Tollco Läckagebrytare
WaterFuse Lägenhet
Skydda
bostäderna
mot vattenskador.

• Skapar trygghet både när
du är hemma och reser bort.
• Minimerar risken för vattenskador.
• Vattendetektorer upptäcker, stänger
av och larmar när den upptäcker en läcka.

TRE HUVUDFUNKTIONER:
• Känner av läckor, larmar och stänger av vattnet.
• Motordrivna kulventiler för driftsäkerhet.
• Skyddar dig och dina grannar.
SÅ SMIDIGT FUNGERAR DET
Tryck OFF på fjärrenheten i hallen och stäng av vattnet när du lämnar hemmet. Är diskmaskinen på kan du välja fördröjd avstängning för att låta den gå klart. När du kommer
hem sätter du på vattnet genom att trycka på fjärrenhetens ON-knapp.
Detektorer ligger utplacerade under disk- och tvättmaskin och andra känsliga ställen.
Vid minsta läckage skickas en signal till centralenheten och huvudvattenledningen
stängs av.
TRYGGA FÖRDELAR
Vattenskador i lägenheter orsakar ofta stora kostnader och obehag. Kostnaderna handlar om sanering, återställande och eventuellt om evakueringsboende. Skadan drabbar
vanligen en eller flera underliggande lägenheter som också måste saneras. En enda
vattenskada kan därför orsaka behov av flera evakueringslägenheter. Sanering och
reparation kan dessutom pågå under flera månader.
Efter saneringen kan fortfarande mögel finnas kvar i det torkade materialet, men nu
som döda sporer. Dessa kan sedan spridas till alla lägenheter via ventilationssystemet
och skapa allergier och annan ohälsa bland de boende. Den här läckagebrytaren minimerar risken för att en eller flera lägenheter ska drabbas av vattenskador.
UPPSKATTAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAG
Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Många stödjer därför
installationen av våra vattenbrytare/vattenfelsbrytare. Kolla med ditt försäkringsbolag
om vilka krav dom har och hur du kan få en lägre premie.
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SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.

Produkt
Lägenhet
Lägenhet + Fjärrenhet
Lägenhet + Vattendetektor
Lägenhet Komplett*

RSK
561 98 68
561 98 72
561 98 76
561 98 80

Art nr
VFB200-DN15
VFB210-DN15
VFB220-DN15
VFB230-DN15

Extra trådlösa enheter
Fjärrenhet
Vattendetektor

RSK
561 98 96
561 98 97

Art nr
2220022
2220042

EXTRA KABELANSLUTNA ENHETER
Vattendetektor

521 65 70

22200131

* Innehåller både vattendetektor och fjärrenhet.
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Tillverkat i Sverige. Rekommenderas av försäkringsbolag.

