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General information

Älykäs hälyttimellä varustettu langaton vuodonilmaisin on 
helppo käyttää. Laitteen voi yhdistää omaan Wi-Fi-
verkkoon ilman erillistä keskitintä. 

Helpottaa vesivuotojen valvontaa vaikeapääsyisissä 
paikoissa
Laite on helppokäyttöinen, mutta se ratkaisee 
monimutkaisen ongelman. Monet vuodot alkavat 
vaikeapääsyisistä paikoista lattialautojen alta. Voit 
viimeinkin valvoa riskialttiita alueita ja saada aikaisen 
varoituksen, jos vettä havaitaan, ennen kuin ongelma 
pahenee.

Valvoo putkea yli metrin matkalta
Sinun tarvitsee vain etsiä yksikkö, jossa ongelma saattaa 
ilmetä. Voit käyttää kätevää laajennusosaa 
vaikeapääsyisten paikkojen valvontaan, sillä sen leveys on 
vain 6 mm ja pituus 115 cm. 

Huoltovapaa
Tämän huoltovapaan yksikön valmiusaika on yli kaksi 
vuotta, joten saat mielenrauhan pitkäksi aikaa.

Push-ilmoitukset
Jos langaton vuodonilmaisin havaitsee vettä, se varoittaa 
sinua käynnistämällä äänisignaalin ja lähettää push-
ilmoituksen matkapuhelimeesi. Olet valmis toimimaan heti 
ongelman ilmetessä.
Koska ilmaisimen langaton kantama on peräti 45 metriä, 
sen voi sijoittaa kodin tai toimiston vaikeapääsyisimpiin 
paikkoihin.

Nedis® SmartLife
Löydä laaja ja alati kasvava valikoima tuotteita, kuten 
polttimoita, katkaisijoita, pistorasioita, antureita ja 
kameroita, joita voi ohjata helppokäyttöisellä ja 
intuitiivisella sovelluksella. Koska ääniohjaus tukee 
Amazon Alexa- ja Google Home -järjestelmiä, etkä tarvitse 
muuta kuin nykyisen Wi-Fi-verkkosi, saat yhdistetyn 
älykodin helposti.
Etsitpä sitten yksittäistä älypolttimoa tai -pistorasiaa tai 
haluat automatisoida koko kotisi, tutustu siihen, kuinka 
helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Sales information

Order code: WIFIDW10WT
Product 
description:

Älykäs Wi-Fi-Ohjattava Vuodonilmaisin 
| Paristokäyttöinen

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 110 mm 130 mm 50 mm 121 g
50 285 mm 285 mm 565 mm 6560 g



Features

• Veden tunnistus ja hälytys ongelman varhaisimmissa 
vaiheissa estää kustannuksia aiheuttavan kosteuden 
kertymisen ja vesivahingot
• Äänihälytys ja push-ilmoitus puhelimeesi varmistavat, 
että saat tiedon nopeasti
• Voidaan yhdistää suoraan Wi-Fi-reitittimeen - keskitintä 
ei tarvita
• Pariston käyttöikä yli kaksi vuotta - pitkäaikaiseen 
valvontaan
• Jatkokaapelin avulla voi tehdä tarkistuksia jopa 115 cm:n 
päähän ilmaisimesta ja tavoittaa vaikeapääsyiset putket

Specifications

Väri: Valkoinen
Toimintalämpötila: 0 - 40 °C
Tunnistintyyppi: Vesi
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Antennin vahvistus: 2 dBi
Taajuusalue: 2400 - 2483.5 MHz
Max. Radio lähetysteho: 20 dBm
Tulojännite: 3 VDC
Paristot sisältyy: 1x CR2

Package contents

Vesitunnistin (sis. akkupariston)
Seinäkiinnike
Pidennin
Pika-aloitusopas
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