Tollco Vattenfelsbrytare
WaterFuse Villa
Komplett
system för
vattentät
trygghet.

• Skapar trygghet både när
du är hemma och reser bort.
• Upptäcker minsta lilla
vattenläckage, stänger av
huvudvattenledningen och larmar.
• Minimerar risken för vattenskador.

TRE HUVUDFUNKTIONER:
• Du stänger enkelt av vattnet när du lämnar hemmet.
• Automatisk läckagekontroll i vattensystemet när vattnet är avstängt.
• Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage under bland annat disk- och tvättmaskin.
SÅ SMIDIGT FUNGERAR DET
Tryck OFF på fjärrenheten och stäng av vattnet när du lämnar hemmet. Är diskmaskinen
på kan du välja fördröjd avstängning. När du kommer hem sätter du på vattnet genom att
trycka på fjärrenhetens ON-knapp.
Läckagekontroll utförs automatiskt varje gång som vattnet stängs av samt ytterligare en
gång per dygn. Det innebär att även dolda läckage i väggar och kopplingar upptäcks. Om
systemet upptäcker en läcka får du en varning och kan vidta lämpliga åtgärder. Detektorer
ligger utplacerade under disk- och tvättmaskin och andra känsliga ställen. Vid minsta läckage skickas en signal till centralenheten och huvudvattenledningen stängs av.
Temperaturgivare i detektorerna stänger av vattnet vid risk för frysskada.
TRYGGA FÖRDELAR
Vattenfelsbrytaren genomför en daglig kvalitetskontroll av fastighetens rörsystem. Det ger
dig fördel vid försäljning av bostaden då risken för dolda fel minskar. Största tryggheten är
att den stänger av vid läckage. Du upptäcker också droppande kranar eller rinnande toaletter, vilket sänker vattenkostnaderna och förhindrar missfärgning av toalettstolar och
handfat.
UPPSKATTAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAG
Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Många stödjer därför installationen av våra läckagebrytare/vattenfelsbrytare. Kolla med ditt försäkringsbolag om vilka
krav dom har och hur du kan få en lägre premie eller installationsbidrag.
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SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.

Produkter waterfuse
WaterFuse Villa Komplett*
WaterFuse Villa
WaterFuse Villa + Fjärrenhet
WaterFuse Villa + Vattendetektor

RSK
561 98 34
561 98 30
561 98 32
561 98 33

Art nr
VFB131-DN20
VFB101-DN20
VFB111-DN20
VFB121-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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