
Watersensor
HmIP-SWD

De betrouwbare watersensor zorgt voor een veilig gevoel in het smar-
thome: Zodra vocht of water optreden, wordt via de geïntegreerde sirene 
onmiddellijk een luid alarm in werking gezet. Aanvullend verschijnt ook op 
de smartphone een alarmmelding. Zo kan altijd snel worden ingegrepen, 
om grote waterschade te voorkomen.

DIRECT  
GEALARMEERD BIJ  
WATERSCHADE

Slim wonen, dat fascineert.
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WATERLEKKAGE VROEGTIJDIG VASTSTELLEN

Bij optredend water of vocht, bijv. door een defecte 
wasmachine, zet de watersensor direct een alarm in 
werking. Hierbij zorgt de geïntegreerde sirene voor 
een luid alarmsignaal in huis. Voor het geval dat nie-
mand thuis is, wordt bovendien een extra alarmmel-
ding naar de smartphone gestuurd. Zo kan snel wor-
den ingegrepen om de waterschade tot een minimum 
te beperken.

ALARM IN HET HELE HUIS

In combinatie met een Homematic IP Alarmsirene 
(bijv. HmIP-ASIR-2) wordt het huis nog veiliger: bij wa-
ter of vocht is aanvullend een luid alarm via de sirene 
te horen.

OPTIMALE VEILIGHEID EN DIRECT GEALARMEERD

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van 
het smarthome – voor een veilig gevoel, ook onder-
weg. Bij wateralarm worden de gebruikers direct geïn-
formeerd via een pushbericht en in de Homematic IP 
App. Dankzij de ingebouwde hellingshoeksensor blijft 
een beweging of manipulatie van de watersensor niet 
onopgemerkt en wordt deze direct gemeld.

DIRECT GEBRUIKSKLAAR ZONDER MONTAGE

De watersensor kan gewoon op de gewenste plaats, 
bijv. naast een wasmachine, worden opgesteld – klaar! 
Het apparaat detecteert vocht op verschillende on-
dergronden en heeft verend gelagerde meetsondes, 
waardoor het zich zelfs aan een schuine vloer flexibel 
aanpast.

INDIVIDUEEL REACTIEGEDRAG

Via de app kan het alarmsignaal en de alarmduur indi-
vidueel worden gekozen. Bovendien kan worden in-
gesteld of de watersensor bij vocht en/of water moet 
reageren.

De werking vereist de aansluiting op een van de 
volgende oplossingen:

  Homematic IP Access Point met gratis smart-
phone-app en kosteloze cloudservice

  Oplossingen van externe partners

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Watersensor

1,5V-Batterijen LR03/micro/AAA (2x)

Handleiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer 151694A0

EAN-code 4047976516940

Apparaatcode HmIP-SWD

Verpakkingseenheid 90

Afmetingen verpakking 122 x 112 x 48 mm

Gewicht incl. verpakking 154,2 g

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning 2x 1,5 V LR03/micro/AAA

Batterijlevensduur 5 jaar (typ.)

Beschermingsgraad IP44

Omgevingstemperatuur -20 tot +55 °C

Afmetingen (b x h x d) 80 x 80 x 30 mm

Gewicht 78,2 g (incl. batterijen)

Zendfrequentieband
868,0 - 868,6 MHz

869,4 - 869,65 MHz

Typisch bereik in het vrije veld 230 m

Geluidssterkte geïntegreerde sirene ca. 77 dB (op 1 m afstand)

Alarmering via pushbericht 
en in de Homematic IP 
App 

Drie meetsondes detecteren 
zelfs de kleinste hoeveelheid 
vocht

De vierde meetsonde detec-
teert een waterpeil vanaf een 
hoogte van 1,5 mm


