
Trådlös vattenlarmsdetektor som känner av  
och larmar vid kontakt med vatten

WD1, vattenlarm
Art. nr 500-578

Kontroll dygnet runt
En oupptäckt vattenskada är kostsam och orsakas ofta  
av läckande rör eller en trasig varmvattenberedare.  
Paradox trådlösa vattenlarmsdetektor placeras i  
badrum, tvättstuga, eller vid kök på plan golvyta  
och den känner av och larmar vid kontakt med  
vatten ifall olyckan är framme.  

Larmar vid kontakt 
WD1 installeras med fördel på golvytor i badrum, tvättstugor 
och alla andra områden som gränsar till en vattenlagrings- 
tank eller rörledning. WD1 larmar vid kontakt med all ledande,  
icke antändlig vätska. Passar även bra vid områden som har 

mycket avdunstning som runt till exempel luftkonditionerings-
apparater. Enheten kan användas monteringsfritt, alternativt 
fästas med hjälp av färdigmonterad dubbelhäftande tejp 
(ingen borrning behövs) eller skruvas fast. Förlängs med ES1.

Om enheten är en del av ett Paradox säkerhetssystem kan den 
via PGM (programmerbar utgång) styra till exempel vattenlås 
för att direkt avbryta vattenflödet till den övervakade ytan. 
Mjukvaran i WD1 är uppdateringsbar.

Att enheten är en tvåvägs enhet ger en extra nivå av säkerhet 
och försäkrar att kommunikation till centralapparaten,  
speciellt vid detektering, mottags och verifieras av systemet.  
WD1 larmar med hjälp av LED lampa (blå) och ljud (summer). 
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Med reservation för tryckfel och ändringar

Produktinnehåll

u 30 meters trådlös räckvidd
 
u Enheten har 3 st. detektionspunkter
 
u IP67

u 0°C till + 50°C driftstemperatur 

u Indikatorer: LED och ljud

u 1 x AA alkaliskt batteri 

u Kompatibilitet: EVO192 och EVOHD – 
alla versioner. MG5050 – v4.88 och högre. 
SP6000 – v6.94 och högre. 
RTX3 – v5.50 och högre

u RF Frekvens: 433 eller 868, ställs via DIP 
switch

u 8.35 x 8.87 x 2.29 cm (H x B x D)

u Monteras på plant golv

Återförsäljare
Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.  

141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50  
www.paradox-security.se



Förlänger WD1s detekteringsyta  
med 2 meter

ES1, sensor för WD1
Art. nr 500-579

Större detekteringsyta
WD1 kan användas med en extra givare/sensor, ES1. 
Denna enhet är trådbunden och kan förlänga  
installationen med två meter alternativt ge en extra  

detekteringsyta. ES1 har liksom WD1 tre stycken  
detektionspunkter (en i varje hörn). Enheten kan  
skruvas fast.
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Med reservation för tryckfel och ändringar

Produktinnehåll

u Förlänger WD1 med 2 meter
 
u Enheten har 3 st. detektionspunkter
 

u 0°C till + 50°C driftstemperatur

u Trådbunden till WD1 

u IP67

u Monteras med fördel på plant golv

Återförsäljare
Paradox Security AB • Månskärsv. 10B, 5 tr.  

141 75 Kungens Kurva • 08-556 465 50  
www.paradox-security.se


