
Weten wanneer er water lekt. 
Waar dan ook.
Met de W1 Wi-Fi Waterlekkage- en vorstdetector



W1 Wi-Fi Waterlekkage- en vorstdetector
Weten wanneer er water lekt. Waar dan ook.

Lekkage en bevroren leidingen kunnen serieuze schade in huis veroorzaken. De W1 Wi-Fi Waterlekkage- en vorstdetector geeft uw 
klant gemoedsrust omdat er bij detectie een sirene in huis afgaat en een melding naar de smartphone of tablet wordt verstuurd.

Minimumvereisten voor gebruik met wifi
• Wifirouter (802.11 b/g/n, 2.4 GHz) met

internettoegang

• Honeywell Home-app voor Android of iOS,
minimumbandbreedte 1.333 Mbps

PRODUCT VERPAKKING AANTAL STANDAARDMODEL

W1 Wi-Fi waterlekkage- 
en vorstdetector

4 W1KS 
5004100970022

Accessoire sensorkabel  
1,2 meter

6 W1AS 
5004100970053

PRODUCTKENMERKEN

Batterij AA-alkalinebatterijen (3 stuks, meegeleverd)

Levensduur batterij tot 3 jaar zonder detectie

Afmetingen (b/h/d) 78/78/32 mm

Productgewicht 128 gram

Additionele sensorkabelaccessoire 1,2 meter

Sirene-alarm 100 dBA

IP-klasse IP44

Temperatuurmeting 0 °C - 60 °C

Vochtigheidmeting 0 -  100% RH (+ - 3% RH)

Temperatuur- en vochtigheidmeting één keer per uur

Watermeting elke 60 seconden

Temperatuurnotificatie en -detectie
vooringesteld op < 7 °C en >  
37 °C, aan te passen door gebruiker

Vochtigheidnotificatie en  
-detectie

vooringesteld op < 20% RH of > 70% RH, 
aan te passen door gebruiker

Temperatuur-en vochtigheid 
rapportage

dagelijks

Detectie & protectie 
De W1 Wi-Fi Waterlekkage- en vorstdetector 
informeert uw klant wanneer er een lek wordt 
opgemerkt, zodat er snel gehandeld kan worden.  
Dit voorkomt mogelijke dure reparaties. Met de 
ingebouwde temperatuur- en vochtsensors bewaakt 
de W1 woningen continu tegen water, vorst en vocht.

Eenvoudige installatie 
Alles-in-één-oplossing, alleen een wifiverbinding en 
de Honeywell Home-app zijn nodig. De installatie 
duurt slechts enkele minuten dankzij de app en de 
beknopte stappenhandleiding.

Batterijgevoed 
Dankzij de batterijvoeding is de installatie van de W1 
zeer eenvoudig. Omdat er geen bedrading nodig is,  
kan de detector overal makkelijk worden geplaatst.  
De met het product meegeleverde batterijen hebben 
een levensduur tot drie jaar.

Minder serviceverzoeken 
Door de batterijgevoede werking blijft ook het 
onderhoud voor de bewoner simpel. Zij krijgen zelfs 
een melding wanneer de batterijen moeten worden 
vervangen.

Uitbreidbaar  
De W1 Wi-Fi Waterlekkage- en vorstdetector wordt 
geleverd met een volledig detecterende sensorkabel 
van 1,2 meter. De flexibele kabel laat zich eenvoudig 
om leidingen wikkelen en onder apparatuur plaatsen. 
Extra kabels, om het  detectiegebied te vergroten, 
kunnen worden toegevoegd tot een lengte van  
150 meter. 

Meer omzet 
Waterschade kan iedereen overkomen. De W1 Wi-Fi 
waterlekkage- en vorstdetector is voor al uw klanten 
aanbevelenswaardig. Voor u betekent dat meer 
verkoopkansen en een waardevol extra contact-
moment om verdere producten aan te raden.

Een slimmer huis met het  
Honeywell Home-platform 
De W1 Wi-Fi Waterlekkage en -vorstdetector maakt 
deel uit van het Honeywell Home-platform. Daartoe 
behoren ook de T6 Slimme thermostaat, de C1 Wi-Fi 
Beveiligingscamera en de C2 Wi-Fi Beveiligingscamera. 
Het Honeywell Home-platform is de beste basis voor 
een smart home: een slimmer, comfortabeler en 
veiliger huis.

Werkt met:
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