Tollco Läckagebrytare
WaterFuse Stuga
• Enkel avstängning när
du lämnar stugan.
• Upptäcker, stänger av
och larmar vid läckage.

Förebygger
vattenskado
r
i stugan.

TRE HUVUDFUNKTIONER:
• Stänger av vattnet när strömmen kommer tillbaka efter strömavbrott.
• Stänger av vattnet då det finns risk för frysning.
• Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage.
SÅ SMIDIGT FUNGERAR DET
Tryck på fjärrenheten vid ytterdörren när du lämnar stugan för att stänga av vattnet.
Är till exempel diskmaskinen på kan du välja fördröjd avstängning. När du kommer
tillbaka trycker du på ON och vattnet slås på igen. Under disk- och tvättmaskin och
andra riskområden lägger du ut detektorer. Vid minsta lilla läckage skickas en signal
till centralenheten och vattnet stängs av omedelbart. Detektorerna innehåller även
en temperaturgivare som stänger av vattnet vid risk för frysskada.
TRYGGA FÖRDELAR
Den här läckagebrytaren minimerar risken för vattenskador i din stuga. Systemet
upptäcker minsta lilla läcka, stänger av huvudvattenledningen och larmar. Det
skapar trygghet både när du är på lantstället och när du inte är där.
UPPSKATTAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAG
Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Många stödjer därför
installationen av våra vattenbrytare/vattenfelsbrytare. Kolla med ditt försäkrings
bolag om vilka krav dom har och hur du kan få en lägre premie.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
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SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.

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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NKB4
EN13828

20210629

Tillverkat i Sverige. Rekommenderas av försäkringsbolag.

