
CHROŃ SWÓJ DOM  PRZED ZALANIEM
Bezprzewodowy system detekcji wycieku WaterControl

AFRISO Sp. z o.o. Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, tel. 32 330 33 55, e-mail: zok@afriso.pl www.afriso.pl



ZESTAW ZAWIERA

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Art.-Nr Nazwa/opis Cena

62 006 Zestaw do bezprzewodowej detekcji wycieku, zawór 2 x GW G ¾”, dwa czujniki CON, centrala sterująca 395 €

62 005 Zestaw do bezprzewodowej detekcji wycieku, zawór 2 x GW G 1”, dwa czujniki CON, centrala sterująca 400 €

Centrala sterująca bezprzewodowego  
systemu detekcji wycieku WaterControl

Bezprzewodowy czujnik  
detekcji wycieku ECO

Bezprzewodowy czujnik  
detekcji wycieku CON

Zawór odcinający  
systemu detekcji wycieku

Bezprzewodowa komunikacja EnOcean®
(dwa czujniki w zestawie)

Czujniki wycieku komunikują się z centralą 
WaterControl z wykorzystaniem fal radiowych w 
technologii EnOcean. Nie ma potrzeby prowadze-
nia kabli pomiędzy czujnikami a centralą. Dzięki 
odporności sygnału EnOcean na zakłócenia 
dotrze on do centrali w każdych warunkach. 
Połączenie radiowe jest trwałe i stabilne. 

Zeroenergetyczne czujniki ECO 

Czujniki ECO nie potrzebują żadnego zasilania. 
Samo wykrycie wycieku generuje tyle prądu aby 
skutecznie wysłać sygnał alarmowy. Mogą być 
dzięki temu montowane pod zabudową wanien 
lub w awaryjnych kanałach odwadniających. 

Zabezpieczenie całego budynku 
(zawór w zestawie)

Możliwość podłączenia do 10 czujników 
do jednej centrali wycieku WaterControl 
pozwala na objęcie ochroną przed zalaniem 
całego budynku. 

Bezpieczne zasilanie elektryczne 

Siłownik zamontowany za zaworze 
odcinającym jest zasilany bezpiecznym 
prądem stałym o niskim napięciu. W żadnej 
sytuacji nie może dojść do porażenia 
prądem płynącym po stalowych rurach.

Powielacz sygnału EnOcean 
(poza zestawem)

W rozległych instalacjach moc sygnału 
EnOcean może nie być wystarczająca. 
Do prawidłowego i pewnego działania 
sygnału w rozległych budynkach należy 
stosować powielacze sygnału EnOcean w 
postaci wygodnej w stosowaniu wtyczki 
elektrycznej.

Precyzyjne czujniki ECO 
(poza zestawem)

Zasilane ogniwem fotowolaticznym czujniki CON 
reagują nawet na najmniejszy wyciek. W newral-
gicznych miejscach wyciek zostanie wykryty już od 
pierwszych kropli wody. 

Art.-Nr Nazwa/opis Cena

55 080 Bezprzewodowy czujnik detekcji wycieku ECO 99 €

78 146 Bezprzewodowy czujnik detekcji wycieku CON 104 €

78 977 Wtyczka elektryczna z funkcja powielacza sygnału bezprzewodowego EnOcean® APR 234 78 €

profesjonalny wykonawca


