
SLIK SIKRER DU BOLIGEN 
DIN MOT VANNLEKKASJE

INNTIL 30% RABATT  PÅ BOLIG- FORSIKRINGEN!

Hver dag opplever over 300 boligeiere å få hjemmet oversvømt av vann. Ved å installere 
Waterguard lekkasjesikring er du effektivt beskyttet mot vannskader. Samtidig får du opptil 
30% rabatt på boligforsikringen, fordi Waterguard er FG-godkjent.



Dersom du kun har behov for å 
overvåke spesielt utsatte områder 
i boligen, er punktovervåking et 
godt alternativ.

Aktuelle områder er typisk 
kjøkkengulv ved oppvaskmaskin, 
området rundt vanntilkoblede 
kjøleskap med isbitfunksjon eller 
vanntilkoblede kaffemaskiner. 

Waterguard Adapter er tilpasset 
disse behovene. Her får du en 
enkel løsning med stoppeventil og 
styringsenhet med lekkasjesensor. 
Styringsenheten monteres i 
nærheten av det området du 
ønsker å overvåke, og ved en evt. 
lekkasje vil sensorene registrere 
dette og sørge for at ventilen 
stenger hovedvannet. 

BESKRIVELSE

PUNKTOVERVÅKING AV 
ENKELTOMRÅDER

NY OG 
SMARTERE 

SPLITTKABEL



Med Waterguard Smart Stop får du 
full overvåking av alle potensielle 
lekkasje områder i hele boligen, 
både i rom med og uten sluk. 

En sentral kommuniserer med de 
trådløse sensorene, og dersom det 
oppstår en lekkasje vil hovedvannet 
automatisk bli stengt. Du kan også 
selv stenge vannet med et enkelt 
tastetrykk når du forlater huset.

KOMPLETT OVER VÅKING 
AV HELE BOLIGEN

BESKRIVELSE

NYTT 
BETJENINGS

PANEL
(Kommer snart)

System som er skreddersydd for 
det nye Uponor Tappevannssystem 
PPM. Med vannstoppen integrert i 
tappevannsystemet imøtekommes 
kravet i ihht TEK 10, hvor det er 
påkrevd lekkasjestopper i alle 
nyinstallasjoner.

BESKRIVELSE

UPONOR WATERGUARD



WATERGUARD ER MARKEDETS LEDENDE PÅ LEKKASJESIKRING 
Automatiske vannstoppere fra Waterguard er utviklet i Norge, i tett samarbeid med VVS-
bransjens spesialister. Dermed har rørleggere fått et produkt som er enkelt å montere - 
samtidig som det er lett å bruke for deg som er boligeier. Produktene har teknisk godkjenning 
fra SINTEF og har FG-godkjenning fra  Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd.

Waterguard har et bredt produktsortiment innen lekkasjesikring. Det finnes produkter for ulike 
boligtyper, hytter, samt for kontor og næringsbygg.

På våre nettsider kan du finne din nærmeste 
rørlegger som kan Waterguard:
waterguard.no/finnrorlegger


