
DCH-S160 Home is where the SMART is

Detecteert waterlekkage 
in uw woning

Water Sensor



DCH-S160

Water Sensor
De mydlink™ Home Water Sensor waarschuwt u, waar u ook bent, zodra er een lekkage in uw woning wordt 
gedetecteerd. De sensor, die eenvoudig te installeren is en in verbinding staat met uw Wi-Fi-netwerk, helpt 
u lekkages op te sporen voordat ernstige wateroverlast optreedt. U wordt zowel thuis als onderweg met 
hoorbare en zichtbare LED-alarmen en via pushmeldingen gewaarschuwd zodra er een lekkage wordt 
gedetecteerd. De sensor werkt bovendien samen met andere mydlink™ Home slimme apparaten, zodat 
u een smart home kunt creëren zonder ingewikkelde instellingen, installatiekosten of maandelijkse 
abonnementskosten.

Gemoedsrust
Wanneer u thuis bent, wordt u bij detectie van 
een lekkage onmiddellijk gewaarschuwd met een 
geluidsalarm van 70 dB en een zichtbaar LED-alarm.

Ontvang een waarschuwing,  
waar u ook bent
Blijf overal op de hoogte met pushmeldingen naar 
uw smartphone of tablet via de gratis mydlink™ app.

Zie wat er aan de hand is
Gebruik de sensor met een mydlink™ Home Monitor, 
zodat u live kunt zien wat er in uw woning gebeurt. 
Dit biedt u extra gemoedsrust, vooral wanneer u 
onderweg bent.

Eenvoudige configuratie

Sluit de Water Sensor aan  
op een stopcontact.

Druk op de WPS-knop om 
verbinding met uw Wi-Fi-netwerk  

te maken.

Download de gratis  
mydlink™ Home app1 en volg de 

eenvoudige installatie-instructies.

Aansluiten Drukken Bedienen



Completeer uw 

Voeg een extra  
Siren (DCH-S220) 
toe om u op een andere plaats  
in huis te waarschuwen
... of voeg een 
Monitor 360 (DCS-5010L)  
toe om te zien wat er thuis gebeurt 
wanneer u gewaarschuwd wordt

Gemakkelijk installeerbaar
Druk eenvoudig op een knop om 
een veilige verbinding met uw 
Wi-Fi-netwerk te maken met Wi-Fi 
Protected Setup (WPS). Er is geen 
extra control hub nodig.

Speciaal ontworpen 
detectiekabel
De waterdetectiekabel is speciaal 
ontworpen om over de gehele 
lengte water te detecteren. U kunt 
het bereik van de sensor verder 
uitbreiden met een telefoon  
(RJ-11) verlengkabel.

Hoorbaar en zichtbaar 
alarm
Zodra er water wordt 
gedetecteerd, wordt er zowel 
een sirene als een LED-alarm 
geactiveerd, zodat u zichtbaar en 
hoorbaar wordt gewaarschuwd.

Blijf op de hoogte
U ontvangt automatische 
waarschuwingen wanneer 
er waterlekkage wordt  
gedetecteerd.

Uw mydlink™ Home
mydlink™ Home biedt u de 
mogelijkheid om met één slim 
apparaat te beginnen en verder 
uit te breiden wanneer u dat wilt. 
De unieke mydlink™ Home app1 
voor iOS en Android smartphones 
en tablets geeft u de controle 
over al uw andere mydlink™ 
Home apparaten. U kunt zelfs 
automatische opdrachten instellen 
om uw huis nog slimmer te maken.

Geen verborgen kosten. Echt niet.

Doe-het-zelf
simpel

Geen instal-
latiekosten

Geen 
maandelijkse 

kosten
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Technische specificaties

Algemeen

Apparaatinterfaces •	802.11 n/g/b draadloos
•	WPS-knop

•	Resetknop

LED •	Status •	Waarschuwing

Standaarden •	 IEEE 802.11n
•	 IEEE 802.11g

•	 IEEE 802.11b

Draadloze frequenties bereik •	2,4 GHz tot 2,4835 GHz

Watersensor •	RJ-11
•	Kabellengte sensor: 0,5 meter (1,6 voet)

•	Verlengkabel: 1 meter (3,2 voet)

Antennes •	Twee interne antennes

Alarmvolume •	70 dB

Functionaliteit

Beveiliging •	Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) •	Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ondersteunde functies •	Pushmeldingen

Systeemcompatibiliteit •	mydlink™ Home app voor iPhone-, iPad-, en Android-smartphones en -tablets1

Fysieke kenmerken

Afmetingen •	65 x 65 x 52,7 mm (2,56 x 2,56 x 2,07 inches)

Gewicht •	110 gram (3,88 ounce)

Voeding •	 Ingang: 100 tot 240 V AC, 50/60 Hz

Temperatuur •	Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) •	Opslag: -20 tot 65 °C (-4 tot 149 °F)

Vochtigheid •	Gebruik: 10% tot 90% niet-condenserend •	Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend

Certificeringen •	FCC
•	CE

•	UL
•	LVD

1 Raadpleeg de informatie op de pagina van de mydlink Home app in de App Store of op Google Play om te controleren of uw apparaat compatibel is.


