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Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

256   SMARTHUS

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon. Garanti gjelder ikke eventuelle batterier

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK. 

45 125 05 Sensative Strips Drip - vannlekkasjesensor 525,00
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Strips Comfort er en sensor for måling av temperatur og 

omgivelseslys (LUX) i dine omgivelser. 

Når den kobles til andre smarthusenheter via din gateway, kan 

Sensative Strips Comfort automatisk advare deg hvis tempera-

turen overstiger eller synker under det nivået du ønsker. Sensative 

Strips Comfort gir deg hjelp til å styre energien du trenger for å 

varme opp / kjøle eller lyssette dine omgivelser.

Dens ultratynne design betyr at Sensative Strips Comfort kan 

monteres diskrét i et hvilket som helst rom du måtte ønske. 

Sensoren kommer med en kraftig stripe dobbeltsidig tape på 

baksiden. En monteringsbrakett er også inkludert i pakken, i 

tilfelle du vil skåne tapeten eller ønsker å ha muligheten for å 

flytte sensoren uten å rive den løs. 

Det innbygde batteriet har en levetid på inntil 10 år. 

Sensative Strips Comfort brukes til:

• Måling av temperatur og lysforhold

• Kontroll av motoriserte persienner

• Kontroll av oppvarming og ventilasjon

SENSATIVE
STRIPS COMFORT 
- Temperatur- og lyssensor

PRODUKTINFO Sensative Strips Comfort

EGENSKAPER
• Temperatur og lyssensor (LUX)

• To sensorer i ett, designet for å maksimere din komfort

• Lysmåling 0 til 64.000 LUX

• Innendørs og utendørs bruk

• Svært plasseringsvennlig - kun 3mm tykk

• Inntil 10 års levetid på batteriet, uten behov for utskifting  

eller lading

• Enkel montering - dobbeltsidig tape

• Monteringsbrakett medfølger

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz     

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri Innebygd LiMn02-batteri

Levetid batteri  Inntil 10 år

Omgivelsestemperatur  -20°C til 60°C

Nøyaktighet temp. måling ± 0,5°C

Rekkevidde RF Inntil 40 meter

Størrelse (HxBxD)  195 x 15 x 3mm 

Monteringsplate  193 x 14,7 x 2,7mm

Sertifisering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt enheten dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK. 

45 125 06 Sensative Strips Comfort - temperatur og lyssensor 551,00

EL-NR. PRODUKT

45 125 06 Sensative Strips Comfort - temperatur og lyssensor


