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Detetor de fugas de água sem fios
#71216

Receba notificações no seu smartphone/tablet quando forem detetadas fugas de água

Características principais
• Coloque próximo de máquinas de lavar (louça), do aquecimento

central, dentro do armário do lava-louças, etc.
• Receba notificações e tome medidas rápidas para evitar danos

causados pela água e reparações dispendiosas
• Verifique o estado do sensor e da bateria no seu

smartphone/tablet
• Design compacto e sem fios; pode ser facilmente instalado em

qualquer superfície plana (espaços interiores)

O que está na caixa
• Detetor de fugas de água sem fios
• Fita adesiva 3M de dupla face (pré-colada no

sensor)
• Manual

Requisitos de sistema
• Bridge/estação de controlo Trust Smart Home (p. ex. Z1 ZigBee Bridge ou

ICS-2000)
• 2 pilhas alcalinas AAA (não incluídas)
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GERAL
Application Home, Indoor Height of main product

(in mm)
76 mm

Width of main product
(in mm)

36.6 mm Depth of main product
(in mm)

16.5 mm

Total weight 54 g

SENSOR
Sensor type Water Anti tamper system No

Automatic OFF signal No

COMPATIBILITY
Google home compatible False Google assistant

compatible
False

Philips Hue application False Philips Hue
entertainment

False

Philips Hue Over-the-Air
Updates

False Apple Homekit False

Compatible Product
Lines

Zigbee Line
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