
Visit CO-larm är en produkt som ingår i 

Bellman & Symfons lösningar för smarta 

hem. CO-larmet upptäcker farliga 

koncentrationer av kolmonoxid och 

skickar omedelbart larmet vidare till alla 

Visitmottagare inom räckvidd. På så vis kan 

du och din familj alltid hinna ut i tid.

Så fungerar det

Vid farliga kolmonoxidnivåer aktiverar 

CO-larmet din Visitmottagare som 

uppmärksammar dig med ljud, blixtljus eller 

vibrationer (beroende på typ av mottagare).

Vetskapen att du kan få en varning i tid om 

olyckan är framme, ger en lugn natts sömn 

för både dig och din familj.

CO-larmet är utrustat med en elektrokemisk 

kolmonoxidsensor och kommunicerar 

med Visit Smart Home via en inbyggd 

radiomodul.

Visit CO-larm
BE1555

Ökad trygghet för ditt hem 
och din familj.

Sensortyp
Elektrokemisk

Tillförlitlig radiolänk 
Upp till 200 m räckvidd (fritt fält)

Pausfunktion
Stänger tillfälligt av ljudet

Egenskaper

Förslutet batteri
Varar hela CO-larmets livstid (10 år)

Broadcastfunktion
Larmar Visitenheter inom räckvidd
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Omgivning
 För inomhusbruk

 Arbetstemperatur: -10° to 40° C 

 Relativ luftfuktighet: 15% till 95% R.H. 
(ej kondenserande)

Mått och vikt

Höjd: 105 mm

Bredd: 120 mm

Djup: 40 mm

Vikt: 185 g inkl. batteri

Frekvens och räckvidd
 Radiofrekvens: 868.30 MHz

 Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden 
reduceras av väggar, stora föremål och andra 
radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Ström och batteri
 Batteri 

Utrustad med ett inbyggt strömförsörjningsbart 
litiumbatteri som ej byts ut.

 Drifttid 
10 år. Matchar produktens livslängd.
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 I paketet
 BE1555 CO-larm

 Skruv och plugg

 Bruksanvisning

120 mm

105 m
m

Egenskaper
 Sensortyp 

Elektrokemisk
 Regulatoriska krav 

Uppfyller BS EN 50291 – 1:2010 och 
A1:2012 / BS EN 50291-2:2010

 Ljudande larm 
Minimum 85 dB(A) @ 3 m (10')

 Anslutning 
Utrustad med en inbyggd radiomodul 

 Lågt batteri / Fel / Utgången 
Skickar larmen till alla Visitmottagare inom 
räckvidd (samma radionyckel krävs).

 Broadcastfunktion 
Skickar larm till alla Visitmottagare inom räck-
vidd, oavsett radionyckel.

 Pausfunktion 
Tystar larmet i 4 minuter. Pausfunktionen är inte 
tillgänglig vid kolmonoxidnivåer över 150 ppm.

 Aktivering
 Med Test/Pausknappen

(Kontrollerar batteristatus, sensorstatus och 
ljudande larm)

 Med kolmonoxid
 Livslängd 

10 år

Knappar och reglage

Alarm/radio lysdioder Radioknapp

Alarm Test/Pausknapp Förslutet batteri

Regulatoriska krav
 Uppfyller följande: BS EN 50291-1:2010 och 

A1:2012 / BS EN 50291-2:2010

Kolmonoxidsensor

Varningar
   CO-larmet aktiveras av följande nivåer av kol-

monoxid:

Kolmonoxid/Fel Alarm
> 43 ppm På inom 60 – 90 minuter
> 80 ppm På inom 10 – 40 minuter
>150 ppm På inom 2 minuter 
Lågt batteri 1 pip varje minut
Felläge 2 pip varje minut
Utgången 3 pip varje minut


