VARJE DAG INTRÄFFAR

HUNDRATALS
FALL AV
VATTENSKADOR

FÅ TRYGGHET

MED VÅR NYA PRODUKT!
Nu kan du sova gott! Vattenfelsbrytaren från Veimart arbetar
konstant och förhindrar vanliga vattenskador i bostadsvattenledningar. När installationen är klar behöver du inte göra någonting!

www.veimart.se
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EN PATENTERAD

INNOVATION
Det är viktigt att skydda ditt hem från vattenskador. Det är det Veimart är till för.
Veimart-systemet förhindrar vattenskador från vattenledningarna på ett snillrikt enkelt
och säkert sätt: det ser till att huvudventilen är stängd när vattnet inte används.

BEKYMMERSLÖST
Vattensäkringen är ständigt påslagen när
Veimart-systemet har installerats. Det blir
inte enklare än så!

TILLFÖRLITLIGT
Veimart-systemet upptäcker även
de allra minsta läckorna. En droppe
per några få minuter räcker för att
vattenfelsbrytaren ska aktiveras.

ENKELT ATT INSTALLERA
OCH ANVÄNDA
Allt du behöver är ett vägguttag och ett
utrymme på 160 mm vid rörledningarna
för att Veimart-enheten ska kunna
användas. Strömkopplingarna görs med
stickkontakter. Det behövs ingen tjock
handbok. Enheten arbetar konstant!

TILLVERKAT I
FINLAND

SÄKERT
När du aktiverar bortaläget förblir ventilen
stängd. Du behöver aldrig mer oroa dig
när du är på semester.

KOSTNADSEFFEKTIVT
Veimart-systemet innebär en mycket liten
investering i förhållande till riskerna med
vattenläckor. Veimart-systemet ser dessutom
till att du sparar så mycket vatten som möjligt
genom möjligheten att ställa in maximal
flödestid till exempelvis 5 minuter.
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OBS! Kom ihåg att du kan göra skatteavdrag
för hushållsutgifter (i Finland)!

VEIMART FÖRHINDRAR

RÖRFOGSLÄCKOR

DROPPLÄCKOR

LÄCKANDE
KRANAR

AVVIKANDE
LÄCKANDE
VATTEN- TOALETTSTOLAR
FÖRBRUKNING

SUPER-

ENKELT ATT ANVÄNDA
Test

Tidsförlängning

Du kan utföra ett
läckagetest genom att
trycka på testknappen.

Utökar den längsta
tillåtna tiden med
vattenflöde med
0–4 timmar. Detta
är behändigt när du
exempelvis vattnar
gräsmattan.

Borta

Kvittens
Kvittensknapp för larm
och tidsvarningar. Du kan
välja till en trådbunden
fjärrkvittensknapp
(tillbehör).

Stoppar vattenflödet
i alla situationer. En
extern borta-brytare kan
placeras, t.ex. vid in/
utgång till huset.

Längsta tillåtna tid
Den längsta tillåtna tiden med kontinuerligt vattenflöde
(5–25 minuter). Om tiden överskrids stängs vattnet av och
larmet måste bekräftas.

HUR FUNGERAR VEIMART-SYSTEMET?

Flödessensor

Magnetventil

Expansionstank

Reagerar omedelbart
på en öppen kran och
skickar ett kommando till
magnetventilen.

Ser till att huvudvattenledningen
är stängd när vattnet inte
används. Om ett larm utlöses
öppnas inte ventilen igen förrän
larmet har bekräftats.

Tanken innehåller 1,6 dl vatten
som avleds om en läcka uppstår.
Om detta händer öppnas inte
magnetventilen igen förrän du
trycker på kvittensknappen.

OM VEIMART
Alla har vi någon gång hört skräckhistorier om vattenskador i hemmet. Skadorna kan
leda till hälsoproblem och plötsliga allergier. De medför även ruttnade golv och mögliga
väggar. Och till råga på allt oroar man sig över vem som måste betala för skadorna.
Med flera decennier lång erfarenhet inom byggserviceteknikbranschen är Veijo
Laurila väl medveten om de här problemen. Med Veijos idéer och erfarenhet som
grundpelare skapades driftprinciperna hos Veimart-systemet, som han sedan
presenterade för Martti Jokelainen. Jokelainen, med sin mångåriga erfarenhet
inom produktutveckling och företagsförvaltning, såg de vanliga utmaningarna:
produkten behövde vara felsäker, ha enkla funktioner och vara prisvärd
att både köpa och använda. Veimarts målsättning var att ge sina kunder
trygghet och sinnesro. Kunderna ska inte längre behöva oroa sig för dolda
läckor som kan förstöra både hem och hälsa. Målet var att ta fram den
allra bästa produkten – en produkt att vara stolt över. Det var så Veimart
föddes.

VEIMART

10 ANLEDNINGAR ATT SKAFFA
ETT VEIMART-SYSTEM
1

FÖRHINDRAR DE VANLIGASTE TYPERNA AV
VATTENSKADOR SOM ORSAKAS AV LÄCKOR

6

REDUCERAR SKADOR SOM ORSAKAS AV
VATTENSLAG I RÖREN

2

UPPTÄCKER AVVIKANDE VATTENFÖRBRUKNING

7

ENKELT ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA

3

UPPTÄCKER LÄCKANDE TOALETTSTOLAR

8

KAN ANSLUTAS TILL DITT
HEMAUTOMATISERINGSSYSTEM

4

BORTAFUNKTIONEN FÖRHINDRAR
VATTENSKADOR I ALLA SITUATIONER

9

EXTRAFUNKTIONER ÖVERVAKAR
ÄVEN YTFUKT

5

GER DIG TRYGGHET OCH SINNESRO
– SYSTEMET ÄR ALLTID AKTIVT

10

MINSKAR ONÖDIG ANVÄNDNING
AV VATTEN

NLAND

KNING FRÅN FI

EXEMPELBERÄ

3

SPARA VATTEN
MED VEIMART!
FÖRE
EFTER

3

PERSONER I
FAMILJEN

15 min./dusch

200 m3/år

7,5 min./dusch

100 m3/år

=

DUSCHNINGAR
VARJE DAG

600 PER ÅR!

EURO I BESPARINGAR

SPECIFIKATIONER
VM-10 BASPAKET

TILLBEHÖR

KVITTENS

BORTA

HEMMA

VMSW-S
(ytmonterad)

VATTENFELSBRYTARE
Produktkod, VVS-nr (FIN)
Godkännanden

VM-10, 4579650
CE EN-55022, LVD

VATTENFELSBRYTARENS HUVUDENHET
Material
Utrymme som krävs
för installation
Ingångsterminal
Utgångsterminal
Vikt
Mått

2m

Mässing som motstår avzinkning 		
(CB772S)
160 mm
3/4”, hangängad, tätning med jämn yta
tryckkoppling på 22 mm
2,75 kg
240 x 200 x 115 (med isoleringsskydd),
installationsriktning kan väljas fritt

VMLS-10

LÄS
MER:.se

rt
veima

VMEX-10

TILLBEHÖR
Produktkod
VVS-nummer (FIN)
Förlängningskabel till styrenheten 5 m VMC-5			4579654
Förlängningskabel till styrenheten 10 m VMC-10 		
4579651
Förlängningskabel till styrenheten 20 m VMC-20		
4579655
Förlängningsenhet
VMEX-10		 4579652
Tejpsensor
VMLS-10		 4579653
Brytare (ytmonterad)
VMSW-S		 4579656
Vattenmätarkoppling
VM-3/4UKx1SK		
4481165
(inkl. envägsventil)
Tillverkningsland
Garanti

Finland
2 år
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Anslutningskabel

130 x 90 x 38
24 VDC
(Nättadapter med sladd på 2 m)
2 m, stickkontakt

Visuad032018

STYRENHET
Bredd x höjd x djup
Driftspänning

