Vuosittain tapahtuu lähes 60.000 vuotovahinkoa, noin 1.150 viikossa, joten pian
voi olla myös sinun vuorosi.

vuoto- ja kosteushälytin

Mieti, jos sinun kotonasi tai yrityksessäsi
tapahtuisi vuotovahinko. Silloin joutuisit
muuttamaan muualle useiksi viikoiksi
remonttia pakoon. Tätä riskiä ei kannata
ottaa. Ole siis ennaltaviisas ja hanki nyt
vakuutusyhtiöiden hyväksymä hälytin.

Astianpesukone ja keittiön allaskaappi
Lavuaarin poistoputki ja viemäristö
Vesimittari, talon vesi- ja viemäriputkisto
Lämminvesivaraaja ja jätevesi- tai öljysäiliö
Sadevesijärjestelmän kokoomakaivo
Vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki ja kaukolämpölaitteiston putkistot
Muut kiinteistön vuoto- ja riskikohteet
Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

Vakuutusyhtiöt suosittelevat sekä voivat antaa
maksu- tai muita etuja.

Laite toimii kuin palovaroitin, omalla 9V paristolla
tai 230V>12V DC- jännitesyötöllä. Siinä on piezosireeni sekä alhaisen pariston jännitteen varoitus.
Myös liitäntä murtohälyttimelle. Helppo ja nopea
”tee-se-itse” asennettava, jopa ilman työkaluja.

Sähkönumero: 71 660 10

VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTIN

Käyttökohteita:

Katso lisää: www.vesivuoto.fi

VESIVAHINGOT OVAT TODELLA HANKALIA
Kosteus- ja vesivahingot tuottavat lähes aina suuria vahinkoja, kustannuksia
sekä todella paljon harmia kiinteistön omistajalle ja asukkaille. Usein myös
kiinteistön arvo saattaa laskea vesivahingon seurauksena. Vahingon kuivattamiseen ja korjaamiseen voi kulua jopa useita viikkoja tai kuukausia.

vuoto- ja kosteushälytin

VESIVAHINKO VOI AIHEUTTAA TERVEYDELLISIÄ HAITTOJA
Pahimmillaan salakavala vuoto aiheuttaa home- ja kosteusvaurioita, joista voi
aiheutua vakavia terveydellisiä ongelmia. Home- ja itiökasvusto kasvaa jo muutamassa viikossa huoneistoon aiheuttaen huonovointisuutta, allergiaa ja astmaa
jopa pysyviä sairauksia. Asunnon omistajalle jää usein vastuu sairastumisista.

HETI !
HANKI ltaviisas
Ole ennakohteisiin
ja hanki vuotoriski.
joissa on

VAKUUTUSYHTIÖT SUOSITTELEVAT
Vesivuoto ja kosteusvauriot aiheuttavat suuria kustannuksia asunnon omistajalle
sekä vakuutusyhtiöille. Vakuutusyhtiöt, taloyhtiöt sekä alan ammattilaiset suosittelevat
vuoto- ja kosteushälyttimen käyttöä. Huomioi, että jotkut vakuutusyhtiöt antavat maksuetuja vakuutusmaksuista. Taloyhtiöissä vuotohälytin kannattaa asentaa aina jokaiseen
asuntoon. Hankintakustannus on vain alle 1€ per/kk 5 vuoden kuoletusajalla.

TODELLA HELPPO JA NOPEA ASENTAA
1PRO vuoto- ja kosteushälytin on tee-se-itse asennettava, eikä sen asennus vaadi
työkaluja. Laitteen mukana tulee yksityiskohtainen asennusohje. Keskusyksikkö ja
tunnistin kiinnittyy kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla. Hälytin on turvallinen ja toimii
matalajännitteisellä 9 V:n paristolla tai 12 V:n virtasyötöllä. Se toimii kuin palovaroitin.

Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

Vakuutusyhtiöt suosittelevat sekä voivat antaa
maksu- tai muita etuja.

Asennus- ja käyttöohje
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Vuoto- ja kosteushälytin on paristolla toimiva
itsenäinen hälytinlaite. Laite täyttää myös
ankarimmat ammattilaisvaatimukset, jos se
liitetään laajempaan kiinteistöturva- ja
hälytinjärjestelmään tai GSM-lähettimeen.

Sähkönumero: 71 660 10

Tekniset tiedot:
On / Off-kytkin
Vuoto- ja kosteustunnistin 20cm, lisäv. 40cm
Helppo pariston vaihto
Pariston vaihdon muistutus
Helppo asentaa ja käyttää
Testauspainike
9V paristo ja 12V DC käyttömahdollisuus
Ulostulot esim. GSM tai robottipuhelimelle
Sisäänrakennettu tehokas sireeni
2 vuoden takuu

TAKUU

2

VUOTTA

Jännite.......................9V ja 12V DC jännite
Virrankulutus...0,20mA Standby, 60mA Hälytys
Pariston kesto..................................min. 2 vuotta
Hälytysrele..................NC/NO12V 500mA
Sireeni......................................................90dB
Mitat..................................................62x82x24

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Katso lisää:
www.vesivuoto.fi
Lisävarusteena saatavana 40cm sensori.

ROHS

