Tollco Wyłącznik wycieku
WaterFuse Domek letniskowy
Zapobiega
zalaniu w
domku
letniskowym
.

• Łatwe odłączanie, gdy
opuszczamy domek
letniskowy.
• Wykrywa, odłącza oraz aktywuje
alarm w przypadku wycieku.

TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE:
• Wyłącza dopływ wody po przywróceniu zasilania po wcześniejszej awarii.
• Wyłącza wodę, gdy istnieje ryzyko zamarznięcia.
• Wykrywa, odłącza i aktywuje alarm w przypadku wycieku.
JAK TO DZIAŁA?
Naciśnij przycisk jednostki sterującej przy drzwiach wejściowych, gdy wychodzisz z
domku, aby zamknąć dopływ wody. Jeśli w tym czasie np. jest włączona
zmywarka, możesz wybrać opóźnione wyłączenie. Kiedy wrócisz, naciśnij ON i
woda ponownie się włączy. Pod zmywarkami i pralkami oraz innymi obszarami
ryzyka umieść czujniki. W przypadku najmniejszego wycieku, wysyłany jest sygnał
do jednostki centralnej i dopływ wody natychmiast jest odcinany. Czujki zawierają
również czujnik temperatury, który odcina wodę, jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia
spowodowanego zamarzaniem.
ZALETY
Wyłącznik wycieku minimalizuje ryzyko uszkodzenia domku przez wodę. System
wykrywa najmniejszą nieszczelność, odcina dopływ wody oraz załącza alarm.
Zapewnia bezpieczeństwo zarówno wtedy, gdy jesteś w domku letniskowym, jak i
gdy cię tam nie ma
POLECANE PRZEZ FIRMY UBEZPIECZENIOWE
Szkody spowodowane przez wodę wiążą się z dużymi kosztami dla firm ubezpieczeniowych. Dlatego wiele z nich poleca instalację bezpiecznika/wyłącznika wody.
Uzgodnij ze swoim ubezpieczycielem jakie ma wymagania i w jaki sposób możesz
uzyskać niższą składkę.
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ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE

Produkt
WaterFuse Domek letniskowy Komplet*
WaterFuse Domek letniskowy
WaterFuse Domek letniskowy+ Jednostka zdalna
WaterFuse Domek letniskowy+ Czujnik wody

Nr RSK
561 98 65
561 98 53
561 98 57
561 98 61

Nr artykułu
VFB193-DN20
VFB190-DN20
VFB191-DN20
VFB192-DN20 0

Dodatkowe urządzenia bezprzewodowe
Jednostka sterowania zdalnego
Czujnik wody

Nr RSK
561 98 96
561 98 97

Nr artykułu
2220022
2220042

Dodatkowe urządzenia przewodowe
Czujnik wody

521 65 80

22200131

* Komplet zawiera
czujnik wody oraz
jednostkę sterowania
zdalnego
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Wyprodukowano w Szwecji. Produkt polecany przez firmy ubezpieczeniowe.

