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COWM300 – Bescherming
tegen een onzichtbaar gevaar
Onzichtbaar, reukloos, smaakloos: koolstofmonoxide houdt een
– vaak onderschat – risico in. De typische gevarenbronnen voor
de uitstoot van koolstofmonoxide zijn bijvoorbeeld verstopte
schoorstenen evenals toestellen die op fossiele brandstoffen
worden aangedreven, zoals verwarmingshaarden met hout of
op gas, mazout- of gasketels, geisers en kookpitten op gas.
Bij een koolstofmonoxidevergiftiging merkt men gewoonlijk
enkel niet-specifieke symptomen op, zoals hoofdpijn, duizeligheid of een algemeen gevoel van onwel zijn. Het verraderlijke
aan koolstofmonoxide is dat men het niet kan ruiken, zien of
proeven. Dit is vooral gevaarlijk wanneer de CO-concentratie
tijdens de nacht in de kamer stijgt en de bewoner niet meer
wakker wordt.
In het ergste geval kan een CO-vergiftiging zo binnen enkele
minuten tot bewusteloosheid en de dood leiden.
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COWM300

Gevarenbron

Koolstofmonoxide

Toepassing
• Ruimtes met verbrandingsinstallaties, slaapkamers
• Voor de opsporing van koolstofmonoxide in privéwoningen
Eigenschappen
• Detectiebereik: tot 60 m2 binnen een ruimte
• Akoestische en optische waarschuwing
• Display met weergave van de CO-concentratie
• Geheugen met maximale waarde
• Getest volgens DIN EN 50291-1
• Elektrochemische sensor met een levensduur van zeven jaar
Uw meerwaarde
De koolstofmonoxidemelder COWM300 onderscheidt zich door
een levensduur van de sensor van zeven jaar en biedt een
betrouwbare bescherming tegen het uiterst giftige koolstofmonoxidegas. Zodra de koolstofmonoxideconcentratie in een
ruimte het normale niveau duidelijk overschrijdt, waarschuwt
de melder u met een sterk geluid voor het gevaar. De COmelder kan aan de muur worden bevestigd of eenvoudigweg in
een rek of op een commode worden geplaatst en kan dus op
verschillende manieren worden gebruikt.
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