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Poistaa kaikki huolet
vesivahingoista
Leakomatic vesivuotovahti suojaa kiinteistöä vuorokauden ympäri vesivahingoilta
havaitsemalla vuodot vesijohdoissa, niin suuret vesivirtaukset kuin pienet tippa- ja
piilovuodot. Leakomatic tuottaa myös jatkuvasti ajantasaista tietoa kiinteistön
vesijohtojärjestelmän tilasta sekä helpottaa kiinteistön mahdollisten korjaustöiden
optimaalista suunnittelua. Lisäksi Leakomatic auttaa vähentämään kiinteistön
vedenkulutusta havaitsemalla esimerkiksi vuotavat hanat ja wc-istuimet.

Leakomatic M4i
Leakomatic M4i on markkinoiden tarkin ja monipuolisin vesivuotovahti
omakotitaloihin- ja vapaa-ajanasuntoihin.

Leakomatic M4i:n venttiiliyksikkö asennetaan putkistoon mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa, yleensä heti vesimittarin jälkeen jolloin se valvoo koko
putkistoa kaikkiin vesipisteisiin saakka. Laite varoittaa havaittuaan jo pienen,
teelusikallista vastaavan vuodon (6 ml) ja sulkee tarvittaessa vedentulon.
Leakomatic M4i:n tekniikka perustuu kolmeen jatkuvatoimiseen vuototestiin, jotka
havaitsevat ja ennaltaehkäisevät niin isoimpia virtausvuotoja kuin pienempiä tihku- ja
piilovuotoja. Toiminnot ovat automaattiset eikä laitetta tarvitse tarkkailla erikseen.
Vuodon sattuessa laitteen näyttö ilmoittaa vuodon ajankohdan, sen laajuuden ja
helpottaa vianmääritystä. Näytön avulla Leakomatic M4i:n voi asettaa Kotona- tai
Poissa-tilaan ja lisäksi halutessaan ohjelmoida helposti lukuisia omia asetuksia.
Järjestelmässä on myös Ohitus-tila, joka kytkee pois hälytys- ja katkaisutoiminnot
tietyksi ajaksi, esimerkiksi nurmikon kastelua varten. Laitteen ohjaaminen onnistuu
näyttöyksiköllä, ilmaisella sovelluksella ja erillisen järjestelmän kautta.
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Leakomatic M4i-malliin voidaan myös liittää paine- ja lämpötila-antureita valvomaan
esimerkiksi pattereita, lattialämmitystä ja muita suljettuja kiertoja.

Leakomatic M4i pähkinäkuoressa:







Ympärivuorokautinen vuodonvalvonta kolmen erillisen vuototestin avulla
Markkinoiden tarkin anturi- havaitsee vuodon joka vastaa ainoastaan
teelusikallista (6 ml) puolessa tunnissa
Havaitsee, varoittaa ja katkaisee tarvittaessa vedentulon vuodon sattuessa
Ohjaus paikallisesti, etänä tai erillisen järjestelmän kautta
Vaatii toimiakseen ainoastaan sähköä, Leakomatic Cloud lisäksi yhteyden
paikalliseen wifi-verkkoon
Laajennettavissa suljettujen kiertojen ja lämpötilan valvonnalla.
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Leakomatic Pro 1
Leakomatic Pro 1 mahdollistaa koko kiinteistön vedenhallinnan vuotojen
ehkäisemisestä vedenkulutuksen seurantaan ja laskuttamiseen yhdellä ratkaisulla.
Leakomatic Pro 1 soveltuu suurempiin kiinteistöihin, erityisesti seuraaviin:





Asunto-osakeyhtiöt ja asumisoikeusyhdistykset
Kunnalliset kiinteistöt, esim. koulut, päiväkodit ja vanhainkodit
Rivi- ja kerrostalot
Liike- ja teollisuuskiinteistöt

Pro1-sarjan on saatavilla seuraavat venttiilikoot: DN20, DN25, DN32, DN40 ja DN50.

Miten Leakomatic Pro 1 suojaa kiinteistön?
Leakomatic suojaa kiinteistöä vesivahingoilta havaitsemalla vuodot vesijohdoissa,
niin suuret vesivirtaukset kuin pienet tippavuodot. Leakomatic Pro 1 tuottaa myös
ajantasaista tietoa kiinteistön vesijohtojärjestelmän tilasta sekä helpottaa kiinteistön
mahdollisten korjaustöiden optimaalista suunnittelua. Lisäksi järjestelmä auttaa
vähentämään kiinteistön vedenkulutusta havaitsemalla esimerkiksi vuotavat hanat ja
wc-istuimet.
Lisätoimintoina saatavilla myös suljettujen kiertojen valvonta,
pakkasvahti/ylilämpötilan valvonta ja vedenkulutuksen mittaaminen ja seuranta.

Tämän ansiosta kiinteistössä on:







Vähemmän ja mittavuudeltaan pienempiä vesivahinkoja
Alhaisemmat korjauskustannukset
Alhaisemmat päivystyskustannukset
Ennaltaehkäisevän ja jatkuvan valvonnan avulla voidaan välttyä kiinteistöjen
kalliilta ja hankalilta tyhjentämisiltä sekä asukkaiden ja käyttäjien
väliaikaissiirroilta mahdollisten korjaustöiden aikana
Mahdollisuus ajantasaiseen vesivirtojen ja energian mittaukseen, saatavilla
myös laskutustiedot/palvelut.

5

Leakomatic Cloud
Leakomatic Cloud on pilvipalvelupohjainen ohjausjärjestelmä Leakomatic M4i ja
Pro 1-sarjan vesivuotovahdeille. Ohjelma toimii kaikilla selaimilla ja on saatavilla
iOS ja Android mobiililaitteisiin.

Ominaisuudet







Käyttötilojen ohjaus (Kotona/Poissa/Ohitus)
Hälytysviestit yhdelle tai useammalle vastaanottajalle
Hälytysten kuittaaminen
Tilastot kiinteistön vedenkäytöstä ja vuototestien reagoinnista
Asetus- ja ylläpitovalikot
Automaattiset päivitykset
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Lisävarusteet
Jokainen Leakomatic vesivuotovahti on ns. avoin järjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä,
että vesivuotovahdit voidaan mm. liittää ja ohjata ulkopuolisesta murtohälytin- tai
taloautomaatiojärjestelmästä ja näihin voidaan myös liittää lisäantureita esim.
suljettujen kiertojen valvontaan.





Paineanturi MBS 1900 suljetuille kierroille
Lämpötila-anturi MBT 3560
Välirele mm. Verisure/Sector Alarm hälytyslaitteistojen liittämista varten
(vaati älypistorasian).
Langaton kosteusanturi (hälyttää ja katkaisee vedentulon havaittuaan
kosteutta)

