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Ei Electronics Ei207 Koolmonoxidedetectie 200 serie Co‐melder 220920
Bestelnummer:

220920

Productcode:

EI207‐1XNL

EAN code:

5099383005394

Productgroep:

Koolmonoxidedetectie

Omschrijving:

CO‐melder 3V

Merk:

Ei Electronics

Serie:

200 serie

Type:

Co‐melder

Kortingsgroep:

EI

Wil je een veilige leefomgeving creëren waar bewoners tijdig gealarmeerd worden bij koolmonoxidegevaar,
dan is de Ei200‐serie de juiste keuze.
Een veilige basis
De koolmonoxidemelders uit de Ei200‐serie zijn geschikt voor algemene toepassing. Is er sprake van dreigend
koolmonoxidegevaar, dan ben je met melders uit de Ei200‐serie verzekerd van tijdige alarmering. De zeer
gevoelige sensor detecteert al vanaf 10 PPM. Voor de melders uit deze serie is geen externe voeding nodig,
waardoor installatie zonder buiswerk mogelijk is.
Ei koolmonoxidemelders
De koolmonoxidemelders van Ei, met een hoogwaardige elektro‐chemische sensor, meten iedere 50
seconden het CO‐niveau en zorgen voor een directe melding als dit niveau te hoog wordt.
Alle koolmonoxidemelders van Ei hebben CE markering en voldoen aan de hoogste kwaliteits‐eisen volgens de
Britse en Europese norm BS EN 50291: 2001 of BS EN 50291:2010.
Voeding primair

Batterij/Accu

Montagewijze

Opbouw

Lengte (mm)

120

Voedingsspanning (V)

3

Kleur

Wit

Spanningstype voedingsspanning

DC

Met backup‐batterij

Nee

Breedte (mm)

105

Type meegeleverde backup‐batterij

Niet van toepassing

Hoogte (mm)

45

Standalone

Ja

Verbinding via kabel

Nee

Koppelbaar radiografisch standaard

Nee

Koppelbaar radiografisch optioneel

Nee

Met digitaal display

Nee

Met geheugen functie

Nee

Met spanningsindicatie

Ja

Geluidssterkte (dB(A))

85

Ei Electronics
Ei rookmelders staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat bewijst ook de praktijk! Alle Ei producten worden tijdens
de productie meermalen getest om de functionaliteit van dit veiligheidsproduct te borgen. Verder zijn de Ei rookmelders
getest en goedgekeurd volgens de Europese regelgeving (EN14604). De 230V gevoede optische rookmelders zijn de juiste
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Hemmink B.V. is een moderne en professionele importeur van producten op het gebied van elektrotechniek, industrie, verlichting en HFC.
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Met sokkel

Ja

Verplaatsbaar

Ja

Uitvoering test‐/pauzeknop

Combinatie

Kabelinvoer

Niet van toepassing

Uitwisselbare sensor

Nee
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