
CA0372R2

Technische specificatie

AE-3822-EUR  Koolmonoxidemelder met Display & 10 jaar Lithium batterij

Afmetingen

Voeding 3V DC
Batterij Niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar
Sensor Technologie Geavanceerde electrochemische sensor 

85dB(A) at 3m (minimum)

Voor gebruik in 

Bedrijfstemperatuur

Luchtvochtigheidsbereik

Montage Wand en vrijstaand )

Woning,recreatiewoning, stacaravans, caravans, campers en boten.*

-10 °C tot +40 °C
30 - 90% RH (zonder condesatie)

Onafhankelijk getest BSI (certificate number KM 551504)

±3%RV

±0.5 °C

Opslag temperatuur

Volume 

-20 °C tot +50 °C

Gewicht

Luchtvochtigheid Nauwkeurigheid

Temperatuur Nauwkeurigheid

121g

Opslag luchtvochtigheid 30-90%RH (zonder condesatie )
Kunststof Materiaal Brandvertragend ABS
Garantie 5 jaar

BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019Gecertificeerd

129mm31mm

76
m

m

Sensor type

Batterij type

Elektrochemische sensor 

KM 551504
BS EN 50291-1: 2018
BS EN 50291-2: 2019

*

Neem contact op voor meer informatie: www.angeleye.nl

let op: logo en markeringen kunnen per EU land verschillen

• Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar.
• incl. niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar
• Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met 

CO-gas
• Geavanceerde diagnose mogelijk via een kabel
• Multifunctioneel display voor gebruikersinstructies
• Afhankelijk van het type melding veranderd de kleur van het scherm
• Unieke Pre-melding en advies om te ventileren.
• - Low Level CO-waarschuwing wordt aangegeven door LOW LEVEL 

WARNING-geluid. Op het display verschijnt; ʻʼVentileer instructieʼʼ 
• Geheugenfunctie: indicatie van eerdere meldingen bij afwezigheid. 
• Intelligent detectie algoritme: verhoogt de detectiesnelheid bij lage 

concentraties koolmonoxide.
• De helderheid van de controle Led wordt 's nachts automatisch 

verlaagd. Geen storende knipperende ledʼs. 

•

•

Sleep-Easy: Tijdelijk niet-noodzakelijke meldingen uitzetten tot de 
volgende ochtend. Bijv. bijna lege batterij signaal.
Monitor voor langdurige gevaarlijke omgevingscondities 
waarschuwingsignaal bij temperatuur en vochtigheid

• Quiet test: Test de koolmonoxidemelder testen op een lager volume 
in vergelijking met standaard koolmonoxidemelders

Niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar

L = 129mm
H= 76mm
D= 31mm
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