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VATTENSÄKERT! 
TECEguard  vattenfelsbrytare 



UNDVIK ONÖDIGA LÄCKAGE
Att råka ut för en dold vattenskada är alla bostadsägares 
värsta farhåga. Med TECEguards kompletta sortiment 
 slipper du oroa dig för att förödande vattenläckor uppstår. 
Med våra lättanvända och trygga vattenfelsbrytare stänger 
du enkelt av vattnet, både i förebyggande syfte och vid en 
akut läcka.
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TECE vattenfelsbrytare 
1 TECEguard Plug-in läckagebrytare, enkel  
2 TECEguard Plug-in läckagebrytare, dubbel 
3 TECEguard Villa vattenfelsbrytare  
4 TECEguard Lägenhet vattenfelsbrytare



När är en vattenfelsbrytare 
användbar?

• På kontor för att skydda mot vattenskador från kaffe-
maskiner eller andra vattenanslutna utrustningar. En 
vattenläcka från en kaffemaskin kan snabbt orsaka en stor 
vattenskada och ofta även på våningen under. Använd 
TECEguard Plug-in.

• Våra villor fylls mer och mer av vattenanslutna produkter. 
Placera vattensensorer under utrustningarna som vid ev. 
läckage larmar och stänger av hela vattensystemet. Ett 
 automatisk trycktest av ledningssystemet utförs regel-
bundet och hittar dolda läckage ner mot 5 ml/h. Är ingen 
hemma är det enkelt att stänga av vattnet med TECEguard 
Villa.

• I lägenheter är risken för vattenläckage från lednings-
system koncentrerad till köket. Använd vårt system 
 TECEguard Lägenhet för att skydda dig.

TECEguard Plug-in läckagebrytare 
TECEguard Plug-in är en lättinstallerad läckagebrytare 
som stänger av vattnet och larmar med tydlig pipsignal 
vid läcka. TECEguard har motorventiler som monteras på 
vatten ledningen till maskinen som ska övervakas. Den med-
följande vattensensorn placeras under maskinen.

• Vid läcka bryts vatten- och strömtillförsel till maskinen.
• Vattensensor placeras under maskinen som övervakas.
• Monteras direkt i vägguttaget.
• Motorventil för ”driftsäkerhet”.

Produktegenskaper
• Stänger av vattnet när ingen är på plats – 

automatiskt, via larm eller knapptryck. 
• Upptäcker, larmar och stänger av vattnet 

om läckage upptäcks under t.ex. disk-
maskin.

• Trycktestar automatiskt vatten installation 
efter små droppläckage och kan 
 identifiera läckor från 5 ml/h.

• Alla olika delar kommunicerar trådlöst och 
kan snabbt och enkelt installeras av en 
VVS-installatör.
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System Utförande Artikelnr

TECEguard Plug-in läckagebrytare
Läckagebrytare med vattensensor 
som känner av vattenläcka och 
 stänger av vatten och el vid  eventuellt 
läckage. Levereras med en (enkel) 
eller två (dubbel)  motorventiler, 
 styrenhet och vattensensor. 

Enkel: G15 inv/inv 
Enkel: G20 inv/inv

Dubbel: G15 inv/inv
Dubbel: G20 inv/inv

5216600 
5216602 

5216601
5216603

TECEguard Villa vattenfelsbrytare 
Vattenfelsbrytare med centralenhet 
och motorventil. Centralenheten drivs 
av en medlevererad 12V DC-adapter. 
När vattnet är avstängt utförs en auto-
matisk läckagekontroll. Vattendetektor 
beställs separat (5216605).

G20 inv/inv 5216597 

TECEguard Lägenhet 
 vattenfels brytare  
Vattendetektorn upptäcker,  stänger av 
och larmar om den märker en läcka 
t.ex. under diskbänken.  Levereras 
med 2 st motorventiler samt styrenhet 
med vattensensor. Kan  kompletteras 
med ytterligare vatten sensorer 
(5216605).

G15 inv/inv
G20 inv/inv 

5216598
5216599 

TECEguard fjärrenhet
Fjärrstyr motorventilen som stänger 
av vattnet. Placeras med fördel vid 
ytterdörr. Tillval till TECEguard Villla/
Lägenhet.

Batteridrift 2 x AA 5216604

TECEguard vattendetektor trådlös
För komplettering av grundpaket Villa 
och Lägenhet. Levereras med 3 st 
vattensensorer. 

Batteridrift 2 X AA 5216605

TECE Sverige AB
+46 10 200 81 40
order@tece.se
www.tece.se

För mer information, besök www.tece.se


