
VATTENLARM DROPP-STOP 600

Förebygg vattenskador med 
Dropp-Stop 600
I hus sitter rörkopplingar ofta på dolda ställen, i stammar eller bakom köksbänkar. Det är inte 
ovanligt att kopplingar och lödningar går sönder och börjar läcka. Det största problemet är att 
det oftast går väldigt sakta och ingen märker det. En rörkoppling kan läcka i månader, eller år, 
innan läckaget syns. Det är inte förrän fukten börjar klättra på väggarna eller tränga igenom 
golvet som det uppmärksammas.

Montera Dropp-Stop under diskbänken i köket
Larmet och givarna monteras i diskbänksskåpet med medföljande kardborretejp. Dubbel- 
givaren läggs ner vid avlopps- och vattenröret. Enkelgivaren läggs vid diskmaskinens vatten- 
och avloppsrör, eller på golvet där det är risk för att det ska börja läcka. Börjar det läcka och 
det kommer ut lite vatten, suger givarna upp vattnet och larmet larmar. På det här sättet kan 
vi stoppa en vattenskada.

Komplett kit med dubbla avkännare innehåller:
1 st Larmdon
1 st kabel 1.3 m med 2 st fuktavkännare
1 st kabel 1.5m med 1 st fuktavkännare
1 st 9v standarbatteri

När larmet går hörs en pulserande singnal. Dra 
då ur kontakten och låt givaren torka. Lägg 
tillbaka givaren på plats efter åtgärdat. När 
batteriet är slut hörs ett pulserande ljud i cirka 
30 sekunder var.

Andra ställen där Dropp-Stop 600 kan monteras:  
slitsar, golvvärmekopplingar, akvarium eller där 
det sitter dolda rör.
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