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Sopa av underlaget Avlägsna sensor från bärare

InviSense-logotypen ska sitta kvar på bäraren Placera sensorn på vald plats

Applicera sensorn på underlaget Avlägsna eventuella luftbubblor

Montering av sensor

Rita in placeringar på en pappersritning eller fotografera, förs 
över till InviSense Cloud

7 En förutsättning för en korrekt installation av InviSense fuktsensorer är att materialet som 
sensorn appliceras på är korrekt applicerat och uttorkat enligt materialleverantörens anvisningar.



Våtzon 1

I våtzon 1 placeras sensorerna enligt beskrivning:

• Runt golvbrunnar placeras fyra sensorer ca 60 mm från metallkanten på 
golvbrunnen.

• I hörnet i duschen placeras sensorerna ca 60 mm upp från golvet och ut från 
hörnet.

• Vid genomföringar placeras sensorerna ca 60 mm under.

I golv med elektrisk golvvärme

• Om det är elektrisk golvvärme installerat kan sensorerna 
monteras i kant med golvvärmekabeln. 



Där det finns tunn rostfri armering i flytspacklet:

• Vid den typen av armering måste sensorn vara minst 60 mm 
från för att fungera. Eftersom man inte spacklar så tjockt så 
rekommenderar vi istället att ni använder en fiberarmering eller 
klipper ur luckor i armeringen 100 x 100 mm där sensorn ska 
monteras.

Armering i betong:

• Vid armering enligt ovan så ska sensorn vara 40 mm från 
armeringen.



Fönster i våtutrymme

Sensorerna placeras under fönster innan tätskikt limmas. Placeras 
rakt under där fodret är tänkt att sitta.

Sensorerna placeras under fönster innan tätskiktet limmas. 
Där det finns en nisch under fönstret sätts de enligt bilden.



Sensorerna placeras innanför vindduken. Där fasadmaterialet är 
tjockputs med metallarmering måste armeringen klippas upp och 
eventuellt ersättas med ett icke metallbaserat armeringsmaterial.

För att kunna mäta läckage vid fönster monteras sensorerna på vindskivan/vindduken 
innan fasaden monteras.

Sensorerna ska monteras ca 60 mm från eventuella stålreglar.

Fasad



Montera sensorn på undersidan av plastmattan, se bild ovan. Därefter limmas
plastmattan på det korrekt uttorkade underlaget. 

Montering av sensorer under plastmatta



Översikt

I kök placeras sensorerna vid alla platser där det riskerar 
att rinna/krypa vatten. De placeras innan golvmaterial 
läggs.

Detta är en överblick av placeringen i ett normalt 1 ½-planshus. Det behövs ca 40 sensorer för att 
täcka in alla riskområden, fler bilder följer.



Översikt

Vid trösklar placeras två sensorer på insidan vid badrum, 
balkong och verandadörr. I badrum placeras två sensorer även 
utanför badrummet för att kunna mäta fukt om det skulle ha 
stänkt eller runnit ut vatten, vilket kan bidra till svartmögel.



Översikt


