
 

 

 

 

WE KNOW FIRE 

WE KNOW SAFETY 

WE KNOW YOU 

 

Saval is al sinds 1925 een begrip in 

brandbeveiliging. Als enige Nederlandse 

producent is Saval in staat om steeds weer in te 

spelen op de specifieke omstandigheden bij elke 

klant. Met meer dan 100 buitendienst 

medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. 

Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde 

productielijnen zijn gevestigd in Breda. 
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6.530 KOOLMONOXIDE MELDERS 

CO MELDERS TEGEN HET 
ONZICHTBARE GEVAAR 
Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar en reukloos dodelijk gas. 

Aangezien je koolmonoxide niet kunt zien, proeven of ruiken, kun je er 

aan bezwijken zonder dat je dat merkt. Onze Fire Angel CO melders 

bieden geavanceerde detectietechnieken en een levensduur van 10 jaar. 

 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

+ Betrouwbare, compacte koolmonoxide 

melders 

+ Speciale elektrochemische sensor die lage 

concentraties koolmonoxide meet en 

zorgt voor een betrouwbare melding bij 

een te hoge concentratie koolmonoxide 

+ Geen vals alarm veroorzaakt door 

normale verontreinigingen 

+ Eenvoudig te installeren 

+ 10 jaar garantie 

+ Voorzien van ‘einde levensduur’ signaal 

 

 

 

 

 

AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN W2-CO-10X 

+ Draadloos met elkaar te verbinden tot 50 

FireAngel rook-, hitte-, en 

koolmonoxidemelders op één netwerk 

+ Een knop voor test en pauze functie 

+ Sleep Easy, lege batterij signaal 8 uur 

uitschakelen 

+ Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders 

in alarm gaan, is het indrukken van 1 

testknop voldoende om alle melders in 

pauze te zetten, behalve de melder die 

het alarm geeft 

+ Geïntegreerde, interventiebestendige 

montageplaat 

+ Gemengd systeem compatibiliteit 

(bekabeld, draadloos, batterij en 230v 

aangesloten) 

 

 

mailto:info@saval.nl
http://www.saval.nl/
https://www.facebook.com/savalbrandbeveiliging/
https://www.linkedin.com/company/saval-breda/
https://saval.us15.list-manage.com/subscribe?u=57ad6da8acf37c27afd72616a&id=576b0cd383
https://twitter.com/Saval_SK
https://www.youtube.com/user/SavalMarketing


 

 

 

 

6.530 KOOLMONOXIDE MELDERS 

 

 

WI-SAFE 2 DRAADLOOS NETWERK 

Het Wi-Safe 2 netwerk verbindt de melders 

met elkaar. Zodra één melder een brand of 

koolmonoxide detecteert, zullen alle 

melders een goed hoorbaar alarmsignaal 

afgeven.  

 

De CO melders zijn draadloos koppelbaar 

met andere producten uit de Wi-Safe 2 serie 

(zowel 230V als op batterij), voor een snelle 

waarschuwing bij koolmonoxide in de gehele 

woning. 

 Zie voor onze koppelbare rook- en 

hittemelders productfolder 6.520. 

 

 

 

 

 

INSTALLATIE 

Je kunt de Fire Angel rook- en hittemelders 

moeiteloos zelf installeren. Met een paar 

drukken op de knop wordt de draadloze 

koppeling tot stand gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEER WETEN? VRAAG HET ONS! 

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het 

lezen van deze folder nog vragen hebt 

over jouw specifieke situatie.  

De technisch adviseurs van Saval kunnen 

je het nodige advies verstrekken om jouw 

organisatie en je personeel optimaal te 

beschermen.   

 

Bel gerust met de specialisten van Saval:  

We know.  

 

 

 CO-9X-10-EUT W2-CO-10X-EU 
 

 

   

voeding 1 x 3V lithium batterij, 

 niet vervangbaar 

10 jaar lithium batterij 

detectie methode Elektrochemische sensor Elektrochemische sensor 

technologie Autonoom Wi-Safe 2 

spanning - DC 

alarm geluidsniveau 85dB op 1 meter 85dB op 1 meter 

positionering Muur, plafond, vrijstaand Muur, plafond, plank 

bedrijfstemperatuur -10°C tot 40°C + 4°C tot + 38°C 

relatieve luchtvochtigheid 30% to 90% RV Tot 90% RH % niet 

condenserend 

certificering EN 50291-1:2010, 

EN 50291-2:2010, 

KM 551504 , CE 

EN-50291-2:2010 

afmeting melder (lxbxh) mm 112 x 72 x 35 94 x 114 x 39,5 

gewicht 106 gram 186 gram 

frequentie - 868 MHz 

netwerk - Multi-directionele 

communicatie 

compatibiliteit Autonoom Koppelbaar met alle Wi-

Safe2 produkten van 

FireAngel (bekabeld, 

draadloos, batterij en 

230v aangesloten) 

bereik - 35m, max. 200m 

bestelnummer 2881021 2881865 


