Verwarming

Koeling

Duurzame energie

airMONITOR
Koolmonoxidemelder
Effectieve bescherming tegen koolmonoxide

Vaillant airMONITOR koolmonoxidemelder:
✓ Reageert veilig en snel op een hoog koolmonoxideniveau
en beschermt tegen koolmonoxidevergiftiging
✓ Te combineren met alle Vaillant gastoestellen en met diverse
toestellen van andere merken
✓ Het gastoestel wordt automatisch uitgeschakeld
✓ Toe te passen bij een nieuwe installatie of later toe te voegen

Ontdek ons assortiment op www.vaillant.nl

opstellingsruimte kan komen indien het toestel vakkundig is geïnstalleerd en onderhouden. Mocht er toch iets mis zijn
met de installatie, dan zou er koolmonoxide kunnen vrijkomen in de opstellingsruimte. Voor extra bescherming tegen
koolmonoxidevergiftiging is de airMONITOR ontwikkeld: een koolmonoxidemelder met noodstopschakelaar die het
toestel automatisch uitschakelt wanneer het koolmonoxideniveau het normale niveau overschrijdt. De airMONITOR biedt
extra veiligheid voor alle Vaillant elektrische gastoestellen en ook voor de meeste toestellen van andere merken.
De perfecte voorzorgsmaatregel
Vaillant gastoestellen zijn veilig, maar storingen met een hoge
koolmonoxideconcentratie kunnen in zeldzame gevallen nog
voorkomen. De oorzaken kunnen een onjuiste installatie zijn,
onregelmatige onderhoudstermijnen of externe factoren zoals
stormschade. In al deze gevallen biedt de airMONITOR een
effectieve voorzorgsmaatregel. Toch kan het een professionele
installatie of structureel onderhoud van de installatie niet
vervangen.
Koolmonoxidemelder met noodstopschakelaar
De airMONITOR kan samen met een nieuwe cv-ketel of
geyser worden geïnstalleerd of later worden toegevoegd.
Na een vakkundige installatie in de ruimte waar het gastoestel
zicht bevindt meet hij het koolmonoxideniveau.
Wordt het koolmonoxideniveau te hoog, dan wordt gealarmeerd
met een alarmsignaal en het gastoestel wordt uitgeschakeld.
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✓ R
 eageert veilig en snel op een hoog
koolmonoxideniveau en beschermt tegen
koolmonoxidevergiftiging
✓ H
 et gastoestel wordt automatisch uitgeschakeld
✓ E
 r wordt gealarmeerd met een alarmgeluid
✓ S
 trak ontwerp
✓ 2
 jaar garantie
✓ L
 evensduur van 8 jaar
✓ T e combineren met alle Vaillant gastoestellen en
met diverse toestellen van andere merken
✓ T oe te passen bij een nieuwe installatie of later
toe te voegen
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CV-ketels en geysers van Vaillant voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen, waardoor er geen koolmonoxide in de

