
Vattenskador är den vanligaste typen av skada i våra bostäder. Varje år inträffar över  
100 000 vattenskador i Sverige. De är inte bara dyra att åtgärda för den som  
drabbas utan krånglar också till vardagen. Det kan ta månader att torka en  
vattenskada innan reparationerna ens kan börja.

Vattenfelsbrytare
Med en vattenfelsbrytare hemma stängs inkommande vattnet till 

huset av både vid större och mindre läckage. En vattenfelsbrytare 

är det bästa du kan låta installera i ditt hus för att slippa få en stor 

vattenskada.
 
Varför ska du skaffa en vattenfelsbrytare? 
Ett rör som läcker kan orsaka översvämning i hela ditt hus. De allra 

flesta vattenskador i hemmet beror på läckor i vattenledningar och 

kopplingar. Tyvärr blir den här typen av skador allt vanligare i våra 

bostäder. Efter en omfattande vattenskada går det ibland inte ens 

att bo kvar i bostaden under saneringen. Med en vattenfelsbrytare 

slipper du helt enkelt att bli drabbad av en vattenskada

 
Hur fungerar den? 
Då ett vattenläckage uppstår, stänger vattenfelsbrytaren av 

inkommande vatten. Dessutom kan enheten automatiskt testa om 

ledningssystemet är tätt för att tidigt upptäcka även små läckage. 

Monteringen görs på huvudvattenledningen efter vattenmätaren. 

Kontakta oss eller din lokala VVS-installatör om du vill veta mer om 

produkten. 
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Vattensäkra ditt hem

Vatette vattenfelsbrytare är ett tryggt val för 
dig och ditt hem. Övervakar hela tappvatten-
anläggningen helt obemärkt oavsett om du är 
hemma eller borta. Som tillval finns även 
fuktsensorer för placering under exempelvis 
diskmaskin och diskbänksskåp.

Med hjälp av en Leakomatic vattenfelsbrytare 
försäkrar du dig att bruksvattenrören i din 
fastighet är i skick, vare sig du är hemma, på 
jobbet eller på resa. Leakomatic övervakar 
tillståndet i dina bruksvattenrör och 
vvs- armaturer, dygnet runt.

LK Vattenfelsbrytare ger dig kontroll över 
vattnet i ditt hem. Systemet har automatisk 
övervakning när du inte är hemma. Utplace-
rade sensorer signalerar, larmar och stänger 
av vid vattenläckage. Med manöverpanelen 
vid ytterdörren slår du på och av vattnet.  
Med tillbehör kan systemet styras och 
övervakas mobilt.

WaterFuse® är ett komplett system med tre 
huvudfunktioner: enkel avstängning av 
vattnet när du lämnar hemmet, automatisk 
läckagekontroll av vattensystemet samt att 
den upptäcker, stänger av och larmar vid 
läckage via utplacerade fuktsensorer, 
exempelvis under diskmaskinen.



Säkerhetsbidrag för  
vattenfelsbrytare

Det finns tre nivåer på säkerhetsbidrag
De tre nivåerna beror på hur stort engagemang du har inom 
försäkring, sparande och bank hos Dalarnas Försäkringsbolag. 
Du ska ha boendeförsäkring plus en bonusgrundande produkt 
för att få lägsta säkerhetsbidraget. För vattenfelsbrytare är 
nivåerna 1 000 kr, 1 700 kr eller 3 000 kr. 
 
Var hittar jag vattenfelsbrytare?
I första hand kan du vända dig till din VVS-installatör.  
Leverantörer av vattenfelsbrytare som uppfyller våra
kriterier är  t ex:
 
 
Leakomatic m4i                         RSK NR: 521 65 59 
LK-standardpaket plus wss    RSK NR: 188 23 01
Vatette vattenfelsbrytare       RSK NR: 561 88 13
Waterfuse villa komplett         RSK NR: 561 98 49

Utökat bidrag vid skadereparation
Om du i samband med reparation av en ersättningsbar vatten-
skada installerar en vattenfelsbrytare får du tillbaka grundsjälv-
risken på 1 500 kr. Du ska då ange ditt skadenummer nedan.

Mer information finns på dalarnas.se. Frågor besvaras av avdel-
ningen för Skadeförebygg på tfn 023-930 00. 

Ansökan skickas till
Dalarnas Försäkringsbolag
Avdelning Skadeförebygg
Box 3
791 21 Falun

Observera att du ska bifoga kopia på faktura eller kvitto på 
inköpt produkt när du skickar in ansökan.

Har du installerat vattenfelsbrytare i din villa eller fritidshus kan du söka  
säkerhetsbidrag hos oss.
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ANSÖKAN SÄKERHETSBIDRAG
 

VATTENFELSBRYTARE

Uppgifter att fylla i

Namn

E-post

Personnummer

Tfn dagtid

Fastighetsbeteckning

Kontonummer (för insättning av bidrag)

Datum och underskrift

För återbetalning av självrisk fyll i
ditt skadenummer här


