Vattenskador
går att undvika

Alla tjänar på att
förebygga skador!
Skaffa en vattenfelsbrytare och slipp stora vattenskador.
En enkel installation som skyddar ditt hus automatiskt.
Av oss på Länsförsäkringar Västerbotten får du dessutom
installationsbidrag och rabatt på försäkringen.
Varför ska du skaffa en vattenfelsbrytare?
De allra flesta vattenskador i hemmet
beror på läckor i kopplingar och vattenledningar. Sorgligt nog blir den här
typen av skador allt vanligare i våra
bostäder. Ett litet rör som spricker kan
orsaka översvämning i hela ditt hus. Om
du råkar ut för en omfattande vattenskada kanske du inte kan bo kvar i din
bostad under reparationen.
För att undvika en stor vattenskada är
en vattenfelsbrytare det bästa du kan
installera i din bostad. Med en vattenfelbrytare stängs det inkommande vattnet
av till huset vid både större och mindre
läckage. Du begränsar vattenskadan och
det blir lättare för dig att reparera i tid.
Hur fungerar den?
Det finns flera modeller på marknaden.
Allt från enklare modeller till mer avancerade där du kan stänga av inkommande vatten via inbrottslarmet. Den
gemensamma nämnaren är att
vattenfelsbrytaren känner av ett flöde
och/eller ett tryckfall i systemet. Om

detta uppstår så stänger brytaren av
inkommande vatten för att förhindra
fortsatt utströmning och varnar att det
finns ett läckage i systemet. För att tidigt
upptäcka små läckage testar vattenfelsbrytaren tryckfallen i dina ledningssystem automatiskt. Den känner av så små
flöden som 0,5 liter per timme.
Monteringen görs på huvudvattenledningen efter vattenmätaren. Kontakta
oss eller din lokala VVS-installatör om
du vill veta mer om produkten.
Komplettera vattenfelsbrytaren med
detektorer
För att undvika vattenskador, från
exempelvis avloppsledningen från
diskbänksskåpet eller diskmaskinen,
så kan du placera ut detektorer. Dessa
känner av om det förekommer lokala
läckage och kommunicerar det tillbaka
till vattenfelsbrytaren. Om detektorerna
varnar så stängs vattnet av.

Installationsbidrag och rabatt
En vattenfelsbrytare kostar mellan
6 000 och 10 000 kronor. Det är förhållandevis billigt om man ställer det mot
kostnaden för en eventuell vattenskada i
din bostad.
Vi på Länsförsäkringar Västerbotten ger
fastighetsägare som har sitt boende försäkrat hos oss ett bidrag på 2 000 kr för
att installera vattenfelsbrytare. Kraven
för att du ska kunna få bidraget är att
brytaren ska ha en inbyggd flödes- eller
tryckmätning som stänger av vid kontinuerligt flöde och installationen vara
fackmässigt utförd. Dessutom lämnar vi
10 % rabatt på försäkringspremien.
Hör av dig till oss så skickar vi ut ett
installationsintyg. Intyget ska fyllas i av
både dig och installatören. När vi fått
intyget åter och ifyllt betalas installationsbidraget ut.
Läs fler skadeförebyggande tips på:
www.LFvasterbotten.se/undvikskada

Skaffa vattenfelsbrytare
Vi erbjuder
•2 000 kr bidrag för installation av
vattenfelsbrytare
•10% rabatt på försäkringspremien

Pluskund
Bank + Försäkring
Blir du Pluskund hos oss kan du få upp till
25 % rabatt på dina försäkringar hos Länsförsäkringar
Västerbotten. En förutsättning är att du har Länsförsäkringar som
huvudbank och boendet försäkrat hos oss.
Vill du veta mer? Kontakta ditt lokala kontor.
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