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NU FiNNs EN LÖsNiNG –

LEAKoMAtiC VAttENFELsBrYtArE.

Början till slutet för vattenskador

Vattenskador har växt till ett gigantiskt problem  
och det är idag villaägarens största skaderisk. 
Varje år drabbas minst 50 000 svenska villor av 
vattenskador.

En vattenskada kan bli mycket dyr även för den som är försäkrad. Varje år 
betalar svenska villaägare mer än två miljarder kronor i premier, självrisk 
och åldersavdrag till följd av skador på ledningssystemet.

Villor från 60- och 70-talen är särskilt utsatta och står för hälften av 
skadorna. Även i nya hus inträffar vattenskador efter ca 2–5 år. Fukt- och 
vattenskador ger upphov till mögel och allergiproblem. Leakomatic 
vattenfelsbrytare bygger i grunden på ett system som kontinuerligt och 
automatiskt mäter och kontrollerar tryckförändringar, även sådana som 
är mycket små. Detta ger möjligheten att kontinuerligt ha kontroll över 
att husets vattensystem är tätt. Man får alarm och indikation på både 
droppläckage och flödesläckage samt avstängning om inställda värden 
överskrids.

VAttENFELsBrYtArE

www.leakomatic.com

Leakomatic 1000. Levereras med 
manöverdisplay, mätenhet, magnet
ventil och tillhörande kablage.  
Backventil, sil och nipplar är tilläggs
utrustning.

Med Leakomatic vattenfelsbrytare 
kan du ägna dig åt annat än oroa  
dig för vattenläckage.
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Leakomatic vattenfelsbrytaren med patenterad konstruktion är den enda 
produkt på marknaden som kontinuerligt övervakar vattenledningssystemet 
och med mycket hög känslighet och tillförlitlighet kan hitta även ett mycket 
litet läckage.

så här fungerar vattenfelsbrytaren:

Vattenfelsbrytaren monteras så tidigt som möjligt i ledningssystemet, vanligtvis direkt efter vatten mätaren,  
huvudkranen eller hydrofortanken. Om ett droppläckage uppstår, som i vattenvolym motsvarar en knapp matsked 
per timme, erhålls larm och vattenfelsbrytaren stänger av vattnet.

Displayenheten visar läckans storlek och underlättar felsökning. På displayen kan man också enkelt välja mellan 
hemma- och bortaläge, samt göra andra personliga inställningar.

teknisk info Leakomatic 1000
Magnetventil
Inbyggnadslängd .........................................................................................80 mm 
Gänga .....................................................................................................3/4” (DN 20) 
Kabel....................................................................................................................2,5 m 
Spolens spänning ....................................................................................... 24 V DC 
Material......................................................................................................... mässing

Mätenhet
Material (hus) .................................................................... glasfiberamerad POM 
Sensorkabel.......................................................................................................2,5 m 
kv-värde (flödet vid 1 bar) tryckfall ..........................................................5 m3/h 
Ventilläge vid strömavbrott .......................................................................öppen 
Antal aktiveringar av magnetventil per dygn ................................................ 1
 (för att säkerställa felfri funktion)
RSK-nr (Sverige) .........................................................................................5618565 
LVI-nr (Finland) ...........................................................................................4579612 
EAN-kod ........................................................................................ 6430038260000

Kontakta din återförsäljare eller ditt VVs-företag 

Klara Norra Kyrkogata 20
SE-111 22 Stockholm, Sverige

tel: +46-752-444 111
info.se@leakomatic.com

Godbyvägen 3b
AX-22 100 Mariehamn, Åland

tel: +358-18-21 021
info@leakomatic.com
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Styrning av magnetventil

Sensorkabel

24V DC / 230 V AC


