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Modulárne systémy WATERGUARD
sú založené na súbore komponentov, ktoré je možné kombinovať a optimálne prispôsobiť rôznym stavbám a situáciám.
V závislosti od potreby je možné nainštalovať rôzne riešenia:
• Jednoduché manuálne zastavenie vody
• Riešenia založené na senzoroch na monitorovanie
obmedzenej oblasti pomocou káblov
• Senzorové riešenia pre bezdrôtové monitorovanie
celej budovy
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LÍDER NA TRHU SYSTÉMOV
ZABEZPEČENIA PROTI VYTOPENIU
Po viac ako 25 rokoch pôsobenia na nórskom trhu je dnes Waterguard lídrom v ochrane pred únikmi vody. Je to rýchlo rastúci trh, jednak preto, že poškodenie vodou sa stáva hlavnou výzvou pre majiteľov domov a poisťovníctvo, a tiež preto, že úrady začínajú
nekompromisne stanovovať prísne požiadavky na ochranu pred únikmi vody v nových
budovách.
Kvalita vo všetkých komponentoch

Viac ako 200 poškodení vodou každý deň!

Waterguard sa skladá zo spoľahlivých a efektívnych riešení,
ktoré fungujú v momente, keď dôjde k úniku vody. Elektronické komponenty, ako snímače, adaptéry a riadiace jednotky boli vyvinuté a vyrobené podľa prísnych noriem kvality.
Magnetické ventily sú od dánskeho výrobcu Danfoss.

Každý deň, má v priemere viac ako 200 majiteľov domov
skúsenosti s únikom vody. Škoda má rýchlo veľké následky,
a obyvatelia sa po dobu niekoľkých týždňov nemôžu vrátiť
do svojich domov.

Naše systémy majú technické schválenie od spoločnosti
SINTEF, FG schválenej Schvaľovacou komisiou poisťovní
a značkou CE.

V inom prípade môžu škody zasiahnuť susedov, nehovoriac
o nepríjemnostiach, narušených susedských vzťahoch či následnom hluku a neporiadku pri odstraňovaní škôd.
Najširší sortiment výrobkov na trhu

Prispôsobené rôznym potrebám
Naše riešenia sú prispôsobené tak existujúcim, ako aj novým
budovám, či už ide o obytné, komerčné alebo rekreačné zariadenia.
V tomto katalógu nájdete náš široký sortiment s riešeniami
prispôsobenými vašim potrebám.

Naše riešenia pokrývajú všetky potreby v rámci ochrany proti úniku vody. V tomto katalógu nájdete celý výber, káblových aj bezdrôtových systémov.
Vyberte si medzi bodovým monitorovaním a monitorovaním
celých budov, alebo kombinujte rôzne riešenia, aby vyhovovali Vašim špeciálnym potrebám.

www.waterguard.sk
Množstvo tipov, rád a možností
s Waterguardom
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PLNÉ MONITOROVANIE S BEZDRÔTOVÝMI SNÍMAČMI

SMART STOP
Systém na detekciu úniku vody s automatickým vypnutím
vody. Adaptér komunikuje bezdrôtovo s inými zariadeniami
v systéme. V prípade úniku vody sa spustí alarm, pričom
adaptér aktivuje elektromagnetický ventil, ktorý uzatvorí prívod vody do domu. Ovládacím panelom pri vchodových dverách môžete tiež pohodlne vypnúť vodu pri odchode z domu.
Spôsob použitia
Používa sa v domácnostiach, rekreačných domoch a komerčných budovách.
Rozmery

výška x šírka x dĺžka

Ovládač ventilu WTG-36C
Centrálna jednotka WTG-38A

váha (g)

111 x 47 x 31

300

86 x 86 x 10

64

Možnosti pripojenia:
• Voľný počet bezdrôtových senzorov
• Vstup snímača pre vodiče snímačov
• Zásuvka 230V pre externé zariadenia (max. 10A / 2,3kW)
• Relé výstup / vstup - signál pre externý alarm
Obsah balenia

Obj.č.

Centrálna jednotka (ovládací panel) WTG-38A

5648329

Bezdrôtový senzor

5648275

Senzorová páska plochá 3 m

5648223

Napájací zdroj - zapustená centrálna jednotka

5648325

Napájací zdroj - povrchová centrálna jednotka

5648236

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36C (bezdrôtový)

5648323

Produktové varianty

Obj.č.

WG Smart Stop ½“

5648191

WG Smart Stop ¾”

5648193

WG Smart Stop 1“

5648567

WG Smart Stop 1¼“

5648568

WG Smart Stop 1½“

5648569

WG Smart Stop 2“

5648571

WG Smart Stop bez ventilu

5648572

NC-Systém

Obj.č.

WG Smart Stop NC ½“

5648195

WG Smart Stop NC ¾”

5648197

WG Smart Stop bez ventilu NC

5648319

Súvisiace produkty

Obj.č.

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36C,NC (bezdrôt.) 5648324
Diaľkové rozhranie WTG-35A

5648249

WG rozdeľovač a predlžovací kábel 3 m

5648246

WG rozdeľovač pre 2 ventily

5648199

Konektor pre pripojenie senz. pásky.

5648327

Ventil podľa požadovanej DN
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PLNÉ MONITOROVANIE S BEZDRÔTOVÝMI SNÍMAČMI

SMART BASIC
Systém detekcie úniku vody s automatickým vypnutím vody.
Pri úniku vody bude centrálna jednotka signalizovať elektromagnetickému ventilu, aby uzatvoril prívod vody do obydlia.
Centrálna jednotka upozorňuje zvukovým signálom a ukazuje, kde sa nachádza únik vody.

Produktové varianty

Obj.č.

WG Smart Basic ½“

5648271

WG Smart Basic ¾”

5648272

WG Smart Basic 1“

5648577

Spôsob použitia

WG Smart Basic 1¼“

5648578

Systém sa používa hlavne v komerčných budovách, ale aj
v bytových a rekreačných domoch.

WG Smart Basic 1½“

5648579

WG Smart Basic 2“

5648581

Rozmery

WG Smart Stop bez ventilu

5648582

WG Smart Basic, centrála

5648269

WG Smart Basic, s GSM

5648352

výška x šírka x dĺžka

váha (g)

134 x 199 x 32

643

Centrálna jednotka

Možnosti pripojenia:
• Voľný počet bezdrôtových senzorov
• 2 senzorové vstupy pre snímacie vodiče
• Jednotka pre aktualizáciu systému
• Relé výstup / vstup - signál pre externý alarm

Súvisiace produkty

Doplnkové zariadenie:
GSM modul pre upozornenia SMS
Obsah balenia

Obj.č.

Obj.č.

Diaľkové rozhranie WTG-35A

5648249

WG rozdeľovač pre 2 ventily

5648199

WG rozdeľovač a predlžovací kábel 3 m

5648246

Senzorový vodič 100 m

5648224

Centrálna jednotka (ovládací panel)

5648269

Bezdrôtový senzor WG Smart Systém

5648275

Bezdrôtový senzor 2 ks

5648275

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36C (bezdrôtový)

5648323

Senzorová páska plochá 3 m

5648223

Centrálna jednotka (ovládací panel) WTG-38A

5648329

Senzorový vodič 4 m

5648228

Jacková redukcia pre senzorovú pásku

5648221

Ventil podľa požadovanej DN
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MANUÁLNE ZASTAVENIE

QUICKSTOP
Systém pre manuálne odstavenie prívodu vody. Ovládací
centrálny panel komunikuje bezdrôtovo s adaptérom, ktorý
aktivuje elektromagnetický ventil.
Spôsob použitia
Používa sa v domácnostiach, rekreačných domoch a komerčných budovách.
Rozmery

výška x šírka x dĺžka

Ovládač ventilu WTG-36C
Centrálna jednotka WTG-38A

váha (g)

111 x 47 x 31

300

86 x 86 x 10

56

Možnosti pripojenia:
• 1 vstup snímača pre vodiče snímačov
• Zásuvka 230V pre externé zariadenia (max. 10A / 2,3kW)
Obsah balenia

Obj.č.

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36C (bezdrôtový)

5648323

Centrálna jednotka (ovládací panel) WTG-38A

5648329

Napájací zdroj pre ovládací panel

5648221

Napájací zdroj, zásuvný

5648326

Produktové varianty

Obj.č.

WG Quick Stop ½“

5648351

WG Quick Stop ¾”

5648245

WG Quick Stop 1“

5648583

WG Quick Stop 1¼“

5648584

WG Quck Stop 1½“

5648585

WG Quick Stop 2“

5648586

WG Quick Stop bez ventilu

5648587

Súvisiace produkty

Obj.č.

Diaľkové rozhranie WTG-35A

5648249

Bezdrôtový senzor, WG Smart systém

5648275

Konektor pre pripojenie senz. pásky

5648327

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36C (bezdrôtový)

5648323

Ventil podľa požadovanej DN
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PLNÉ MONITOROVANIE S RIADENÍM

7 KANÁL
Waterguard 7 Kanál je systém ochrany proti úniku vody
na báze drôtu, ktorý je prispôsobený väčším a komplikovanejším inštaláciám, kde sú bezdrôtové systémy nevhodné,
ako napr. apartmány s potrubnými šachtami.

Produktové varianty

Obj.č.

WG 7-Kanal ½“

5648216

WG 7-Kanal ¾”

5648217

Centrálna jednotka má 7 výstupov senzora a je prispôsobená
na pripojenie k poplašným systémom.

WG 7-Kanal 1“

5648573

WG 7-Kanal 1¼“

5648574

Spôsob použitia

WG 7-Kanal 1½“

5648575

Centrálna jednotka sa primárne používa v komerčných budovách.

WG 7-Kanal 2“

5648576

WG 7-Kanal bez ventilu

5648205

Rozmery

výška x šírka x dĺžka

váha (g)

80 x 162 x 63

300

Centrálna jednotka
Obsah balenia

Obj.č.

Centrálna jednotka (ovládací panel)

5648205

Senzorový vodič 4 m

5648228

Súvisiace produkty

Obj.č.

Senzorový vodič 100 m

5648224

Rozdeľovač pre 2 ventily

5648199

WG rozdeľovač a predlžovací kábel 3 m

5648246

Ventil podľa požadovanej DN
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BODOVÉ MONITOROVANIE

ADAPTER - 1 elektromagnetický ventil
(s vypnutím napájania)

Systém detekcie úniku vody s automatickým vypnutím vody.
Detekcia vody senzorovým káblom / páskou. V prípade úniku
vody jednotka pípne a súčasne aktivuje elektromagnetický
ventil, ktorý uzatvorí prívod vody.

Produktové varianty

Nový model (od 2017) je navrhnutý tak, aby vrchná zástrčka
zásuvky nebola zakrytá. Ventily ktoré sa pripájajú k adaptéru
sú naprogramované na automatické kontroly, čo zabezpečuje, že sa ventil v priebehu času nezanesie a nezasekne.
Spôsob použitia
Používa sa v domácnostiach, rekreačných domoch a komerčných budovách.
Rozmery

výška x šírka x dĺžka

Ovládač ventilu WTG-36A

111 x 47 x 31

WG Adaptér 1 s vypnutím napájania ½“

5648184

WG Adaptér 1 s vypnutím napájania ¾”

5648185

WG Adaptér 1 s vypnutím napájania 1“

5648556

WG Adaptér 1 s vypnutím napájania 1¼ “

5648557

WG Adaptér 1 s vypnutím napájania 1½“

5648558

WG Adaptér 1 s vypnutím napájania 2“

5648559

WG Adaptér 1 s vyp. napáj. bez ventilu

5648284

NC-Systém

Obj.č.

váha (g)

WG Adaptér 1 s vypnutím napájania NC ½ “

5648187

300

WG Adaptér 1 s vypnutím napájania NC ¾ “

5648189

WG Adaptér 1 s vyp. napáj. bez ventilu NC

5648298

Možnosti pripojenia:
• 1 vstup snímača pre vodiče snímačov
• Zásuvka 230V pre externé zariadenia (max. 10A / 2,3kW)
Obsah balenia

Obj.č.

Obj.č.

Súvisiace produkty

Obj.č.

Ovládač ventilu WTG-36A,NC (káblový)

5648588

Senzorový vodič s koncovkou 10 m

5648229

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36A (káblový)

5648321

Senzorový vodič 100 m

5648224

Senzorová páska plochá 3 m

5648223

Konektor pre pripojenie senz. pásky

5648327

Jacková redukcia pre senzorovú pásku

5648221

WG rozdeľovač a predlžovací kábel 3 m

5648246

WG rozdeľovač pre 2 ventily

5648199

Ventil podľa požadovanej DN
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BODOVÉ MONITOROVANIE

ADAPTER - 2 elektromagnetické ventily
(s vypnutím napájania)

Systém detekcie úniku vody s automatickým vypnutím vody.
Detekcia vody senzorovým káblom / páskou. V prípade úniku
vody jednotka pípne a súčasne aktivuje elektromagnetické
ventily, ktoré uzatvoria prívod vody.

Produktové varianty

Nový model (od 2017) je navrhnutý tak, aby vrchná zástrčka
zásuvky nebola zakrytá. Ventily ktoré sa pripájajú k adaptéru
sú naprogramované na automatické kontroly, čo zabezpečuje, že sa ventil v priebehu času nezanesie a nezasekne.
Spôsob použitia
Používa sa v domácnostiach, rekreačných domoch a komerčných budovách.
Rozmery

výška x šírka x dĺžka

Ovládač ventilu WTG-36A

111 x 47 x 31

váha (g)

WG Adaptér 2 s vypnutím napájania ½“

5648186

WG Adaptér 2 s vypnutím napájania ¾”

5648561

WG Adaptér 2 s vypnutím napájania 1“

5648562

WG Adaptér 2 s vypnutím napájania 1¼“

5648563

WG Adaptér 2 s vypnutím napájania 1½“

5648564

WG Adaptér 2 s vypnutím napájania 2“

5648565

WG Adaptér 2 s vyp. napáj. bez ventilu

5648566

NC-Systém
WG Adaptér 2 s vypnutím napájania NC ½“

Obj.č.
5648188

300
Súvisiace produkty

Možnosti pripojenia:
• 1 vstup snímača pre vodiče snímačov
• Zásuvka 230V pre externé zariadenia (max. 10A / 2,3kW)
Obsah balenia

Obj.č.

Obj.č.

Obj.č.

Ovládač ventilu WTG-36A,NC (káblový)

5648588

Senzorový vodič s koncovkou 10 m

5648229

Senzorový vodič 100 m

5648224

Konektor pre pripojenie senz. pásky

5648327

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36A (káblový)

5648321

WG rozdeľovač a predlžovací kábel 3 m

5648246

Senzorová páska plochá 3 m

5648223

WG rozdeľovač pre 2 ventily

5648199

Jacková redukcia pre senzorovú pásku

5648221

WG rozdeľovač pre 2 ventily

5648199

Ventil podľa požadovanej DN
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OHRIEVAČ VODY A ZABEZPEČENIE PROTI ÚNIKU VODY V JEDNOM

OSO SUPERSMART
S Waterguard OSO SuperSmart získate ochranu pred únikom
vody a ohrievač teplej vody v jednom produkte. Spoločnou
centrálnou jednotkou ovládate ohrievač vody aj bezdrôtové
senzory úniku.

Produktové varianty

Ohrievač vody OSO je energeticky efektívny a ohrieva
vodu až trikrát rýchlejšie bez zvýšenej spotreby energie.
Ohrievač teplej vody je možné nastaviť v prázdninovom
režime, aby sa teplota znížila na minimálne 5°C. Systém má
zabudovanú funkciu proti baktérii legionella.

Príslušenstvo

Systém ochrany proti úniku môže byť rozšírený o toľko bezdrôtových senzorov, koľko potrebujete, a môže byť napojený
na domáci alarmový systém.
Spôsob použitia

WG System OSO Supersmart
s expanznou nádržou

Obj.č.
5648289

Obj.č.

Senzorová páska 3 m

5648223

Senzorový vodič s koncovkou 10 m

5648229

Senzorový vodič 100 m

5648224

Konektor pre pripojenie pásky

5648327

Rozdeľovač a predlžovací kábel 3 m

5648246

Rozdeľovač pre 2 ventily

5648199

Ovládací centrálny panel WTG-38A

5648329

Používa sa v domácnostiach, chatách a komerčných budovách.
Obsah balenia

Obj.č.

WG Centrála pre OSO Supersmart

5648589

Bezdrôtový senzor

5648275

OSO SXS 200 – 2+(2) kW / 1x230V

8000759

Elektromagnetický ventil ¾”

5640036

Senzorový vodič 4 m

5648247

10
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KOMPONENTY WATERGUARD

JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY
Obj. č.

PRÍSLUŠENSTVO NC -SYSTEM

5648324

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36C,NC (bezdrôtový systém)

5648588

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36A,NC (káblový systém)

Obj. č.

PRÍSLUŠENSTVO

5648249

Diaľkové rozhranie WTG-35A

5648323

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36C (bezdrôtový systém)

5648321

Ovládač ventilu (adaptér) WTG-36A (káblový systém)

5648325

Napájací zdroj - zapustená centrálna jednotka

5648326

Napájací zdroj, zásuvný

5648275

Bezdrôtový senzor WG Smart system

5648329

Centrálna jednotka (ovládací panel) WTG-38A

5648246

WG rozdeľovač a predlžovací kábel 3 m

5648199

WG rozdeľovač pre 2 ventily

5648221

Jacková redukcia pre senzorovú pásku

5648223

Senzorová páska plocha 3 m pre bezdrôtový senzor

5648228

Senzorový vodič 4 m

5648229

Senzorový vodič s koncovkou 10 m

5648224

Senzorový vodič 100 m

5648327

Konektor pre pripojenie senz. pásky

5648247

Senzorový vodič 4 m

5648203

WG manuálny ovládací panel

Obj. č.

ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL

5640101

Danfoss elektromagnetický ventil EV 220B ½”

5640036

Danfoss elektromagnetický ventil EV 220B ¾”

5640537

Danfoss elektromagnetický ventil EV 220B 1”

5640538

Danfoss elektromagnetický ventil EV 220B 1¼”

5640539

Danfoss elektromagnetický ventil EV 220B 1½”

5640541

Danfoss elektromagnetický ventil EV 220B 2”

Obj. č.

VÝSTUPNÉ PRODUKTY

5648253

WG Adapter ½”

5648254

WG Adapter ¾”

5648215

WG Adapter, 2 ventily ½”

5648213

WG Smart Stop ¾”

5648218

WG Smart Stop ½”

5648222

Bezdrôtový adaptér pre elektromagneticky ventil

Pri objednávaní systémov nad 2” kontaktujte objednavky@waterguard.sk
Ako signálny zosilňovač možno použiť aj manuálny ovládací panel.
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TYPICKÉ RIEŠENIA

RIEŠENIE PRE DOMY
Väčšina majiteľov domov chce plné monitorovanie všetkých exponovaných oblastí vo väčšom samostatnom dome. V tomto prípade odporúčame Smart Stop alebo Smart Basic, z ktorých každý dokáže zvládnuť neobmedzený počet bezdrôtových senzorov,
takže všetky oblasti môžu byť zabezpečené.

RIEŠENIE PRE BYTY
Pre byty je zvyčajne dostačujúce bodové monitorovanie exponovaných oblastí. Môžu to byť kuchynské linky a umývačky riadu,
práčovne bez odtokových guličiek alebo na vodu pripojené zariadenia, ako je kávovar, výrobník ľadu a pod.

12
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TYPICKÉ RIEŠENIA

PRE KOMERČNÉ BUDOVY
Komerčné budovy s potrubnými šachtami sú najlepšie zabezpečené káblovým systémom Waterguard 7 Kanál. Každé poschodie je zabezpečené bezdrôtovým systémom ako napr. Waterguard Smart Basic, ktorý zvládne neobmedzený počet bezdrôtových senzorov a pripojí sa k systému SD.

PRE OBYTNÉ DOMY (PANELÁKY)
Nájomný dom s potrubnými šachtami je najlepšie zabezpečený káblovým systémom Waterguard 7 kanálov, často v kombinácii
s inými systémami ako je Smart Stop a Adapter.

13
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NAPÍSALI O NÁS • ČASOPIS STAVEBNÍCTVO

Zostaňte v suchu i naďalej
Systém Waterguard chráni majetok
pred vytopením

text Ján Krajč foto M-RUR, s. r. o.

$NVWHGRVLDĺQLHNRKRQHY\WRSLOLY\VY\VRNRXSUDYGHSRGREQRVřRXXæQLHNWRY\WRSLOYiV
91yUVNXMHY]KĺDGRPQDREURYVNpäNRG\NWRUpSUiYHWDNpWR~QLN\YRG\SUHGVWDYXM~]iNRQRP
XUÿHQiSRYLQQRVř]DEH]SHÿLřVYRMXQHKQXWHĺQRVřV\VWpPRPQDRFKUDQX9H]PLPHVLRG1yURY
SUtNODGDSULVW~SPHNRFKUDQHSUHG~QLNPLYRG\]RGSRYHGQH

Takúto stratégiu sa snaží nastoliť spoločnosť M-Rur, ktorá je výhradným zástupcom
spoľahlivých systémov Waterguard, určených na monitorovanie úniku vody v objektoch. Ako sa dá predísť ťažkostiam s únikom
vody, na to sme sa pýtali Miroslava Holíka,
konateľa spoločnosti M-Rur, ktorá na náš trh
prináša škandinávsky systém Waterguard.

Miroslav Holík

14
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V severských krajinách je systém
Waterguard známy už od roka 2004. Od
tohto roka ste jeho výhradným obchodným zástupcom v Slovenskej i v Českej
republike. Prečo práve Waterguard?
Najprv je asi nutné povedať, že naša spoločnosť vznikla ako sesterská spoločnosť
nórskej akciovej spoločnosti, ktorá sa zao-

berá vodoinštalačnými prácami už od roka
2010. S produktmi ﬁrmy Waterguard máme
bohaté a najmä pozitívne skúsenosti, prameniace z referencií našich zákazníkov aj
iných ﬁriem. Keď však hovoríme o zabezpečení majetku pred vytopením, musíme si
uvedomiť aj čoraz naliehavejšiu nevyhnutnosť šetrne zaobchádzať s vodnými zdrojmi. Práve tieto a mnohé ďalšie faktory nás
utvrdili v tom, že Waterguard je jednoznačným prínosom pre slovenský a český trh.
Treba dodať, že náš systém je schválený
nórskym zväzom poisťovní – ak si tam zabezpečíte nehnuteľnosti takýmto systémom, poisťovňa vám dá zľavu na poistení
majetku do výšky 30 percent. O takýto systém sa snažíme aj my tu na Slovensku.
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« SYSTÉMY WATERGUARD NEVYŽADUJÚ
TAKMER ŽIADNU ÚDRŽBU. ELEKTRICKÉ VENTILY
SÚ NAPROGRAMOVANÉ NA AUTOMATICKÉ
PRESKÚŠANIE KAŽDÝCH 24 HODÍN »
Na akej báze funguje tento systém
a aké sú jeho prednosti?
Naše systémy fungujú na bezdrôtovej aj na
drôtovej báze. Hlavnou výkonnou jednotkou je elektromagnetický ventil, prepojený
s elektronickým príslušenstvom. To pri kontakte s vodou okamžite vyšle signál ventilu,
ktorý uzavrie hlavný prívod vody do domu.
Waterguard disponuje veľkým množstvom
modulárnych riešení, ktoré dokážeme prispôsobiť každej požiadavke klienta a budove.
Tou najhlavnejšou prednosťou je, že skutočne dokážeme klientovi ochrániť jeho majetok
pred únikmi vody.
Hovoríme o systéme na monitorovanie
a zastavenie úniku vody. Ide teda o viacero komponentov, z ktorých takýto systém pozostáva. Aké komponenty však
vyberať pri inštalácii?
Výber systému a komponentov určuje predovšetkým typ budovy. Zoberme si ako príklad rodinný dom. Pre jeho zabezpečenie
zvolíme systém Smart Stop, ktorý sa skladá z elektromagnetického ventilu, riadiacej jednotky (adaptér), centrálnej jednotky
(ovládacieho panela) a bezdrôtových senzorov. Elektrický ventil umiestnime za hlavný ventil na prívodnom potrubí a napojíme
ho na adaptér. Centrálnu jednotku umiestnime pri vchodových dverách a bezdrôtové
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snímače na najrizikovejšie miesta v domácnosti, napríklad pod kuchynskú linku, bojler, práčku či kávovar. V prípade, že dôjde
k úniku vody pri kontakte s bezdrôtovým
senzorom, ten automaticky vyšle signál
centrálnej jednotke a elektrickému ventilu, ktorý okamžite uzavrie hlavný prívod vody do domu. S pomocou centrálnej jednotky. Hlavný uzáver vody môžeme vypnúť aj
pri odchode z domu. Pokiaľ je snímač pri
vchodových dverách, stačí pohodlne stlačiť jedno tlačidlo a je to vybavené. V bytových domoch navrhujeme systém 7-Kanál
alebo Smart Basic, ktorým dokážeme zabezpečiť stúpačkové rozvody v paneláku.
Čo sa stane v prípade, že systém v budove nájde miesto úniku vody? Aké povinnosti z toho vyplývajú pre správcu
a čo všetko zaňho vyrieši systém?
V prípade, že dôjde k úniku vody, systém zastaví prívod vody do objektu, spustí zvukový alarm a označí miesto úniku. V takomto
prípade správca alebo majiteľ musí odstrániť vadu a vysuší, respektíve utrie kontakt na
senzore, ktorý detegoval únik. Až potom jednoduchým stlačením tlačidla RESET systém
otvorí hlavný prívod vody do objektu.
Celkové monitorovanie budovy je určite bezpečnejšie. Odporúčate ho však

v každom prípade, alebo existuje aj iné,
alternatívne riešenie v rámci systému
Waterguard?
Celkové monitorovanie budovy je veľmi
efektívne, pretože nikdy neviete spoľahlivo
určiť, kde môže nastať problém v podobe
úniku vody – obzvlášť v prípade porúch,
ako je prasknutie vodovodného potrubia
zabudovaného v stene. Naši profesionáli
vedia presne posúdiť miesta, ktoré sú najrizikovejšie a dokážu váš majetok zabezpečiť a odporučiť vám ten najvhodnejší typ
systému pre váš dom. Samozrejme, okrem
úplného monitorovania budovy máme systém pre bodové monitorovanie, monitorovanie so snímacími vodičmi alebo bezdrôtové monitorovanie.
Systém sa zdá v mnohých bodoch prakticky samostatný. Ako často je však potrebná jeho údržba a čo všetko zahŕňa?
Systémy Waterguard nevyžadujú takmer
žiadnu údržbu. Elektrické ventily sú naprogramované na automatické preskúšanie každých 24 hodín, čím sa zabráni usadzovaniu nečistôt a znefunkčneniu ventilu.
Bezdrôtové snímače vyžadujú výmenu batérie každé tri roky. Na ich slabý výkon však
budete upozornení zvukovým signálom.
Klientom spravidla odporúčame, aby sicelý
systém preskúšali minimálne raz v roku.
Na záver jedna praktická otázka.
Poskytujete aj odborné poradenstvo,
prípadne ponúkate klientom kompletnú
montáž systému?
Samozrejme, našim klientom ponúkame
kompletnú montáž zariadenia, ale taktiež na
montáž školíme aj iné inštalatérske ﬁrmy.
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Detekcia porúch
potrubných rozvodov

RIEŠENIE HAVÁRIÍ VODOVODOV V BYTOVÝCH
DOMOCH SÚ SPREVÁDZANÉ VYSOKÝMI ŠKODAMI
Z „VYTOPENIA“ BYTOV POD MIESTOM HAVÁRIE.
PREDSTAVÍME VÁM RIEŠENIA OD SPOLOČNOSTI
WATERGUARDR, KTORÉ ELIMINUJÚ TIETO HROZBY.
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V

oda z verejného vodovodu (studená voda) sa do
bytového domu a do jednotlivých bytov dostáva
cez vodovodnú prípojku a vnútorný horizontálny
rozvod, z ktorého sa do poschodí privádza cez „stúpačky“.
Stúpačky vodu privedú v inštalačnom jadre presne tam,
kde ju spotrebujete. Pri domovej prípojke by sa v každom
dome mal nachádzať hlavný uzáver vody a vodomer pre
celý bytový dom. Do bytov sa voda privedie odbočkami zo
stúpačiek a v inštalačnej šachte sú osadené bytové, ručne
ovládané, uzávery a vodomery.
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Teplá voda v bytových domoch sa pripravuje rôzne,
princíp jej rozvodu je však totožný ako u studenej
vody s rozdielom vytvorenia cirkulačnej spiatočky. Pre
oba „typy“ vody, teda studenú aj teplú, platí, že ak sa
v niektorom byte či na niektorej rúre rozvodu vyskytne
porucha, mala by sa voda dať rýchlo uzavrieť. Bytové uzávery nik nekontroluje, správca domu či majiteľ
bytu im nevenuje pozornosť, a keď nastane havária,
obvykle sa nedajú uzavrieť! Rieši sa to obyčajne tak,
že sa uzatvorí hlavný ventil (v pivnici). Keďže pivnice
v obytných domoch bývajú zamknuté, treba hľadať
kľúč, volať poruchovú službu, atď. a čas plynie.
Škody z vytopenia „spodných“ susedov bývajú veľmi vysoké. Za vnútorný vodovod, za jeho technický
stav, je v plnej miere zodpovedný majiteľ domu alebo bytu. Ak nie ste (majiteľ bytu či spoločenstvo)
dobre poistený, tak máte veľký problém s úhradou
za opravy škôd.
NEMUSÍ TO TAK VŠAK BYŤ...
Existuje unikátna ochrana pred vytopením od spoločnosti WATERGUARDR. Tento systém pre bytové
domy má označenie „Waterguard 7 kanal“ a skladá
sa zo spoľahlivých prvkov, ktoré detekujú únik vody
a následne – v priebehu sekúnd uzatvárajú prítok
vody, ak sa detekuje porucha tesnosti potrubia – vytekanie vody. Kontrolné senzory okamžite identifikujú
stav vlhkosti a signalizujú ho do riadiacej jednotky.
Riadiaca jednotka vyšle signál hlavnému elektronicky uzatvárajúcemu sa ventilu (vyrába dánska firma
Danfos), aby uzavrel prívod vody do objektu, a tým
zabránil škodám na majetku. Zároveň centrálna jednotka zvukovým a el. signálom do prijímacej jednotky
(počítač, mobil...) upozorní o udalosti správcu objektu. Úniky vody sú pri nečakanej poruche minimálne,
a teda aj škody sú maličké. Do systému možno napojiť 7 senzorových (diagnostických) vodičov, každý
o dĺžke do 100 m, čím sa dokáže pokryť v prípade
nutnosti až 700 bežných metrov stúpačiek.

Systém sa montuje na stúpačkové potrubie v panelákoch umiestnením elektromagnetických ventilov
na teplú a studenú vodu a ich napojením na riadiacu
jednotku. Od riadiacej jednotky sa vyvedie senzorový
snímač (kábel) popri stúpačke až na najvyššie poschodie obytného domu (popri vodovodnom potrubí
– stúpačke). V prípade úniku vody – poruche na vodovodnom potrubí systém to zaznamená a okamžite
vyšle signál riadiacej jednotke, ktorá dá povel elektromagnetickým ventilom na zastavenie prívodu vody
do stúpačky, a tým zabráni škodám na majetku.
Systém je možné použiť v existujúcich panelákoch,
v nových bytových domoch alebo v komerčných budovách ako samostatný systém alebo v kombinácii
s iným systémom od Waterguard. Celý systém možno pripojiť k jestvujúcemu alarmu v bytovom dome.
Veľká výhoda systému WATERGUARD R je v tom, že
je modulárny, a teda sa dá upraviť pre rôzne konkrétne riešenia bytov pripájaním ďalšieho modulu.
Spoločnosť WATERGUARDR je jediná spoločnosť na
trhu, ktorá ponúka komplexnú ochranu budov pred
vytopením. Od zabezpečenia stúpačkových rozvodov vody v panelákoch, ochranu systémov rozvodov
vody u rodinných domov aj bytov až po komerčné
budovy. Inštalácia systému je možná ešte vo fáze výstavby (ideálny čas realizácie), možno ho však inštalovať aj vo fáze už používaných rozvodov. Inštalácia
je nie náročná a je aj rýchla, keďže sa zabudováva
postupne podľa už spomínaných modulov.
Redakcia DaB
Snímky: WATERGUARD
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Kontakt: Zastúpenie
Waterguard pre SR
Kopčianska 10
851 01 Bratislava - Petržalka
Mobil: 0948 238 067
e-mail: post@waterguard.sk
www.waterguard.sk
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VENTILY DANFOSS

Waterguard používa elektromagnetické ventily Danfoss NO/NC pre všetky svoje systémy.
Dodávame ventily s veľ kosťou od ½” do 4“.

Elektromagnetický ventil Danfoss 1/2”

Elektromagnetický ventil Danfoss 3/4”

Elektromagnetický ventil Danfoss 2”

18
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KONTAKTUJTE NÁS
Zastúpenie Waterguard pre SR a ČR:
Waterguard s.r.o.
M.R.Štefánika 2, 962 12 Detva, Slovensko
T:

0911 443 223

E:

objednavky@waterguard.sk
post@waterguard.sk
www.waterguard.sk
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