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Automatisk vandalarm:
Flere beboere har været plaget af brud på skjulte rør. Det er både dyrt og
ubehageligt og en årsag til at forsikringsselskaberne har focus på netop det
problem i vores bebyggelse. Det er ikke selve utætheden, men følgeskaderne
af det udtrængende vand, der er så bekostelig.
Det kan undgås ved at montere en vandalarm direkte på det indkommende
vandrør lige efter vandmåleren. Den vil automatisk lukker for vandet hvis der
er et uønsket vandforbrug. Vandalarmen er meget simpel og samtidig meget
følsom. Den lukker efter en forudindstillet periode, hvis der har været et
konstant vandforbrug, stort eller lille. Jeg har haft en monteret i et årstid nu,
og den virker efter hensigten. D.v.s. at man glemmer at den er der, men at
man en sjælden gang må ned og trykke på knappen (i bryggerset) hvis en
hane har stået og dryppet eller et toilet løber.
Selve måleren koster p.t. ca. 2.700 kr. og dertil kommer udgift til en VVS'er
for installation. Det kan variere. Og evt. en elektriker til strømmen. Er 12v
men kræver 220v stikkontakt. Og måske udgift til pakninger i vandhaner og
toiletter som man ikke troede dryppede eller løb.
Jeg har læst at et toilet der løber, så man ikke kan se det, kan koste 1.000 kr.
i vand om året eller mere. Så alene der er der penge at spare. Prøv at Google
emnet.
Vandforbruget kan aflæses selvom lasersensoren er monteret.
Flere forsikringsselskaber tilbyder rabat ved montering af en sådan alarm.
På 'danskvandalarm.dk' står: 'Codan giver rabat hvis man får monteret en
vandalarm der automatisk lukker for vandet.'
Lasersensor der registrerer selv den
mindste bevægelse på vandmåleren.

Manuel ventil (påkrævet af vandværket)

Elektrisk kugleventil der lukker for
vandet ved uønsket forbrug
Mere kan ses på Dansk Vandalarms hjemmeside:
www.danskvandalarm.dk
Hvor der også kan søges montør:
https://www.danskvandalarm.dk/VVS--samarbejdspartnere

