Tollco Wyłącznik wycieku
WaterFuse Mieszkanie
Zabezpiecz
mieszkanie
przed
• Zapewnia bezpieczeństwo
z
zarówno, gdy jesteśmy w mieszkaniu, alaniem.
jak wtedy, gdy wyjeżdżamy.
• Minimalizuje ryzyko zalania.
• Czujniki wody wykrywają, wyłączają i załączają
alarm w przypadku wykrycia wycieku.
TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE:
• Wykrywa przecieki, alarmuje i odcina wodę.
• Zawory kulowe sterowane elektrycznie dla bezpieczeństwa pracy.
• Chroni Ciebie i Twoich sąsiadów.
JAK TO DZIAŁA?
Naciśnij OFF na jednostce sterującej w korytarzu i wyłącz wodę, kiedy wychodzisz z domu.
Jeśli np. jest włączona zmywarka, możesz wybrać opóźnione wyłączenie, aby umożliwić jej
działanie. Po powrocie do domu włącz wodę, naciskając przycisk ON.
Czujniki znajdują się pod zmywarką i pralką oraz w innych wrażliwych miejscach. Przy najmniejszym nieszczelności wysyłany jest sygnał do jednostki centralnej i odcinany jest dopływ
wody.
ZALETY
Szkody spowodowane przez wodę w mieszkaniu często powodują duże koszty i dyskomfort.
Koszty dotyczą dezynfekcji, renowacji i ewentualnego zakwaterowania ewakuacyjnego.
Uszko- dzenie zwykle dotyczy nie jednego, a kilku znajdujących się poniżej mieszkań, które
również muszą być zdezynfekowane. Uszkodzenia spowodowane przez wodę w jednym
mieszkaniu mogą zatem spowodować potrzebę kilku mieszkań ewakuacyjnych. Dezynfekcja i
naprawa tych mieszkań może potrwać kilka miesięcy.
Po odkażeniu pleśń może nadal pozostawać w wysuszonym materiale, ale teraz w postaci
martwych zarodników. Mogą one następnie rozprzestrzeniać się na wszystkie mieszkania
przez system wentylacji i powodować alergie i inne problemy zdrowotne wśród mieszkańców. Stosowanie wyłącznika wycieku minimalizuje ryzyko zalania jednego lub więcej mieszkań.
POLECANE PRZEZ FIRMY UBEZPIECZENIOWE
Szkody spowodowane przez wodę wiążą się z dużymi kosztami dla firm ubezpieczeniowych.
Dlatego wiele z nich poleca instalację zaworu/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
Mieszkanie
Mieszkanie + Jednostka zdalna
Mieszkanie + Czujnik wody
Mieszkanie Komplet*

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

Nr artykułu
VFB200-DN15
VFB210-DN15
VFB220-DN15
VFB230-DN15

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 70

22200131

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

