Läckagelarm
Vattenskadesäkra ditt kök!
Var fjärde vattenskada i hemmet inträffar i köket, droppläckage är då oftast
orsaken. Gör rätt från början och vattenskadesäkra ditt kök!
Vårt läckagelarm:
- Varnar med högljudd signal vid vattenläckor.
- 3st givare för övervakning av flera rör och anslutningar.
- Placeras under diskbänken vid dolda rör och avlopp.
- Batteridrivet larm med enkel installation.
Uppmärksammar dig vid dolda vattenläckor under diskbänk, diskmaskin och andra
ytor där dolda rör eller avlopp finns. När vattenlarmets givare känner av en vattenläcka
uppmärksammas du av en högljudd signal. Komplett med tre olika givare för bevakning
av varm- och kallvattenledningar samt diskmaskin.
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Beskrivning moderna läckagelarm.
Vårt läckagelarm är mycket lätt att montera och varnar dig för läckage i kök, tvättstuga
eller badrum. Det kan monteras i dolda utrymmen då larmsignalen hörs tydligt.
Den största delen av vattenskadorna sker från läckande ledningar och slangar till
exempel diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, kyl och frys som idag ofta är kopplade
till vatten. Det som kan hända med rörkopplingar och skarvar i avlopp är att dom kan
börja småläcka. En rörkoppling kan läcka i månader eller i år, innan läckaget syns.
Det är inte förrän fukten börjar klättra på väggarna eller tränger igenom golvet som
det uppmärksammas, och då det för sent. Montera larmenheten i diskbänksskåpet och
lägg ner givarna vid diskmaskinen, avloppsröret och vattenrören. Börjar det läcka och
det kommer ut lite vatten, suger givarna upp vattnet och larmet larmar.
På det här sättet stoppar man en vattenskada i tid.

FAKTA
- Lätt att montera.
- Varnar med hög signal.
- Drivs med 1 x 9 V-batteri (ingår).
Innehåll:
- 1 st. Larmenhet
- 1,3 m kabel med 2 fuktavkännare
- 1,5 m kabel med 1 fuktavkännare
- 1 st. 9V batteri
- Kardborrefästen
- Garantitid 2år.
- Batteritid 2år
(enheten larmar vid låg batterinivå)
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