
UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2015–
12

16

A12/0409
/15

Polska Kategoria: Wyroby budowlane
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: ORNO
Nazwa: Czujnik tlenku w gla
Typ / numer modelu: OR-DC-605
Numer partii/ Kod kreskowy: Kod serii: 02.1.2014. Kod kreskowy: 5901752481312
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla. Obudowa ma kszta t ko owy i jest wykonana z tworzywa sztucznego.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie si .

Czujnik nie jest
wystarczaj co czu y na
tlenek w gla (CO).

Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291-1.

Obowi zkowe
dzia ania:
Wycofanie
produktu z rynku.

Ostrze enie
konsumentów o
zagro eniu.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia

INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ  Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX.

SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZE STWA KONSUMENTÓW NA OBSZARZE JEDNOLITEGO RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ.

ównym i bezpo rednim celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji mi dzy pa stwami cz onkowskimi i Komisj  Europejsk  na temat
produktów stwarzaj cych zagro enie oraz rodków podj tych w danym kraju, by wykluczy  lub ograniczy  ich wprowadzanie na rynek, a tak e ewentualnie u ytkowanie
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2015 -
10

38

A12/0354
/15

Litwa Kategoria: Wyroby budowlane
Produkt: czujnik tlenku w gla
Marka: nieznana
Nazwa: Czujnik tlenku w gla zasilany bateryjnie
Typ / numer modelu: RCC426B
Numer partii/ Kod kreskowy: nieznany
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla zasilany bateryjnie, zapakowany w kartonowe pude ko
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie si .

Czujnik nie jest
wystarczaj co czu y na
tlenek w gla (CO), w
wyniku czego u ytkownik
mo e udusi  si  w
przypadku, gdy  nast pi
emisja tlenku w gla.

Produkt nie spe nia
normy europejskiej EN
50291-1.

Obowi zkowe
rodki:

Zakaz
wprowadzania
produktu do
obrotu oraz
wszelkie rodki
towarzysz ce

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2015– 4 9

A12/0073
/15

gry Kategoria: Urz dzenia elektryczne i osprz t
Produkt: czujnik tlenku w gla
Marka: Düwi
Nazwa: CO Melder 220-240V / Czujnik tlenku w gla
Typ / numer modelu: 693259
Numer partii/ Kod kreskowy: 4 006341 693259
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla zasilany z sieci w bia ej plastikowej obudowie. Opakowanie: blister.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie si

Produkt nie jest zgodny z
wymaganiami dyrektywy
niskonapi ciowej i
odpowiedniej normy
europejskiej EN 50291-1.

Obowi zkowe
rodki:

Wycofanie
produktu z rynku.

Wycofanie
produktu od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2014–
49

16

A12/1942
/14

Polska Kategoria: Wyroby budowlane
Produkt: czujnik tlenku w gla
Marka: CMI
Nazwa: Czujnik alarmowy tlenku w gla
Typ / numer modelu: JB-C686L - 345691
Numer partii/ Kod kreskowy: PO 480881 L 2013, 4007873456916
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla zasilany bateryjnie
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Czujnik nie jest
wystarczaj co czu y na
tlenek w gla (CO). Nie

cza sygnalizacji
alarmowej odpowiednio
szybko, w wyniku czego
ludzie przebywaj cy w
pomieszczeniu mog
zosta  odurzeni lub
udusi  si .

Produkt nie spe nia
normy europejskiej EN
50291.

Dobrowolne
dzia ania:
Wycofanie
produktu z rynku.

Wycofanie
produktu od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2014–
25

19

A12 /
0959/14

Finlandia Kategoria: Wyroby budowlane
Produkt: czujnik gazu i tlenku w gla
Marka: Computherm
Typ / numer modelu: M5000
Numer partii/ Kod kreskowy: nieznany
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik gazu i tlenku w gla z bia  plastikow  pokryw  (wymiary 135 × 90 × 48 mm) i
zasilaczem. Opakowanie: karton
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt nie jest
wystarczaj co czu y w
odniesieniu do
wykrywania tlenku w gla.

Produkt nie jest zgodny z
wymogami dyrektywy
niskonapi ciowej i
odpowiedniej normy
europejskiej EN 50291.

Obowi zkowe
rodki:

Wycofanie
produktu z rynku.

Wycofanie
produktu od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2014–
42

20

A12 /
1662/14

gry Kategoria: Wyroby budowlane
Produkt: czujnik tlenku w gla
Marka: Nexa
Typ / numer modelu: Model JB-C01 sztuki. nr: 13821
Numer partii/ Kod kreskowy: 7 330545 138214
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w giel, zasilany bateryjnie
Kraj pochodzenia: Nieznany

Uduszenie

Produkt nie jest
wystarczaj co czu y w
odniesieniu do
wykrywania tlenku w gla.
Produkt nie spe nia
odpowiedniej normy
europejskiej EN 50291.

Dobrowolne
dzia ania:
Wycofanie
produktu od
konsumentów

Obowi zkowe
rodki: zakaz

wprowadzania
produktu do
obrotu oraz
wszelkie rodki
towarzysz ce

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2014 –
23

39

A12 /
0846/14

gry Kategoria: Urz dzenia elektryczne i wyposa enie
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: Global (na opakowaniu); SITERWELL (na produkcie)
Typ / numer modelu: GS832
Numer partii/ Kod kreskowy: 5 997882 126292
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla w bia ej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego (114 × 68 × 43
mm). Kabel zasilaj cy o d ugo ci 148 cm  po czy z urz dzeniem i zako czony p ask  wtyczk   z
dwoma bolcami Opakowanie  typu blister.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt nie jest
wystarczaj co czu y w
odniesieniu do
wykrywania tlenku w gla.

Produkt nie jest zgodny z
wymogami dyrektywy
dotycz cej niskiego
napi cia i norm
europejsk
EN 50291

rodki
obowi zkowe:
Wycofanie
produktu z rynku.
Wycofywanie
produktu od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2014 –
23

66

A12 /
0873/14

gry Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: Steck!
Typ / numer modelu: SC 103
Numer partii/ Kod kreskowy: 5 999082 220015
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla w bia ej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego ( rednica: 108
mm, wysoko : 37 mm). Dostarczany z bateri  9V. Opakowanie: karton.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt nie jest
wystarczaj co czu y w
odniesieniu do
wykrywania tlenku w gla.
Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291.

rodki
obowi zkowe:
Wycofanie
produktu z rynku.
Wycofywanie
produktu od
konsumentów.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2014 –
23

67

A12 /
0874/14

gry Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: Global (na opakowaniu); SITERWELL (na produkcie)
Nazwa: Czujnik tlenku w gla (na produkcie); CO czujnik (na opakowaniu)
Typ / numer modelu: GS804
Numer partii/ Kod kreskowy: 5 997882 126230
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla w bia ej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego ( rednica: 108
mm, wysoko : 40 mm). Dostarczany z bateri  9V. Opakowanie: blister.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt nie jest
wystarczaj co czu y w
odniesieniu do
wykrywania tlenku w gla.
Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291.

rodki
obowi zkowe:
Wycofanie
produktu z rynku,
Wycofywanie
produktu od
konsumentów.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2014 –
22

10

A12 /
0789/14

gry Kategoria: Urz dzenia elektryczne i wyposa enie
Produkt: Czujnik tlenku w gla i gazu
Marka: SOMOGYI ELEKTRONIC home by somogyi
Nazwa: Czujnik tlenku w gla i gazu
Typ / numer modelu: COG 01
Numer partii/ Kod kreskowy: 5 998312 779705
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla i gazu z sensorem elektrochemicznym w obudowie z bia ego tworzywa
sztucznego (wymiary 115 × 72 × 40 mm). Produkt sk ada si  z dwóch cz ci: 1. Uchwyt
monta owy, który mo e by  przymocowany do ciany; 2. Urz dzenie z kablem zasilaj cym i

ask  wtyczk  z dwoma bolcami. Parametry techniczne: 230 V ~ / 50 Hz; Klasa II. Opakowanie:
karton
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt nie jest
wystarczaj co czu y w
odniesieniu do
wykrywania tlenku w gla.
Produkt nie spe nia
odpowiedniej normy
europejskiej EN 50291.

rodki
obowi zkowe:
Wycofanie
produktu z rynku.
Wycofywanie
produktu od
konsumentów.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2014 –
5

16

A12 /
0195/14

gry Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: Nieznana
Nazwa: Czujnik CO
Typ / numer modelu: Model: BWK033AC
Numer partii/ Kod kreskowy: Nieznany
Portal OECD Kategoria: 91000000 - Bezpiecze stwo / Ochrona / Nadzór
Opis: Czujnik tlenku w gla z bia ym plastykowym przykryciem. Gdy wst pnie okre lana
koncentracja tlenku w gla gaz zostaje wykryty, produkt wieci i w cza sygna  d wi kowy. Zielone
i czerwone diody LED wskazuj  na tryb pracy produktu (zasilanie, stan alarmu, usterk ) . Przycisk
”Test” umieszczony jest na górze produktu. G ówne elementy: wtyczka z dwoma bolcami (2.5A
250V ~ TS01 i H03VVH2-F 2X0.75mm ²); dwu owy, p aski kabel (BWK033C-220 TEDDY-50291,
2009.10.22, C218172 i 2007.12.12 HJ, C113665); drukowana p ytka obwodu (2007.12.12 HJ,
C113665). Parametry techniczne: pr d przemienny 220-230 V; DC 9V; 50 mA; IPX2D;  Klasa II.
Produkt jest zapakowany w karton.
Kraj pochodzenia: Chiny

Pora enie pr dem

Produkt stwarza ryzyko
pora enia pr dem,
poniewa  podstawowe
izolowane przewody s
dost pne. W sytuacji, gdy
urz dzenie jest otwarte w
celu zmiany baterii,
istnieje ryzyko dotkni cia
niezaizolowanych cz ci.
Produkt jest niezgodny z
dyrektyw
niskonapi ciow  i
odpowiedni  norm
europejsk  EN 60335.

Dobrowolne
dzia ania:
Wycofywanie
produktu od
konsumentów.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2013 –
2

2

A12 /
0037/13

Irlandia Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: Eclipse
Nazwa: Czujnik tlenku w gla
Typ / numer modelu: Eclipse - E240VCARB
Numer partii/ Kod kreskowy: 5391516452984
Portal OECD Kategoria:
Opis: Czujnik tlenku w gla zasilany z sieci  240V z dodatkowym podtrzymaniem bateryjnym
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt nie jest
wystarczaj co czu y w
odniesieniu do
wykrywania tlenku w gla.
Produkt nie jest zgodny z
dyrektyw
niskonapi ciow  i norm
europejsk
EN 50291.

Dobrowolne
dzia ania:
Wycofywanie
produktu od
konsumentów.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012–
41

17

A12 /
1536/12

Irlandia Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: Eterna
Nazwa: Czujnik tlenku w gla zasilany z sieci z podtrzymaniem bateryjnym
Typ / numer modelu: EAN 5013845034197
Numer partii/ Kod kreskowy: 49/10, 17/11, 26/11
Portal OECD Kategoria:
Opis: Czujnik tlenku w gla
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt nie jest
wystarczaj co czu y w
odniesieniu do
wykrywania tlenku w gla.
W przypadku emisji
tlenku w gla, czujnik
mo e go nie wykry .
Produkt nie spe nia
odpowiedniej normy
europejskiej EN 50291.

Dobrowolne
dzia ania:
Wycofywanie
produktu od
konsumentów.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012 -
18

64A12/

1046/12

Irlandia Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla (Häkävaroitin)
Marka: Fireman
Typ / numer modelu: model GS801, number produkru 1464
Numer partii/ Kod kreskowy: partia 201002231 EAN 6430028869589
Opis: Czujnik tlenku w giel, okr y, bia y plastik,  rednica 10,7 cm, zapakowany w kartonowe
pude ko.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Czujnik nie wykrywa
tlenku w gla.
Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291

Wycofanie
produktu
z rynku i od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia

14



UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012 -
18

13
0661/12

Zjednoczone
Królestwo

Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla „Alarm tlenku w gla”
Marka: NIeznana
Typ / numer modelu: BRJ-906LCD
Opis: Czujnik tlenku w gla. Na rodku obudowy znajduje si  przycisk Test/Reset i dioda
czerwona oznaczona napisem „Alarm” oraz dioda dzielona oznaczona napisem „Operate”.
Czujnik posiada wy wietlacz LCD umieszczony powy ej przycisku.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Czu  detektora nie jest
wystarczaj ca. Alarm nie
aktywuje si  przy
st eniu tlenku w gla
50 ppm.

Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291

Dobrowolne
wycofanie z rynku

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012 -
18

14
0662/12

Zjednoczone
Królestwo

Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla „Alarm tlenku w gla”
Marka: One Electrical Contractor+ Safety Alarms
Typ / numer modelu: CP8005 Type B, date of manufacture 20/11/11
Opis: Czujnik tlenku w gla. Opakowanie typu blister  z papierow  etykiet  i instrukcjami
wewn trz.“ Do alarmu do czone si ruby i ko ki monta owe oraz kable do pod czenia do
zasilania sieciowego.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Czu  detektora nie jest
wystarczaj ca. Alarm nie
aktywuje si  przy
st eniu tlenku w gla
50 ppm.

Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291

Dobrowolne
wycofanie z rynku
i  wycofanie
produktu od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012 -
18

40
0663/12

Zjednoczone
Królestwo

Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla „Alarm tlenku w gla”
Marka: Joy Security
Typ / numer modelu: JHY-CO-AR/JHY-CO-AC
Opis: Czujnik tlenku w gla. Opakowanie z tworzywa sztucznego z tekturow  etykiet  i
instrukcjami wewn trz.“Chroni ci  przed tlenkiem w gla, cichym zabójc !” Przycisk Test/Reset do
sprawdzania dzia ania alarmu. “Uniwersalny Universal Life Church listed”, “CE”
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Czu  detektora nie jest
wystarczaj ca. Alarm nie
aktywuje si  przy
st eniu tlenku w gla
50 ppm.

Produkt nie spe nia
normy europejskiej EN
50291

Dobrowolne
wycofanie z rynku
i  wycofanie
produktu od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012 -
18

40
0688/12

Zjednoczone
Królestwo

Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: Sensor
Typ / numer modelu: SF80190
Opis: alarm tlenku w gla z zasilaniem  bateryjnym.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt stwarza
zagro enie uduszenia,
poniewa  nieprawid owo
wykrywa tlenek w gla.

Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291.

Dobrowolne
wycofanie
produktu od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012-5 4
01130/12

Irlandia Kategoria: Inne
Produkt: Czujnik tlenku w gla
Marka: Monitor Mister
Typ / numer modelu: MM-RCC-426 (1079026)
Opis: alarm tlenku w gla z zasilaniem  bateryjnym.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt stwarza
zagro enie uduszenia,
poniewa  nieprawid owo
wykrywa tlenek w gla.

Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291.

Dobrowolne
wstrzymanie
sprzeda y
produktu i
wycofanie
produktu od
konsumentów

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012-3 37
0080/12

Niemcy Kategoria: Inne
Produkt: Alarm tlenku w gla "Gasalarm"
Marka: AMS
Typ / numer modelu:
Dotyczy tylko produktów wprowadzonych na rynek po 05/2009.
Opis: alarm tlenku w gla. Urz dzenie jest w kolorze jasnoszarym, w opakowaniu typu blister z

 wk adk .
Kraj pochodzenia: Niemcy

Uduszenie

Produkt stwarza
zagro enie chemiczne,
poniewa  nieprawid owo
wykrywa tlenek w gla.

Produkt nie spe nia
wymogów dyrektywy
niskonapi ciowej (LVD)
oraz odpowiedniej normy
europejskiej
EN 50291.

Wycofanie
produktu od
konsumentów
nakazane przez

adze (organ
nadzoru
krajowego).

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2012-2 8
0037/12

Niemcy Kategoria: Inne
Produkt: detektor tlenku w gla "Kohlenmonoxid-Melder"
Marka: Protector
Typ / numer modelu: CO-100
Numer artyku u: 751866-62
Opis: detektor tlenku w gla. Okr y bia y plastik obudowa z wy wietlaczem cyfrowym.
Kraj pochodzenia: Chiny

Uduszenie

Produkt stwarza
zagro enie chemiczne
poniewa  nieprawid owo
wykrywa tlenek w gla.

Produkt nie spe nia
normy europejskiej
EN 50291.

Wycofanie
produktu od
konsumentów
nakazane przez

adze (organ
nadzoru
krajowego).

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2011-51 30
1463/11

Niemcy Kategoria: Inne
Produktu: tlenek w gla alarm "Co-Alarm CO 20"
Marka: Pentatech
Typ / numer modelu: 4015162220209
Opis: alarm tlenku w gla do u ytku w prywatnych budynkach mieszkalnych. Bia a obudowa z
tworzywa sztucznego. Wymiary: 50 x 100 x 40 mm. Wtyczka do gniazda sieciowego
Kraj pochodzenia: Niemcy

Uduszenie

Produkt stwarza
zagro enie chemiczne,
poniewa  nieprawid owo
wykrywa tlenek w gla.

Produkt nie spe nia
wymogów dyrektywy
niskonapi ciowej (LVD)
oraz odpowiedniej normy
europejskiej
EN 50291.

Dobrowolne
wycofanie z
rynku.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2011-48 20
1346/11

Niemcy Kategoria: Inne
Produktu: tlenek w gla detektor "Tlenek w gla Detektor"
Marka: ELRO
Typ / numer modelu: RM ELRO 339, EAN: 8711658251516
Opis: Zasilany bateryjne alarm tlenku w gla do u ytku domowego
Kraj pochodzenia: Holandia

Chemia

Produkt stwarza
zagro enie chemiczne,
poniewa  aktywuje alarm
tylko przy wysokich
st eniach tlenku w gla.

Produkt nie jest zgodny z
europejsk  norm
EN 50291.

Dobrowolne
wycofanie z rynku
i wycofanie
produktu od
konsumentów
nakazane przez

adze (organ
nadzoru
krajowego).

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2009-35 15
1232/09

Zjednoczone
Królestwo

Kategoria: Urz dzenia elektryczne
Produktu: Tlenek w gla alarm
Marka: Power Plus
Typ / numer modelu: BWK034C / Ref 6167
Opis: Alarm tlenku w gla do u ytku domowego, zasilany z baterii. rednica ok. 11 mm.
Jest sprzedawany w opakowaniu typu blister z to-niebiesk  wk adk
Kraj pochodzenia: Chiny.

Chemia

Produkt stwarza
zagro enie ze wzgl du na
brak reakcji na tlenek

gla przy st eniu:
55 ppm, 110 ppm i 330
ppm.

Produkt nie jest zgodny z
norm  PN-EN 50291

Dobrowolne
wycofanie od
konsumentów
przez importera.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2009-2 43
0084/09

Zjednoczone
Królestwo

Kategoria: Inne
Produkt: Tlenek w gla alarm
Marka: Lloytron
Typ / numer modelu: Model B822
Opis: alarm tlenku w gla
Kraj pochodzenia: Chiny

Chemia

Produkt stwarza
zagro enie chemiczne,
poniewa  mo e nie
ostrzec / zadzia , kiedy
wystawiony jest na
st enia tlenku w gla o
ró nej koncentracji.

Produkt nie spe nia
odpowiedniej normy
europejskiej EN 50291

Dobrowolne
wycofanie z rynku
i wycofanie
produktu od
konsumentów
przez importera.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2008-39 10
1077/08

Dania Kategoria: Inne
Produkt: Tlenek w gla detektor
Marka: JO-EL
Rodzaj / numer modelu: Model COA-001 n° 822611
Opis:
Kraj pochodzenia: Chiny

Chemiczne

Produkt stwarza
zagro enie chemiczne
poniewa  nie wykrywa
CO, powoduj c
zagro enie zatrucia.

Produkt nie spe nia
odpowiedniej normy
europejskiej
EN 50291.

Dobrowolne
wycofanie z rynku
przez importera.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2008-29 17
0800/08

Francja Kategoria: Inne
Produkt: Tlenek w gla detektor
Marka: DOMOTIBELEC
Typ / numer modelu: REF 982030
Opis:
Kraj pochodzenia: Hong Kong

Zagro enie dla zdrowia

Produkt stwarza
zagro enie dla zdrowia,
poniewa  nie wykrywa
gazu w st eniu 300 ppm
w czasie krótszym ni  3
minuty i nie pozwala

ytkownikowi i inni
osobom znajduj cym si
w pobli u do podj cia
niezb dnych rodków w
celu unikni cia zatrucia
tlenkiem w gla.

Produkt nie spe nia
odpowiedniej normy
europejskiej EN 50291.

Dobrowolne
wycofanie z
rynku.

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia
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UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

Rok -
Tydzie

Numer
ref.

Kraj
powiadamiaj cy

Produkt Niebezpiecze stwo rodki przyj te
przez kraj
powiadamiaj cy

2007-24 23
0572/07

Zjednoczone
Królestwo

Kategoria: Wyposa enie ochronne
Produktu: Detektory gazu i tlenku w gla z wtyczk
Marka: Proteam
Typ / numer modelu: Numer artyku u HO1497 (LX-GS) i HO1227 (LX-GS). Wsadowych kody:
PO6/001400 i PO6/001474 r.
Opis: Alarm jest sprzedawany pojedynczo (HO1227) lub z gniazdem adowarki podró nej UE
(HO1497). Jasne, opakowania z tworzywa sztucznego. Wymiary produktu ok. 115mm x 70mm x
30mm (bez wtyku). Obudowa wykonana  z bia ego tworzywa sztucznego, z trzema ma ymi
diodami  LED:  "zasilanie", "state" i „alarm”. Oznakowanie CE  znajduje si  z ty u alarmu i nie jest
widoczne poprzez zamkni te opakowanie.
Kraj pochodzenia: Chiny

Zatrucia i wybuchu

Ten produkt stwarza
powa ne zagro enie
zatrucia i eksplozji z
powodu niezdolno ci
wykrycia tlenku w gla. W
wyniku tego istnieje
ryzyko nie wykrycia
nadmiernego poziomu
tlenku w gla.

Ponadto oznakowanie
oraz za czona instrukcja
nie zawiera wymaganych
ostrze  i informacji, w
szczególno ci
dotycz cych tego, jak
dzia a alarm dzia a,
czynno ci jakie nale y
podj  w przypadku

czenia sygnalizacji
alarmu oraz wp ywu
tlenku w gla na organizm
cz owieka. Ten produkt
nie jest zgodny z
europejsk  norm  EN
50291.

Dobrowolne
wycofanie z rynku
i wycofanie
produktu od
konsumentów
przez producenta

Zestawienie czujników tlenku w gla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które
stwarzaj  zagro enie utraty zdrowia i ycia

Opisy produktu i potencjalnych zagro maj jedynie charakter pogl dowy. T umaczenia na j zyk polski nie s aden sposób autoryzowane przez operatorów systemu RAPEX. W systemie
RAPEX wszystkie informacje podane s w j zyku angielskim. Dok adali my stara , aby t umaczenie by o jak najbli sze orygina owi, jednak nie mo emy zapewni e nie zawiera ono b dów.
Dlatego za ka dym razem gdy informacja jest istotna, prosimy o sprawdzenie danych w oryginalnej bazie: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Prezentowane informacje otrzymano po wpisaniu zwrotu ”carbon monoxide” w oknie wyszukiwarki systemu Rapex. Aktualne na dzie 06.04.2015. Zdj cia i informacje o produktach
niebezpiecznych pochodz z systemu Rapex.
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