


Leon Buhl, Teknologisk Institut

Läckageskydd med vattenstoppventil/vattenfelsbrytare. 

Montering, funktion och drift 



 Typer af lækager

 Pludseligt opstået rørbrud på vandinstallationer

 Siveskader fra vandinstallationer

 Udstrømning af vand fra andre installationer

 Typer af fugtmeldere og lækagesikringer

 Simple sikringer der måler fugt fra utætte installationer

 Elektroniske sikringer baseret på fugtmålere, og som kan afbryde for vandet

 Elektroniske sikringer der måler vandforbrug vha. vandmåler

 Hvilke egenskaber kan fugtmeldere og lækagesikringer have?

 Hvordan vælges den rigtige lækagesikring til det rigtige formål

Oversigt over indlæg



 Denne type af skade sker typisk når et rør eller fittings knækker 
pludseligt for eksempel på grund af korrosion eller mekanisk overlast.

 Disse skader betyder at der løber meget vand ud meget pludseligt.

Pludseligt opstået rørbrud på 
vandinstallationer



 Denne type af skader skyldes oftest mindre 
utætheder ved for eksempel samlinger eller på rør 
der er korroderet. Vandmængden kan være ned til 
få liter i døgnet (detektionsgrænse).

Siveskader fra vandinstallationer



 Denne type af skader skyldes vand der kommer fra andre 
installationer end vandinstallationer, for eksempel afløbsinstallationer 
og gulvafløb

Udstrømning af vand fra andre installationer



 Simple sikringer der måler fugt fra utætte installationer

 Elektroniske sikringer baseret på fugtmålere, og som kan afbryde 
for vandet

 Elektroniske sikringer der måler vandforbrug vha. vandmåler

Typer af fugtmeldere og lækagesikringer



 Typer der måler fugt lokalt ved hjælp af en fugtsensor.

 Kan enten være med batteri eller med tilslutning til elnettet. 

 Kan ikke lukke for vandet.

 Fanger både skader på vandinstallationer og fra andre installationer.

Simple sikringer der måler fugt fra utætte 
installationer



 Kan give akustisk alarm ved udslip af vand

 Kan giver elektronisk alarm som SMS, mail eller på app ved udslip af 
vand

 Kan overvåges elektronisk af app, till telefon

Egenskaber for simple fugtmeldere



 Typer der måler fugt lokalt ved hjælp af en fugtsensor.

 Er tilslutning til elnettet. 

 Kan være indrettet  så de enten sender en SMS eller anden besked til 
brugeren ved vandudslip.

 Kan lukke for vandet.

 Fanger både vandudslip fra vandinstallationer og andre installationer.

Elektroniske sikringer baseret på 
fugtmålere, og som kan afbryde for vandet



 Giver akustisk alarm ved udslip af vand.

 Giver elektronisk alarm som SMS, mail eller på app ved udslip af vand.

 Kan overvåges elektronisk af app, eller CTS anlæg ved større 
overvågningssystem.

 Kan lukke for vandet ved udslip af vand.

Hvilke egenskaber kan elektroniske 
sikringer baseret på fugtmålere have, 



 Typer der måler vandtab ved hjælp af impulser fra vandmåler.

 Er tilslutning til elnettet. 

 Er indrettet  så de enten sender en SMS, mail eller anden besked til 
brugeren FX CTS anlæg ved vandudslip.

 Kan lukke for vandet.

 Fanger vandudslip fra vandinstallationer eller tilsvarende vandførende 
installationer.

Elektroniske sikringer der måler 
vandforbrug vha. vandmåler



Elektroniske sikringer der måler 
vandforbrug/fjernvarme vha. vandmåler



 Giver akustisk alarm ved udslip af vand.

 Giver elektronisk alarm som SMS, mail eller på app ved udslip af vand.

 Kan overvåges elektronisk af app, eller CTS anlæg ved større 
overvågningssystem.

 Kan lukke for vandet ved udslip af vand.

 Reagerer på både små og store vandudstrømninger – afhængigt af 
målertype. (Egenskaber for måler).

 Kan have indbygget logfunktion så hændelsesforløb kan ses 
efterfølgende.

 Kan eventuelt lave en selvtest af systemets funktioner og 
komponenter.

Egenskaber for elektroniske sikringer der 
måler vandforbrug vha. vandmåler



 Målertyper:

 Mekaniske målere

 Elektroniske målere

 Start/stop moment eller cut off for måleren (detektionsgrænse)

Egenskaber for målere der måler 
vandforbrug

Svarer til 1 – 2 liter/h



 Vingehjulsmåler

Egenskaber for målere der måler 
vandforbrug



 Elektronisk ultralydsmåler

Egenskaber for målere der måler 
vandforbrug



 Ved pludselig stor udstrømning af vand (rørbrud).

 Ved små siveskader.

 Ved udstrømning af vand fra andre installationer end 
vandinstallationer.

Hvordan vælges den rigtige fugtmelder eller  
lækagesikring til det rigtige formål?



 Simple sikringer der måler fugt fra utætte installationer

 Vil give en akustisk alarm, og måske sende en besked til brugeren, men 
vil ikke kunne lukke for vandet. 

 Hvis der kun er batteri strømforsyning vil denne kunne løbe tør inden 
brugeren kommer til stede.

 Hvis måleren er placeret så den oversvømmes med vand er der risiko for 
at den ikke virker (elektrisk afbrydelse).

Valg ved pludselig stor udstrømning af vand 
(rørbrud).



 Elektroniske sikringer baseret på fugtmålere, og som kan afbryde for 
vandet

 Vil give akustisk alarm og eventuelt sende besked til brugeren ved SMS 
eller tilsvarende

 Vil reagere og lukke for vandet såfremt en eller flere fugtmålere befinder 
sig i nærheden af skadestedet og bliver fugtpåvirkede, men ellers vil de 
ikke virke.

Valg ved pludselig stor udstrømning af vand 
(rørbrud).



 Elektroniske sikringer der måler vandforbrug vha. vandmåler

 Vil reagere og lukke for vandet.

 Vil give akustisk og elektronisk alarm til brugeren.

Valg ved pludselig stor udstrømning af vand 
(rørbrud).



 Simple sikringer der måler fugt fra utætte installationer

 Vil give en akustisk alarm når der kommer tilstrækkeligt med fugt i 
nærheden af alarmen, og måske sende en besked til brugeren, men vil 
ikke kunne lukke for vandet. 

 Hvis der kun er batteri strømforsyning vil denne kunne løbe tør inden 
brugeren kommer til stede.

Valg ved siveskade.



 Elektroniske sikringer baseret på fugtmålere, og som kan afbryde for 
vandet

 Vil reagere og lukke for vandet såfremt en eller flere fugtmålere befinder 
sig i nærheden af skadestedet og når der er tilstrækkeligt fugtigt, men 
ellers vil de ikke virke. 

 Vil give akustisk alarm og eventuelt sende besked til brugeren ved SMS 
eller tilsvarende

Valg ved siveskader.



 Elektroniske sikringer der måler vandforbrug vha. vandmåler

 Vil reagere og lukke for vandet når siveskaden kommer over 
vandmålerens startmoment eller cut off værdi. 

 Vil give akustisk og elektronisk alarm til brugeren.

Valg ved siveskade.



 Simple sikringer der måler fugt fra utætte installationer

 Vil give en akustisk alarm når der kommer tilstrækkeligt med fugt i 
nærheden af alarmen, og måske sende en besked til brugeren, men vil 
ikke kunne lukke for vandet. 

 Hvis der kun er batteri strømforsyning vil denne kunne løbe tør inden 
brugeren kommer til stede.

Valg ved vand fra andre installationer.



 Elektroniske sikringer baseret på fugtmålere, og som kan afbryde for 
vandet

 Vil reagere og lukke for vandet såfremt en eller flere fugtmålere befinder 
sig i nærheden af skadestedet og når der er tilstrækkeligt fugtigt, men 
ellers vil de ikke virke. 

 Vil give akustisk alarm og eventuelt sende besked til brugeren ved SMS 
eller tilsvarende

Valg ved vand fra andre installationer.



 Elektroniske sikringer der måler vandforbrug vha. vandmåler

 Vil ikke reagere på denne type af skader.

Valg ved vand fra andre installationer.




