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CN112
» bezdrátový - napájený 9V baterií
» při zaplavení vodou vydává hlasitý zvuk

      85 decibelů
» reaguje už na nízkou hladinu vody 
   (cca 1 mm)
» jednoduchá manipulace - 
   stačí položit do místa, 
   kde hrozí únik vody

NOVINKA

» při zaplavení vodou vydává hlasitý zvuk
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NOVINKA

NOVINKA
BATERIOVÝ 
HLÁSIČ ÚNIKU VODY



3 kovové senzory
Pokud všechny tři senzory zároveň zaplaví 
voda (stačí cca 1 mm), hlásič okamžitě 
upozorní na unikající vodu hlasitým 
zvukovým signálem. 

Vhodné použití
Detektor umístěte v bezprostřední blízkosti kritického 
místa, kde může dojít k úniku vody, např. u praček, myček, 
vodovodních kohoutků, kotlů, okenních parapetů apod.

Bateriový hlásič úniku vody CN112 je jednoduchý výrobek, který však v každé domácnosti dokáže ušetřit 
zbytečné starosti a ochránit majetek před nežádoucím poničením vodou. 
Aktivuje se pouze připojením devítivoltové baterie. Poté stačí hlásič položit do místa, kde hrozí únik vody 
a pak už hlídá za Vás.
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Technické parametry

Napájení baterie 9 V 
Pracovní teplota 1 °C až +60 °C
Klidový odběr 5~10 µA 
Doba odezvy ≤ 8 sekund
Proud při odběru 16 mA
Hlasitost 85 dBm
Rozměry 83 mm × 30 mm 

85 dB


