
Lengte 109mm
Breedte 38mm
Hoogte 67mm
Gewicht 84g

De FireAngel CO9B-BNLT is een betrouwbare en 
compacte koolmonoxide melder.  Deze nieuwste 
koolmonoxide melder is  voorzien van een speciale 
sensor die zorgt voor een betrouwbare melding bij 
een te hoge concentratie koolmonoxide. 

Koolmonoxide is een gevaarlijk gas, dat niet 
wordt opgemerkt. Koolmonoxide veroorzaakt 
bewusteloosheid met de dood tot gevolg.

Eenvoudig te installeren, draagbaar, ideaal voor op 
reis.

7 jaar garantie.

Voeding  Alkaline batterij 2 x (1,5V AA , LR 6)
Detectie methode  Elektrochemische sensor    

alarm Geluidsniveau 85dB op 1 meter
Positionering Muur, plafond, vrijstaand.
Temperatuurbereik -10°C tot 40°C
Relatieve luchtvochtigheid 30% to 90% RV
Garantie 7 jaar
Verpakt per 10
Certificering EN 50291-1:2010,  

EN 50291-2:2010,  
KM 551504 , CE

Afmeting melder 109 x 67 x 38 mm
Afmeting verpakking  136 x 114.5 x 39.5 mm
Gewicht verpakking  
incl product   120 g
EAN 0816317003043 

Eigenschappen 

500.CO9B-BNLT FireAngel CO-melder

KM 551504
BS EN50291-1:2010
BS EN 50291-2: 2010



Productbeschrijving
 De koolmonoxidemelder is voorzien van het 
BSI Kitemark omaan te gevendat het product 
is getest volgens BS EN50291-1: 2010 en BS 
EN50291-2: 2010. Demelder is voorzien van de 
CE-markering omaan te gevendat het toestel 
voldoet aan alle toepasselijke EG-richtlijnen, 
inclusief de Laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn 
betreffende Elektromagnetische Compatibiliteit.

 De melder is voorzien van een geavanceerde 
elektrochemische sensor die 7 jaarmeegaat. 
Elke sensorwordt gekalibreerd en getestmet 
koolmonoxide gas omdenauwkeurigheid te 
garanderen.

 De melder wordt geleverd met 2 X AA batterijen.

 Als de batterij van de melder bijna leeg is, zal de 
melder gedurendeminstens 30 dagen omde 45 
seconden eenpiependgeluidmaken omaan te 
geven dat demeldermoetworden vervangen.

 De melder kan vrijstaand of met behulp van de 
2meegeleverde schroeven opdemuurworden 
gemonteerd. 

 De melder is voorzien van een handmatige 
testknopomenhet signaal te testen. Als het 
koolmonoxide niveau hoger is dan 50 ppmen het 
gevaar toeneemt kunt u demelder niet op pauze 
zetten.

 Het geluidsniveau van het alarmsignaal van de 
melder bedraagtminstens 85 dB(A) op 1m.

 De melder heeft een bedrijfstemperatuurbereik 
van -10°C tot +40°C. 

 De melder heeft een bedrijfsvochtigheid van 30% 
tot 90%RV (zonder condensatie).

 De melder is gemaakt van ABS, UL94 V0 
brandvertragendplastic.

 De melder wordt geleverd met installatie- en 
gebruiksinstructies.

 De melder heeft de volgende afmetingen: 67 mm 
(hoogte) x 109mm (breedte) x 40mm (diepte).

 De melder weegt: 127 g (inclusief batterijen).

 U krijgt 7 jaar garantie op uw melder.

Technische specificatie

Afmetingen: 109 mm (breedte) x 67 mm (hoogte) x 38 mm (diepte)


