Vägledning för VS Konsulter
Tollco AB skyddar mot och reducerar eﬀekten av va6enskador i fas9gheter.
Va6ensäkert kök är e6 välkänt begrepp med lösningar som skapar va6entäta
skikt i köket, i och under skåp samt 9ll trycksa6 eller kondenserande
utrustning som diskmaskin, kyl/frys, kaﬀemaskiner etc. Lika enkelt och
självklart kan va6enskador på grund av läckande rör, kopplingar och
utrusningar förebyggas. Våra systemlösningar med larmande och stängande
funk9on övervakar och skyddar fas9gheter mot va6enskador.

Följande WaterFuse system är 9ll lägenheter:
1) WaterFuse Lägenhet, VFB200-DN15, RSK5619868, alt. VFB200-DN20, RSK5619869.
2) WaterFuse Plug In, VFB700-DN15, RSK5216567.
3) WaterFuse Kök, VFB600-DN15, RSK5216521.
Fördelarskåp utrustad med läckagebrytare: (kan även monteras på s9ck in 9ll lgh)
1) Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse Lägenhet VFB200-DN20, RSK5619869.
Beskrivning och funk9on: Centralenhet 8, 2 st motordrivna kulven9ler samt givare som placeras i
skåpbo6en för a6 detektera läckage. (kan anslutas via tråd 9ll DUC). Larmar och stänger va0net 1ll hela lgh.
Valfri 9llhörande vaGendetektor 9ll WaterFuse Lägenhet aG installeras i köksbänksskåp:
a) Va6endetektor med trådlös kommunika9on, ba6eri (ca 2år). RSK5619897. Larmar och stänger.
b) Va6endetektor ansluts via tråd 9ll CE 8, (ingen servicepunkt). RSK5619897. Larmar och stänger.
Läckagebrytare i köksbänksskåp med 9llhörande utrusning (ex. diskmaskin):
2) Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse Plug In VFB700-DN15, RSK5216567.
Beskrivning och funk9on: Centralenhet Plug In spänningsmatas direkt via elu6ag i köksbänksskåpet.
S9ckproppen 9ll diskmaskinen sä6s in i Plug In u6aget. 2 st motordrivna kulven9ler och sensor ingår i
paketet. (systemet kan ej anslutas 9ll DUC). Larmar och stänger.
3) Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse Kök VFB600-DN15, RSK5216521.
Beskrivning och funk9on: Centralenhet 9, 2 st motordrivna kulven9ler och sensorer. (systemet kan anslutas
via tråd 9ll DUC för styrning på/av, EJ larm 9ll DUC), sensorer placeras under diskmaskin och i
köksbänksskåpet eller på va6entäta skikt under skåpen. Larmar och stänger.
Vid krav på funk1onen på/av samt erhålla inkommande larm installeras Centralenhet 5 RSK5619892
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Källare, oﬀentliga toaleGer och andra gemensamma ytor övervakas och säkras med:
Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse oﬀentlig miljö, VFB500-DN15, RSK5619888, alt VFB500-DN20,
RSK5619889.
Beskrivning och funk9on: Centralenhet 2, inkl 2 st motordrivna kulven9ler. Systemet kopplas 9ll närvaro
sensor (ingår ej i paketet), närvaro styr belysning på / va6en på och vice versa.
Läckagebrytare för utrusning och maskiner (ex kaﬀemaskiner, tandläkarutrustning, lab mﬂ):
Föreskrivs i FFU enligt: WaterFuse utrustning, VFB300-DN15, RSK5619884 alt VFB300-DN20 RSK5619885
Beskrivning och funk9on: Centralenhet 9, 1 st motordriven kulven9l och sensor. Inbyggd 9mer. (systemet
kan anslutas via tråd 9ll DUC för styrning på/av, EJ larm) Larmar och stänger
Produkter för aG upptäcka läckage i schakt och slitsar:
- Drop Stop 200, 10 års ba6eri. Engångsprodukt. Larmar
- DropStop 600, Ba6eridria. Kan återanvändas. Larmar
- DropStopp 700, RSK 5216610. Spänning via elu6ag. Kan återanvändas. Larmar
Vid krav på funk1onen på/av samt erhålla inkommande larm installeras Centralenhet 5 RSK5619892
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