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General information

Tämä Wi-Fi-savuilmaisin hälyttää, jos se havaitsee savua 
tai liiallista kuumentumista. Se antaa äänekkään 
hälytyksen lähistöllä olevia varten ja lähettää hälytyksen 
myös puhelimeesi.

Tämä savu- ja lämpöilmaisin on helppo asentaa. Sen voi 
yhdistää Wi-Fi-verkkoon ilman erillistä keskitintä.

Se tarjoaa kaksi turvallisuusominaisuutta tunnistaen sekä 
savun että lämpötilan nopean nousun.

Se voidaan yhdistää toisiin SmartLife-tuotteisiin, jolloin 
käytettävissä on lisää turvallisuusominaisuuksia. Näitä 
ovat esimerkiksi älypolttimot, jotka syttyvät, kun 
havaitaan savua, ja mahdollistavat turvallisen ulospääsyn.

Nedis® SmartLife 

Löydä laaja ja alati kasvava valikoima tuotteita, kuten 
polttimoita, katkaisijoita, pistorasioita, antureita ja 
kameroita, joita voi ohjata helppokäyttöisellä ja 
intuitiivisella sovelluksella. Koska ääniohjaus tukee 
Amazon Alexa- ja Google Home -järjestelmiä, etkä tarvitse 
muuta kuin nykyisen Wi-Fi-verkkosi, saat yhdistetyn 
älykodin helposti. Etsitpä sitten yksittäistä älypolttimoa tai 
-pistorasiaa tai haluat automatisoida koko kotisi, tutustu 
siihen, kuinka helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Features

• Wi-Fi-savuilmaisin tarjoaa mielenrauhaa hälyttämällä 
sekä savusta että lämpötilan huomattavasta noususta
• Helppo yhdistää Wi-Fi-verkkoon - saat hälytykset 
puhelimeesi
• Äänekäs hälytys - varoittaa lähistöllä olevia tilanteesta
• Voidaan yhdistää muihin SmartLife-tuotteisiin - 
esimerkiksi valojen automaattinen syttyminen hälytyksen 
soidessa

Specifications

Sales information

Order code: WIFIDS10WT
Product 
description:

SmartLife Palovaroitin | Wi-Fi | 
Paristokäyttöinen | Anturin käyttöikä: 10 
vuotta | EN14604 | Maksimi akunkesto: 2 
vuotta | Android™ & iOS | 85 dB | Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 130 mm 55 mm 150 mm 234 g
10 270 mm 145 mm 270 mm 2520 g
40 295 mm 315 mm 545 mm 10620 g



Väri: Valkoinen
Virtalähteen tyyppi: Paristokäyttöinen
Materiaali: Muovi
Sovellus saatavana kohteeseen: Android™ & iOS
Ääni: 85 dB
Testipainikkeella: Kyllä
Anturin käyttöikä: 10 vuotta
EN-hyväksyntä: EN14604
Pysäytyspainikkeella: Kyllä
Tulojännite: 3 VDC
Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Tulovirta: 1 A
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Maksimi lähetysantennin vahvistus: 2 dBi
Maksimi virrankulutus: 3 W
Maksimi lähetysteho: 17 dBm
Korkeus: 36 mm
Maksimi akunkesto: 2 vuotta
Toimintalämpötila: 5-37 °C
Paino: 160 g
Halkaisija: 120 mm
Lähetystaajuuden alue: 2412-2484 MHz
Vaatii paristot (sisältyvät): 2x AA/R6

Package contents

Savuilmaisin
Asennustarvikkeet
Pika-aloitusopas
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