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Våra fastigheter fylls med mer och mer vattenanslutna utrust-

ningar. Vi har kaffemaskiner, diskmaskiner, vattenmaskiner, 

ismaskiner, vattenanslutna kylskåp, allt för att få en trevligare 

och bekvämare fastigheter. 

Tyvärr kan dessa utrustningar börja läcka och fastigheten drab-

bas av stora vattenskador. Maskinerna är anslutna till trycksatt 

vatten och har oftast ingen egen automatisk avstängning vid 

läckage och har de det ingår inte den svagaste länken, slangen 

till maskinen, utan bara inne i maskinen.

WaterFuse® - PlugIn är framtagen för att enkelt minimera 

risken för vattenskador från enstaka utrustningar eller platser.

En vattenläcka drar med sig stora skador då det oftast inte finns 

varken golvbrunnar eller höga trösklar i moderna fastigheter. 

Vattnet forsar fram med mellan 25-50 liter per minut om en 

slang brister. Är ingen på plats och kan stänga av innebär det 

flera kubikmeter vatten varje timme.

När olyckan är ett faktum krävs omfattande saneringar och 

torkningar under ibland flera månader innan lokalerna kan 

återställas. Under tiden måste fastigheten ofta utrymmas och 

provisoriska lokaler användas. Vattenskadan kan även drabba 

underliggande våningsplan.

Skyddar enkelt mot vattenskador

Andra användningsområden
Systemet går naturligtvis att användas till andra användningsområden än ovan:

• Inom industrin när utrustningar placeras i utrymmen utan golvbrunn och 

innehåller vatten.

• Datahallar med vattenanslutna kylagregat.



WaterFuse® - PlugIn är en produkt som enkelt minskar risken 

för att drabbas av vattenskada.

Givaren placeras under det som ska övervakas och känner 

kontinuerligt av om den får vatten på sig. Får den det stängs 

vattnet omedelbart och en pipsignal informerar om att en läcka 

inträffat. 

Produktens huvudfunktioner:
• Givare som känner av vattenläcka och stänger av 

   omedelbart.

• Testknapp för att enkelt bekräfta systemets funktion

• Enkel installation direkt i 230vac eluttag.

TEKNISKA FAKTA

Styrenhet:
• Monteras direkt i 230vac uttag.

• Tydlig ON/OFF knapp och TEST/RESET knapp

• Diod indikerar vatten PÅ/AV eller Larm

Kulventil motordriven: 
• Inkoppling DN15, DN20

• Manuell styrning av ventil

• En eller två ventiler medföljer beroende på paket

Art.nr             Benämning      RSK
VFB700-DN15       WaterFuse® - PlugIn     521 65 66
VFB700-DN15x2   WaterFuse® - PlugIn     521 65 67
VFB700-DN20       WaterFuse® - PlugIn     521 65 68
VFB700-DN20x2   WaterFuse® - PlugIn     521 65 69
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