Monteringsanvisning Läckagebrytare
WaterSafe Stuga
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DET HÄR INGÅR I SYSTEMET:
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1. Centralenhet som placeras i anslutning till huvudvattenkranen. Här slår du av och på vattnet, gör inställningar, ser aktuellt vattentryck. Enheten kan också
kopplas till ditt hus larm eller fjärrstyrning.
2. Vattenenhet som monteras på vattenledningen så
tidigt som möjligt i vattensystemet. Öppning och stängning sker mjukt för att undvika tryckslag med hjälp av
kulventil. Enheten kan också hanteras manuellt. Ventilen
motioneras var tredje dag för att säkerställa funktion.
3. Fjärrenheten placeras vid ytterdörren. Här stänger
du av och sätter på vattnet. Har du tryckfall indikeras
detta av en lysdiod och ljudsignal. Vattnet kan slås på
medan felet undersöks och åtgärdas.
4. Vattendetektorer placeras ut där vatten kan samlas
vid en vattenskada. Tre sensorer medföljer varje detektor och signalerar trådlöst vid minsta läckage. Vattnet
stängs av direkt och du drabbas inte av en dyr vattenskada. Du ställer också in vilken lägsta temperatur som
ska gälla innan systemet stänger av vattnet för att undvika frysskador.
ENKEL INSTALLATION
Vattenfelsbrytaren monteras snabbt av VVS-installatör.
Inga andra hantverkare behövs. Utförlig monteringsanvisning finns på tollco.se och medföljer i förpackningen.

SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.

TEKNISKA FAKTA
Centralenhet:
• 12 vdc, drivs med 230v DC-adapter.
• In/ut-signal till larmcentral.
• Information om radio- och batteristatus.
• Installations- och underhållsmenyer.
• Fördröjt AV inställbart i timmes steg, max fyra timmar.
• Vatten på eller av efter strömavbrott.
Vattenenhet:
• Monteras direkt efter vattenmätaren.
Dimension G20 (DN20) vilket är standard i Sverige.
Fjärrenhet:
• På, av och fördröjd av.
• Summer för aktivering och larm.
Vattendetektor:
• Summer för larm.
• 3 x Bomullssensorer

Produkt
WaterFuse Stuga Komplett*
WaterFuse Stuga
WaterFuse Stuga + Fjärrenhet
WaterFuse Stuga + Vattendetektor

Rsk
561 98 65
561 98 53
561 98 57
561 98 61

Art nr
VFB193-DN20
VFB190-DN20
VFB191-DN20
VFB192-DN20

Extra trådlösa enheter
Fjärrenhet
Vattendetektor

RSK
561 98 96
561 98 97

Art nr
2220022
2220042

Extra kabelanslutna enheter
Vattendetektor

521 65 80

22200131

* Komplett innehåller både vattendetektor
och fjärrenhet.
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