Tollco Vattenlarm
9 volt, inbyggd sensor
• Larmar när vattenläcka uppstår.
• Enkel att installera.
• Batteri med tio års livslängd.

Larmar
med signal.
Batteritid
10 år.

Det här smidiga vattenlarmet kan enkelt placeras ut på riskställen och snabbt
upptäcka en vattenläcka. Det är möjligt att placera ut flertalet larm i fastigheten,
till exempel i skåp, rörschakt, inspektionsluckor och andra dolda ytor med
vattenanslutningar där vattenläckor ofta uppstår.
Om en läcka uppstår suger en fuktsensor upp vattnet och aktiverar den höga
larmsignalen på ca 85 dB. Eftersom 9-voltsbatteriet enbart förbrukas när larmet
aktiveras är livslängden uppemot tio år innan det måste bytas ut.
Batteriet kan larma med full ljudstyrka i minst fyra dygn och med avtagande
ljudstyrka ytterligare minst tio dygn. Ett tio år gammalt batteri klarar av att larma
minst två dygn och med avtagande ljudstyrka ytterligare minst fem dygn. Ä
 r du
osäker på batteriets styrka finns en funktion där du kan testa batteriets status.
Vattenlarmet är ett perfekt komplement till Tollcos golv- och vitvaruskydd.
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Tollco Vattenlarm
9 volt, inbyggd sensor

MONTERING
Larmet placeras med den blå sensorremsan vänd nedåt på den yta du vill skydda.
Larmet kan även fästas mot ett rör med buntband. Vik då ned sensorremsan mot
golvet och runt larmet så att sensorn har kontakt med golvytan.
Larmet bör kombineras med ett vattentätt golvunderlägg för att minimera risken
för vattenskador.
AVSTÄNGNING OCH BATTERIBYTE
När larmet är utlöst stängs det av genom att dra isär enheten. Tryck in spärrarna
som sitter bredvid de två öppningarna och dra. På samma sätt kommer du åt
batteriet när det behöver bytas.
Kom ihåg att alltid testa nya batterier. Det gör du genom att skaka på enheten.
Piper larmet till fungerar batteriet. Om det inte fungerar, tryck batteriet nedåt
genom de två öppningarna på larmets sidor. Om batteriet fortfarande inte piper
till är det förbrukat eller felvänt.
PRODUKT
Tollco Vattenlarm 9 volt, inbyggd sensor

RSK
5216590

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.
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Art nr
490000-22

Mått (mm)
100x45x28

