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VÍZKÁR KIZÁRVA
Idôszakosan használt épületeknél, nyaralónál, hétvégi háznál az egyik
leggyakoribb, önmagunknak feltett kérdés: elzártuk-e a vízcsapokat? Biztos sokan
fordultak már vissza, mivel az autóban ötlött fel bennük a kétség. Nyaralásra
utazva, a repülôgépen már a kérdésnek sincs értelme. Az efféle aggodalom
beárnyékolhatja a gondtalanra tervezett vakációt.
Az Aqua Senso, az osztrák KE KELIT cég intelligens vízvezeték-felügyeleti rendszere lehetôvé teszi, hogy elkerüljük a fenti
helyzeteket. Az okos szerkezet mûködésének lényege az, hogy
amikor kilépünk az ajtón, az Aqua Senso automatikusan lezárja
a vízóra utáni, saját fôcsapunkat, míg hazaérkezésünk után a
vizes helyiségekben felszerelt mozgásérzékelôk jelére az Aqua
Senso nyit, szabaddá teszi a vízáram útját.
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A vízrendszerünk alapvetôen zárt állapotban van 30 perccel azt
követôen, hogy a mozgásérzékelô nem ad impulzust, azaz elmentünk otthonról. Ebben a 30 percben és más akaratunktól független
nyitásnál (pl. otthon hagyott háziállatunk ugrálása miatt) sem történhet gond, hiszen a vízérzékelô vészjelzése felülír minden más jelet
és a rendszert lezárja. A mozgásérzékelô hatótávolsága 2,5 méter,
így háziállataink nyugodtan járkálhatnak alatta a rendszer folyamatos nyitása nélkül. Otthonlétünk alatt sem keletkezhet jelentôsebb
vízkár, hiszen a padlószinten elhelyezett vízérzékelôk vészjelzésére
felülírják a mozgásérzékelôket, és a rendszer automatikusan zár.
Az Aqua Senso rendszer kiépítéséhez nincs szükség vésési
munkákra, bontást igénylô gépészeti munkákra és villanyszerelésre sem. A mozgásérzékelôk elemmel mûködnek, és feltanításuk a
vezérlôegységre néhány percet vesz igénybe. A mozgásérzékelôk
a mennyezet, vagy fal színére átfesthetôk, így nem bontják meg a
belsô tér harmóniáját. A vízérzékelôk tápegységét és a mosógépmosogatógép mûködéséhez szükséges érzékelôk tápegységét a
konnektorba kell bedugni. A jeladókat elrejthetjük a mosógép és
mosogatógép mögé, így látványuk nem zavaró a szépen berendezett konyhában, fürdôszobában. A jeladók felragaszthatók, vagy

felcsavarozhatók a falra, mennyezetre. Szakemberre csak a zárást-nyitást biztosító, gerincvezetékünkbe építendô golyóscsap beszereléséhez van szükségünk, a többit magunk is megoldhatjuk, ha
akarjuk. A golyóscsapot és vezérlôt az épületen belülre szükséges
szereltetni, a külsô vízaknában nem lehet elhelyezni. (Mûködéséhez
áramforrásra is szükség van, és a fagyok is károsítanák.) A jeladók
két-három födémen és hat falon át is képesek a vezérlôegységnek
jeleket továbbítani. Az Aqua Senso rendszer a bébiôrhöz hasonló
hullámhosszon (868MHZ) mûködik.
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A Nyugat-Európában már széles körben elterjedt intelligens vízfelügyeleti-rendszer teljesen biztonságos. (A szenzorok, a vezérlôegység mind 24 V törpefeszültséggel mûködnek.) Áramkimaradás esetén sem maradunk víz nélkül, mivel ilyenkor a motoros mûködésû
golyóscsap kézzel is nyitható. Az áramkimaradás megszûnte után
az Aqua Senso visszaáll mûködési alaphelyzetébe, továbbra is védi
otthonunkat az esetleges vízkártól.
Az Aqua Senso mûködését legegyszerûbben úgy képzelhetjük el,
ha megszemélyesítjük. Olyan, mint egy igazi, lelkiismeretes gondnok. Ellenôrzi az ingatlant, amikor mi elhagyjuk, és – a biztonság
kedvéért – elzárja utánunk a vízcsapot.

www.aquasenso.hu
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