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abuS cZech, s.r.o.
Německý koncern ABUS patří mezi největší světové výrobce mechanického zabezpečení. 
Firma byla založena již v roce 1924.V současné době zaujímá ABUS vedoucí postavení  
ve všech segmentech a oblastech světového trhu. Komplexní výrobní program zahrnuje 
produkci visacích zámků, petlic, cylindrických vložek, přídavných dveřních a okenních 
zámků, cyklo a moto zámků, elektronického zabezpečení a systémů jednotného klíče.

tisková zpráva

Ocenění odborné i laické veřejnosti  
pro detektor cO od abuS

Porota časopisu kozlík Šikula ocenila detektor oxidu uhelnatého, který 
nese označení cOMW300. jako produkt roku 2014 v kategorii Zabezpečení 
objektů. 

Všude tam, kde jsou spalovací zařízení, jako jsou krby, plynové ohřívače 
vody nebo třeba kamna, se může objevit neviditelný, bez zápachu se 
šířící a smrtelně jedovatý oxid uhelnatý. Příznaky otravy se projevují jako 
bolesti hlavy, závratě a vedou k bezvědomí a smrti. K detekci tohoto 
plynu je určen ABUS COWM300.
Již při nízké koncentraci, která je ovšem také škodlivá, se spustí 85 dBA 
hlasité zvonění a aktivuje se indikátor optického varování. Alarm je vy-
baven elektrochemickým senzorem s životností 7 let. Detektor byl vyroben 
v souladu s normou EN50291-1. COWM300 je vhodný pro montáž na stěnu, 
ale může stát i samostatně. Je vybaven indikátorem stavu baterie  
a funkcí provozu bez alarmu. Má vestavěnou paměť, která poskytuje 
informaci o tom, zda došlo k úniku CO v nepřítomnosti uživatele. Velkým 
plus je nenápadný a zároveň nadčasový design, a díky napájení 9V  
baterii lze systém diskrétně integrovat do obytných prostor.

CoMW300

• Pro detekci CO v domácnostech
• Displej, který ukazuje koncentraci CO
• Akustická a optická signalizace
• Rozsah detekce až 60 m²
• 85 dB hlasitý zvukový alarm 
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