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Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
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SENSATIVE 
STRIPS DRIP
- Lekkasjesensor

Sensative Strips Drip er en tynn, trådløs, vannlekkasjesensor 

som kan monteres under vasker, vaskemaskiner, oppvask-

maskiner m.m. Sensoren vil overvåke steder hvor det er fare for 

vannlekkasje og gi deg beskjed om den registrerer vann. 

Sensative Strips Drip er mindre enn 6mm tykk ferdig montert, og 

kan dermed plasseres der de fleste andre vannlekkasjesensorer 

ikke får plass. Å bli varslet tidlig ved vannlekkasje sparer ikke bare 

vann, men kan potensielt forhindre store skader. Sensoren måler 

også temperatur og kan gi deg beskjed ved fare for frost. 

Det innbygde batteriet har en levetid på inntil 10 år. 

Sensastive Strips Drip brukes til å:

• Varsle om vannlekkasje

• Måle temperatur

PRODUKTINFO Sensative Strips Drip

EGENSKAPER
• Vannlekkasjesensor

• Måler temperatur 

• Innendørs og utendørs bruk

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

eller lading

• Svært plasseringsvennlig 

• Monteringsbrakett medfølger

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri Innebygd 3.0 V LiMn02 batteri

Omgivelsestemperatur  -20°C til 60°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

45 125 05 Sensative Strips Drip - vannlekkasjesensor
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