
NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

Wireless water leak detector

Flood-Control
Nice



1 WAARSCHUWING

Opgelet! 
Het product is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren weg!
Explosiegevaar als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type. Volg de instructies voor het verwijderen van verbruikte 
batterijen.

2 PRODUCTBESCHRIJVING

Flood-Control is een universele , Z-Wave PlusTM compatibele, overstroming en temperatuursensor die op een vloer geplaatst 
of met gebruik van optionele sensor probes aan de wand gemonteerd kan worden. Het apparaat werkt op batterijspanning (met 
bijgesloten batterij levensduur ong. 2 jaar) of via een optionele 12/24 V spanningbron. De sensor heeft een ingebouwde LED-
indicator, akoestisch alarm en is uitgerust met een tilt sensor die een directe rapportage of alarm geeft bij beweging of optillen van 
de sensor. De LED indicator geeft een visueel signaal bij detectie van water, bedrijf status of het Z-WaveTM netwerk communicatie bereik. De 
Flood-Control is compatible met elke Z-WaveTM controller en kan aangesloten worden op elke alarm systeem.

3 BASIS ACTIVERING VAN HET APPARAAT

1. Open de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.
2. Verwijder de batterij blokker.
3. Plaats de sensor dichtbij de hoofd Z-WaveTM controller.
4. Plaats de hoofd Z-WaveTM controller in inclusie modus.
5. Druk snel driemaal op de TMP knop binnenin de behuizing.

6. Wacht totdat het apparaat is opgenomen in het systeem. Een succesvolle opname zal worden bevestigd door de controller.
7. Sluit de behuizing door de deksel tegen de klok in te draaien.
8. Plaats de sensor op een oppervakte waar wateroverlast gedetecteerd moet worden. De drie elektrodes aan de onderzijde moeten deze 

oppervlakte raken.

!

TMP
Knop

TMP knop locatie



4 SPECIFICATIES

Flood-Control
Voedingsbron: batterij / DC adapter

Batterij type: CR123A (3V)

Externe spanningsverzorging: 12-24V DC

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40°C

Meetbaar temperatuur bereik: -20 tot 100°C

Maximum voltage op terminals: 24V DC / 20V AC

Afmetingen (diameter x hoogte): 72 x 28 mm

Radiofrequentie: 868.0–868.6; 869.7–870.0 MHz (EU)
868.7–869.2 MHz (RU)
915.0–928.0 MHz (ANZ)

Zendvermogen: -5 dBm (EU)
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