Leakomatics prisbelönta vattenfelsbrytare finns nu även tillgänglig i Pro-version
anpassad för oﬀentliga byggnader samt för aﬀärs- och industrifastigheter
Leakomatics vattenfelsbrytare upptäcker vattenläckage i rören och förhindrar omfattande vattenskador. Med
installerad Leakomatic Pro1 får man även information om husets vattenledningssystem är tätt och kan därmed
optimalt planera eventuella renoveringsbehov. Leakomatics vattenfelsbrytare kan även minska vattenförbrukningen i
fastigheterna till exempel genom att upptäcka läckande kranar och toalettstolar.

Leakomatic Pro1 skyddar fastigheten genom att upptäcka
läckagen i vattenledningarna, såväl vattenflöden som små
droppläckage.

info@leakomatic.se
www.leakomatic.se
+46 (0)8 124 46 054

Pro1 i ventilstorlekar DN20 - DN50

Leakomatic är ett mycket pålitligt och lättanvänt
övervakningssystem mot vattenläckage som smidigt
kan anpassas för olika fastigheter såsom bostadsrättsföreningar, kommunala fastigheter som t.ex.
skolor, daghem, äldreboende, kommunala bostadsbolag, lägergårdar, obevakade industrifastigheter,
andra typer av kontors- och aﬀärsfastigheter.

#everydropcounts

Prisbelönt prestanda i världsklass

Leakomatic har hög känslighet och noggrannhet för att upptäcka de små droppläckagen, från
en tesked (5ml) per timme, som ofta kan vara första tecken på annalkande och omfattande
vattenskador. När Leakomatic upptäcker ett vattenläckage eller vattenförbrukning utöver det
valfritt inställda värdet, skickar den larm till app eller över internet.

Hantera larm via mobil och Internet

Leakomatic hjälper till att undvika vattenskador i dina fastigheter samt underlättar jourutryckningar genom att man kan erhålla och hantera larm antingen från smartphone eller via epost var man än är.

Detta innebär

- Färre och mindre omfattande vattenskador då läckagen upptäcks omedelbart
- Lägre kostnader för reparationer
- Lägre kostnader för jourutryckningar
- Undvika onödiga verksamhetsavbrott och utrymningar av lokalerna vid skadesaneringar

Så här fungerar Leakomatic Pro
I fastigheten installeras en
eller flera enheter beroende
på fastighetens storlek

Pro1 ansluter via WiFi till
Internet. Den har även relä
in- och utgångar för
möjlighet till styrning från
överliggande system

Leakomatic
Cloud
Server

Driftslägen, larm, status
och statistik lagras
online i molntjänsten.
När nya uppdateringar
kommer får Pro1 ny
mjuvara automatiskt.

Du hanterar alla era enheter
med ett login via mobil,
surfplatta eller web. Ni kan ha
flera användare med olika
behörigheter.

Leakomatic Cloud möjliggör trådlös styrning och övervakning
av Leakomatic vattenfelsbrytare både via dator och mobil.
Med tjänsten kan användaren byta driftläge och få
larminformation till dator, mobiltelefon och surfplatta i form
av pushmeddelande och mejl. Meddelandena kan även vid
behov skickas till flera mottagare som exempelvis familjemedlemmar, grannen, servicebolag eller teknisk disponent.
Änvändaren kan via applikationen kvittera larm och frigöra
vattentillförseln till fastigheten.

Kontakta oss för
mera information
och anbud!

