
Tollco Läckagebrytare 
WaterFuse Utrustning

Skyddar 
kontoret 

från vatten-
skada.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. 
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

•  Larmet eller fastighets - 
styrningen kan styra vatten  
av och på.

•  Givare som känner av vatten- 
läcka och stänger av omedelbart.

•  Timer så att vattnet stängs  
av automatiskt på kvällar och helger.

TRE HUVUDFUNKTIONER:

•  Timer för högre säkerhet.

•  Motordrivna kulventiler för driftsäkerheten.

•  Upptäcker, stänger av och larmar vid läckage.

SÅ SMIDIGT FUNGERAR DET

Tollco Läckagebrytare WaterFuse Utrustning skyddar kontoret från vattenskador. 
Motorventilen monteras innan slangen till utrustningen som ska övervakas. En vat
tensensor placeras under utrustningen och den stänger av vattnet automatiskt vid 
vattenläcka. Genom att trycka ON på styrenheten startar en timer som automatiskt 
stänger av vattnet 12 timmar senare. Vill man att vattnet ska vara på konstant finns 
sådan funktion också som ställs in vid installation. Du styr då vattnet manuellt på/av 
och vattensensorn övervakar hela tiden vattnet är på. Läckagebrytaren kan även 
styras med larm eller fastighetsstyrsystem.

TRYGGA FÖRDELAR

WaterFuse Läckagebrytare är enkla och trygga system som minskar risken för vat
tenskador i villor, lägenheter, kontor, offentliga miljöer och vid enstaka utrustningar.

UPPSKATTAS AV FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vattenskador innebär stora kostnader för försäkringsbolagen. Många stödjer därför 
installationen av våra vattenbrytare/vattenfelsbrytare. Kolla med ditt försäkrings
bolag om vilka krav dom har och hur du kan få en lägre premie.
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SCANNA KOD FÖR MER 
INFO OM PRODUKTEN.

Produkt RSK Art nr 
Läckagebrytare WaterFuse Utrustning 561 98 84  VFB300DN15 
Läckagebrytare WaterFuse Utrustning 561 98 30  VFB300DN20

Extra enheter RSK Art nr
Vattensensor bomull 521 65 82  2230011 
Vattensensor tape 521 66 12  2230022
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Tillverkat i Sverige. Rekommenderas av försäkringsbolag.
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