Minimera risken och omfattningen av
vattenskador i ditt hem med vattenfelsbrytare

foto trivselhus

WaterFuse ® Villa Control

Full kontroll över hela ditt trycksatta vattenledningssystem
Vattenfelsbrytaren WaterFuse® Villa Control gör ditt hem till
en tryggare plats för dig och din familj dygnet runt, året runt.
Oavsett om du är hemma eller inte. Våra innovativa och smarta
system minimerar risken och omfattningen av vattenskador
samt bidrar till en klimatsmart och hållbar framtid.

Bostadsägarens dröm
Vattenskador är besvärliga för alla som drabbas. Mögel i fuktskadade
byggmaterial leder till allergi och astma om skadan inte upptäcks
och åtgärdas i tid.
Ingen vill leva i ett hem utan kök eller badrum med uppbrutna golv och torkfläktar brummande i flera månader. Saneringen kan i värsta fall ta lång tid och tvinga de boende att flytta
ut ur huset under tiden.
Genom att installera vår användarvänliga vattenfelsbrytare WaterFuse® Villa Control i din
bostad minimeras risken och omfattningen av alla typer av vattenskador. Det är bra för både
ekonomin, klimatet och hälsan.

För en hälsosam inomhusmiljö...
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en tryggare vardag...

och en hållbar framtid...

Trygghet dygnet runt
Med WaterFuse® Villa Control installerad i din bostad kan du och din familj koppla av och
känna er trygga, även om ni inte befinner er i bostaden. Vattenfelsbrytaren övervakar hela
bostadens tappvattensystem dygnet runt, året runt.
Droppläckage och brustna ledningar upptäcks och stoppas snabbt innan skadorna och
kostnaderna blivit stora och omfattande. Även så kallade dolda läckage, risk för frysskador
samt höga fukthalter som indikerar mögel upptäcks. Vid tryckfall och onormala flöden
larmar vattenfelsbrytaren och stänger automatiskt av bostadens vattentillförsel.
Enkel installation och användarvänlig styrning via smartphone gör att du alltid kan känna dig
uppdaterad, trygg och säker.

Via appen får du status på
ditt vattensystem direkt
till din smartphone.

Positiv klimatpåverkan
Vattenskador har en stor negativ påverkan på miljön. Vattenförbrukningen och CO2 utsläppen
ökar då mängder skadat material behöver rivas ut, forslas bort och ersättas med nytt.
Genom att minimera risken och omfattningen av vattenskador medverkar vattenfelsbrytaren WaterFuse® Villa Control till minskad resursförbrukning. Det bidrar till en hållbar framtid.

Smarta fördelar
• Enkel att installera
• Användarvänlig APP
• Upptäcker snabbt dropp-och flödesläckage
• Stänger automatiskt av vattentillförseln vid
läckage eller onormala flöden
• Övervakar kontinuerligt tappvattensystemet
• Känner av luftfuktighet (larmar vid risk)

• Känner av temperatur och detekterar frostrisk
• Mäter vattenförbrukningen
• Trycktestar ditt tappvattensystem varje dygn
• Bidrar till mögelfri inomhusmiljö
• Hållbart sparande av grundvatten
• Bluetooth (BLE) installation
• Wi-Fi
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Av alla skador i svenska hem är vattenskador den vanligaste och
årligen drabbas cirka 100.000 bostäder. Samhällskostnaden är
enorm och liksom påverkan på vår miljö. Genom att installera en
vattenfelsbrytare kan onödiga kostnader undvikas och samtidigt
bidra till en positiv klimatpåverkan.

Det här är WaterFuse ® Villa Control systemet
Centralenheten monteras i anslutning till huvudvattenkranen och vattenmätaren.
Via appen Fairtrail kan du enkelt slå av och på vattnet, göra inställningar och få status
på ditt vattensystem i din fastighet. Det går också att koppla ihop centralenheten med
ditt hemlarm och fjärrstyra vilket ökar tryggheten i ditt hem.

Vattenenheten med motoriserad avstängningsventil samt elektronisk tryckgivare
och flödesgivare monteras på vattenledningen direkt efter vattenmätaren.
Vattendetektorer WaterFuse ® - PlugIn WiFi installeras i diskbänkskåpet med
sensorer under till exempel diskmaskin, tvättmaskin eller andra maskiner där risken för
läckage är stor. Tre sensorer medföljer varje detektor och signalerar trådlöst till centraloch vattenenheten vid minsta läckage. Vattnet stängs av och du riskerar inte en stor
vattenskada i ditt hem.
Tillsammans med Fairtrails IoT plattform ger WaterFuse® Villa Control marknadens
ledande vattenskadeförebyggande installation.
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Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Därför stödjer många försäkringsbolag installation av vattenfelsbrytare. Fråga ditt försäkringsbolag om vad som gäller för dig.

