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Afmeting:

L = 114 mm
B = 93 mm
H = 37 mm

Voeding 3V DC niet vervangbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.
Technologie Elektrochemisch

Muur/ vrijstaand
-10°C to +40°CBedrijfstemperatuurbereik
30% tot 90% zonder condensatieLuchtvochtigheidsbereik
-20 C tot +60°CBedrijfstemperatuurbereik -opslag
30% tot 90% RV zonder condesatieLuchtvochtigheidsbereik -opslag
UL94 V0 brandvertragendKunststof materiaal
5 jaar. Alleen op de koolmonoxidemelder. Garantie

CE, BS EN 50291-1 & 2: 2010  - KM 551504Gecertificeerd

Montage

NM-CO-10X-INT KOOLMONOXIDEMELDER - 10 JAAR LITHIUM BATTERIJ

Sensor type Elektrochemisch
Batterij type 10 jaar, niet vervangbare lithium batterij 

Specificatie

• Geavanceerde elektrochemische sensor, speciaal ontwikkeld voor een
betrouwbare koolmonoxide melding.

• Snelle en eenvoudige installatie door 1 puntsmontage.
• Bestand tegen ongewenste meldingen die veroorzaakt kunnen worden

door hogere concentraties verontreinigingen die doorgaans in een
huishoudelijke omgeving voorkomen.

• Indicatie einde levensduur.
• Detecteert ook low levels koolmonoxide <35PPM/8 uur.
• Optie: In combinatie met Wi-Safe 2: verbind draadloos tot 50 FireAngel

Wi-Safe 2 rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en accessoires op een
enkel Wi-Safe 2 netwerk.

• De NM-CO-10X-INT kan voorzien worden van een Z-Wave Plus UZW-
module of Zigbee 3.0 ZB-module voor Smart home.

CA0125R1-NLNeem contact op voor meer informatie: www.fireangel.nl

EAN: 0816317004941

Voor aansturing van een ventilatiesysteem of het uitzetten van de CV ketel etc. zijn er draadloze Wi-Safe 2 smart-relais verkrijgbaar; 
WRLYM of WRLYB. De koolmonoxidemelder moet dan worden voorzien van een W2-Module. Indien de NM-CO -10X-INT wordt 
opgenomen in een Z-Wave of Zigbee Smart home systeem zijn daar ook modules (Z-Wave Plus & Zigbee 3.0) voor. Neem contact 
op met de leverancier van uw smart home controller over de mogelijkheden.   
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