Nordia Trygghet Vattenfelsbrytare Modell 1450 Villa
med trådlös fuktsensor
Vattenskador till följd av läckage från vattenledningar är vanliga och har blivit ett
stort problemen för villaägare.
Var 10:e minut inträffar en ny vattenskada i Sverige.
Genom att installera Nordia Vattenfelsbrytare kan du minska risken att drabbas
och undvika dyra och besvärliga vattenskador i din villa.
Nordia vattenfelsbrytare stänger av inkommande vatten och aktiveras med en
fjärrstyrd väggsändare, lika lätt som att släcka en lampa. Vattenfelsbrytaren
minskar risken för vattenskador eftersom vattnet kan vara avstängt när man inte är
hemma. Om det finns ett litet läckage och trycket sjunker under det förinställda
larmvärdet när vattenfelsbrytaren är aktiverad kommer enheten dessutom att varna och skydda
genom att fortsätta hålla inkommande vatten avstängt då man vill sätta på vattnet igen.
Vattenfelsbrytaren gör också, automatiskt en trycktest varje natt för att hitta små läckage.
Förutom vattenskador till följd av läckage, kan man också undvika onödig, dold
vattenförbrukning som exempelvis toalettstolar som rinner.
Modell 1450 vattenfelsbrytare har även en trådlös fuktssensor med två fuktband.
Fuktsensorns fuktband kan ex. placeras runt rör under köksbänken och i tråg under
disk eller tvättmaskin. Om fukt når något av fuktbanden aktiveras vattenfelsbrytarens
Elektronikbox monteras med
buntband på rör eller med
skruv på vägg.
Mått: 73x58x128 mm

magnetventil och en varnings LED-lampa tänds på elektronikboxen.

Trådlös väggsändare monteras vid ex. ytterdörr för
att styra aktiveringen av vattenfelsbrytaren.

Vattenfelsbrytaren monteras på inkommande vattenledning efter vattenmätare eller
hydropress/ hydrofor. Montering kan göras, både på stående och liggande rör.
Inbyggnadsmått ca 150 mm. exkl. klämringskopplingar.
Modell 1450 levereras med: Magnetventil, rördel med tryckmätare och trycksensor,
elektronikbox med timer, trådlös väggsändare, strömadapter 24 volt samt trådlös,
fuktsensor med batteri. (Magnetventilen är strömlöst stängd, men kan tvångsöppnas).
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Trådlös, batteridriven fuktsensor
med två fuktband.
Mått box: 30x35x112 mm
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