
Ve
r. 

20
23

-A

248   SMARTHUS

2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-floor.no

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.

PRODUKTINFO Sensative Strips Guard

EGENSKAPER
• Dør- og vindussensor

• Signal sendes hver gang dør/vinduskontakten skilles fra magneten 

• Kan trigge handlinger eller scener

• Svært plasseringsvennlig - kun 3mm tykk

• Innendørs og utendørs bruk

• 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 LiMnO2-batteri

Levetid batteri  Inntil 10 år

Omgivelsestemperatur  -20°C til 60°C

Rekkevidde RF Inntil 40 meter

Størrelse  (LxBxH)  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

45 123 66 Sensative Strips Guard - dør- og vindussensor 

SENSATIVE 
STRIPS GUARD
- Dør- og vindussensor

Strips Guard er en magnetisk sensor som er designet for å 

overvåke og beskytte vinduer og dører. Sensoren er så tynn at 

den i de fleste tilfeller vil kunne monteres usynlig. Sensoren har 

en dobbeltsidig tape på baksiden som gjør den svært enkel å 

montere. Batteriet har en levetid på opp til 10 år. 

Sensoren kan enkelt integreres i ditt Z-Wave smarthussystem, og 

gi deg beskjed om du har latt vinduer eller dører stå åpne eller 

om noe åpnes når du ikke er til stede.

Sensative Strips Guard brukes til:

• Kontroll av vinduer/dører

• Varsling om at vinduer/dører åpnes

• Kontroll og justering av belysning
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“3 MM TYKK STRIPS
FOR USYNLIG 

MONTERING I VINDUER 
OG DØRER.”


