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MCOHOME CO2 Monitor  
MH9-CO2-WD  
MH9-CO2-WA 
 

Introductie 
De MCOHome CO2 Monitor is een Z-Wave compatibele lucht kwaliteit detector, de monitor is geschikt voor 
het monitoren van  CO2 concentraties in industriële-, agriculturele-omgevingen  en woonhuizen te 
monitoren. Tevens wordt de binnentemperatuur, Relatieve luchtvochtigheid en VOS (Vluchtige Organische 
Stoffen) gemeten. Het apparaat kan opgenomen worden in een Z-Wave netwerk en is compatibel met Z-
Wave gecertificeerde apparaten. 

Veiligheids informatie 
Om uzelf en anderen te beschermen en om het apparaat te beschermen tegen beschadiging raden wij u 
aan om de veiligheidsinformatie te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.  
 
Belangrijk! 

 De installatie van direct aan het net gekoppelde apparaten moet uitgevoerd worden door een 
gekwalificeerde elektricien met kennis van bedradingschema’s en kennis van elektrische 
veiligheidsmaatregelen  volgens de bijgeleverde instructies. 

 Controleer voor installatie of de voedingsspanning overeen komt met de specificaties van het 
apparaat. 

 Schakel voor installatie de voedingsspanning af voor de veiligheid van personen en apparaat.    

 Bescherm het apparaat tijdens installatie tegen fysieke beschadiging door vallen of stoten. Neem 
contact op met de leverancier voor onderhoud indien het apparaat beschadigd is geraakt tijdens 
installatie. 

 Om schade te voorkomen dient het apparaat niet in de buurt of in aanraking te komen met zuren-
basen en andere corroderende vaste, vloeibare of gasvormige stoffen.   

 Oefen geen grote kracht uit op het apparaat om mechanische beschadiging te voorkomen.  

 Lees alle instructies en documentatie aandachtig en bewaar deze zorgvuldig. 

Installatie  
Plaatsing : 
om een goede gemiddelde  CO2 concentratie te kunnen meten dient het apparaat binnenshuis op 
ongeveer 1,5 meter boven de vloer geïnstalleerd te worden. Om foutieve temperatuur meting te 
voorkomen dient het apparaat buiten bereik van direct zonlicht, obstakels die het apparaat afschermen en 
eventuele warmte bronnen geplaatst te worden.  
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Let op!  
1. Bevestig het apparaat vertikaal aan de muur. Leg het 
apparaat tijdens bedrijf niet plat of ondersteboven.   
2. Plaats het apparaat niet voor een lucht opening en zorg 
dat de onderzijde vrij is van obstakels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 1 : verwijder het bedieningspaneel van het apparaat door de schroef aan de onderzijde los te draaien. 
Monteer de voedingskabels volgens bovenstaand schema indien het aangesloten op 12VDC wordt 
aangesloten (niet nodig indien u gebruik maakt van USB adapter, de USB aansluiting vindt u aan de 
linkerzijde van het bedieningspaneel) 
Stap 2  : Monteer de bodem plaat van het apparaat met twee schroeven aan de muur (de afstand van de 
schroefgaten is geschikt voor Europese 60mm inbouwdoos)   
Stap 3 : Plaats het bedieningspaneel terug op de bodemplaat door de nokjes aan de bovenzijde uit te lijnen 
en daarna het bedieningpaneel terug te scharnieren op de bodemplaat. 
Stap 4 : draai de schroef aan de onderzijde vast . 
Het apparaat is nu klaar voor om in bedrijf te worden genomen. 
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Knoppen en display  

 

. Druk 3 seconden op K2 om het Z-Wave Node ID te controleren 

. Druk 3 seconden op K1 om de klok tijd aan te passen  
 
 

KLOK op tijd zetten 
In de normale display mode zal het lang aanraken van K1 (3 seconden) de klok tijd bewerk mode activeren. 
“Week” begint te knipperen en door op K2 te drukken kunt u de juiste dag van de week selecteren “MON-
TUE-WED-THU-FRI-SAT-SUN”. Druk kort K1 om de selectie op te slaan  
“Hour” ” begint te knipperen en door op K2 te drukken zal de uur waarde van 00-23 oplopen (en weer 
terug naar 00). Druk kort K1 om de selectie op te slaan  
“Minute” begint te knipperen en door op K2 te drukken zal de minuut waarde van 00-59 oplopen (en weer 
terug naar 00). Druk kort K1 om de selectie op te slaan en terug te keren naar normale display mode. 
Gedurende de klok tijd bewerk mode zal het lang aanraken van K1 de waarden opslaan en terug keren naar 
de normale display mode. Een lange aanraking van K2 zal de waarde oplopend veranderen.  
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VOC detectie (optioneel, alleen zichtbaar op display)  
Het apparaat heft in ingebouwde VOS (VOC) sensor en vier niveaus worden gedetecteerd en in het display 
getoond: Uitstekend, Goed, Gemiddeld en Slecht. (Vluchtige Organische Stoffen zijn onder andere 
koolmonoxide, alcohol, methaan, isobutaan, ammonia etc)  
  

Kalibreren 
Een kleine afwijking in het apparaat kan worden aangepast door de kalibratie waarden aan te passen, doe 
dit alleen indien u een geijkte bron heeft waartegen u het apparaat kunt kaibreren. 
Raak K1 en K2 tegelijkertijd lang aan om de Kalibratie instellingen aan te passen. Het wachtwoord is 1234, 
door op K1 te drukken wisselt de positie en door op K2 te drukken verhoogt de waarde. 
Indien de instellingen voltooid zijn zal door op K1 te drukken of door 5 seconden te wachten de normale 

display mode weer verschijnen.  

De volgende parameters kunnen worden aangepast: 
Index Parameter    Bereik    standaard waarde  
01  Temperatuur kalibratie   -5 °C tot +5 °C    00  
02  Luchtvochtigheid kalibratie  -9%RH tot +9%RH   00  
03  CO2 kalibratie   -99 tot +99    00  
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MCOHome CO2 toevoegen aan iungo (Rev2777M) 
iungo dashboard: 

 Ga naar instellingen op het iungo dashboard  
 

 

 Selecteer tabblad Schakelaars op dashboard 
 

 Druk op de Toevoegen (+). 
 
 
 
 
 
 
MCOHome: 

 Druk nu lang op K2 van de MCOHome om de Z-Wave display functie te activeren. 

 
 
Als het apparaat nog niet aan een Z-Wave netwerk gekoppeld is zal er “---“ op het display verschijnen Als er 
een node ID in het display verschijnt dan is het apparaat reeds aangemeld bij een Z-Wave controller. 
 

 Druk nu kort op K2 en de “---“ zullen gaan knipperen ten teken dat de inleer modus is gestart en dat er 
gezocht wordt naar een netwerk  

 Indien succesvol dan zal het Z-Wave Node ID op het display verschijnen, indien het aanmelden niet 
succesvol verlopen is dan zal na 20 seconden het knipperen van “---“ stoppen (het apparaat is dan niet 
gekoppeld). 
 

iungo dashboard: 

 Kijk nu op het dashboard onder apparaten 

 
Als alles goed verlopen is dan zullen er na een aantal seconden drie tabbladen verschijnen (humidity, 
airtemp en CO2 

 
Indien dit niet na een aantal seconden 
zichtbaar is en de MCOHome wel een 
Node ID heeft gekregen raden wij u aan 
om iungo opniew op te starten (kort de 
usb voeding uit iungo halen) en na een 
paar minuten nogmaals in de pagina 
apparaten te kijken. 

Geen Node ID Node ID 7 
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MCOHome CO2 verwijderen uit iungo (Rev2777M) 
Ga naar instellingen op het iungo dashboard  

 
 
Selecteer tabblad Schakelaars 

 
 
Druk op de knop Verwijderen (-). 
 
Druk nu lang op K2 van de MCOHome om de Z-Wave display functie te activeren. 
Het node ID zal in het display verschijnen. 
 
Door op eenmaal kort op K2 te drukken zal het apparaat uit het netwerk verwijderd worden. 
Door daarna kort op K1 te drukken keert het apparaat terug in normale display mode. 
 
In iungo zullen nu geen grafieken meer getoont worden voor de MCOHome meter. 
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Specificaties 
. Voedings spanning : DC12V of 5V USB 
. CO2 bereik : 0-2000ppm  
. Standaard grenswaarde : 1000ppm (instelbaar)  
. Temperatuur bereik : -9.0 tot 50 °C   
. Vochtigheid bereik : 0% tot 99% RH  
. Installatie : muur bevestiging (Vertikaal)  
. Werk omgeving : -10 tot +80°C  0-90%RH  (niet condenserend)  
. Afmetingen : 90* 130*28mm  
. Afstand van bevestigingsgaten : 60mm or 82m  
. Behuizing : gehard glas + polycarbonaat legering  
 


