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Oplossingen voor waterdetectie
4 Voorkom grote waterlekkages
4 Voorkom omvangrijke waterschades
4 Voorkom veel onnodige ergernis
4 Voorkom hoge waterrekeningen

Waterdetectiesystemen voor woningen en utiliteit...

Voorkom waterlekkage, gevolgschade,
dure reparaties en onnodige ergernis.
Kies daarom voor de betrouwbare
waterdetectie-systemen van Voltanova.

Wat is waterdetectie?
Waterlekkage kan veel schade veroorzaken aan
gebouwen, installaties, voorraden, meubilair en
inventaris. Daarom is het van belang een mogelijk waterprobleem zo snel mogelijk op te sporen.
Waterdetectie signaleert water op plaatsen waar
dat absoluut niet mag voorkomen.
Voorbeelden van lekkage
Op plaatsen met waterverbruikende apparatuur
is de kans op waterlekkage het grootst. Denk aan
CV-ketels, boilers, koffiemachines, wasmachines
en vaatwassers. Waterdetectie is ook aan te
raden voor technische ruimtes, klimaat- en aircoinstallaties. Voor vrijwel iedere ruimte en toepassing heeft Voltanova een oplossing: woningen,
appartementen, winkels, horeca, magazijnen,
kantoren, etcetera.
Wat doet waterdetectie?
Een waterdetector beschermt het gebouw 24 uur
per dag tegen leidingbreuk en lekkage van
waterverbruikende apparatuur. De detector
produceert een alarmtoon zodra deze water
signaleert. Hierdoor kan de gebruiker in een
vroeg stadium maatregelen nemen.

Automatisch stopzetten van de watertoevoer is
vaak de beste oplossing om schade tot het minimum te beperken.
Assortiment waterdetectie
Voor het beschermen van waterverbruikende
installaties in woningen en kleine utiliteit zijn
er diverse mogelijkheden. Het assortiment loopt
van een signalering met pieptoon tot de intelligente Hydra-Pipe die de watertoevoer afsluit,
zodra deze afwijkingen in het waterverbruik
signaleert.
Waterdetectiesystemen met afsluiter zijn leverbaar voor 1/2” tot 1” leidingen.

Uw leverancier
Voltanova bv, opgericht in 1998, is importeur
en leverancier van producten en systemen voor
installaties in en rond gebouwen.
Producten van Voltanova dragen bij aan energiebesparing, comfort voor gebruikers en waardeverhoging van technische installaties.

Voorkom waterlekkage, waterschades en hoge waterrekeningen

Waterdetect

Osmo-Guard

- Waterdetectie op 1 plaats
- Signalering door alarmtoon

- Waterdetectie op 1 plaats
- Signalering door alarmtoon
- Sluit watertoevoer af

* Plaatsing bij toestellen die lekkage
kunnen veroorzaken
* Bestaat uit 1 zelfstandige sensor
* Geeft max. 75 uur lang alarmtoon
* Werkt op batterij

Hydra-Guard

* Plaatsing in toevoerleidingen van toestellen
die lekkage kunnen veroorzaken
* Uitgerust met 1 bedrade sensor
* Gemotoriseerde 1/2” kogelafsluiter
* Werkt op batterij

- Waterdetectie op 1 plaats
- Signalering door alarmtoon
- Sluit (hoofd) waterleiding af
*
*
*
*
*
*

Plaatsing op (hoofd) waterleidingen
Uitgerust met 1 bedrade sensor
Gemotoriseerde 1” kogelafsluiter
Werkt op netspanning
Bevat batterij voor noodstroom
Automatische dagelijkse test van de
kogelafsluiter

✹
NIE

Hydravert

Hydra-Pipe

-

Waterdetectie op 6 verschillende plaatsen
Bewaking met een centrale controle-unit
Signalering door alarmtoon
Sluit hoofdwaterleiding af

-
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Plaatsing op de hoofdwaterleiding
Uitgerust met 6 draadloze sensoren
Gemotoriseerde 1” kogelafsluiter
Werkt op netspanning
Bevat batterij voor noodstroom
Sensoren met eigen batterij
Controle-unit met LCD scherm
Automatische dagelijkse test van de
kogelafsluiter

* Plaatsing op hoofdwaterleiding
* Beschermt het gehele gebouw tegen
lekkage en afwijkend waterverbruik
* Gemotoriseerde 1” kogelafsluiter
* Werkt op netspanning
* Accupack voor noodstroom
* Grafisch LCD scherm
* Automatische dagelijkse test van de
kogelafsluiter
* Intelligent systeem met slimme meter
* Eenvoudig programmeerbaar
* Milieuvriendelijk
* Vakantiemodus
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Monitoring van het totale waterverbruik
Voorkomt sluipwaterlekkage
Signalering door alarmtoon
Sluit hoofdwaterleiding af
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