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WPS PRO SYSTEM

WPS levererar lösningar för att minimera de 
negativa effekterna av fukt i 

byggnadskonstruktioner. Idag är det omöjligt att 
veta fuktnivåerna innanför t.ex. tätskikt i 

våtutrymmen, utan att göra åverkan. 
Med WPS produkter och den mikrometertunna 
fuktsensor som placeras på fuktkänsliga ställen 
där man villa avläsa den relativa fuktigheten för 
att så tidigt som möjligt upptäcka läckage/fukt 

och på så sätt minimera kostnaderna för en 
renovering 



SMART INBYGGD FUKTSENSOR
Ta reda på om din byggnad är fuktskadad, 

utan att göra hål i konstruktionen!
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Med vår lösning går det att ta reda på om din byggnad är 
fuktskadad, utan att ta hål i konstruktionen!  

FUKTSENSORN 

WPS PRO SYSTEM



LÄS MER OM TEKNINKEN

Vi använder oss av en induktiv mätning 
och som håller kontroll på tätskikt och fukt.

HUR FUKTSENSORERNA FUNGEREAR 
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WPS PRO SYSTEM

KONDENSATORER
Sensorerna är i grunden 

kondensatorer som skapas 
genom att man trycker 

metallplattor i mönster på 
limbelagd plast i ett 
fuktkänsligt material. 

PASSIV SENSOR
Fuktsensorn är passiv, vilket 
innebär att den inte sänder 
data utan måste läsas av 

med en handhållen skanner. 
Det finns många sätt att 

fästa sensorn på. 

VÅRA LÖSNINGAR
-Fuktsensorer som finns 

integrerade i vår systemlösning 
(våtrumsskivor, fallskivor och 

tätskikt). -Fuktsensorer som är 
självhäftande. -Handskanner som 

mätinstrument. -Cloud 
lagringplats med 

analysmöjligheter. -Går att 
integrera med andra system 



MER INFORMATION

Spara pengar med trådlösa fuktsensorer som hittar fukten i 
tid! WPS levererar en komplett lösning för att kunna mäta 
relativ fukt inuti konstruktioner, t.ex. innanför tätskikt, 
bakom olika typer av golv/vägg konstruktioner, 
byggpaneler, tätskikt och underlagspapp, utan att behöva 
bryta upp eller göra hål i konstruktionen. Det finns ingen 
energikrävande teknik på sensorn, så den har inga 
begränsningar i batteritid, dessutom bidrar den inte till 
någon strålning. 

SPARA PENGAR SMART LÖSNING ENKEL MÄTNING

WPS PRO SYSTEM

EKONOMISKT



MER INFORMATION

SPARA PENGAR SMART LÖSNING ENKEL MÄTNING

Fuktsensorn är 0,06 mm tunn, flexibel, extremt temperaturtålig 
och har en lång hållbarhet och med lång hållbarhet och till 
konkurrens kraftigt pris. Inga batteritider, strålningar eller andra 
negativa effekter.Sensorn balanserar med omgivande RF% och 
när man skannar med handscannern så får man ett RF%-värde. 
Mätningen är alltid en indikation, d.v.s. att det ska tolkas utifrån 
t.ex. underliggande material och konstruktion.
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SMARTLÖSNING



MER INFORMATION

SPARA PENGAR SMART LÖSNING ENKELMÄTNING

ENKELMÄTNING
Tekniken som Fuktsensorerna tagit fram använder induktiv 
mätning för att beräkna den relativa fuktigheten, d.v.s. hur 
mycket fukt som luften innehåller, i förhållande till hur mycket 
luften kan bära maximalt utan att kondenseras. Väl installerad 
absorberar materialet i sensorn fukt från omgivningen och 
ställer sedan in sig på en specifik frekvens, som sedan går att 
läsa av med handskanner. Spara pengar med smarta trådlösa 
sensorer som hittar fukten i tid! 
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MER INFORMATION

KUNDPORTAL 

AKTIVERING AV SENSORN

Produkterna innehar en kod 
och där kunden enkelt 
registrera produkterna  
via en webb-portal och där 
WPS sedan lägger upp 
kunden i vårt register (Cloud 
portal) och därefter tar vi 
kontakt med kunden för att 
boka in en tid för att aktivera  
fuktsensorerna. 

WPS PRO SYSTEM

REGISTRERA PRODUKT CLOUD LAGRING

Fuktsensorerna ska aktiveras  
ifrån 6-12 månader och det 
görs i enlighet med  
försäkringsbolagens 
skadestatistik. När aktiveringen 
är klar får kunden en 
aktiverings-kod för att själv 
kunna logga in. 
 

Vi tillhandahåller kvalitets 
dokumentationen via vår Cloud 
portal och där den kommer 
finnas tillgänglig för kunden 
(äga) och där även kunden kan i 
framtiden boka in en ny kontroll 
vid en eventuell 
överlåtelsebesiktning. 
 



WPS PRO SYSTEM

MÄT UTRUSTNING 



MONTERINGSANVISNING 



SJÄLVHÄFTANDE 
FUKTSENSOR

SYSTEMLÖSNING 
FÖR VÅTRUM HANDSKANNER CLOUD 

LAGRING
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KOMMER MER INFORMATION

BYGGSKIVOR FALLSKIVOR TÄTSKIKT

WPS PRO SYSTEM

2018 
WPS VÅTRUMSSYSTEM 

MED INTEGRERADE  
FUKTSENSORER
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Registrera dina fuktsensorer och produkter
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