
Maak van het huis een veiliger plek
Met Honeywell Home hitte-, rook- en CO-melders van Resideo



Veel gevaren in uw huis zijn moeilijk op te sporen voordat het 
te laat is. Huisbranden en koolmonoxidevergiftiging zijn enkele 
voorbeelden. Het installeren van een geschikte alarmmelder,  
op de juiste plaats, kan het leven van uw klanten redden. 

De melders bieden nog meer bescherming wanneer ze samenwerken.  
Het is mogelijk om meerdere melders draadloos onderling te verbinden.  
Dit betekent dat, wanneer één alarm afgaat, alle melders afgaan.  
Daardoor zal, bij activering van een melder, de waarschuwing maximaal zijn.

One-Go-All-Go technologie

 ▬ Er zijn geen optionele, draadloze modules 

nodig, omdat deze module in de melders is 

ingebouwd.

 ▬ Eenvoudig om een ‘connected’ huis te 

creëren (tot wel 12 onderling verbonden 

melders).

 ▬ Zeer betrouwbaar alarmsysteem voor 

klanten die op zoek zijn naar geavanceerde 

veiligheidsvoorzieningen.

 ▬ Ideaal voor woningen, appartementen en 

caravans waar meerdere alarmmelders 

nodig zijn.
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Ons assortiment hitte-, rook- en CO-melders is ontworpen voor alle soorten 
woningen, inclusief recreatiewoningen, pensions en caravans.



Hitte- en rookmelders

Verbeterde veiligheidsnormen en voorschriften 
(vooral rond de installatie van rookmelders) 
verkleinen de gevolgen van woningbranden, 
waarvoor roken en koken de meest 
voorkomende oorzaken blijven. De regeringen 
van de EU-landen raden brandwerende 
huishoudelijke materialen, toestellen en 
meubilair in woningen aan.  
Deze producten veroorzaken veel minder 
rook dan producten gemaakt van 
standaardmaterialen, waardoor rookmelders er 
langer over doen om rook te detecteren.

Ook kunnen branden ook ‘s nachts uitbreken. 
Dat betekent dat betrouwbare detectoren 
en melders essentieel zijn om bewoners te 
waarschuwen, omdat zij op die momenten zelf 
het gevaar niet opmerken.

Belangrijkste kenmerken

Hittesensor (voor een hitte-alarm)

10 jaar levensduur van de batterij

Plafond- of muurmontage

Draadloze verbinding

Tot 12 onderling verbonden melders

Automatische zelftest

Melders R200S R200S-N R200H-N R200ST-N

Apparaat Rook Rook Hitte Hitte en Rook

Onderling verbonden Nee  (0) Ja  (12) Ja  (12) Ja  (12)

Batterijduur 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

Batterij CR123A CR17450 CR17450 CR17450

Vandaalbestendig Ja Ja Ja Ja

One-go-all-go Nee Ja Ja Ja

RF-afstand N/A 100 m 100 m 100 m

RF-frequentie N/A 868 MHz 868 MHz 868 MHz

Garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar

Productspecificaties

Waar zal ik de melders installeren?

Gedetailleerde installatie-instructies staan in de 

handleiding die we bij elke Honeywell Home hitte- en 

rookmelder meeleveren. De manier waarop vuur en rook 

zich door het huis verspreiden, maakt dat niet elke ruimte 

geschikt is voor een rookmelder. In sommige ruimtes - 

zoals keukens - kan het installeren van een rookmelder 

leiden tot valse alarmen. In plaats daarvan kunt u een 

hittemelder beter installeren op plaatsen waar stof 

zich gemakkelijk verzamelt, of waar vaak rook aanwezig 

is tijdens het koken of roken. Zowel professionals als 

huiseigenaren kunnen de melders installeren.

De gecombineerde hitte- en rookmelder biedt uw klanten 

extra veiligheid, omdat dit product vooraf waarschuwt bij 

een abnormale temperatuurstijging.
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Eenvoudig te installeren

Gedetailleerde installatie-instructies staan in 

de handleiding die we bij elke Honeywell Home 

CO-melder meeleveren. Omdat koolmonoxide 

een iets lagere dichtheid heeft dan lucht, en zich 

dus dicht bij het plafond ophoopt, adviseren 

wij om de melder aan het plafond te monteren. 

Idealiter zou u in elke ruimte waar een toestel 

op fossiele brandstof actief is, een CO-melder 

moeten installeren. Zowel een vakman als een 

huiseigenaren kan de melder installeren.

Wanneer u een verwarmingsketel onderhoudt of 

installeert, controleer dan ook of er al een CO-

melder in de buurt is geïnstalleerd. Is dit niet het 

geval, stel de huiseigenaar dan voor om er één te 

installeren en zo het pand veiliger te maken.*

*Volledige aanbevelingen zijn te vinden in 

de EN50292, een norm en handleiding voor 

selectie, installatie, gebruik en onderhoud van 

huishoudelijke koolmonoxidemelders.

CO-melder
Toestellen die defect zijn of op koolstof gebaseerde brandstoffen 
werken kunnen binnenshuis koolmonoxide (CO) vergiftiging 
veroorzaken, met mogelijk fatale gevolgen. Gasovens en  
cv-toestellen, open haarden, BBQ’s en uitlaatgassen van  
auto’s kunnen allemaal een ernstig CO-risico vormen.  
 
Iedereen loopt het risico op koolmonoxidevergiftiging in huis, maar kinderen, 

ouderen en huisdieren zijn bijzonder kwetsbaar. Door het installeren van een 

Honeywell Home koolmonoxidemelder naast of nabij apparaten die op fossiele 

brandstoffen werken, kunt u dat risico aanzienlijk verkleinen.

Maar huiseigenaren lopen niet alleen gevaar door defecte of oudere apparaten. 

Tijdelijke omgevingsfactoren kunnen ertoe leiden dat zelfs in huizen met 

gloednieuwe, hoogwaardige apparaten een te hoog koolmonoxideniveau ontstaat.

Dankzij de uiterst nauwkeurige sensor geeft de CO-melder een signaal af zodra hij 

gevaarlijke koolmonoxideniveaus in de kamer vaststelt. 

De koolmonoxidemelder werkt op batterijen en is eenvoudig te monteren - aan de 

muur of aan het plafond. Door de energiezuinige chip gaat de batterij 10 jaar mee in 

de stand-bystand.

Melders R200C R200C-N

Apparaat CO onderling verbonden CO-melder

Gekoppeld Nee (0) Ja (max. 12)

Batterijduur 10 jaar 10 jaar

Batterij CR17450 CR17450

Vandaalbestendig Ja Ja

IP IP44 IP44

One-go-all-go Nee Ja

RF-afstand N/A 100 m

RF-frequentie N/A 868 MHz

Garantie 10 jaar 10 jaar

Productspecificaties

Belangrijkste kenmerken

Levensduur van 10 jaar

Einde levensduur-signaal

Superdun ontwerp

Hoorbaar en visueel rode 
‘ALARM’ tekst voor doven en 
slechthorenden

Stilfunctie/mute

Foutmelding bij lege batterij

Vandaalbestendig

10
YEAR

Koolmonoxide is zonder een melder 
lastig te detecteren, want het is …

Geurloos SmaakloosOnzichtbaar

Badkamer met 
toestellen

Een CO-melder 
is onmisbaar in 
de keuken

Alle verdiepingen 
moeten voorzien zijn

Bedenk waar schoorstenen 
aanwezig zijn

Hou leefruimtes 
beschermd
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Met Honeywell Home hitte-, rook- en koolmonoxidemelders biedt u 

uw klanten gemoedsrust over hun veiligheid en het vertrouwen dat de 

producten hen beschermen tegen gevaren die ze niet kunnen zien.
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