1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN TEKNISET TIEDOT

vuoto- ja kosteushälytin

1PRO vuoto- ja kosteushälytin on Suomen eniten myyty, omassa
luokassaan markkinoiden laadukkain ja teknisiltä ominaisuuksiltaan
ylivoimaisesti monipuolisin ja paras toiminnaltaan. Laitteessa ja sen
sensorissa on monia hienoja teknisiä ratkaisuja, jotka ovat kehitetty
suomalaisten turva-alan asiantuntijoiden kanssa. Tuote on vakuutusyhtiöiden hyväksymä ja suosittama, jolloin sillä saa maksuetuja.

HETI !
HANKI ltaviisas
Ole ennakohteisiin
ja hanki vuotoriski.
joissa on

Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

Verollinen suositushinta vain

00€

49

Taloyhtiössä 5 vuoden kuoletusajalla hankintakustannus
vain 0,82€ kuukausi ja jos siitä
vähentää vakuutusyhtiön antamat maksualennukset silloin
laite maksaa itsensä nopeasti.

TODELLA MONIA ERI KÄYTTÖKOHTEITA:
Astianpesukone ja keittiön allaskaappi
Lavuaarin poistoputki ja viemäristö
Vesimittari, talon vesi- ja viemäriputkisto
Lämminvesivaraaja ja jätevesi-/öljysäiliö
Sadevesijärjestelmän kokoomakaivo
Vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ja kaukolämpölaitteiston putkistot
Muut kiinteistön vuoto- ja riskikohteet
Laite toimii kuin palovaroitin, omalla 9V:n paristolla
tai 230V>12V DC- jännitesyötöllä. Siinä on tehokas
piezosireeni ja alhaisen pariston jännitteen varoitus.
Myös liitännät murtohälyttimelle tai talotekniikalle ja
myös GSM hälytyksensiirtolaitteelle. Todella helppo
ja nopea ”tee-se-itse” asennettava, ilman työkaluja.

1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTIN PAKKAUS
Myyvä vuotoriskeistä kertova pakkaus sisältää hälyttimen
keskusyksikön ja 9V alkaalipariston, 20cm sensorin sekä
200cm asennusjohdon, tarra tai ruuvi kiinnitystarvikkeet,
hyvät asennusohjeet. Lisävarusteena saatavana 40cm
sensori ja 200cm asennusjohto (kuvassa pidempi).

Katso lisää: www.vesivuoto.fi

1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTTIMEN TEKNISET TIEDOT

Kuvassa pakkauksessa mukana
oleva 20cm vakiosensori sekä
myös lisävarusteena saatava
pidempi 40cm sensori.

vuoto- ja kosteushälytin

TAKUU

2

VUOTTA
Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

Vakuutusyhtiöt suosittelevat sekä voivat antaa
maksu- tai muita etuja.

Katso lisää: www.vesivuoto.fi

teknisen tukkukaupan asiantuntija

On / Off-kytkin (Mute) joka hiljentää sireenin
Vuoto- ja kosteustunnistin 20cm, johto 200cm
Lisävarusteena saatavana 40cm, johto 200cm
Toimii 9V paristolla ja 12V DC käyttömahdollisuus
Pariston kesto min. 2 vuotta, yleensä jopa 3-4 vuotta
Virrankulutus vain 0,20mA StandBy, 60mA Hälytys
Pariston vaihdon muistutus piip äänimerkillä
Laite hälyttää jopa yli 150h yhteen menoon
9V pariston vaihdon muistutus 6-6,5V jännitteellä
Helppo ja nopea 9V nappipariston vaihto
Sisäänrakennettu tehokas 90 dB piezosireeni
Laite ja sensori on helppo asentaa sekä käyttää
Sensoreita voidaan asentaa jopa 3 kpl
Sensorin johdon pituus voi olla jopa 100m
Sensorin kuparinen tunnistinpiiri kullattu, ei hapetu
Valittavana tarra tai ruuvikiinnikkeet (pakkauksessa)
Testauspainike testaa laitteen ja myös pariston
Hälytysulostulot esim. GSM tai robottipuhelimelle
Yhdistettävissä murtohälyttimeen tai talotekniikkaan
Liitäntä lisäsireenille tai hälytys vilkkuvalolle
Hälytyksen ulostulorele NC/NO 12V 500mA
Vakuutusyhtiöiden (FK:n) hyväksymä ja suosittama
CE-, RoHS-, EU-hyväksynnät ja SER-kierrätys
Suomenkielinen asennus- ja käyttöohje
EAN koodi myyntipakkaus 6430020170010
EAN koodi 40cm lisäsensori 6430020170034
Sähkönumero 71 660 10
2 vuoden takuu ja 24/7 HelpDesk
Laite 62x82x24mm. Sensori 195x26x10mm
Suunniteltu Suomessa ja valmistusmaa Taiwan
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