8-án megtörtént, új termék nem került megjelölésre. 
 
                                                
* A csomagoláson Global, a terméken Jabo márkanevű, JB-C686L cikkszámú, elemes táplálású, szén-monoxid 
riasztó ismételt laboratóriumi vizsgálata során szabványkövetelménytől való eltérés került megállapításra. 
** Az egyik lengyelországi piacfelügyeleti hatóság vizsgálata alapján kétség merült fel annak tekintetében, hogy az 
ORNO márkanevű, OR-DC-605 modellszámú, elemes táplálású, szén-monoxid érzékelő valamennyi gyártási 
sorozata megfelelő-e. 


