Tärkeä tiedote taloyhtiön asukkaille.

Kuinka estää vesivuodot.
Tämä opas kertoo, mitä asukkaan pitää ottaa huomioon, ettei
tapahdu vakavaa vesivahinkoa, joka voi muuttaa asukkaan ja
taloyhtiön elämän totaalisesti. Pahimmassa tapauksessa vesivuoto voi aiheuttaa asukkaille ja taloyhtiölle suuria taloudellisia
menetyksiä sekä paljon harmia, vaivaa ja turhaa lisätyötä.

vuoto- ja kosteushälytin

Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

Katso lisää: www.vesivuoto.ﬁ

Asuntoonne on nyt asennettu 1PRO vuoto- ja
kosteushälytin, joka lisää asumisturvallisuutta
hälyttämällä heti vesivuodon sattuessa.

vuoto- ja kosteushälytin

Lue ja tutustu huolella tähän tiedotteeseen sekä
1PRO vuotohälyttimen käyttöohjeeseen, kiitos.

ASUNTOONNE ON JUURI TEHTY RISKI- JA VUOTOTARKISTUS,
SEKÄ ASENNETTU 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTIN.
Olette olleet ennaltaviisas ja tehneet järkevän päätöksen kartoittaa asuntonne riskit
teettämällä ammattilaisella 1PRO vuototarkistuksen sekä asennuttamalla 1PRO
vuoto- ja kosteushälyttimen. Mikäli tarkastuksessa on ilmennyt jotain vikaa tai
huomautettavaa, huolehdi, että nämä asiat korjataan heti. Toivomme, että tutustut
huolella 1PRO vuotohälyttimen asennus- ja käyttöohjeeseen, sekä tähän tiedotteeseen. Oman etusi takia, noudata kaikkia annettuja ohjeita. Kiitos.

TÄRKEÄ TIETÄÄ VESIVUODOISTA JA VAKUUTUKSISTA.
Vesivuoto voi muuttaa elämäsi ja pahassa tapauksessa tuoda todella suuria rahallisia menetyksiä, puhumattakaan kaikesta ylimääräisestä harmista sekä vaivasta.
Tiesitkö, että laajakaan kotivakuutus ei korvaa kaikkia vesivahingon kustannuksia.
Yleensä se korvaa vain äkilliset ja odottamattomat vahingot, mutta ei hitaasti eikä
salakavalasti vähitellen tapahtuneita vahinkoja (ikääntyminen, kuluminen, kastuminen, sienettyminen, homehtuminen...) eikä välinpitämättömyydestä sekä huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja. Samoin korvauksen ulkopuolelle jäävät rakennustai asennusvirheistä johtuvat vahingot. Tiesitkö, että taloyhtiön oma kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaan omaisuudelle tapahtuneita vahinkoja eikä menetyksiä.
Usein laajan kotivakuutuksen korvauksen vähäisyys yllättää. Vuotuinen ikävähennys taloyhtiön kiinteistövakuutuksen sisustan rakenteissa on -3% -8% ja kotivakuutuksen laitteissa ikävähennys on jopa -25% vuosittain. Eihän vakuutusyhtiön kuulu
korvata vanhoja kettiökalusteita, kulunutta lattiaa yms. kalusteita ja laitteita uusilla.
Mikäli asukas aiheuttaa vesivuodon huolimattomuudellaan, välinpitämättömyydellään, on hän ensisijaisesti korvausvastuussa tulleiden vahinkojen kustannuksista.
Mikäli asukas ei kykene maksamaan itse, jää maksu taloyhtiön muille asukkaille.

VESIVUODOT OVAT TODELLA YLEISIÄ JA HITAITA KORJATA.
Suomessa tapahtuu vuosittain noin 60.000 vesivahinkoa, joista vakuutusyhtiöt
maksavat noin 38.000 kokonaan tai osittain, loput omistajat. Viikoittain 1150 ja
päivittäin 165 kohteessa tapahtuu vuotovahinko. Keskimäärin vuoto tapahtuu kerran viidessä vuodessa. Suurimpia vuodon aiheuttajia ovat keittiön allaskaapin vesija viemäriputket sekä astianpesukoneen putkistot. Jotta sinä et olisi yksi kärsijöistä,
kannattaa perehtyä vesivahinkojen ennaltaehkäisyyn, ettei vahinko pääse tapahtumaan Sinulle. Ja jos tapahtuisi, tiedät miten toimia ja minimoida vuotovahingot.
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VUOTOHÄLYTTIMEN TESTAAMINEN JA PARISTON VAIHTO.
1PRO vuoto- ja kosteushälytin toimii palovaroittimen tavoin. Laitteen virtakytkin
tulee olla aina ON-asennossa. Laitteen toimintaa kannattaa testata 2-3 kuukauden
välein painamalla sinistä TEST-painiketta. Pariston vaihto tulee tehdä 2 vuoden
välein, tai heti kun laite alkaa ilmoittaa pariston heikkenemisestä merkkiäänellä.

OTA NÄMÄ ASIAT HUOMIOON JA NOUDATA TARKOIN.
1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen keskusyksikkö on asennettu keittiösi allaskaapin
rungon sivuosaan oven taakse. Riippuen tilauksesta ja asennuksesta, yleensä laitteen lyhyempi 20cm:n sensori on asennettu allaskaapin viemäri- ja vesiputkiston läheisyyteen, allaskaapin alaosaan tai piiloon sokkelin alle. Toinen pidempi, 40cm:n
sensori on sijoitettu mahdollisen astianpesukoneen alle. Siivotessasi kaapistoa tai
laittaessasi sinne tavaraa, varo sensoreita sekä niiden johtoja.
1.

Älä asenna astianpesukonetta tai sen liitoksia itse. Käytä aina ammattilaista
jolla on vastuu asennuksesta. Vakuutus ei korvaa tee-se-itse asennusvirheitä.

2.

Ole aina kotona, kun astian- tai pyykinpesukone on päällä. Tällöin huomaat,
jos kone alkaa toimia poikkeavasti, tai jos lattialle/kaapistoon vuotaa vettä.

3.

Älä käytä pesukoneita yöllä kun nukut, koska silloin et voi huomata kotiasi ja
siellä olevia henkilöitä uhkaavaa vesivuotoa, oikosulkua tai tulipaloa.

4.

Pidä aina pesukoneiden päähanat suljettuna, kun ne eivät ole käynnissä. Pesukoneiden poisto- ja täyttöletku suositellaan vaihdettavaksi 10 vuoden välein.

Tarkasta pesukoneen letkujen liitokset säännöllisesti kun kone on käynnissä,
5. tällöin alkavat vuodot on helppo havaita. Avaa allaskaappi ja tarkasta siellä
olevat letkut, putket ja liitännät, ettei niistä valu vettä tai liitokset eivät kostu.
Myös astianpesukoneen alle kannattaa katsoa ja tarkistaa alatila aika ajoin.
Älä ahda ja laita allaskaappia liian täyteen, sillä roskat tai muut kaapissa olevat
6. tavarat voivat painaa ja liikutella kaapissa olevia vesi-, viemäri- ja astianpesukoneen letkuja sekä hälyttimien sensoria tai johtoa.
7.

Puhdista astianpesukoneen sihti ja täyttöluukun kumikaulus/tiiviste aika ajoin.
Tarkasta, ettei kaapin sisällä, pohjalla tai astianpesukoneen alla ole vuotoja.

8.

Jos koneessasi on mekaaninen ohjelmanvalitsin, varmista, että valitsin liikkuu
pesun aikana jouhevasti, ettei tapahdu oikosulkua, joka lisää tulipalon riskiä.
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KUINKA TOIMIA VESIVUODON JA HÄLYTYKSEN SATTUESSA.

1.

Jos kuulet hälytysäänen, tutki heti hälytyksen syy. Katkaise asunnon pääsulku
tai sulkuventtiili ja vasta sitten estä vuotoa laajenemasta. Kuivaa vesi heti.

2.

Ota heti yhteyttä taloyhtiön huoltoliikkeen päivystykseen, putkiliikkeeseen,
isännöitsijään tai 112. Tee samoin jos kuulet naapuristasi hälytysäänen.

3.

Vesivaurioiden kuivaamisessa kannattaa käyttää alan ammattilaisia, jotka poistavat veden ja kuivattavat huolella vahinkokohteen. Kysy lisää isännöitsijältä.

4.

Vahingon tapahduttua ota yhteyttä aina isännöitsijään tai vakuutusyhtiöön
ennen korjaamista. He antavat lisäohjeita ja kertovat alan sopimusliikkeen.

5.

Vesivuodon jälkeen laita 1PRO vuotohälytin toimintaan, ON-asentoon. Jos
hälytys on kestänyt pitkään, suosittelemme myös uuden pariston vaihtoa.
1PRO tarkistuksen ja vuotohälytin laitteen asennuksen suorittanut yritys:

asiantuntijoiden myynti- ja asennusliike

www.komupro.fi

info@komupro.fi

Asennukset puh: 040 533 3485
Maahantuoja ja markkinointi:

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Puutarhatie 20 (Tikkurila), 01500 Vantaa
Puh. (09) 231 50050 www.vesivuoto.fi
www.one-pro.fi
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1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen keskusyksikössä on oma tehokas 90dB piezo
sireeni, joka kuuluu hyvin koko asunnossa ja usein myös rappukäytävään. Rivi- ja
omakotitaloissa sekä yrityksissä hälytys voi kuulua myös huoneiston ulkopuolelle.
Keskusyksikköön voidaan yhdistää myös erillinen sireeni tai vilkkuvalo. Jos kiinteistössä on valmiina hälytinjärjestelmä, voidaan laite kytkeä siihen. Saatavana on
myös edullinen ja helposti asennettava META HOME GSM Telematics System keskuslaite, johon voidaan yhdistää iso määrä langattomia vesivuototunnistimia, palosavu-lämpö yms. tunnistimia ja muuta murtosuojausta. Tämä helposti asennettava
laite lähettää heti SMS ja @mail viestin, soittaa ja infoaa hälytyksestä asukkaita ja
tarvittaessa sekä huoltoliikettä, isännöitsijää tai vartointiliikettä jos näin halutaan.

