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Sammanfattning 
Bakgrunden till denna rapport är att Dalarnas Försäkringsbolag vill öka intresset för 
vattenfelsbrytare och på så sätt minska vattenskadorna. 
Genom att undersöka vilka vattenfelsbrytare det finns på marknaden idag, så kan vi om de 
uppfyller kraven som Dalarnas Försäkringsbolag har för att dela ut ett säkerhetsbidrag till sina 
kunder om de installerar en vattenfelsbrytare i sin fastighet. 
Syftet är genom att läsa rapporten ska läsaren få en inblick i vad en vattenfelsbrytare är och 
vad den gör för att förhindra tappvattenrelaterade skador i småhus. Förhoppningen är att 
läsaren ska vilja motverka risken för vattenskador och se att vattenfelsbrytaren är en bra 
lösning på problemet som finns när det gäller tappvattenskador. 
I Sverige sker ca 60 000 vattenlednings läckage per år till en kostnad på nästan två miljarder 
kronor. Hälften av vattenskador beror på tappvattensystemet. När en vattenskada uppstår 
startar en omfattande process som ingen husägare vill vara med om. 
Huvudsyftet med en vattenfelsbrytare är att stänga av inkommande vatten när den upptäcker 
ett läckage på systemet och på så sätt minska omfattningen av vattenläckaget. 
Vattenfelsbrytaren kan stänga av vattnet genom att den känner av en tryck- eller 
flödesförändring i systemet, även när detektorer upptäcker ett läckage vid kritiska punkter 
exempelvis vid disk- och tvättmaskin. 
Sen 2009 har Dalarnas Försäkringsbolag delat ut ett säkerhetsbidrag till sina kunder som 
installerat en vattenfelsbrytare för att motverka vattenskador i sina hem. 
Under 2012 hade Dalarnas Försäkringsbolag en kostnad på ca 41 miljoner kronor för 
vattenskador i småhus. Till den kostnaden tillkommer även fastighetsägarnas kostnader för 
självrisk, åldersavskrivningar med mera. 
Efter att vi har undersökt marknaden i Sverige ser vi att flera aktörer uppfyller kriterierna som 
Dalarnas Försäkringsbolag har för att få dela ut ett säkerhetsbidrag till fastighetsägarna som 
installerar en vattenfelsbrytare. En vattenfelsbrytare kostar från 3000-9000 kronor att 
installera beroende på vilken tillverkare och tillval som väljs.
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Summary 

The background for this report is that Dalarnas Försäkringsbolag want to increase the interest 
for waterleak breaker and by that reduce water damage. 
By seeing what kind of waterleak breaker that is available on the market today, we can see if 
they fulfill the requirements that Dalarnas Försäkringsbolag use to distribute a grants to their 
customers if they install a waterleak breaker in their homes.  
The purpose by reading the report to give the reader an insight into what a waterleak breaker 
is and what it does to prevent tap water damage in houses. Hopefully the reader wants to 
avoid the risk of water damage and ensure that waterleak breaker is a good solution to the 
problem when it comes to tap water damage. 
In Sweden there are 60 000 water supply leakage per annum at a cost of nearly two billion, 
and half of the water damage is due to tap water. When water damage occurs, a very extensive 
process starts and no homeowner wants to be part of that. 
The main purpose with waterleak breaker is to turn off the water supply when it detects a leak 
inside the system, and by that reducing the magnitude of water leakage. Waterleak breaker 
can turn the water off by feeling a pressure or flow changes in the system, including detectors 
discovers a leakage at critical points such as the dishwasher and washing machine. 
Since 2009 Dalarnas Försäkringsbolag have distributed security contributions to their 
customers who installed waterleak breaker to prevent water damage in their homes. 
In 2012 Dalarna had insurance at a cost of 41 million for water damage in houses, including 
property owners cost for deductibles, age depreciation and so on. 
After scanning the market in Sweden, we can now see that more participants fulfills the 
criteria Dalarnas Försäkringsbolag have to distribute a security grants to property owners who 
installs a waterleak breaker. It cost about 3000- 9000 kronor to install waterleak breaker 
depending on the manufacturer and options selected. 
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Förord!
 
Examensarbetet motsvarar 7.5 högskolepoäng på byggarbetsledarprogrammet i byggteknik 
vid Högskolan Dalarna. 
Under examens arbetet har Linus Barklund och Stefan Murmester jobbat tillsammans och 
varit lika delaktiga i samtliga delar av rapporten. 
 
Idén uppstod genom att kontakt togs med Dalarnas Försäkringsbolag som är drivande inom 
ämnet.  
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Roger Andersson och Johan Apel vid 
skadeförebygg på Dalarnas försäkringsbolag för visat engagemang och god vägledning 
genom examensarbetet. 
 
Vi vill även tacka Leakomatic, Waterfuse, Nordia trygghet, Enöque, Fermaway, 
Comtech-controll och Waterguard som har varit med under examensarbetet för deras hjälp 
med att besvara på frågor med stort intresse. 
 

 

 

Linus Barklund och Stefan Murmester, Falun 

2013-06-09 
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Begrepp!!
 

Tappvattensystem- Är hela systemet som det inkommande vattnet i huset transporteras i. 
 
Tappvatten – Är tappkallvatten och tappvarmvatten samlingsord. 
 
Boverket - Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med 
mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende 
och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga 
stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde. 
 
Vattenmätare - En vattenmätare är ett mätinstrument som mäter vattenförbrukningen. 
Förbrukningen mätts i !! och blir underlag för debitering av kostnaden för 
vattenförbrukningen. 
 
Magnetventil – En magnetventil är en ventil som manövreras med hjälp av en elektromagnet, 
beroende på utformningen av ventilen kan den stänga och öppna mycket snabbt. 
 
Kulventil – En kulventil är en ventil som stänger och öppnar med hjälp av en ihålig kula som 
vid öppet läge låter vattnet flöda genom den och när ventilen är stängs av så vrids kulan och 
täpper till flödet av vattnet. 
  
Huvudvattenkran - Där vattnet kommer in i huset sitter en kran som stänger av allt vatten i 
huset.  
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1. Inledning!

1.1. Bakgrund!
 
Dalarnas Försäkringsbolag delar ut ett säkerhetsbidrag när deras villa kunder installerar en 
vattenfelsbrytare, beroende på vilket engagemang kunden har inom bank, sparande och 
försäkring. 
Kriterierna som Dalarnas Försäkringsbolag har idag är att när du som villaägare har installerat 
en vattenfelsbrytare med inbyggd flödes- eller tryckmätning som stänger kontinuerligt flöde 
kan du tilldelas ett säkerhetsbidrag. Mätnoggrannheten ska vara på vattenfelsbrytaren ska ha 
ett minimiflöde på 0,5 liter per timme. 
Försäkringsbolaget vill få hjälp med att se vilka produkter som finns på marknaden samt om 
de kan optimera kriterierna för vattenfelsbrytare när de ska dela ut ett säkerhetsbidrag. 
 

1.2. Syfte!
 
Syftet med denna rapport är att se vilka aktörer som finns på marknaden gällande 
vattenfelsbrytare och se om dessa uppfyller försäkringsbolagets kriterier för att få ett 
säkerhetsbidrag som privatperson. 
Samt att se hur många som använder vattenfelsbrytare i sitt hem för att minska 
tappvattenskador i Dalarna. 
 
Ett sekundärt syfte är att titta på om Dalarnas Försäkringsbolag kan dela ut bidraget på något 
annorlunda sätt än de gör idag, och därmed öka intresset att installera en vattenfelsbrytare i 
sin fastighet. 
 
Genom att läsa denna rapport skall även läsaren få en övergripande inblick i vad en 
vattenfelsbrytare är och hur den fungerar.  
VVS-företagen ska få en tydlig bild av att vattenfelsbrytare är en bra produkt och kunna 
presentera den för deras kunder. 
 

1.3. Metod!och!avgränsningar!
 
Examensarbetet avgränsas till att se vilka vattenfelsbrytare det finns på marknaden, för att 
sedan se vilka av dessa produkter som uppfyller Dalarnas Försäkringsbolags kriterier för att få 
ett säkerhetsbidrag. 
 
För att få en övergripande syn på marknaden kring vattenfelsbrytare i Sverige har information 
samlats in från Internet. Genom att ha tagit del av produktblad från olika leverantörer har vi 
kunnat sammanställa fakta om produkterna. Utöver Internet har studenterna varit i kontakt 
med personal från leverantörerna via telefon och e-post för att få ytterligare information om 
produkterna. 
 
För att kunna ta del av hur många som idag har vattenfelsbrytare i dalarna har statistik 
hämtats från Dalarnas Försäkringsbolag.  
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2. Teori!

2.1. Vattenledningsläckage!
 
Under 2012 var det ca 60 000 vattenlednings läckage till en kostnad på nästan två miljarder 
kronor i Sverige. Drygt hälften av alla vattenskador beror på tappvattensystemet. Ofta sker ett 
läckage från dolda rör som inte syns men som pågår under en lång tid, eller sker läckage från 
en koppling som brister och ett stort läckage uppstår. Det händer i både nya och äldre system. 
Det är dessutom en väldigt omfattande process som sätter igång när en vattenskada uppstår. 
Den boende kan behöva flytta ut från hemmet, sanering börjar och uttorkning skall ske innan 
en återställning kan göras. (Andersson & Bratt, 2013) (Länsförsäkringar, 2013) 
 
Boverket har diskuterat om man bör införa ett allmänt råd om vattenfelsbrytare. Det är en 
produkt som larmar och stänger av inkommande vatten i fastigheten om det uppstår ett 
läckage. Boverket har inte kunnat klarlägga om vattenfelsbrytare är rätt sätt att lösa problemet 
med tappvatten skador i samhället eller vilka konsekvenser det skulle få, därför är det inte 
med i Boverkets byggregler idag. (Boverket, 2012)  
 
Enligt ett examensarbete som gjorts på Högskolan Dalarna i samarbete med försäkringsbolag 
visade det sig att den effektivaste lösningen på tappvattenrelaterade skador är att installera en 
vattenfelsbrytare i bostäderna. (Apel, 2010) 
 

2.1.1. Vattenfelsbrytare!
 
En vattenfelsbrytare huvudsyfte är att stänga av inkommande vatten i fastigheten vid läckage i 
systemet. Vattenfelsbrytaren kan stänga av vattnet genom att den känner av en tryck- eller 
flödesförändring i systemet, även genom att detektorer placeras ut vid kritiska punkter i 
bostaden, det kan tillexempel vara under disk- och tvättmaskin.  
Genom att montera vattenfelsbrytaren så tidigt som möjligt i systemet, vanligtvis direkt efter 
vattenmätaren, skyddas hela tappvattensystemet av läckage. (Dalarnas försäkringsbolag, 
2012) 
 
En vattenfelsbrytare kostar från 3000–9 000 kronor beroende på vilken produkt och tillval 
som väljs. (Apel, 2013) 
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2.2. Vattenfelsbrytare!på!marknaden!
 

2.2.1. Leakomatic!
 
Leakomatics vattenfelsbrytare bygger på att den mäter och kontrollerar tryckförändringarna i 
systemet ända ner till ett läckage på 12 ml per timme. 
Vattenfelsbrytaren installeras direkt efter vattenmätaren i fastigheten. 
Det gör att den kan kontrollera att huset har ett tätt tappvattensystem dygnet runt och om den 
upptäcker ett läckage så stänger den av vattnet och skickar ett meddelande vi sms eller e-post 
till den som är ansvarig för fastigheten. 
Meddelandet beskriver hur stort läckaget är och det hjälper när man ska lokalisera var felet 
uppstått. 
Genom att välja hemma- eller bortaläge på en display som sätts vid ytterdörren så stängs 
vattnet av direkt vid läckage i bortaläge med hjälp av en magnetventil. (Leakomatic, 2013) 
 
Leakomatic erbjuder två olika system, ett som är trådbundet Leakomatic 1000 och ett system 
som är trådlöst Leakomatic 1100 (Figur1). 
 
 
 

  

  Figur 1. Leakomatic 1000 (Leakomatic, 
2013) 
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!

2.2.2. Waterfuse!
 
Waterfuse kontrollerar tryckförändringar i systemet ner till 5 ml per timme, systemet kan 
kompletteras genom att lägga ut vattendetektorer under kritiska platser. 
Vid uppkomst av vattenläckage stänger den av vattnet och larmar. 
 
Waterfuse har tre huvudfunktioner: 

• Avstängning av vattnet när du lämnar hemmet 
• Automatisk läckagekontroll av vattensystemet 
• Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage via utplacerade detektorer under 

exempelvis disk- och tvättmaskin. 
 
 

Waterfuse består av fyra enheter.  
 
Centralenheten som placeras vid huvudvattenkranen där du kan slå på och av vattnet och där 
kan du även se vattentryck och aktuella status (Figur 2). 
 
Vattenenheten monteras direkt efter huvudvattenkranen. Den består av en avstängningsventil 
och en tryckgivare. Avstängningsventilen är en motordriver kulventil (Figur 3) 
 
Fjärrenheten placeras vid ytterdörren och där slår du på och av vattnet i huset. Blir det ett 
tryckfall så syns det genom en lysdiod samt en ljudsignal (Figur 4) 
 
Vattendetektorer placeras på lämpligt ställe, exempelvis under tvättmaskin, diskmaskin och 
andra ställen där vatten kan samlas vid ett eventuellt vattenläckage (Figur 5). (Waterfuse, 
2013) (Skoglund, 2013) 

  

Figur 2. Centralenhet (Waterfuse, 
2013) 

Figur 3. Vattenenhet (Waterfuse, 
2013) 

Figur 4. Fjärrenheten (Waterfuse, 
2013) Figur 5. Vattendetektor (Waterfuse, 

2013) 
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2.2.3. Nordia!trygghet!
 
Nordia trygghets modell Nordia 950 övervakar vattenledningssystemet för att hitta läckage, 
systemet känner av en tryckförändring om det läcker minst 5 ml per timme. Då sker en 
automatisk avstängning av det inkommande vattnet.  
Nordia 950 är avsedd för en villa och kommer i fem enheter. 
Väggsändare, strömsladd, fjärrstyrd mottagare, magnetventil och T-koppling med tryckmätare 
(Figur 6). 
Vattenfelsbrytaren monteras med fördel direkt efter vattenmätaren, och en fjärrbrytare kan 
monteras vid ytterdörren för att kunna stänga av vattnet. 
Nordia trygghet har även en produkt till en villa som fungerar på samma sett som Nordia 950 
men som går att koppla till villalarmet. Genom att larmet aktiveras så stängs även vattnet i 
huset av. Benämningen på denna är Nordia 850. (Högberg, 2013) (Nordia Trygghet, 2013) 
  

Figur 6. Modell: Nordia 950 (Nordia Trygghet, 2013) 
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2.2.4. ComtechJcontroll!Vattenlåset!
 
Comtech-controlls produkt kallas Vattenlåset. Vattenlåset kan kombineras med 
droppdetektorer, rörelsevakt och fuktdetektor. När ett läckage uppstår med vattenlåset så 
stängs vattnet av med hjälp av en magnetventil som placeras tidigt i vattensystemet. 
Minimiflödet som Vattenlåset upptäcker är 1000ml per timme. 
 
Droppdetektorn är sammankopplad med magnetventilen och har en sensor som larmar om den 
upptäcker ett flöde på minst en liter per timme (Sveriges tekniska forskningsinstitut, 2007). 
När larmet går så kan du välja mellan att stänga av vattnet direkt eller om du vill ha en 
ljudsignal som varnar.  
Droppdetektorn går även att slå ifrån om du vet att du skall ha ett kontinuerligt flöde på mer 
än 30 minuter. (Figur 7) 
 
Fuktdetektorn känner av om det kommer vatten på golvet, då stänger den automatiskt av 
vattnet och larmar med en kraftig ljudsignal. 
Genom styrlådan stängs larmet av och skadan kan åtgärdas (Figur 8). 
 
Rörelsevakten gör att systemet fungerar självständigt, vattnet behöver inte stängas av när du 
lämnar hemmet eller under natten utan det sker automatiskt.  Detta system kombineras med en 
maskinvakt som ger vatten till disk- och tvättmaskin (Figur 9). (Comtech-Control, 2013) 
(Comtech-Control, 2013) 
  

Figur 7. Vattenlåset med 
droppdetektor (Comtech-Control, 
2013) 

Figur 8. Vattenlåset med Fuktdetektor 
(Comtech-Control, 2013) 

Figur 9. Vattenlåset med 
rörelsedetektor (Comtech-Control, 
2013) 
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2.2.5. Fermaway!
 
Fermaways vattenfelsbrytare kallar de Fermeau som är ett paket som består av en kulventil, 
relämottagare, fjärrkontroll och läckagedetektor (Figur 10). Kulventilen monteras direkt efter 
vattenmätaren på fastigheten. 
När du lämnar villan skall du kunna stänga av vattnet i huset med hjälp av ett knapptryck på 
en trådlös sändare, då stänger kulventilen vattnet till systemet i huset. Genom att trycka på 
öppet lås öppnas kulventilen och överförs trådlöst till relämottagaren.  
Läckagedetektorer placeras på ställen som är utsatta av läckage, exempelvis under disk- och 
tvättmaskin. om det blir mer än 1mm vatten runt detektorn stänger automatiskt kulventilen 
vattenflödet och larmet går igång. (Fermaway, 2013) 
 
Fermaway har även en produkt som känner av trycket i systemet och om det blir en 
tryckförändring genom läckage stängs inkommande vatten av (Figur 11). Den går att ställa in 
från 0-10 bars tryckförändring. (Fermaway, 2013) 
 

 

! !

Figur 10. 1 Kulventil, 2 Relämottagare, 3 trådlös sändare, 4-5 Läckage detektor med sändare 
(Fermaway, 2013) 

Figur 11. Pressure leak detector (Tryckläckage detector) 
(Fermaway, 2013) 
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2.2.6. Waterguard!vattenstoppare!
 
Waterguard har ett system som heter Smart Basic. Det är ett trådlöst system som består av 
centralenhet, magnetventil, (Figur 12) 1st sensorledning (Figur 13) och 2st trådlösa sändare. 
Magnetventilen monteras in på kallvattenledningen efter vattenmätaren. 
 
Om en sändare ger signal om läckage till centralenheten aktiverar den magnetventilen och 
stryper automatiskt vattentillförseln, då visas ett läckagelarm på centralenhetens display. 
 
Sändarna och centralenheten kommunicerar trådlöst med hjälp av radiofrekvens och har en 
räckvidd på 50 meter inomhus. 
Sändaren har en inbyggd avkännare som mäter eventuella läckage var tionde sekund genom 
sensorledningen. Sändaren och sensorledningen placeras vid kritiska punkter i hemmet som 
ska övervakas. (Watergurad, 2013) 
 
       
 

 

!

! !

Figur 12. Centralenhet och magnetventil 
(Watergurad, 2013) 

Figur 13. Sensorledningen (Watergurad, 2013) 
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2.2.7. Enöque!Aqua!Xpress!
 
Enöque har en produkt som heter Aqua Xpress. Systemet bygger på att vattenintaget öppnas 
endast när behov av vatten finns. 
Om vattenintaget är stängt övervakas trycket konstant och om ett vattenläckage skulle uppstå 
så hålls systemet stängt och larmar. Vattenintaget hålls stängt tills man kontrollerat orsaken 
och larmet återställs. Genom att systemet hålls stängt kan inte mer vatten än det som ligger i 
ledningen läcka ut. (Svensson, 2013) 
Systemet består av en: 
 

• Huvudventil (Figur 14) – en mindre ventil som öppnar internt i huvudventil, har 2 
stycken avkännare för mätning av tryck i systemet. (Svensson, 2013) 

 
• Centralenhet (Figur 15) – Den lagrar information, felmeddelanden, larm och tid för 

strömavbrott. Vid strömavbrott så trycksätts vattenledningen. (Svensson, 2013) 
 

• Aktivator (Figur 16) – vitvaruaktivatoren skall detektera behovet av vatten till 
vitvaror. Den placeras mellan vitvarans strömkälla varifrån den får sin 
strömförsörjning och dess strömkontakt. När strömförsörjningen ökar till vitvaran 
känner aktivatorn det och signalerar till centralenheten, ventilen öppnar vattenflödet. 
Aktivatorn kommer med 2 stycken fuktgivare som indikerar läckage under kritiska 
punkter. Om fuktgivaren indikerar bryts strömmen till maskinen och huvudventilen 
stängs och ett larm utlöses. (Svensson, 2013) 

 
• Detektorn – en närvarovakt för installation i våtutrymmen, kan placeras på vägg eller i 

tak. Sensorn reagerar på rörelse, och kan då känna av en personer närvaro i rummet. 
Sensorn skickar en signal till centralenheten för att den skall öppna tillförsel av vatten. 
(Svensson, 2013) 

 
 

Figur 14. (Bilaga 7) 
Figur 15. (Bilaga 7) 

Figur 16. (Bilaga 7) 
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2.3. Bidrag!för!vattenfelsbrytare!hos!Dalarnas!Försäkringsbolag!
 
Dalarnas Försäkringsbolag (Länsförsäkringar AB) erbjuder idag ett bidrag till sina 
försäkringstagare om de installerar en vattenfelsbrytare i sin villa. Storleken beror på hur stort 
engagemang kunden har inom försäkring, sparande och bank. 
Det finns tre olika nivåer för bidraget, lägst är 700 kronor och då måste kunden ha en 
boendeförsäkring plus en bonusgrundande produkt. Sedan ökar bidraget till  
1300 kronor i nivå två och 2500 kronor i nivå tre. (Länsförsäkringar, 2013) 
 

2.3.1. !Kriterier!
 
För att få säkerhetsbidrag ska du ha installerat en vattenfelsbrytare med inbyggd flödes- eller 
tryckmätning som stänger vid kontinuerligt flöde. Mätnoggrannheten ska vara ett minimiflöde 
på 0,5 liter per timme eller lägre. 
Vattenfelsbrytaren får inte monteras före eventuell vattenmätare men ska monteras så tidigt 
som möjligt i systemet. (Länsförsäkringar, 2013) 
 
 !
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3. Resultat!

3.1. Tappvattenrelaterade!skador!hos!Dalarnas!Försäkringsbolag!
 
Dalarnas Försäkringsbolag har 90 000st småhuskunder 2012.  
En villa/hem försäkring kostar 4 200kr per år. 
 
Antal vattenskador på småhus har minskat de senaste tre åren. 
2010: 2634 st. 
2011: 2061 st. 
2012: 1838 st. (minskning med 11 % mot 2011, minskning med 30 % mot 2010) 
 
Av vattenskadorna har vi plockat ur de som var tappvattenrelaterade. 
2010: 1297 st. 
2011: 910 st. (minskning med 30 % mot 2010) 
2012: 830 st. (minskning med 9 % mot 2011 och från 2010 med 36 %) 
 
Medelkostnaden för en tappvattenrelaterad skada är ca: 49500 kr. 
 
Kostnader för tappvattenskadorna 2012 hamnade på ca: 41 085 000kr 
830st * 49500kr= 41 085 000kr  
 
Till den summan tillkommer fastighetsägarnas kostnader för självrisk, åldersavskrivningar 
med mera. 
 
Antalet som har fått bidrag för att ha installerat en vattenfelsbrytare är 125st sedan 2009 då 
det infördes. Det är ca 30st varje år som har fått säkerhetsbidraget och det är ca 75 000kr som 
Dalarnas Försäkringsbolag har delat ut till sina kunder som har installerat en vattenfelsbrytare 
varje år. 
 
Av alla ca 90 000st kunder har 125st utnyttjat bidraget från Dalarnas Försäkringsbolag. Det är 
0,1 % av alla deras småhuskunder. 
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3.2. Vattenfelsbrytare!
Resultatet av vilka utvecklade vattenfelsbrytare som finns idag på den svenska marknaden 
framkommer i denna rapport till sju stycken. Det är Leakomatic, Waterfuse, Nordia Trygghet, 
Comtech-controll (Vattenlåset), Fermaway (Fermeau), Waterguard och Enöque (Aqua 
express). 
 

3.3. Kriterier!för!säkerhetsbidrag!av!vattenfelsbrytare!
 
Dalarnas Försäkringsbolag har som kriterier idag att man accepterar 0,5 liter (500ml) per 
timme i flödes- eller tryckmätning eller lägre som stänger vid kontinuerligt flöde. 
Följande värde uppnår de olika vattenfelsbrytarna som är med i rapporten. 
 
Minsta flöde eller tryck som produkterna mäter är: 
 

• Leakomatic 12 ml/h 
 

• Waterfuse 5 ml/h 
 

• Nordia trygghet 5 ml/h 
 

• Vattenlåset 1000 ml/h 
 

• Fermaway 0-10 bar går att ställa in. 
 

• Aqua Xpress 6 ml/h 
 
  

 
 
Waterguards produkt vattenstopparen känner inte av något tryck i systemet utan reagerar och 
stänger av vattnet när detektorerna larmar att det är ett läckage på ett specifikt ställe där 
detektorn är utplacerad. 
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4. Diskussion!
 
Kriterierna för att få ett säkerhetsbidrag från Dalarnas Försäkringsbolag är att 
vattenfelsbrytaren måste ha ett inbyggt system som känner flödes- eller tryckmätning och 
stänger vid kontinuerligt flöde. Ett minimiflöde på 0,5 liter per timme eller lägre är kravet. 
Enligt undersökningen av vilka produkter det finns på marknaden så klarar fler leverantörer 
av kraven än Leakomatic och Waterfuse som Dalarnas Försäkringsbolag rekommenderar. 
Nordia Trygghet, Fermaway och Aqua Xpress klarar kraven och kan installeras för att få ett 
säkerhetsbidrag från Dalarnas Försäkringsbolag.  
 
Aqua Xpress är en annan aktör på marknaden och deras system fungerar lite annorlunda. 
Genom att använda sig av rörelsevakter stängs och öppnas vattenflödet i fastigheten. Aqua 
Xpress system är alltid stängt när den inte registrerar någon rörelse. 
 
Waterguard känner inte av något tryck i systemet och klarar därför inte av kriterierna som 
Dalarnas Försäkringsbolag har för att dela ut ett säkerhetsbidrag. 
 
125st (0,1 %) av alla 90 000st villa/hem, fritidshus- och lantbrukskunder har en 
vattenfelsbrytare som de har fått bidrag för är en låg siffra med tanke på att en 
vattenfelsbrytare kan larma och stänga av vattnet om ett läckage uppstår var som helst i 
systemet och att tappvattenskadorna står för drygt 50 % av alla vattenskador i hushållen i 
Sverige. 
Under det här examensarbetet har vi kommit fram till att fastighetsägare inte känner till 
vattenfelsbrytare. För att sänka kostnaderna på tappvattenskador så gäller det att marknaden 
får kännedom om produkten och installerar den i sin bostad. 
Examensarbetet har gjorts med Dalarnas Försäkringsbolag därför har studenterna avgränsat 
sig till Dalarna. Dalarnas Försäkringsbolag har 75 % av marknaden i Dalarna och det ger en 
bra överblick om hur vanligt vattenfelsbrytare är i Länet. 
 
För att öka intresset att installera den här produkten så kan Dalarnas Försäkringsbolag öka sitt 
säkerhetsbidrag, skicka ut informationsblad om att produkten finns till sina kunder eller till 
och med betala hela installationen av vattenfelsbrytaren. 
 
Exempelvis om man tar fram en ”standardmodell” som kunderna får installera för egna 
pengar för tillexempel 7500kr. Dalarnas Försäkringsbolag kan betala ut 2500kr varje år i tre år 
då är vattenfelsbrytaren betald för kunden. För att få det här säkerhetsbidraget måste du vara 
helkund hos dem. Alltså är de garanterade att ha dem som helkund under tre år och 
förhoppningsvis i många år till. 
 
Ett annat förslag är att reducera självrisken om kunden har en vattenfelsbrytare men att en 
skada på tappvattensystemet ändå sker. Genom att ge information om detta i samband med 
säkerhetsbidraget så ger det kunden en ytterligare orsak att skaffa en vattenfelsbrytare. 
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Ett stort ansvar ligger hos VVS-företagen som bör rekommendera vattenfelsbrytare för deras 
kunder och prata för produkten. 
Allt för få småhusägare känner till att vattenfelsbrytaren finns och sakkunniga inom området 
borde därför presentera den, så att husägarna minskar risken för tappvattenskador i sina hem. 

Sveriges stora försäkringsbolag skulle kunna driva ämnet vattenfelsbrytare bättre, genom att 
informera sina kunder att produkten finns och vad den gör för att motverka tappvattenskador. 
 
För att minska tappvattenrelaterade skador i Sverige tror vi att Boverket ska fortsätta att titta 
på om vattenfelsbrytare ska komma med i Boverkets byggregler. Det är stora kostnader för att 
reparera och återställa skador i Sverige och om man kan minska kostnaderna för 
tappvattenskador så tjänar både försäkringsbolag och fastighetsägare på det. 

Om vi i framtiden skulle kunna minska vattenskadorna skulle det bida till ett bättre 
inomhusklimat. Vi vet att mögelväxt och fuktinitierade emissioner innebär en risk för olika 
typer av hälsoproblem. Även genom att minska vattenskadorna kan miljön påverkas till det 
bättre. Byggmaterial idag har en väldigt lång livslängd och det är onödigt att byta ut 
materialet i förtid för att det har blivit förstört av en vattenskada. 
Det blir en stor kostnad samt att miljön påverkas av att nytt material måste framställas, fraktas 
till bygget och det skadade materialet måste köras till återvinningsstationen.    

Vi hoppas och tror att vattenfelsbrytaren kommer ha en större plats på marknaden i framtiden. 
Under det här projektarbetet har vi märkt ett drag hos aktörerna, nya aktörer är på väg in och 
flera utvecklar sina system för att bli så lättanvända som möjligt. 
Dalarnas Försäkringsbolag ska fortsätta att driva det här ämnet vidare. Det kan vara aktuellt 
att göra en studie om några år igen för att se om utveckling av vattenfelsbrytaren har fortsatt 
och om ännu flera tillverkare har kommit på marknaden.  
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5. Slutsatser!
 

• Utifrån kriterierna som Dalarnas Försäkringsbolag har så ser vi att fler av aktörerna 
som finns på marknaden skulle klara av deras kriterier. 

• Att bara 0,1 % av Dalarnas Försäkringsbolags småhus kunder har sökt och fått ett 
säkerhetsbidrag vilket är en väldigt liten del.  

• Kostnaderna hos Dalarnas Försäkringsbolag för tappvattenskador uppgick till  
ca 41miljoner kronor år 2012. Det är alltså mycket pengar som försäkringsbolaget 
behöver betala ut samt kostnader för fastighetsägarna så som åldersavdrag och 
självrisk. 

• För att minska tappvattenrelaterade skador och öka antalet vattenfelsbrytare bör 
Boverket se över om de inte kan få in vattenfelsbrytare som krav vid nybyggnation i 
småhus.  

• VVS-företagen skulle kunna vara en bidragande faktor till att få ut vattenfelsbrytaren 
på marknaden, genom att ha kännedom om produkten och informera sina kunder att 
den finns och minskar risken för vattenskador. 
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Bilaga 1. 
Leakomatic - Produktblad 

  



DRIP. DROP. STOP!

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 inträ!ar 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 "ödesläckage 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.



DRIP. DROP. STOP!

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) .................................................................... glas!beramerad POM 
Sensorkabel.......................................................................................................2,5 m 
kv-värde ("ödet 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

VATTENFELSBRYTARE

LEAKOMATIC 1000

www.leakomatic.com

Styrning av magnetventil

Sensorkabel

24V DC / 230 V AC
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Bilaga 2. 
Waterfuse - Produktblad 

  



WaterFuse® - Villa

^ŬǇĚĚĂƌ�ŵŽƚ�ǀĂƩĞŶƐŬĂĚŽƌ



WaterFuse® är ett komplett system som minimerar risken för 

vattenskador. Systemet upptäcker minsta lilla vattenläckage, 

stänger av huvudvattenledningen och larmar. Med WaterFuse® 

får du en trygghet både när du är hemma och när du reser bort 

– inte en vattendroppe på fel ställe.

� � tĂƚĞƌ&ƵƐĞΠ�ŚĂƌ�ƚƌĞ�ŚƵǀƵĚĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ͗
 ͻ��ŶŬĞů�ĂǀƐƚćŶŐŶŝŶŐ�Ăǀ�ǀĂƚƚŶĞƚ�Ŷćƌ�ĚƵ�ůćŵŶĂƌ�ŚĞŵŵĞƚ

� ͻ��ƵƚŽŵĂƚŝƐŬ�ůćĐŬĂŐĞŬŽŶƚƌŽůů�Ăǀ�ǀĂƚƚĞŶƐǇƐƚĞŵĞƚ

� ͻ�hƉƉƚćĐŬĞƌ͕ �ƐƚćŶŐĞƌ�Ăǀ�ŽĐŚ�ůĂƌŵĂƌ�ǀŝĚ�ůćĐŬĂŐĞ�ƵŶĚĞƌ� 

     exempelvis disk- och tvättmaskin

^Ċ�Śćƌ�ĞŶŬĞůƚ�ćƌ�ĚĞƚ
Tryck på fjärrenheten vid ytterdörren när du lämnar hemmet, 

och vattnet stängs av. Är exempelvis diskmaskinen igång kan  

ĚƵ�ǀćůũĂ�ĨƂƌĚƌƂũĚ�ĂǀƐƚćŶŐŶŝŶŐ͘��ƵƚŽŵĂƚŝƐŬ�ůćĐŬĂŐĞŬŽŶƚƌŽůů� 

utförs varje gång vattnet är avstängt. Det innebär att även 

dolda fel som kan finnas inne i väggarna upptäcks. När du  

kommer hem trycker du på on-knappen och vattnet slås på 

igen. Om systemet upptäckt ett fel får du en varning och kan 

vidta lämpliga åtgärder.  

Vattendetektorerna ger samtidigt ett effektivt skydd under ex-

empelvis disk- och tvättmaskin samt vid andra känsliga ställen. 

Vid minsta lilla läckage skickas en signal till centralenheten och 

huvudvattenledningen stängs av. 

�ŶŬĞůƚ�Ăƚƚ�ŬŽƉƉůĂ�ŝŶ
Installationen kan snabbt och enkelt utföras av VVS installatör. 

Inga andra hantverkare behövs. Centralenheten drivs med 12 

v, DC-adapter. Överföringen mellan de olika enheterna sker 

ƚƌĊĚůƂƐƚ͘�hƚĨƂƌůŝŐ�ŵŽŶƚĞƌŝŶŐƐĂŶǀŝƐŶŝŶŐ�ŵĞĚĨƂůũĞƌ͘

DĊŶŐĂ�ƚƌǇŐŐĂ�ĨƂƌĚĞůĂƌ
Med WaterFuse® får du en daglig kvalitetskontroll på rörsys-

temet i fastigheten. Något som är en fördel att kunna visa  

om du tänker sälja bostaden, då risken för dolda fel minskar.  

Du upptäcker också droppande kranar eller rinnande toaletter.  

Kostnaden för rinnande vatten är en onödig utgift och en rin-

nande toalett blir dessutom snabbt missfärgad.

'ŝůůĂƐ�Ăǀ�ĨƂƌƐćŬƌŝŶŐƐďŽůĂŐĞŶ
Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. 

Därför stödjer många försäkringsbolag installation av Water-

Fuse®. Fråga gärna ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

 

Tekniska FakTa

�ĞŶƚƌĂůĞŶŚĞƚ͗

ͻ 12 vdc, drivs med 230 v DC-adapter

ͻ IN/hd�ƐŝŐŶĂů�ƚŝůů�ůĂƌŵĐĞŶƚƌĂů

ͻ Information om radio- och batteristatus

ͻ Installations- och underhållsmenyer

ͻ�&ƂƌĚƌƂũƚ��s�ŝŶƐƚćůůďĂƌƚ�ŝ�ϭͲƚŝŵŵĞƐ�ƐƚĞŐ�ŵĂǆ�ϰ�ƚŝŵŵĂƌ

ͻ�sĂƚƚĞŶ�W��ĞůůĞƌ��s�ĞĨƚĞƌ�ƐƚƌƂŵĂǀďƌŽƚƚ

sĂƚƚĞŶĞŶŚĞƚ͗

ͻ Inkoppling DN20 (¾”)

ͻ Manuell styrning av ventil

&ũćƌƌĞŶŚĞƚ͗

ͻ�W�͕��s�ŽĐŚ�ĨƂƌĚƌƂũĚ��s

ͻ Summer för aktivering och larm

sĂƚƚĞŶĚĞƚĞŬƚŽƌ͗

ͻ Summer för larm

�Ʃ�ŬŽŵƉůĞƩ�ƐǇƐƚĞŵ�ĨƂƌ�ǀĂƩĞŶƚćƚ�ƚƌǇŐŐŚĞƚ

�ƌƚ͘Ŷƌ� ����������ĞŶćŵŶŝŶŐ� � � Z^<
VFB130-DN20    WaterFuse®-Villa Komplett  5 619 518
VFB100-DN20    WaterFuse®-Villa    5 619 515
VFB110-DN20    WaterFuse®-Villa + Fjärrenhet 5 619 516
VFB120-DN20    WaterFuse®-Villa + Vattendetektor 5 619 517
s&�ϭϰϬͲ�EϮϬ����tĂƚĞƌ&ƵƐĞΠͲsŝůůĂ��ĂƐ�Ύ���� � ϱ�ϲϭϵ�ϱϭϵ
(Komplett innehåller både vattendetektor och fjärrenhet)
(Villa Bas saknar tryckgivningsfunktionen men finns även den i olika paket)



sĂĚ�ŝŶŐĊƌ�ŝ�tĂƚĞƌ&ƵƐĞΠͲƐǇƐƚĞŵĞƚ͍

ϭ͘��ĞŶƚƌĂůĞŶŚĞƚĞŶ͘ Placeras i anslutning till huvudvatten- 

kranen. Här kan du slå av och på vattnet, göra inställningar,  

se aktuellt vattentryck och få information om aktuell status i 

ditt vattensystem. Centralenheten kan även kopplas mot ditt 

huslarm eller fjärrstyrning vilket ytterligare ökar tryggheten.

Ϯ͘�sĂƚƚĞŶĞŶŚĞƚĞŶ͘ Monteras på vattenledningen direkt efter 

huvudvattenkranen. Har en avstängningsventil och en elek-

tronisk tryckgivare. Mjuk stängning/öppning för att undvika 

tryckslag i ledningssystemet. Kan även hanteras manuellt.

ϯ͘�&ũćƌƌĞŶŚĞƚĞŶ͘ Placeras vid ytterdörren. Här stänger du av 

och slår på vattnet i huset. Du kan också välja fördröjd avstäng-

ning. Har du tryckfall i ditt vattensystem så indikeras detta av 

en lysdiod och ljudsignal. Vattnet kan ändå slås på medan felet 

undersöks och eventuellt åtgärdas.

ϰ͘�sĂƚƚĞŶĚĞƚĞŬƚŽƌĞƌ͘  Placeras under exempelvis diskmaskin, 

tvättmaskin och lämpliga platser där vatten kan samlas vid en 

eventuell vattenläcka. Tre sensorer medföljer varje detektor. 

Signalerar trådlöst till centralenhet/vattenenhet vid minsta läckage. 

Vattnet stängs av och du riskerar ingen stor dyr vattenskada.

1

2

3

4

2

1

3

4
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info@prevecta.se
www.WaterFuse.se
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Bilaga 3. 
Nordia trygghet - produktblad 

  



Nordia Trygghet  

Vattenfelsbrytare  
 

 

Vill du undvika en vattenskada? 

 
Installera Nordia Vattenfelsbrytare och undvik dyra och besvärliga vattenskador  

 

Vattenskador till följd av läckage 

från vattenledningar är vanliga 

och ett av de största problemen 

för villaägare i Sverige. 

Statistiken säger att om du har 

ägt ditt hus i 30 år har du haft 

åtminstone en vattenskada,  

 

Var 10:e minut inträffar en ny 

vattenskada i Sverige. 

  

Lösningen kan vara att installera 

en elektronisk vattenfelsbrytare. 

 

 

Med Nordia Vattenfelsbrytare modell 950 

stänger man vattnet lika lätt som att släcka en 

lampa när man lämnar huset för kortare eller 

längre perioder. 

 

Samtidigt trycktestas vattenledningssystemet i 

villan och om ett läckage upptäcks, larmar 

systemet och håller inkommande vattenledning 

stängd för att förhindra skador. 

Magnetventilen som stänger vattnet är öppen i 

strömlöst läge, dvs om ett kortare strömavbrott 

skulle förekomma får villaägaren vatten som 

vanligt men ingen trycktestning för att hitta 

läckage kan göras under strömavbrottet.  

 



 

 

Vattenfelsbrytaren monteras efter vattenmätaren eller 

hydropress / hydrofor och stänger av inkommande 

vatten samt styrs från en trådlös fjärrbrytare som 

monteras vid ytterdörren.  

 

På bilden syns även elektronikboxen som 

läckage och kan hålla vattenledningssystemet stängt

att skydda villan från vattenskador.

 

 

Med hjälp av vattentrycksmätaren (5) 

man vattenledningssystemet för att hitta läckor och får larm och automatisk avstängning om ett 

läckage upptäcks när trycktestning görs.

 

På bilden är en sil (6) monterad innan magnetventilen vilket är av vikt om man har egen brunn 

eller om vattnet kan innehålla skräp och partiklar som kan försämra magnetventilens funktion.

 

Nordia Tel: 0

info@vattenfelsbrytare.com 

Nordia Trygghet 
Box 879 

101 37 Stockholm 
 

brytaren monteras efter vattenmätaren eller 

stänger av inkommande 

styrs från en trådlös fjärrbrytare som 

På bilden syns även elektronikboxen som upptäcker 

vattenledningssystemet stängt för 

att skydda villan från vattenskador.  

  

  

 

 

Nordia 950 

 1. Väggsändare 

 2. Strömförsörjning 24 volt

 3. Fjärrstyrd mottagare 

 4. Magnetventil 

 5. T-koppling med tryckmätare

 (Inbyggnadsmått magnetventil och tryckmätare 

ca.150 mm). 

 

Med hjälp av vattentrycksmätaren (5) och elektroniken som ingår i modell Nordia 9

gssystemet för att hitta läckor och får larm och automatisk avstängning om ett 

upptäcks när trycktestning görs. 

På bilden är en sil (6) monterad innan magnetventilen vilket är av vikt om man har egen brunn 

eller om vattnet kan innehålla skräp och partiklar som kan försämra magnetventilens funktion.

Tel: 0752-44 44 11    

Strömförsörjning 24 volt 

koppling med tryckmätare 

t magnetventil och tryckmätare 

och elektroniken som ingår i modell Nordia 950, övervakar 

gssystemet för att hitta läckor och får larm och automatisk avstängning om ett 

På bilden är en sil (6) monterad innan magnetventilen vilket är av vikt om man har egen brunn 

eller om vattnet kan innehålla skräp och partiklar som kan försämra magnetventilens funktion. 
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Bilaga 4. 
Comtech-controll Vattenlåset - Produktblad 

  



Vattenlåset  Produktinformation 
 
Vattenlåset, det enkla sättet att undvika vattenskador i din villa eller fritidshus 
 
Varje år sker mängder av vattenskador i våra hus och de flesta av oss tror att 
det inte drabbar mig, men det gör det -  förr eller senare!!! 
 
Även om din försäkring täcker skadan får du svara för självrisk och 
åldersavdrag på det material som byts ut, och det kan bli betydligt mer än 
självrisken.  
 
Varför stänger man inte av vattnet till sin hus -  när man inte är hemma??              
Jo, det är obekvämt och ingen har lärt oss att göra så.  
 
Med Vattenlåset stänger du inkommande vatten när du går hemifrån. Med 
Väggsändaren som placeras vid ytterdörrens insida eller med Dörrsändaren 
när du låser ytterdörren från utsidan!!! 
 
Vattenskador kan komma när som helst!  
 
De mest omfattande skadorna är de som händer när ledningar, slangar eller 
kopplingar brister. Inkommande vattentryck kan på mycket kort tid fylla hela 
huset med vatten! 
 
Är man dessutom inte hemma när denna skada sker kan hela huset bli 
totalförstört. 
 
Med vattenlåset stänger du helt enkelt inkommande vatten då du går 
hemifrån. 
 
Vattenlåset kan enkelt skötas av alla i familjen. 
 
När du är hemma och vattnet är påkopplat kan det uppstå en annan typ av 
vattenskada, den som sker smygande under lång tid och som är  
svårupptäckt.  
 
Droppdetektorn indikerar ett mycket litet flöde i ledningssystemet och larmar 
när det uppstått en läcka som varat i mer än 30 minuter. Du kan också välja 
att Droppdetektorn automatiskt stänger vattnet när larmet sker.  
 
Du kan också med Väggsändaren stänga vattnet på ett enkelt sätt om det 
uppstår en läcka när du är hemma. 
 
Väggsändaren placeras också lämpligtvis i köket eller centralt i huset. Med ett 
lätt fingertryck på denna sänds en avstängningssignal. Man kan ha flera 
väggsändare i huset. 
 
Hur fungerar det? 
 
Vattenlåset + Droppdetektor   
Inkommande vatten kommer normalt från kommunens ledningnät eller från 
egen brunn. 
 



På inkommande ledning monteras magnetventilen som stänger eller sätter på 
vattnet efter ditt önskemål.  
 
Droppdetektorn är sammankopplad med  magnetventilen och har en sensor 
som känner mycket små flöden, typ droppande kran. Denna sensor sänder en 
signal till en elektronisk kontrollehet som larmar eller stänger magnetventilen 
efter att läckaget har pågått i minst 30 minuter. Om man har en kontinuerlig 
vattenförbrukning på mer än 30  minuter, ex vis tvättar bilen eller vattnar 
gräsmattan, så kan man slå ifrån droppdetektorn under denna tid. Disk- och 
tvättmasiner är i gång mer än 30 minuter men vattenintaget varar bara några 
minuter åt gången. 
 
Dörrsändaren  Om du låser ytterdörren från utsidan stängs inkommande 
vatten, låser du om dig, från insidan stängs inte vattnet.  
 
En sändare, med inbyggd rörelsesensor känner om du står på in- eller utsidan 
ytterdörren när du låser. 
 
Om du inte är den som går sist hemifrån men ändå låser på utsidan, trycker 
du först på ”vatten-till-knappen” innan du låser från utsidan. Du har då 60 
sekunder på dig att låsa utan att vattnet stänga av. Om du är den som går sist 
hemifrån trycker du inte på knappen och vattnet stängs automatiskt av.  
 
En elektronisk switch som placeras i slutbläcket i dörrkarmen aktiverar 
sändaren när man låser dörren. 
 
Dörrsändaren sänder en kodad signal till en mottagare som placeras i 
närheten av magnetventilen och droppdetektorn. Mottagaren styr av- och 
påsättning av vattnet.  
 
Installation 
Magnetventilen och Droppdetektorn monteras på inkommande vattenledning 
efter vattenmätaren och manuell avstängningskran. 
 
Mottagaren placeras på vägg i närheten av magnetventilen och matas med 12 
volt via nätadapter. 
 
Dörrsändaren monteras i närheten av ytterdörren så att rörelsesensorn ”ser” 
dig när du låser från insidan.  Den elekroniska switchen monteras i slutblecket 
och styrs av låskolvens rörelse, låst-öppet. Dörrsändaren matas med 5 volt 
via nätadapter. 
 
Väggsändaren är batteriförsedd och placeras var som helst. 
Batteriet håller i c:a 2 år. 
 
Den trådlösa förbindelsen mellan dörrsändare, väggsändare och mottagaren 
sker via radio på 433 Mhz och har milliontals koder vilket ger en säkert och 
enkel installation.  
 
Normalt är räckvidden över 50 meter mellan sändare och mottagare inomhus. 
Den trådlösa förbindelsen gör det enkelt att installera, ingen krånglig 
kabeldragning. 
 
Känn dig trygg när du lämnar ditt hem –  ingen vattenskada när du är borta. 



 
En vattenskada kan komma när som helst:   När du är ute och shoppar, är på 
arbetet eller är på semestern. Visst är det skönt att veta att det inte har hänt 
något, när du inte är hemma!  
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Bilaga 5. 
Fermaway - Produktblad 

  



FERMEAU® 
 
 

 
 
 

FPT101 
 

OPERATION MANUAL 
Pat. Pending SE1350492-3 

 

 
 

Please read this Operation Manual before mounting and operating! 
Save the Manual for future references! 

PRESSURE LEAK DETECTOR 

v1-1-04.13 



 
 Overview 2 

 FPT101 is a special-purpose device  
for leak detection in pressurized systems, 
equipped with a programmable alarm 
driving an electromagnetic relay output.  

 

 



 
 Mounting and Wiring 3 

 Important note: 
If the medium temperature 
is higher than the maximum,  
specified for your device, mount 
an additional cooling spiral tube 
between the object and the device 
in order to decrease  
the medium temperature  
at the device input.  

 

 

 

 

Mounting 
♦ Screw FPT101 to its exact place 

using a preinstalled bush  
with a female thread matching 
the device one (¼", ½", etc.). 

♦ To ensure hermetical mounting, 
use a proper gasket  
(e.g. DIN16258). 

♦ The right tightening torque depends 
on the gasket material and shape 
as well as on the mounting thread. 

♦ For mounting, use ONLY  
a proper hexagonal wrench 
applying the torque ONLY  
to the hexahedral device head! 

♦ The installation site must be  
protected from deep-freezing  
and high-temperature sources, 
and all environmental conditions 
must be within those,  
specified for your device type 
(see 'Specifications'). 

Wiring 
♦ Wire the current loop and power 

supply through the detachable 
connector Mini-HIRSCHMAN by 
following the markings on the left. 

♦ Use terminals 5, 6, and 7 inside 
the box to connect the relay output. 

♦ Connect the InVac input  
to terminals 8 and 9.  

 Important notes: 
♦ Do not open and/or wire the device 

while InVac voltage is applied. 
♦ The supply voltage must be  

greater than the required minimum 
(marked on the label) plus  
the load voltage drop at 20 mA! 

♦ If current loop is not connected, 
short out pins 1 and 2 or jumper J1.  

 



 
 Operating 4 

 
 
 
 
 
 

 If the  key is held  
for more than 5 s, 
the device enters 
programming level! 
 

Basic level 
At power-on, FPT101 enters Idle stage.  
At this stage, the device indicates  
the measured pressure Px in [bar] or [psi], 
according to the Unit parameter,  
and the relay is off. 
♦ If Px is greater than 4.2 bar, the display 

shows blinking error message {++}. 
♦ When Px is less than -0.2 bar, L__V  

is displayed. 
♦ Either error message may appear 

also as a result of a damaged sensor. 
♦ Pressing either the  or  key shows 

idLE on the display, and pressing  
shows ----. 

With receiving InVac signal on its input,  
the device enters Attention stage.  
Test procedure begins, Px starts blinking  
on the display, and the relay stays off.  
Necessary pressure for performing the test 
should be provided. 
♦ Pressing either  or  displays Att. 
♦ Pressing  shows the elapsed seconds 

from beginning of the stage, up to 9999. 
At InVac signal drop-off, FPT101 goes on  
to Pause stage. During this stage, a stable 
pressure should be established. 
♦ Pressing  or  displays PAuS. 
♦ Pressing  shows the elapsed seconds 

from beginning of the stage. 
After the time set with Pause Time parameter 
runs out, the device enters Test stage.  
The duration of this stage is determined by 
Test Time parameter. FPT101 saves the pressure 
measured at beginning of the stage as P1, 
and the one at the end – as P2. 
♦ Pressing  or  shows tESt. 
♦ Pressing  shows the elapsed minutes 

from beginning of the stage. 
 



 
 Operating 5 
 

If ∆P = P1-P2 is greater than the value  
set with the Error Limit parameter,  
or correct P1 and P2 values cannot be 
obtained, FPT101 enters Alarm stage.  
The relay switches on and ∆P value 
appears on the display. 
♦ The  sign in the upper left display 

corner indicates activated alarm output. 
♦ Pressing  or  displays ALAr. 
♦ Pressing  shows the elapsed minutes 

from beginning of the stage, up to 9999. 
♦ To exit this stage, press   while 

holding . The relay turns off 
and the device returns to Idle stage. 

Programming (Levels L1 and L2) 
♦ Enter from Basic level  

by pressing and holding .  
♦ To access and adjust the parameters 

from level L2, release the key while L2  
is displayed. To enter level L3, release 
the key when L3 appears on the 
display. 

♦ Choose a parameter using  or 
 
. 

♦ To enter parameter value adjustment 
mode, press  . 

♦ If no key has been pressed for a while, 
the device automatically returns  
to Basic level, storing all confirmed 
changes. 

♦ For quick exiting and saving,  
use key combination  + ,  

 + , or  + . 

 
 



 
 Parameter Programming 6 
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Device parameters  
FPT101 is a programmable device whose  
service behavior is determined by a set  
of parameters. All the parameters, along  
with their names, symbols, and value ranges, 
are given in Table 1. 

Setting numerical parameter value 
♦ Enter parameter value adjustment mode 

(see 'Program Levels'). 
♦ The current value appears on the display,  

and the rightmost digit blinks. 
♦ To select another digit, press  . 
♦ The 4 rightmost digits can accept values 

from 0 to 9, and the leftmost digit 
can accept the value - or none. 

♦ To increase or decrease the blinking digit  
value, use respectively  or 

 
. 

♦ Confirm the adjusted value by pressing 
simultaneously  + . 

♦ If the new value has not been confirmed  
and no key has been pressed for a certain 
period of time, value adjustment 
automatically ceases, and the parameter 
retains its initial value. 

Setting symbolic parameter value 
♦ Enter parameter value adjustment mode 

(see 'Program Levels'). 
♦ Read the blinking parameter value. 
♦ To change the value, use  or ,  

and to confirm, press  + . 
♦ If the new value has not been confirmed  

and no key has been pressed for a certain 
period of time, value adjustment  
automatically ceases, and the parameter 
retains its initial value. 

 
 



 
 Waste Disposal 7 

 
 

Do not dispose of  
electronic devices  
together with  
household waste 
material! 

If disposed of within European Union,  
this product should be treated  
and recycled in accordance with the laws  
of your jurisdiction implementing 
the WEEE Directive 2002/96  
on the Waste Electrical and Electronic 
Equipment. 

 

 



 
 Specifications 8 

Pressure Range  
Output Signal 
Alarm Output 
Power Supply UB 
Voltage Deviation 
Loop Voltage Drop 
Maximum Line Load 
Medium Temperature 
Ambient Temperature 
Sensor Accuracy 
Display Error 
Sensor Temperature Drift 
Display Temperature Drift 
Response Time 
Overload 
Process Connection 

 
Protection Class: sensor / display 

0…10 bar       
4…20 mA, 3-wire             
relay 5A/250VAC with NO/NC contact  
12…24 VDC 
± 2% 
max. 10 V 
RA[Ω] = (UB[V] - 14 V) / 0.02 A  
-30…85 °C 
-20…70 °C 
1.0% (at medium temperature 10...40 °C) 
± 0.1% from span 
0.02% from span for 1 °C 
0.01% from span for 1 °C 
≤ 10 ms (0...99% of span) 
1.5 x full span 
 G¼",    G½",     ¼" NPT,   ½" NPT, 

 ....................................  
IP65 / IP44 

 
 
 Warranty and Support  

 

…………………………. 
           serial number 
 
…………………………. 
      manufacturing date 
 
QC check mark …….……(passed)   

(stamp) 

FERMAWAY AB        
P. O. Box 79 
SE-233 22 SVEDALA, SWEDEN 
tel: +46 (0)708 40 32 48 
e-mail: sales@fermaway.com       

QD-8.2.4-WC 

 

 

 

 

 

 
 

Warranty 
FERMAWAY AB warrants this product  
to be free from defects in materials  
and workmanship for 2 years. If your unit 
is found to be defective within that time,  
we will promptly repair or replace it.  
This warranty does not cover accidental 
damage, wear or tear, or consequential  
or incidental loss. This warranty 
does not cover any defects caused  
by wrong transportation, storage, installation, 
or operating (see 'Specifications').  

Technical support 
In the unlikely event that you encounter  
a problem with your FERMEAU® device,  
please call your local dealer or contact 
directly our support team. 
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Bruksanvisning för FERMEAU® 
Läs bruksanvisningen noga före användning 

 
FERMEAU® är en förebyggande skyddsutrustning mot läckageskador orsakade av utströmmande 
vatten. 
 
Utrustningen arbetar trådlöst med radiosignaler och signalerna har inomhus en räckvidd av ca 25 m 
och utomhus ca 80 m. 
 
Vid uppkommande läckage reagerar en läckagedetektor, om den blir våt, och inkommande vatten 
stängs automatiskt av med hjälp av en elektrisk kulventil. Samtidigt som kulventilen stängs ljuder en 
larmsignal, vilken fortsätter att ljuda så länge detektorn befinner sig på vått underlag. Kulventilen kan 
öppnas/stängas med den trådlösa sändaren och vid strömavbrott kan kulventilen manövreras 
manuellt. 
 

Användande/Funktion: 
• När man lämnar huset/lägenheten/lokalen för kortare eller längre period bör man stänga av 

det inkommande vattnet och då trycker man på den trådlösa sändaren (3) på knappen, som är 
markerad med ett stängt lås. Kulventilen (1) stänger. När man återvänder till huset trycker 
man på knappen, som är markerad med ett öppet lås. Kulventilen (1) öppnar. Signalerna 
överförs trådlöst till relämottagaren (2) som manövrerar kulventilen. När kulventilen är öppen 
markeras detta genom att en röd lysdiod lyser på relämottagaren. 

 
• Ett valfritt antal läckagedetektorer (4) placeras på läckagekänsliga ställen t.ex. under disk-

bänksskåp, varmvattenberedare, diskmaskin, kylskåp, kaffemaskiner och i våtutrymmen. Om 
läckage uppstår när kulventilen är öppen och vattnet runt detektorn når en höjd av 1 mm 
stängs kulventilen automatiskt och ett larm ljuder. Larmet ljuder så länge som detektorn ligger 
kvar på vått underlag. Läckagedetektorn drivs av ett 9V batteri och när batteriet börjar bli 
svagt avges en signal. 

 

 
 

Följande ingår i grundpaketet: 
• 1 st motoriserad kulventil (1), FKLD20S; 
• 1 st relämottagare (2), FWRCS101; 
• 1 st trådlös sändare (3), FRC101; 
• 2 st läckagedetektor (4), FWDTR101, kopplad med vardera 1 trådlös sändare (5). 
 

Paketet kan kompletteras med valfritt antal trådlösa sändare (FRC101) och läckagedetektorer med 
trådlösa sändare (FWDTR101). 
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Den motorförsedda kulventilen FKLD20S, 220VAC, 1” alt. ¾” är mjuköppnande och 
mjukstängande, vilket innebär att det inte blir påfrestningar på rörsystemet och 
smällande ljud av vattenflödet när ventilen öppnar. Den del av kulventilen som är i 
kontakt med vatten är gjord i rostfritt material. 
 
Kulventilen ska monteras på inkommande vattenledning direkt efter vattenmätaren och 
ersätter manuell avstängningsanordning på fastighetssidan. Avstängningsventil före 
vattenmätaren tillhör kommunen. 
 
Kulventilen är försedd med manuell öppna/stäng funktion för manövrering vid eventuellt 
strömavbrott. Manuell öppning/stängning får endast göras om strömmen är bruten 
genom att tillhörande stickpropp är utdragen ur vägguttaget. 
 
Kulventilen är ansluten till relämottagaren vid leverans. 
 
Montering av kulventilen bör utföras av VVS-fackman. 

  
 

  
Relämottagare FWRCS101 

 

 
 

Relämottagare, FWRCS101, som manövrerar kulventilen i stäng-
/öppnaläge. Varje skyddspaket har egen styrsignal (1 miljon 
möjligheter), vilket innebär att risken för påverkan på andra 
system är minimal. 

Trådlös sändare, FRC101, som 
via radiosignal sänder instruktion 
stäng/öppna till relämottagaren. 

  
Specifikation 
     Trådlös relämottagare FWRCS101  

Driftspänning: 220VAC 
Frekvens: 433.92MHz±1MHz 
Känslighet reläfrekvens: -100dBm  
Säkring: ≤ 3A  
Modulering: ASK 
Omgivande temperatur: -20°C ~ +50°C 
Mått凬 L68xB48xH20mm 
Kommunikation: lärande kod 
Skyddsklass: IP54 

     
Öppning/Stängning av kulventil: 

Tryck på knappen markerad med ett låst lås på sändaren och relämottagaren stänger kulventilen 
och lysdioden LED1 på reläet slocknar. Vid tryckning på knappen med det öppna låset öppnar 
kulventilen och lysdioden LED1 tänds.  

 

Trådlös sändare FRC101  
Driftspänning: batteri 27A 12VDC 
Frekvens: 433.92MHz ±0.2MHz 
Sändningseffekt: ≤10mW  
Modulering: ASK 
Omgivande temperatur: -20°C ~ +50°C 
Fuktighet: <90% RH  
Kommunikation: lärande kod 

 

 
Sändare FRC101 
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       Relämottagare FWRCS101 

Metod för ihopkoppling av trådlös sändare FRC101 och relämottagare FWRCS101 
1. Tryck på “lärande knappen” på relämottagaren. Lysdiod LED2 lyser med fast sken; 
2. Håll den trådlösa sändaren nära relämottagaren och tryck på någon av knapparna. Lysdiod 

LED2 blinkar och slocknar, vilket bekräftar att sändare/mottagare har parats ihop; 
3. Om flera sändare ska användas upprepas proceduren; 
4. För ihopkoppling rekommenderas nödvändig kunskap och försiktighet när relämottagarens 

lock tas av. 
 
Borttagning av befintlig ihopkoppling 

• Genom att hålla “lärande knappen” på relämottagaren nedtryckt i ca 10 sekunder till dess 
lysdioden LED2 slocknar tas alla ihopkopplade sändare bort. För att ”lära” sändarna upprepas 
procedur enligt 1-3. 

   

 
Läckagedetektor FWDTR101 med trådlös sändare 

 
Läckagedetektor, FWDTR101, placeras på golv där det finns risk för utströmmande vatten. Detektorn 
är färdigkopplad med en trådlös sändare, vilken ska monteras på vägg. 
 
Läckagedetektorn FWDTR101 använder ett 9V batteri för strömförsörjningen. Läckagedetektorn 
utgörs av två komponenter, detektorn som känner av vatten och sändaren som sänder en signal till 
relämottagaren att stänga kulventilen. När detektorn aktiveras avges ett akustiskt larm, som fortsätter 
att ljuda så länge detektorn befinner sig på vått underlag. Detektorn använder vattnets konduktivitet 
som sin reaktionskälla. 

 
Sändare FRC101 

 
LED1 lyser – Kulventilen är 
öppen.  
 
”Lärande knappen” 
LED2 lyser - ihopkoppling 
pågår  
 
Mottagningsmodul 
Säkring  
 
Matning 220VAC 
 
Utsignal till kulventil 
G = grön ledning 
R = röd ledning 
S = svart ledning 
Inkommande ledning  

Sändare Läckagedetektor 
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För att öppna kulventilen används sändaren FRC101. 
 
    Specifikation: 
     Läckagedetektor med trådlös sändare FWDTR101 
     Arbetsström: 9VDC 
     Frekvens: 433MH+/-0.2MHz 
     Statisk ström: <5uA 
     Överföringsström: <30mA 
     Summertonens ström: <8mA 
     Ljudnivå på larm: 75db (3 m) 
     Sändareeffekt: <10mW  
     Modulering凬 ASK 
     Omgivande temperatur: -20°C ~ +50°C 
     Kommunikation: lärande kod 
     Sändarens mått: L76xB61xH28mm 
     Läckagedetektorns mått: L80xB30xH18mm 
     Låg volt indikering: när batteriet <7,3V avges en ljudsignal med ett “bi” varje 50sek. 

 
Före användning av läckagedetektor: 

• Tag bort den övre delen av sändarens hölje och anslut 9V batteriet till anslutningarna. 
Metod för ihopkoppling av trådlös läckagedetektor och relämottagare: 

• Tryck på “lärande knappen” på relämottagaren. Lysdiod LED2 lyser med fast sken. 
• Håll läckagedetektorn i handen, sätt en fuktad tumme på detektorns gröna undersida så att ett 

par kontaktpunkter täcks, håll detektorn nära relämottagaren. Lysdiod LED2 blinkar och 
slocknar, vilket bekräftar att sändare/mottagare har parats ihop. 

• Om flera detektorer ska användas upprepas proceduren; 
• Kontrollera att läckagedetektorn reagerar och stänger kulventilen genom att lägga den på en 

yta och häll ut lite vatten sidan om detektorn, så att vattnet har möjlighet att rinna in genom 
något av hålen på detektorns hölje. Larmet börja ljuda samtidigt som kulventilen stänger. För 
att få larmet att upphöra torkar man av den fuktiga ytan och rör detektorn fram och tillbaka, så 
att luften hjälper till att torka detektorn. 

 
  Sändaren ska placeras på väggen. 

 
  Efter test placeras läckagedetektorn med gröna sidan nedåt på yta där vatten kan läcka ut. 
 
Vid läckage 
När vattennivån är ca 1 mm och detektorns gröna yta blir våt sänds en 2 sek lång signal till relä-
mottagaren, som stänger kulventilen. Larmet ljuder 3 gånger “bi” och lysdioden på sändaren blinkar. 
Om detektorns gröna yta fortfarande är våt fortsätter larmet regelbundet att ljuda “bibibi” och lysdioden 
blinkar. Alarmet fortsätter att ljuda till dess detektorn är torr, varvid larmet upphör. För egenkontroll 
blinkar sändarens lysdiod varje 45 sek. 
   

  

FERMAWAY AB 
Box 79 Tel. :   +46 708 40 32 48 Bengt Alm 
SE-233 22 SVEDALA Mobil: +46 705 41 84 29 Kent Jacobsson 
  
 e-mail: bengt.alm@fermaway.com 
VAT.No.: SE556648441501             kent.jacobsson@fermaway.com 
  
 website: www.fermaway.com 
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WATERGUARD

AUTOMATISK VATTENSTOPPARE

Undvik fuktiga överraskningar

Waterguards vattenläckagesystem har utvecklats i Norge och är 
CE-märkt. Gemensamt för alla produkterna är att sensorledningen eller
trådlösa sensorer utplaceras i våtzoner i bostaden för övervakning av
dessa områden.

Vid eventuellt vattenläckage kommer sensorn omedelbart att registrera
detta och ge signal vidare till centralenheten och magnetventilen
stänger automatiskt av vattentillförseln till bostaden.

Waterguard har det största produktsortimentet inom läckagesäkring.
Vi har produkter som passar för alla bostadstyper samt kontor och
näringsbyggnader.

Antalet vattenskador i svenska hem till följd av läckage och
överbelastning ökar. Varje dag upplever över 200 svenska
hushåll den obehagliga överraskningen att få sitt hem över-
svämmat av vatten.

SMART BASIC

7 KANALER

SENSORLEDNING

    



WATERGUARD

SMART BASIC

Systembeskrivning

Centralenheten är vid leverans programme-
rad med egen ID-kod, själva monteringen
och drifttagningen av sändare bekskrivs
närmare i moteringsbeskrivningen

Centralenheten visar läckagelarm med lys-
dioder och kanalnummer i en tvåsiffrig 
LED-display, lydsignal/larm aktiveras också.
Batterifel hos sändarna visas också på
samma sätt.

Centralen kommunicerar med sändarna
trådlöst med RF (radiofrekvens). Räckvidden
för RF-signalerna är under gynnsamma 
förhållanden 2-300 m under fri sikt och 
50 m inomhus, men kan variera beroende
på en rad faktorer.

Centralen har ett gränssnitt som kan använ-
das för kommunikation med PC, modem,
GPS och GSM modem. Centralen kan också
ge signal vidare till larmutrustning via
inbyggt signalrelä.

Sändarna mäter eventuella läckage var
10 sekund med inbyggda avkännare, eller
med sensorledning ansluten till sändaren.

Sändarna är utrustade med inbyggd 
temperaturmätare och sänder ut signal 
trådlöst till centralen om gränsvärden 
på +3 till + 5gr. C uppnås.

Batteriets livslängd i sändaren beräknas till:
Upp till 3 år vid normal drift.
(3V  knappcellbatteri).

Waterguard Smart Basic trådlöst system består av: Centralenhet,
magnetventil, 1 st.sensorledning och 2 st. trådlösa sändare (Kan kommunicera med
upp till 89 sändare). Om en sändare ger signal om läckage, varskos centralenheten
och magnetventilen stänger automatiskt av vattentillförseln.

Waterguard Smart Basic
– principskiss montering

Waterguard registrerar snabbt en vattenläcka och magnetventilen stängs automatiskt.
Installationen ingår som premiereducerande åtgärd hos försäkringsbolagen.

Montering/utplacering trådlösa sändare:

Se principskiss.

Sändarkonsol fästs till underlag/vägg.
Sändaren placeras i konsolen ev. påmonterad
sensortip eller medföljande sensorledning
som dras fram till områden som ska överva-
kas!

      



WATERGUARD

SMART BASIC

Programmering trådlös sändare:
Håll knappen för programmering på
centralenheten intryckt tills lampan för
programmering lyser.

Kanalnummer 10 visas i displayen, tryck
dig fram till önskat kanalnummer med
korta tryckningar på knappen för
avst./kvitt.

Du måste aktivera sändaren genom att
trycka på det inbyggda tangentbordet i
sändaren (bredvid batteriet) 

Kommunikation mellan sändare och
centralenhet är i gång och sändaren
programmeras automatiskt med det
visade kanalnumret i centralenheten.

Programmeringslampan på centralen
slocknar därefter automatiskt.

Sändaren kan nu utplaceras på önskat
ställe.

Ingen sändare kommer att aktivera larm i
andra centraler än den de är konfigurerade
tillsammans med.

Kommunikationstest:
Vid kommunikationstest, tryck på 
knappen på centralenheten tills lampan
för kommunikationstestet lyser.

Tryck sedan på knapparna i sändaren,
(under locket vid batterier). röd lampa
lyser kort, sändare och central utväxlar
information.

Om signalen är ok, lyser den gröna
lampan i sändaren och sändarens kanal-
nummer visas i displayen på central-
enheten.

Om det inte är tillräcklig signal kommer
den gröna lampan i sändaren inte att
lysa. Displayen i centralen visar inte
något kanalnummer.

Stoppa kommunikationstestet med en
kort tryckning på progr./komm.test
knappen.

Igångsättning av centralenhet och sändare
Magnetventil:

Magnetventilen monteras in på kallvattenled-
ningen efter huvudstoppkranen.
Om brandslang monterats MÅSTE magnet-
ventil monteras in efter uttag för brandslang.
Magnetventilen kan monteras horisontellt
eller vertikalt, när ventilen monteras horison-
tellt får spolen aldrig hängas nedåt.
Magnetventilen måste monteras i rätt ström-
riktning markerad med pil på ventilen.
Magnetventilen måste monteras av godkänd
VVS-installatör.
Filter måste monteras in för magnetventil där
det är risk för smuts och större partiklar i
vattnet som kan lägga sig ventilhuset.

Sentralenhet:
Fäst centralenheten på vägg vid
magnetventil.
Anslut fabriksmonterad  kabel för
magnetventil.
Lägg sensorledningen på plats och klamra
fast den från centralen och fram till området
som ska övervakas.
Anslut sensorledningen till centralenheten i
utgång nr.1 och 2 under boxen.
Anslut stickkontakt 230 volt jordad stick-
kontakt. Dessutom kan 48 timmars över-
vakning av det dolda ledningsnätet anslutas
till systemet! OBS! 
Waterguards anordning måste testas 1-2
gånger om året!
Innan systemet återställs måste huvud-
stoppkranen stängas och därefter öppnas
igen efter återställning.
Systemet måste alltid testas efter montering!

Monteringsbeskrivning

Magnetventil och centralenhet

          



WATERGUARD

SMART BASIC

Anslutning på centralenhetens radklämma:
Trådlös sändare monterad med 
sensorledning:

Sändarkonsolen kan fästas lågt på vägg och
trådlös sensor placeras i konsolen.
Medföljande kort sensorledning (0,75m)
monteras i bakre delen av sändaren med
avisolerade och förtennade ändar.
Sensorledningen klamras fast/fästs och dras
ner till golvet. Ledningens ände delas upp
och avisoleras ca. 5mm i ledningens ände.
Ändarna tvinnas och böjs från varandra så
att de inte kommer i kontakt med varandra.
Sensorledningen (0,75m), kan göras kortare
om så önskas. Men sensorledning som är
ansluten till trådlös sensor ska vara max 1,0m

Trådlös sändare utan sensorledning:
Trådlös sändare kan användas utan ansluten
sensorledning.
Konsolen avlägsnas och sändaren monteras
direkt på underlaget/golvet som önskas över-
vakat. Sändaren bör fästas med två bitar
dubbelsidig tejp el.likn. så att den ligger rakt
på underlaget. Fäst dubbelsidig tejp ut mot
var ände under sändaren, det är viktigt att
sensorpunkterna inte övertäcks!
Trådlös sändare bör placeras på gynnsam
punkt beträffande övervakning och så att
den är åtkomlig när batteri ska bytas.

Trådlös sändare med Sensortip:
Sändarkonsolen fästs lågt på vägg och trådløs
sensor placeras i konsolen, så att sensortippen
berör underlaget som skall detekteras.
Sensorledning:

Sensorledning som levereras med produkt-
erna i 4m rulle är: avisolerad från 2 till 4 m,
det är då avisolerat för var 20. cm.
Utläggning av sensorledning bör fastställas
noggrant så att placeringen är gynnsam för
övervakning av vattenläckage och att normal
användning av vatteninstallationerna inte
påverkar systemet! 
Sensorledningen läggs ut med avisolerade
punkter vända ned mot underlaget och den
ska alltid läggas ut på de lägsta punkterna
och fästas ordentligt.
Placeringen av sensorledningen under
dörrtröskel i våtrum är lämpligt, samt under
sockel i köksbänk.
Sensorledning ansluten till centralenhet eller
1-kanaler kan beställas i längre längder om
standardlängden är för kort.
Om sensorledningen beställs i längre längder
än 4m. måste rörläggaren själv avisolera
ledningen där övervakingen ska ske.
Vid avisolering skär man bara av plasten ned
till kopparledningen på den ena sidan av
ledningen, detta görs enklast med tapetkniv.

Monteringsbeskrivning

Trådlös sändare och sensorledning

           



Monteringsbeskrivning
Medföljande Danfoss magnetventil ska monteras av godkänd VVS-installatör. Där jordad
stickkontakt 230V finns, kan strömtilförseln anslutas denna. Om stickkontakt inte finns
måste anslutningen utföras av godkänd elinstallatör.

Sensorledning eller trådlös sensor ska monteras så att ett eventuellt vattenläckage kan
upptäckas omedelbart. Filter måste monteras in för magnetventil där det är risk för smuts
och större partiklar i vattnet, som kan lägga sig i ventilhuset.

Avisolerad sensorpunkt monteras på den lägsta möjliga punkten. (se monteringsanvisningen).
Om anläggningen inte är monterad av godkänd installatör, gäller inte garantin!

1. Produkten har 5 års garanti från inköpsdatum.

2. Garantidokumentet gäller material- och funktionsfel.

3. Endast Waterguard orginaldelar får användas för att garantin ska gälla.

4. Säkerhetssystemet bör testas 1-2 gånger om året och vid eventuellt fel ska 
Waterguard AS varskos.

5. Waterguards ansvar för förlust eller skada begränsas dessutom enligt följande:
Installationen ersätter inte ägarens egen försäkring för skador orsakade av inbrott, brand,
åverkan, vattenskador, transport o.likn. WGs ansvar omfattar inte indirekta skador eller
följdskador.

6. Waterguard ansvarar inte för skada eller förlust till följd av teknisk svaghet hos 
säkerhetssystemet.

7. Kunden måste omgående och skriftligt anmäla inträffad skada eller förhållanden som kan
leda till ersättningskrav.

8. Ansvar som Waterguard kan påföras i enlighet med norsk lag, täcks av ansvars- och
garantiförsäkring.WGs ansvar begränsas till kr. 200 000 vid både person- och 
egendomsskada. Vid reklamation, kontakta närmaste återförsäljningsställe.

Garantidokument for WaterGuard AS
- Automatisk vattenstoppare

Magnetventilen monteras på kallvattensledningen
efter huvudstoppkranen.

Om brandslang monterats, MÅSTE magnetventil
monteras in efter uttag för brandslang.

Magnetventilen kan monteras horisontellt eller
vertikalt, när ventilen monteras horisontellt ska
spolen aldrig hängas nedåt.

Magnetventilen måste monteras i rätt strömrikt-
ning, markerad med pil på ventilen.

Magnetventilen ska monteras av godkänd VVS-
installatör.

Filter måste monteras in för magnetventil där det
är risk för smuts och större partiklar i vattnet, som
kan lägga sig i ventilhuset.

Centralenheten fästs till vägg vid magnetventil
Fabriksmonterad kabel för magnetventil ansluts.

Lägg sensorledningarna på plats och klamra fast
dem, från centralen och fram till de områden som
ska övervakas. (Dold anordning-dras i K-rör).

Varje sensorledning ska anslutas till både ingång
och utgång under centralenheten.
(se eget anslutningsschema - central)

De 7-läckagemätningsingångarna har kanalnr.
från 1-7 i displayen.

Stickkontakt ansluts 230V jordad stickkontakt.

WATERGUARD

7 KANALER

Waterguard 7 kanaler har sensorutgångar från centralenheten som ger
dig möjlighet att lägga ut sensorledningar till 7 ställen som du vill säkra mot vatten-
läckage. Den har också egen utgång som registrerar rumstemperatur, så att du även
har möjlighet att säkra områden där det är risk för frost. 7-kanaler levereras också
med inbyggt uttag för överföring till larmanordning.

Systemet (alla sensorledningar), måste
testas efter montering!

Systemet bör testas 1-2 gånger om året!

WaterGuard automatiska vattenstoppare är installerad:

POLISENR.: Datum:

KUND:

ADRESS:

MONTöR: Företag:Kl
ip

ps
 u

t o
ch

 s
ki

ck
as

 ti
ll

di
tt 

fo
rs

ik
rin

gs
bo

la
g

         



Kontrollera:

Fästning av sensor/sensorledningar 

Läckagetest av alla sensorpunkter 

Reset/återställ till drift

Namn:

Företag

Datum:

WaterGuard AS: Munkedamsveien 45 D, 0250 OSLO - Postadress: Postboks 1817 Vika, 0123 OSLO
Telefon: + 47 23 11 56 60 - Fax: +47 23 11 56 61 - Internet: www.waterguard.no

Bruksanvisning - Automatisk vattenstoppare
För att WATERGUARD ska fungera på bästa möjliga sätt, bör denna anvisning följas
så att ni är trygga mot vattenläckage.

1. Centralenheten lyser orange vid normala driftsförhållanden.

2. Om även den röda lampan lyser, har det förekommit vattenläckage eller aktive-
ring av sensorer (t ex.vid tvätt). Torka sensorn med en torr duk, kontrollera om
det är något fel med vattenrören och återställ/RESET därefter centralenheten.

3. Minst en gång om året måste alla sensorpunkter testas, använd lite vatten på en
duk, och WATERGUARD stänger vattentillförseln.

4. Vid test måste också centralenheten återställas/RESET.

Trådlös sensor nr: . . . . . . är utplacerad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådlös sensor nr: . . . . . . är utplacerad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådlös sensor nr: . . . . . . är utplacerad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådlös sensor nr: . . . . . . är utplacerad:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lycka till med er WATERGUARD.
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Presentation av kanske marknadens bästa vattenstoppsystem för … 

STYRD VATTENTILLFÖRSEL



 
Aqua 
     Xpress™ 

MED FOKUS PÅ 

SÄKERHET 

!   Det är alltid den svagaste länken i ditt system som 
brister!  

!   Om vi tillsammans bidrar till en tryggare 
vattentillförsel och har fokus på hur vi kan bidra till 
att minimera skador i fastigheten vinner vi alla på 
detta. 

!   Många små bidrag ger bättre: 
!   Säkerhet 

!   Ekonomi 

!   Miljö 

   

Hur kan vi tillsammans minimera alla vattenskador? 



Säkerhetssystem mot vattenläckage 

!   Marknadens enda system som kontrollerar vattentillförseln och minimerar 
vattenskador. En stängd vattenventil som endast öppnar när behov av vatten 
finns. Systemet övervakar hela fastighetens rörsystem samt vitvaror som 
nyttjar vatten. 

 
Aqua 
     Xpress™ 

MED FOKUS PÅ 

SÄKERHET 

STYRD VATTENTILLFÖRSEL



Vad gör systemet så unikt? 

!   Vattenintaget för vatten är normalt stängt 

!   Vattenintaget öppnar endast när behov av vatten 
finns. När behovet upphör stängs vattenintaget. 

!   När vattenintaget är stängt upprätthålls 
vattentrycket och övervakas konstant. Om ett 
läckage skulle uppstå hålls vattenintaget stängt 
och systemet larmar. Systemet hålls stängt tills 
orsaken är kontrollerad och att larmet återställs. 

!   Aqua Xpress™ 
! Systemet Detekterar 

! Systemet Förhindrar 

! Systemet Larmar  
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Övervakad öppning & kontroll ... 
!   Systemet är monterat 

1.  Scenario:  
Personen behöver vatten... 

2.  Personen går in i rummet och man blir 
detekterad av en sensor 

3.  Sensorn skickar en signal till 
centralenheten 

4.  Centralenheten ger signal till 
avstängningsventilen vid vattenintaget att 
öppna för vatten 

5.  Vattenlednigen i fastigheten får normalt 
vattentryck 

6.  Personen kan tappa vatten som vanligt 

7.  Personen lämnar rummet. 
Avstängningsventilen stängs då 
automatiskt och fastigheten är åter säker 
mot vattenläckage! 

STYRD VATTENTILLFÖRSEL
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Övervakad öppning & kontroll - ”VITVAROR”... 
!   Systemet är monterat 

1.  Scenario: Tvättmaskinen i 
tvättrummet behöver vatten... 

2.  Maskinen sätts på 

3.  Vitvaruindikatorn aktiveras och 
sänder en signal till centralenheten  

4.  Centralenheten ger signal till 
avstängningsventilen vid vattenintaget 
att öppna för vatten 

5.  Vattenlednigen i fastigheten får 
normalt vattentryck 

6.  Maskinen får nu vatten. 
Fuktindikatorn känner av under hela 
tiden om ett vattenläckage skulle 
uppstå i maskinen 

7.  Centralenheten stänger 
avstängningsventilen automatiskt 
efter 10 min när maskinen inte 
behöver mer vatten 
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Vilka produkter innefattar systemet? 

•  Produkterna som utgör systemet är väl utvalda kvalitetsprodukter där målet är 

att uppnå en så hög kontroll som möjligt av vattentillförseln i en fastighet.      

•  Systemet Aqua Xpress™ är samma system som försäkringsbolaget Terra 

Skadeforsikring i Norge marknadsför som TERRA VANNSTOPP. 

 
 
Xpress™ 

PRODUKTER 

Aqua 



Ventilen skall öppna och stänga 
vattentillförseln automatiskt 

!   Ventiltypen som används är pilot-/servostyrd. 
En mindre ventil öppnar för vattentryck internt i 
huvudventilen. 

!   Ventilen har 2 st avkännare för mätning av 
tryck i systemet. 

!   Ventilhuset är tillverkad i mässing och är 
godkänt för dricksvatten.  

!   Vi rekommenderar att man monterar ett finfilter 
före huvudventilen om det föreligger risk för 
större partiklar i dricksvattnet. 
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Centralen är “hjärnan” i själva systemet  
Systemet kommunicerar trådlöst (alt trådbundet) 

!   Centralen lagrar alla händelser, felmeddelande, larm samt tidpunkt för 
strömavbrott i en logg.  

!   Vid ett strömavbrott öppnar huvudventilen och trycksätter vattenledningen 
automatiskt.  

!   Aqua Xpress™-systemet går att ansluta till ett brandlarm, vid larm öppnar då 
huvudventilen och trycksätter vattenledningen automatiskt. 
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Aktivator är en maskinavkännare som 
skall skicka signaler och information till 

centralenheten. 

!   Vitvaruaktivatoren (VVA) skall detektera 
vattenbehov från vitvaran. Den pluggas in mellan 
strömuttaget och strömkontakten varifrån vitvaran 
får sin strömförsörjning. 

!   När strömförbrukningen till vitvarumaskinen ökar 
känner VVA av detta och skickar en signal till 
centralenheten. Huvudventilen öppnar tillförseln av 
vattnet. 

!   2 st fuktgivare ingår för att övervaka och indikera 
läckage under exempelvis maskinen och 
diskbänken. 

!   Om fuktgivaren indikerar fukt  bryter VVA 
strömmen till maskinen och stänger huvudventilen 
till vattentillförseln samt indikerar larm. 
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Fuktgivaren som skall detektera 
vattenläckage från själva 

vitvarumaskinen eller under 
diskbänken 

!   Fuktgivaren kan placeras under diskbänken 
och under vitvarumaskinen. Det är optimalt 
att den fästes på vitvaru-underlägget där 
vatten samlas om ett läckage uppstår.  

!  Givaren pluggas enkelt in i en av två 
ingångar i underkant av Vitvaruaktivatoren 
(VVA) 

!  Vid fuktdetektering stänger VVA 
strömförsörjningen till vitvarumaskinen. Direkt 
skickas ett larm till centralenheten och 
huvudventilen stänger vattentillförseln 
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Fuktgivare för översvämning  

!   Skall detektera och hindra en översvämning 
som är orsakad av vitvarumaskinen 

!   Fuktgivare för montering vid ett vattenavlopp 
från  tvätt- eller diskmaskinen. 

!   Givaren pluggas enkelt in i en av två 
ingångar i underkant av vitvaruaktivatoren 
(VVA) 

!   Vid fuktdetektering stänger VVA 
strömförsörjningen till vitvarumaskinen. Direkt 
skickas ett larm till centralenheten och 
huvudventilen stänger vattentillförseln 
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Detektorn känner av när en person vistas 
inom ett visst område som sedan skickar 

en signal till centralenheten 

!   Närvarovakten är anpassad för installation i 
våtutrymmen. Kan placeras i tak eller på vägg 
för att detektera en person i rummet. 

!   Sensorn reagerar på värme i rörelse.  

!   Som sensor kan den även användas i 
kombination med att styra belysning och/eller 
fläkt, larm etc. 

!    Detektorn finns i olika utförande 
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Reset 

Reset 

Utevatten 

Panel för att återställa ett larm eller 
för att aktivera vatten till ett 

vattenutkast på utsidan av huset 

!   Styrpanel är enkel och i användarvänligt 
utförande, placeras centralt i fastigheten. 

!   Knapp 1 ”Reset”, används för 
felmeddelande i huvudsystemet. När ett larm i 
huvudsystemet återställs lagras felstatusen i 
systemet, för att kunna läsas vid ett senare 
tillfälle.  

!   Knapp 2 ” Utevatten”, används för att öppna 
vattentillförseln till ett vattenutkast utomhus vid 
exempelvis bevattning eller liknande.  
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Extrautrustning för att öka 
användarvänligheten för vatten utomhus 

!   Styrpanelen förenklar fjärrstyrning av 
vattentillförseln till ett vattenutkast utvändigt 
eller likande. 

!   Panelen är strömlös när systemet har 
aktiverats att ingen är hemma i fastigheten. 

!   Panelen är tillverkad med en hög 
tätklassificering (IP66) och är godkänd för att 
sitta utvändigt. 
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Installation av systemet... 

!   För att uppnå hög driftsäkerhet över en lång tid installeras AquaXpress™, via 
kabelkablage eller en väletablerad teknik för trådlös radioförbindelse. 

!   Systeminstallationen kan anslutas till brand- & inbrottslarmet. 

 
Xpress™ 

PRODUKT- 

MONTERING 

Aqua 
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Vattenutkast, 
utomhus 

Vitvara 
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Aqua Xpress™ – För din egen säkerhet... 

 

... Förebyggande skall löna sig! 

EnöQue Svenska AB  Stockholm   +46 8 22 01 31     peter@enoque.se 
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