
Control Technology Tekniske specifikationer

COMFORT IP: Oversvømmelsesalarm

COMFORT IP oversvømmelsesalarm, som sender alarm ud ved vand i 
kælderen.

Oversvømmelsesalarmen er en lille sensor, som lægges på kældergulvet 
et vilkårligt sted. Registrerer sensoren en vandstand på 1,5 mm eller 
mere, udsender den en høj sirene, så man har mulighed for hurtigt at 
reagere og stoppe skaden, før den udvikler sig. 

Er det ikke smart nok, kan oversvømmelsesalarmen lige som alt andet 
COMFORT IP udstyr overvåges og styres på en smartphone via et 
access point. Ved denne løsning får man ud over en høj sirene også 
direkte besked på sin smartphone, hvis alarmen udløses; så man kan 
reagere, selvom man ikke er hjemme.

1.1 Produktkarakteristika 
• Registrerer vandstand fra 1,5 mm og derover
• Oversvømmelsesalarmen udsender en sirene når der registreres 

vand og hvis access pointet samt ALPHA IP app´en er 
tilgængelig, modtages en besked på mobilen

• Med en integreret vippesensor registreres utilsigtet bevægelse 
eller manipulation af oversvømmelsesalarmen og alarm 
udsendes straks

• Oversvømmelsesalarmen kan placeres fleksibelt pga. batteridrift 
og fjedermonterede målesonder

• Individuel tilpasning af alarmen via ALPHA IP app´en
• For at aktivere drift skal enheden være forbundet med en af 

følgende løsninger:
-  COMFORT IP Access Point med gratis smartphone app og 
gratis opdateringer af app
- Central Control Unit CCU2 / CCU3 med lokal brugerflade WebUI

• Tredjeparts løsninger af partnere
1.2 Indhold 
• Oversvømmelsesalarm
• 1,5V LR02/Micro/AAA batterier (2x)
• Manual

2 Tekniske data 
Spænding 2 x 1.5 LR03/Micro/AAA

Energiforbrug 100 mA (max.) 

Sirene ca. 77 dB(1 mtr. fra oversvømmelsesalarmen) 

Levetid for batteri Ca. 2 år 

Beskyttelse IP44 

Omgivelsestemperatur -20 til 55°C

Dimensioner (B x D x H) 80 x 80 x 30 mm 

Vægt 78,2 g (Inkl. batterier) 

Radiofrekvens 868,0-868,6 MHz / 869,4-869,65 MHz 

Typisk radiorækkevidde 230 m 

Emballagedimensioner 122 x 112 x 48 mm 
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