TIEDOTE TALOYHTIÖN ASUKKAILLE VUOTOJA KOSTEUSHÄLYTTIMEN ASENNUKSESTA !
Kohde:
vuoto- ja kosteushälytin

As. Oy Vantaan Silkinkulma
Tarkastus- ja asennuspäivä:

Keskiviikko 25.03.2015 - Torstai 26.03.2015
Suomessa tapahtuu vuosittain lähes jopa 60.000 vesivuoto- ja kosteusvahinkoa.
Noin 65%:ssa tapauksista vakuutusyhtiö korvaa koko vahingon tai osan siitä. Mutta yli
20.000 tapauksessa kaikki kustannukset tulevat maksettavaksi omistajalle tai asukkaalle.
Näistä syistä johtuen Teidän taloyhtiössä on päätetty olla ennalta viisas ja suojautua etukäteen vakavilta vesivuodoilta sekä kosteusvahingoilta, jotka voivat muuttaa pahimmassa
tapauksessa usean asukkaan elämää, pitkäksikin aikaa. Salakavala vesivuoto voi aiheuttaa vakavia homesairauksia ja suuria kuluja taloyhtiölle sekä paljon ylimääräistä vaivaa.
Asiantuntijayhtiö KOMUPRO tulee tekemään jokaisessa taloyhtiönne asunnossa 1PRO
vuoto- ja riskikohteiden kosteus- sekä vuototarkastuksen, jossa selvitetään onko keittiönne
vesi- ja viemäriputkisto, allaskaappi tai ehkä myös astianpesukone vuotanut.
Samalla selvitetään myös onko astianpesukoneen tai kaapistojen alle muodostunut salakavalasti, haitallista ja vaarallista hometta. Huolellisen tarkastuksen jälkeen huoneistonne
keittiöön asennetaan vakuutusyhtiöiden hyväksymä ja suosittelema 1PRO vuoto- ja kosteushälytin. Tämä pienikokoinen hälytinlaite asennetaan keittiön allaskaapin sisäseinään
ja 20cm pitkä kosteustunnistinsensori allaskaapin vesi- ja viemäriputkien läheisyyteen
kaapin alaosaan. Toinen 40cm pitkä sensori asennetaan astianpesukoneen alle.
TÄRKEÄÄ. Asennuksesta johtuen pyydämme Teitä huomioimaan seuraavat asiat:
1. Keittiön allaskaappi (vesialtaan alapuolella oleva kaapisto) on tyhjennettävä tavaroista.
2. Kotieläimien tulee olla erillisessä lukitussa tilassa.
3. Asunnon ulko-ovi ei saa olla takalukossa, eikä mahdollinen hälytin saa olla kytkettynä,
jotta tarkastaja sekä asennustyötä tekevä henkilö pääsevät huoneistoon sisälle taloyhtiön yleisavaimella. Tähän on talo- ja isännöintiyhtiön hyväksyntä. Jos ovenne lukitus
tai turvalukitus ei ole samaa yleissarjoitusta, pyydämme Teitä ilmoittamaan tästä alla
olevalle henkilölle, jotta Te voitte olla paikalla avaamassa oven.
Mikäli Teillä on kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä KOMUPRO Oy, Petri Komu sähköpostilla
petri.komu@komupro.ﬁ tai soittamalla 040 533 3485. Myös taloyhtiönne isännöitsijä sekä
hallituksen puheenjohtaja tietää asiasta ja voi tarvittaessa auttaa. Hälyttimestä lisää tietoa
saa www.vesivuoto.ﬁ tai www.komupro.ﬁ
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