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Kidde batterijgevoede CO-melders 

De Kidde K5CO en K5DCO zijn batterijgevoede, betrouwbare en snel te installeren CO-melders 
die u waarschuwen tegen een gevaarlijke concentratie koolmonoxide. De Kidde K5CO en  
K5DCO melders zijn compact, lichtgewicht en hebben een garantie van 7 jaar en een levens-
duur van 10 jaar. De K5DCO melder geeft op de display zeer lage waarden aan die kunnen 
ontstaan bij een slechte ventilatie.

Toepassing
Deze melders zijn bij uitstek geschikt om u op tijd te 
waarschuwen bij een koolmonoxide gevaar ontstaan 
door onvolledige verbranding bij een defecte CV-ketel, 
openhaard of een ander defect verbrandingsapparaat.

Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig, reukloos en      
onzichtbaar gas. Blootstelling aan een lage concen-
tratie gedurende een langere periode levert klachten 
op zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.  
Een hoge concentratie gedurende een korte periode  
is echter dodelijk! Het vroegtijdig signaleren van een 
hoge concentratie koolmonoxide kan levens redden.

  

Kenmerken
• Batterijgevoede melder werkt op 2 Duracell AA  

batterijen (bijgeleverd). Daardoor ook bescherming 
tegen CO bij spanningsuitval.

• Eenvoudige uitlezing door drie heldere led’s.
• Test/reset knop test de werking van het CO alarm-

circuit en stelt de gebruiker in staat het akoestische 
alarm uit te zetten.

• De digitale display van model K5DCO toont de  
gemeten CO-concentratie en onthoudt de hoogste 
als laatste gemeten concentratie.

• Na 10 jaar alarmering dat levensduur beëindigd is.
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Beschermingsniveau koolmonoxidemelders 
           Niveau 1: Basis bescherming
           Niveau 2: Secundaire bescherming
           Niveau 3: Optimale bescherming

 2x AA
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Koolmonoxidemelder
Koolmonoxide wordt door géén van onze zintuigen waargenomen en ook niet door een rookmelder  
gedetecteerd. Daarom is het belangrijk om naast een rookmelder minimaal 1 CO-melder in huis te hebben  
die in alarm komt zodra de concentratie koolmonoxide te hoog is. Kidde, leverancier van koolmonoxide- 
melders heeft een jarenlange ervaring in het meten van koolmonoxide. De melders onderscheiden zich  
door betrouwbaarheid en lange levensduur. Een Kidde CO-melder is zeer effectief in het signaleren van 
koolmonoxide.

Product Koolmonoxidemelder, batterij 
gevoed,  
type K5CO 

Koolmonoxidemelder, batterij  
gevoed, met digitale display, 
type K5DCO

Voeding 2x AA batterij (meegeleverd) 2x AA batterij (meegeleverd)
Digitaal display Nee Ja
Werkingsgebied temperatuur -10°C tot 40°C -10°C tot 40°C
Luchtvochtigheid 10 - 90% RV 10 - 90% RV 
Geluidsterkte 85 dB (A) bij 3 meter 85 dB (A) bij 3 meter
Afmetingen 126 x 72 x 35 mm 126 x 72 x 35 mm
Levensduur 10  jaar 10 jaar
Garantie 7 jaar 7 jaar
Certificaat EN 50291-1:2018 EN 50291-1:2018

Conform de EN50291 gelden de volgende responstijden:
30 PPM Melder komt niet sneller in alarm dan 120 minuten
> 50 PPM Melder moet alarmeren tussen 60 – 90 minuten
> 100 PPM Melder moet alarmeren tussen 10 – 40 minuten
> 300 PPM Melder moet sneller alarmeren dan 3 minuten

Technische gegevens

Bestelgegevens

Product Artikelnummer
Kidde K5CO melder  
2x AA batterij (meegeleverd)

 
809-152026 

Kidde K5DCO melder  
2x AA batterij (meegeleverd) met LCD display

 
809-152028 


