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Küzdelem a vízkárok ellen
A lakásokban és családi házakban felmerülő vízkárok megelőzéséről Kaszab Gergelyt, az Aqua Senso intelligens vízvezeték-felügyeleti rendszert forgalmazó Ke Kelit GmbH hazai
képviseletének vezetőjét kérdeztük meg.

Bár már elpakoltuk a nyári tartozékokat
a nyaralónkban, mivel hűvösebb időben is
időnként lejárunk, sosem víztelenítünk, így
ha csőtörés lenne, csak hetekkel később
értesülnénk róla. Egy balatoni házról van
szó, ahol a szomszédokkal jóban vagyunk,
és biztosan szólnának, ha észrevennék
a hibát, ennél mégis megbízhatóbb megoldásra vágyunk.
Az Aqua Senso intelligens vízvezeték-felügyeleti rendszer a nyaraló elhagyása után harminc
perccel automatikusan elzárja az épületbe
bejövő fő nyomóvezetéket. Ezzel megelőzheti
az épületen belüli, csőtörés okozta károkat.
A kertben használt vízvezeték rendszerére a hideg idő beálltával biztosan nincs szükség, így
ezt vízteleníteni kell, vagy eleve fagybiztosan
kiépíteni. Szerencsére a kerti locsoló vízvezetéki
ág az esetek nagy részében teljesen különálló,
így az épület vízvezeték-felügyeletéért felelős
Aqua Senso tökéletes megoldást nyújt.
A múlt télen arra ébredtem, hogy úszik
a lakás. Kiderült, hogy a konyhában csőtörés volt, de mivel több zárt ajtó választott

el a helyiségtől, nem ébredtem föl a vízcsobogásra. Rettenetes károkat okozott
a bokáig érő víz, az alsó szomszédról már
nem is beszélve. Olyan riasztóra vágyom,
ami akár az éjszaka közepén is jelez, ha
ilyen típusú probléma adódik.
A megelőzés mindig hatékonyabb a riasztásnál. Az Aqua Senso nem egy riasztó, hanem
a vízvezetékrendszert felügyelő „okos” eszköz. Mivel éjszaka a vizes helyiségekben is
megszűnik a mozgás, az ott elhelyezett mozgásérzékelők jelzésének hiányában a rendszer
harminc perc múlva automatikusan elzárja
a lakásba érkező fő nyomócsövet. Így amíg
alszunk, a vízvezetékrendszert lezárva tartja
az intelligens eszköz. De az említett harminc
perces zárási idő alatt sem lesz védtelen
a lakás, hiszen a vizes helyiségek padló szintjén elhelyezett vízérzékelők azonnal jelzést
adnak, amint vizet érzékelnek, és rögtön
lezárják a fő nyomócsövet. Reggel pedig csak
annyit kell tenni, hogy kisétálunk a fürdőbe,
a mozgásérzékelő pedig néhány másodperc
múlva már kinyitja a vízrendszert, és indulhat
a mosakodás, fogmosás.

www.aquasenso.hu

Családi házban lakunk, ahol automatikus
öntözőrendszerrel locsoljuk a kertet, és kutyánk is van, aki napközben általában a házban tartózkodik. Létezik olyan vízvezetékfelügyeleti rendszer, ami csőtörés esetén
üzenetet tud küldeni a telefonomra, ha
gond van, és emiatt nem kellene korlátozni
a locsolórendszert, illetve a kutyát sem
szükséges kizárni a házból?
A locsolórendszer legyen különálló, saját vízórával, mert így nem kell megfizetni a csatornadíjat
a locsolásnál használt víz köbméterei után.
Az Aqua Senso elzáró golyóscsapja a házba
beérkező gerincvezetékre szerelendő, épületen
belülre, így a locsolórendszer abban az esetben
is működik, amikor a ház vízellátása le van zárva.
A mozgásérzékelő a plafonra szerelve 2,5 méter
magasságig érzékel, alatta nyugodtan közlekedhet a háziállat, viszont a ház tulajdonosainak
jelenlétében kinyit a rendszer. Mivel az Aqua
Senso harminc perccel a távozás után lezárja
a vízrendszert a házban, így felesleges ezt folyamatosan telefonon is nyomon követni.

