Installasjon- og Brukerveiledning
Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001

Ekstern Fuktsensor 1m
Nrf.nr.: 5648536
El.nr.: 6251606
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BRUKERINFORMASJON
Ekstern Fuktsensor er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS.
Ekstern Fuktsensor fungerer som en forlenger til fuktføleren.
Hele føleren detekterer fukt, og vil stenge ventilen når det detekteres fukt.
Føleren monteres der det forventes fukt, og kan skjøtes, men bør ikke skjøtes
mer enn 5 ganger / 5 meter.
Fungerer sammen med:
•
Fuktføler trådløs
Systemet er fleksibelt og kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.

FUKTFØLER-FUNKSJON
Når fuktføleren detekterer fukt, stenges
ventilen og fuktføleren går i alarm med
tre pip og blink i LED1 hvert 10. sekund.
Etter 1,5 minutt går den over til ett pip og
blink i LED1 hvert minutt.
Forsvinner fukten, går alarmen over til ett
pip og blink i LED1 hvert minutt, til knapp
trykkes.
Om ikke, tørk føler med klut. Trykk knapp
SW1 for avstilling. Ta ut batteri og legg
den til tørk.
For å åpne ventilen igjen, avstiller man alarmen
ved et kort trykk på knappen (SW1), på den
utløste enheten.

TIPS: Programmer alle enhetene i et anlegg før de monteres.
(Master, Fuktføler, Bevegelsesføler). Dette for enklere testing av utstyret.
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MONTERINGSINSTRUKS
Ekstern Fuktsensor monteres enkelt ved bruk av teip, på
undersiden av føleren.
Plasseres der fukt kan oppstå, og ønskes påvist.

Tape på undersiden

Ekstern Fuktsensor kobles til Fuktføler i kontakten.

Kontakt

Ekstern Fuktsensor kan skjøtes, for større sone med fuktføling, men bør ikke skjøtes
mer enn 5 ganger / 5 meter.

Kontakt for tilkobling av ekstern fuktsensor
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3318 art.nr: 12132

Tekniske data
Type:
Fuktsensor 1m kabel

Anbefalt maks lengde:
5 stk / 5 meter

CTM Lyng AS er Norges fremste produsent og
leverandør av sikkerhetsprodukter til hjemmet, Velferdsteknologi,
Energiøkonomisering, samt lys og varmestyring, for alle typer bygg,
kjent under merkevarene Mkomfy®, mTouch®, Microsafe® og
Centrol®. Vi distribuerer våre produkter via
Elektrogrossister. Vi tilbyr alt fra utvikling av
produkt til produksjon og distribusjon.
Våre produksjonslokaler i Vanvikan har en av
Europas mest moderne maskinparker.

Verkstedvegen 19, 7125 Vanvikan
Tel. +47 72 83 16 11
E-post: marked@ctmlyng.no
For mer informasjon, besøk oss på
www.ctmlyng.no
Takk til deg som valgte et produkt fra CTM Lyng AS

