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FAKTAOPLYSNINGER MONTERINGSINSTRUKTION

Fugtfølertape er et sikkerhedsprodukt 
fra CTM Lyng AS.

Fugtfølertape fungerer
som en forlænger til 
Fugtføler (Nr.: 13029).

Føleren har 
fugtdetektorfunktion i hele sin længde. 
Ventilen lukkes, hvis der detekteres fugt.

Føleren monteres på steder, hvor der 
forventes fugt, og kan afkortes eller 
forlænges, men der bør ikke samles mere 
end 2 længder/6 meter.

 
Systemet er fleksibelt og kan udbygges efter 
behov og det ønskede sikkerhedsniveau.

MONTERINGSINSTRUKTION

TIPS: 
Programmér alle enhederne i et anlæg, før de 

monteres. (Master, fugtføler, bevægelsesføler). 
Det gør det nemmere at teste udstyret.

Fugtfølertapen fastgøres med tapen på 
undersiden ved at trække dækfolien af.

Fugtfølertapen monteres på steder, hvor 
fugt kan opstå og ønskes påvist. 

Fugtfølertape og fugtføleren sammenkobles 
ved hjælp af det medfølgende  
overgangskabel (10 cm).

Fugtfølertapen kan samles for at 
forlænge zonen med fugtmåling, 
men der bør ikke samles mere end 
2 længder/6 meter.

Fugtfølertapen kan klippes til i den ønskede 
længde langs det brune kontaktfelt.
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Samling

Bemærk! Det er vigtigt, at den overflade, 
som fugtfølertapen skal monteres på, er fri 
for fedt og snavs for at sikre en god og 
varig klæbeevne. Rengør overfladen med 
isopropanol eller lignende, og lad området 
tørre helt, inden fugtfølertapen monteres.
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CTM Lyng AS er Norges førende producent og  
leverandør af sikkerhedsprodukter til hjemmet, 

Velfærdsteknologi, Energiøkonomisering samt lys- 
og varmestyring til alle typer bygninger, kendt under 

mærkevarerne mKomfy®, mTouch®, Microsafe®  
og Centrol®. Vi distribuerer vores produkter via 

grossister. Vi tilbyder alt fra udvikling af produkter 
til produktion og distribution.  

Vores produktionslokaler i Vanvikan har en af Europas 
mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan, Norge

Tlf. +47 72 83 16 11 
E-mail: marked@ctmlyng.no

Tak, fordi du valgte et produkt fra CTM Lyng AS

Læs mere på 
www.ctmlyng.dk

Monterings- og brugervejledning

FUGTFØLERENS FUNKTION

Når fugtføleren detekterer fugt, lukkes
ventilen, og fugtføleren afgiver alarm med 
tre bip og blink i LED1 hvert 10. sekund.

Hvis fugten forsvinder, skifter fugtføleren 
efter 90 sekunder til ét bip og blink i LED1 
hvert minut.
Tryk på knappen SW1 for at afstille alarmen.
Ventilen åbnes igen.

Hvis dette ikke fungerer, og fugtføleren 
afgiver alarm igen, skal føleren og tapen 
tørres af med en klud eller papir. 
Tryk på knappen SW1 for at afstille alarmen.
Ventilen åbnes igen.

Du kan eventuelt tage batteriet ud efter 
afstilling og lægge fugtføleren til tørre, 
hvis alarmerne gentages.
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Tekniske data

Type:
Fugtfølertape 3 meter

Overgangskabel:
10 cm

Anbefalet maks. længde: 
2 stk./6 meter

Fugtfølertape 3 meter

Nr.: 13033

TIPS: 
Hvis du har flere fugtfølere, skal du sørge 

for at afstille den, der afgiver alarm 
(se, hvilken der blinker i LED1).


