Prachtige producten met een uitstekende
kwaliteit voor een goede prijs

Deens Design

10 Jaar Batterij

100% Getest

Milieurvriendelijk

OVER CAVIUS
Welkom in de wereld van Cavius. In 2004 opgericht door Glenn Højmose, designer van huis uit,
werd als eerste de Travel Alarm op de markt gebracht. Dit product werd gelijk al beloond met het
prestigieuze Red Dot Award. Dit was de opmaat naar meer, in 2010 zag werelds kleinste rookmelder
het levenslicht. Deze rookmelder was uniek door haar bijzonder compacte ontwerp in combinatie
met het voldoen aan de EN normeringen.
Cavius introduceerde een complete range aan draadloos communicerende rook-, hitte, water en
230V melders. Uitbreiding wordt nog verwacht met een koolmonoxidemelder. Nú is er ook de
mogelijkheid de meldingen op een mobiele telefoon te presenteren.
Door de unieke combinatie van Deens design met professionele en 100%
individueel geteste melders maakt Cavius een prachtige productlijn die
klaar is voor de toekomst!

DE KLEINSTE ROOKMELDERS TER WERELD
Als sinds 2010 maakt Cavius de kleinste rook- en hittemelder ter wereld.
De melders zijn slechts 40 mm in diameter.
De minirookmelder is er in twee uitvoeringen; met een batterij met een
levensduur van 5 jaar en een van 10 jaar.
De hitte melder is standaard voorzien van een batterij met een levensduur
van 10 jaar.
Ondanks het compacte ontwerp voldoen de Cavius 40 mm melders aan de
hoogste kwaliteitseisen. Vanzelfsprekend voldoen de melders aan de EN
normeringen.

KWALITEIT HOOG IN HET VAANDEL
Cavius heeft de kwaliteit van haar producten bijzonder hoog in het vaandel. Zo worden alle producten aan het
einde van het productieproces individueel getest. Van elke productieserie wordt daarna nog een steekproef getest
door een extern en onafhankelijk laboratorium om zeker te zijn dat de oorspronkelijke ontwerp eisen steeds
gehaald blijven worden.

DRAADLOOS ALARMEREN
Cavius heeft een complete range draadloos communicerende producten. Deze melders geven een alarm af of
er nu een waterlekkage bij de wasmachine, rook op de overloop of brand in de keuken is. De melder die alarm
geeft is eenvoudig te herkennen aan de helder knipperende led.

SMART REMOTE
ROOKMELDER

HITTE MELDER

KOOLMONOXIDE
MELDER
(in ontwikkeling)

WATERMELDER

NETVOEDING
ROOKMELDER
Voor de onderlinge koppeling maken de Cavius melders gebruik van een eigen betrouwbaar protocol dat bijzonder
ongevoelig is voor verstoringen van buitenaf.
Vanzelfsprekend is er een draadloos communicerende rookmelder. Hoewel iets groter dan de 40mm melders met
zijn 65 mm nog steeds bijzonder compact voor een draadloze melder. Ook hier is het design uniek in zijn soort.
Voor ruimten waar een rookmelder ongeschikt is zoals bijvoorbeeld de keuken is er een hittemelder beschikbaar.
In de toekomst wordt ook een koolmonoxidemelder geïntroduceerd.
Uniek binnen de reeks draadloze melders is de watermelder. Natuurlijk geschikt om bij de wasmachine te plaatsen
maar ook geschikt om water in de kelder te detecteren. Met behulp van de externe voeler kan zelfs met weinig
ruimte onder apparaten toch nog gedetecteerd worden.
Naast deze melders heeft Cavius een ‘smart remote’ ontwikkeld. De Smart Remote zal flitsen in geval van een
alarm en helpen bij het vluchten. De Smart remote kan tevens worden gebruikt bij het testen en stil schakelen van
de melders.
Een huisnetwerk kan uit maximaal 32 elementen bestaan, dit is dus ook voldoende om bijvoorbeeld een drietal
woningen boven elkaar in een portiek te voorzien van melders. Een veilig gevoel om te weten dat ook in geval van
een calamiteit bij de buren iedereen gewaarschuwd wordt.

GEMAKKELIJK KOPPELEN
De eenvoud waarmee melders onderling gekoppeld kunnen
worden is uniek! Slechts het bedienen van een schakelaar op
de achterzijde van de melder is voldoende. Dat de koppeling
van de melders geslaagd is wordt duidelijk zichtbaar door de
knippende led op de melder.

DE STERKE PUNTEN VAN CAVIUS OP EEN RIJ:
■ Prachtig design

■ Bijzonder eenvoudig in gebruik

■ Hoge kwaliteit

■ Overal gealarmeerd worden

■ Complete reeks producten

OVERAL GEALARMEERD
Overal gealarmeerd worden wanneer er iets aan de hand is? De Cavius Smart Home Hub maakt het
mogelijk! Door de Cavius Smart Home Hub toe te voegen aan het draadloze netwerk kan met
behulp van de gratis Cavius Alarm App ingesteld worden dat alarmen binnen het thuisnetwerk op
de smartphone worden gepresenteerd. Vanuit de app kunt u tevens eenvoudig buren of vrienden
uitnodigen gewaarschuwd te worden.
De app zal ook betrouwbare informatie verschaffen over de status van de onderdelen
binnen het netwerk, zo zullen bijvoorbeeld ‘batterij laag’ meldingen worden doorgegeven.
Het draadloze netwerk kan overigens worden uitgebreid met bewegingsmelders en magneetcontacten, op deze
manier kan een compleet, betaalbaar en betrouwbaar alarmsysteem worden gemaakt.
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Cavius is de handelsnaam van Cavius Aps in Silkeborg Denemarken.
Meer informatie beschikbaar op www.cavius.nl en op www.cavius.com
In de Benelux wordt Cavius gedistribueerd door Quality Creations International

