CO8M
Draadloze Koolmonoxidemelder

De CO8M is een koolmonoxidemelder (CO). Het
frontpaneel is voorzien van indicatielampjes om de status
aan te geven (alarm, bedrijf, fout, test en diagnose). De
CO8M maakt gebruikt van een bewezen elektrochemische
sensor en alle modules worden afzonderlijk
gekalibreerd en getest in koolmonoxidegas (CO) om de
nauwkeurigheid te garanderen. Wanneer een gevaarlijke
koolmonoxideconcentratie wordt gedetecteerd, klinkt het
alarm en knippert het rode alarmsignaal om de alarmstatus
aan te geven.
De melder heeft een aantrekkelijk ontwerp en kan
gemakkelijk tegen een wand of plafond worden bevestigd.
De montagevoet is zo ontworpen dat de melder ook
vrijstaand op bijvoorbeeld een tafel kan worden gebruikt.
Als er koolmonoxidegas (CO) wordt gedetecteerd wanneer
de bewoners niet aanwezig zijn, zal deze gebeurtenis in
het geheugen worden opgenomen. Dit is een belangrijke
veiligheidsfunctie.

Met de test/dempknop kunnen gebruikers eenvoudig
controleren of het alarm, de elektronica en de sensor naar
behoren werken. Deze knop kan tevens worden gebruikt
om desgewenst de sirene te dempen wanneer dat veilig is.
Wanneer de testknop wordt ingedrukt, wordt de werking
van het alarm, de batterij, de elektronica en de sensor
gecontroleerd.
Wanneer het alarm af gaat, kunt u op de testknop drukken
om het alarm gedurende 4 minuten te dempen. Als de
koolmonoxideconcentratie groter is dan 150 ppm, kan het
alarm niet op deze wijze worden uitgeschakeld.
Bezoek onze website voor meer informatie over waarom
de draadloze oplossingen van Honeywell voor u de juiste
keuze zijn: www.honeywell.com/security/nl/safety

Kenmerken
l

l

Volledig draadloos, voor een aanzienlijk

l

Indicatielampjes op het frontpaneel

koolmonoxide (CO) en signalering met

kortere installatietijd en maximale

l

Herkenbaar alarm met hoog volume

een hoorbaar en zichtbaar alarm

montagevrijheid

Detectie van gevaarlijke concentraties

Alarmen bij hoge

l

Lokale en externe melding wanneer het

koolmonoxideconcentraties tijdens

product het einde van de levensduur

afwezigheid worden opgeslagen in het

nadert

geheugen
l

l

l

Geschikt voor Domonial, Galaxy en Vista
radiomodules

l

Bewezen sensorlevensduur van 6 jaar

Voorzien van Kitemark-keur conform BS
EN 50291-1:2010

l

Stuk voor stuk getest met gas om nietfunctionerende melders uit te sluiten

l

(minimaal 85 dB(A) op 3 meter)

Grote, gebruiksvriendelijke test/
dempknop

l

Gesoldeerde batterij die de voeding van
het product verzekerd over de gehele
levensduur van 6 jaar

CO8M
Draadloze Koolmonoxidemelder
Specificaties

CO8M

Sensor

Elektrochemisch – levensduur tot zes jaar (vervaldatum staat vermeld op het product)

Gevoeligheid

Voldoet aan BS EN 50291-1:2010

Alarm bij CO-concentratie

>43 ppm: 1 flits per 2 seconden en sirene aan gedurende 90 minuten
>80 ppm: 1 flits per seconde en sirene aan gedurende 40 minuten
>150 ppm: 2 flitsen per seconde en sirene aan gedurende 3 minuten

Testknop

Controleert elektronica, batterijen, sirene en sensor

Geheugenfunctie

Registreert wanneer een alarmdrempel is overschreden

Indicatielampjes

Voeding (groen)
Alarm (rood)
Fout (oranje)
Test/diagnose (combinatie van rood, geel en groen)

Sirene

Piëzo-elektrisch, 85 dB(A) op 3 m

Compatibiliteit

Domonial: vanaf versie I01
Galaxy: G2, FLEX of DIMENSION met C079-2 draadloze ontvangers

Controletijd

ALPHA-modus: elke 18 minuten

Gebruikstemperatuur

-10°C tot 40°C

Luchtvochtigheid

15% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Afmetingen

120 mm x 105 mm x 45 mm (L x l x H)

Gewicht zonder batterijen

175g

Honeywell behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Bestelnummers
CO8M		

Draadloze koolmonoxidemelder

Meer informatie over Honeywell leest u op:
www.honeywell.com/security/nl
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