
Wi-Fi detektor úniku vody 
a mrazu W1
Pomôžte zákazníkom zistiť únik, skôr než sa zmení na jazero.
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• Detekcia a ochrana – Informuje zákazníkov o zistenom úniku, 
čo im umožňuje rýchlo konať a vyhnúť sa tým potenciálne 
nákladným opravám. Vstavané snímače sledujú úrovne teploty 
a vlhkosti v interiéri, čím pomáhajú zabrániť zamrznutiu potrubí 
a plesniveniu.

• Jednoduché nastavenie – Riešenie v jednej schránke. 
Potrebné sú len pripojenie k sieti Wi-Fi a aplikácia  
Honeywell Home. Nie je potrebná dodatočná centrálna 
jednotka. Inštalácia trvá iba niekoľko minút.

• Prevádzka na batériu – Nie je potrebné žiadne zapájanie 
káblov, vďaka čomu sa dá jednotka ľahko nainštalovať na 
potrebné miesto. Za bežných podmienok vydrží batéria 
až tri roky, ak sa nezistí žiadny únik.

• Menej zásahov – Prevádzka na batériu majiteľovi uľahčuje 
údržbu. Dokonca dostane upozornenie, keď batériu treba 
vymeniť.

• Rozšíriteľný – Dodáva sa s 1,2 m snímacím káblom, ktorý 
zväčšuje monitorovanú oblasť. Dokonca ho možno obtočiť 
okolo rizikových potrubí. Dajú sa zakúpiť a pripojiť ďalšie káble 
na rozšírenie detekcie.

• Vyššie zisky – Škody spôsobené vodou sa môžu prihodiť 
každému, takže Wi-Fi detektor úniku vody a mrazu W1 možno 
odporučiť všetkým zákazníkom. Pre vaše podnikanie to 
znamená, že ak ho pridáte do svojho sortimentu,  
povedie to k väčším príležitostiam na zvýšenie predaja. 

• Súčasť radu výrobkov Honeywell Home – Wi-Fi detektor 
úniku vody a mrazu W1 je súčasťou pripojenej platformy 
Honeywell Home. V kombinácii s termostatom T6 urobia 
domácnosti vašich zákazníkov inteligentnejšími, pričom im 
poskytnú pohodlnejšie ovládanie, komfort a pocit istoty.

Hlavné výhody

Aplikácia Honeywell Home 
Ovládanie a pohodlie – kedykoľvek a kdekoľvek.
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