
VATTENFELSBRYTARE 
Leakomatic Pro-X är en flyttbar vattenfelsbrytare 
som skyddar byggarbetsplatsen mot vattenskador 
och kan efter att byggnaden står klar flyttas till nästa 
byggplats.

PRO-X
FÖR BYGGARBETSPLATSER



PRO-X
Leakomatic Pro-X säkrar att vatten inte används och förhindrar läckage när  
arbetsplatsen är obemannad. Tillfälliga rörsystem på byggarbetsplatser ökar risken 
för vattenskador under byggnadstiden. PRO-X minskar risken för att omfattande 
vatten skador som leder till förseningar under byggnadstiden. 

AUTOMATISK VATTENHANTERING 
Säkerställer att inget vatten används och inga  
läckage uppstår när arbetsplatsen är obemannad. 

Automatisk styrning av tider då vatten ska vara 
tillgängligt.

Möjlighet att manuellt utöka tiden för vatten-
användning utanför normal arbetstid.

Avbrottsfri strömförsörjning som tillval.

Smart sätt att minska risken för oväntade kostnader 
och förseningar orsakade av vattenskador.

UPPKOPPLAT SKYDD 
Fjärrstyrning via din mobil, surfplatta eller dator.

Möjlighet till ändring av driftsläge, kvittering av 
larm och redigering av inställningar.

Obegränsat antal användare med olika behörigheter

En logg registrerar alla händelser.

Statistik över fastighetens vattenanvändning  
dagligen, veckovis och månadsvis.

Leakomatic Pro-X egenskaper

Ventilstorlekar DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, 2xDN40, 2xDN50 (5,8 - 80 m3 / h)

Tryckfall (ventil) 0,3 bar (alla ventilstorlekar)

Ventiltyp Magnetventil NO (normalt öppen)

Kapslingsklass IP34

Driftlägen Hemma, borta, förbi

Strömförsörjning 24 VDC (Strömadapter 230/24V)

Driftstemperatur +0 .. +90 °C

Ventiltest Läckagetest, snabbtest, flödestest

Valfria läckagetester Volymtest (anslutning till vattenmätare)

Tidstyrning Veckoklocka, förinställning av vattenanvändningstider

Tilläggstid Lokalt med tryckknapp utanför normala vattenanvändningstider

Uppkoppling Wifi

Leakomatic Cloud Fjärrkontroll, tillägg och hantering av användare, automatiska programuppdate-
ringar, statistik över vattenförbrukning, övervakning och rapportering (valfritt)

Hantering av driftssätt och larm Lokalt via Leakomatic Pro Cloud eller inloggning

Larminformation Lokalt via Leakomatic Pro Cloud eller output

Ändra inställningar Lokalt eller via Leakomatic Pro Cloud

Ingångar 2 digitala ingångar 3V, 1 analog ingång 4-20 mA

Utgångar 1 reläutgång

Vattenförbrukningsmätning Via Leakomatic Pro Cloud (anslutning till vattenmätare)

Tillbehör Larmsystemkontroll, vattenmätare (mätning av vattenförbrukning, volymtest), 
temperatur / trycköverförare (varning / larm)

Optioner Kapslingsklass IP65, UPS Avbrottsfri kraftförsörjning 6h eller 24h inkl. batteri
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