
VUOTOVAHTI 
Leakomatic Pro sarjan monipuolisuus antaa  
tehokkaan turvan ja valvonnan kaiken kokoisissa 
kiinteistöissä sekä käyttövesiputkistojen, että 
suljettujen kiertojen osalta. Pro1 mahdollistaa 
myös vedenkulutuksen mittauksen, seurannan ja 
raportoinnin. 

Pro1
SUURIIN RAKENNUKSIIN



Pro1
Leakomatic Pro1 on tehokas vesivuotojen valvontajärjestelmä, joka voidaan helposti  
mukauttaa erilaisiin kiinteistöihin, kuten kerros- ja rivitaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin, 
liikekiinteistöihin, tuotantolaitoksiin ja arvokiinteistöihin. Pro1-sarja sopii siis kaikkiin  
rakennuksiin. 

Pro1 mahdollistaa myös vedenkulutuksen mittauksen, seurannan ja raportoinnin. Veden-
kulutuksen mittaus mahdollistaa myös Tilavuustestin käytön, joka suojaa rakennusta  
suurilta vesivuodoilta, katkaisemalla veden välittömästi esim. putkirikon sattuessa.

Pro1 ominaisuudet

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

Venttiilityyppi Magneettiventtiili NO (Normaalisti auki)

Painehäviö (venttiili) 0,3 bar (kaikki venttiilikoot)

Käyttötilat Kotona, poissa, ohitus

Virtalähde 24 VDC (Virta-adapteri 230/24V)

Käyttölämpötila +0 … +90 °C

Vuototestit Tiiviystesti, pikatesti, virtaustesti

Valinnaiset vuototestit Tilavuustesti (liitäntä vesimittariin)

Etäyhteys Wifi

Leakomatic Cloud Etäohjaus, käyttäjien lisääminen ja hallinta, automaattiset ohjelmistopäi-
vitykset, vedenkulutuksen tilastointi, seuranta ja raportointi (lisävaruste)

Käyttötilojen ja hälytysten hallinta Paikallisesti, Leakomatic Pro Cloudin tai sisääntulon kautta

Hälytystieto Paikallisesti, Leakomatic Pro Cloudin tai ulostulon kautta

Asetusten muuttaminen Paikallisesti tai Leakomatic Pro Cloudin kautta

Sisääntulot 2 digitaalituloa 3V, 1 analoginen tulo 4-20 mA

Ulostulot 1 relelähtö

Vedenkulutuksen mittaus Leakomatic Pro Cloudin kautta (liitäntä vesimittariin)

Lisävarusteet Vuotohälytin, hälytysjärjestelmäohjaus, vesimittari (vedenkulutuksen 
mittaus, tilavuustesti), lämpötila-/painelähetin (varoitus/hälytys)

KAIKKIIN RAKENNUKSIIN
Mahdollistaa koko kiinteistön vedenhallinnan  
vuotojen ehkäisemisestä vedenkulutuksen  
seurantaan ja laskuttamiseen yhdellä ratkaisulla

Suojaa rakennusta 24/7 isoilta virtausvuodoilta, 
tihkuvuodoilta ja piilovuodoilta

Asetus- ja raja-arvot voidaan sovittaa erikseen 
jokaiselle kiinteistölle

Voidaan liittää ja ohjata erillisen taloautomaatio- 
tai hälytysjärjestelmän kautta

Mahdollistaa myös suljettujen kiertojen, kuten  
pattereiden ja lattialämmityskiertojen valvonnan

LEAKOMATIC PRO CLOUD
Käyttö ja hälytyskäsittely puhelimella, tabletilla tai 
tietokoneella

Käyttötilojen ohjaus, hälytysten kuittaaminen ja 
asetusten muokkaus

Hälytysviestit voidaan toimittaa usealle vastaan-
ottajalle. Rajoittamaton käyttäjämäärä neljällä 
käyttö oikeustasolla

Automaattinen loki rekisteröi kaikki tapahtumat

Antaa graafisen yleiskuvan kiinteistön veden-
käytöstä päivä-, viikko- ja kuukausitasolla
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