
NORDENS LEDANDE 
LEVERANTÖR AV 
VATTENFELSBRYTARE



SVERIGE HAR 
VATTENSKADOR 
FÖR ÖVER 100 
MILJONER KRONOR 
VARJE VECKA.

HELT I ONÖDAN.



I över 25 år har Waterguard utvecklat och levererat läckagesäkringsutrustning till den nordiska marknaden. Varje år har 
våra produkter blivit stadigt mer efterfrågade också i Sverige, och vi är idag ledande på den nordiska marknaden.

Waterguard består av driftssäkra och solida lösningar. De elektroniska komponenterna som sensorer, adapter och 
styrningsenheter är utvecklade och producerade under stränga kvalitetskrav. Magnetventilerna är från danska Danfoss.

Vattenskador är ett stort problem
Förra året inträffade det över 100.000 vattenskador i Sverige. Detta kostade över 6 miljarder kronor, samtidigt som 
det skapade mycket frustration. Den största ökningen ser vi i kök, där vattenuppkopplade apparater (diskmaskiner, 
kaffemaskiner, kylskåp mm.) stadigt ökar risken för läckage.

GODKÄND AV SÄKER VATTEN
Waterguards lösningar är godkända av Säker Vatten för användning i Sverige. Branschregler Säker 

Vatteninstallation 2016:1 säkerställer en utförandenivå baserat på gällande lagkrav, Plan- och 

bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Branschreglerna är framtagna av installatörer i 

samarbete med leverantörer av VVS produkter, försäkringsbolag och är exempel på bra och säkert 

utförande för att minimera vattenskador. Waterguards monteringsanvisningar uppfyller Säker 

Vattens krav och är märkta med Säker Vattens logotyp.

DET ENKLA SÄTTET ATT UNDVIKA 
VATTENSKADOR



Waterguard säkrar bostäder och näringsfastigheter. Utvecklingen gör att stadigt fler nu väljer att installera 
vattenfelsbrytare som kan stoppa läckage före det blir skador. Waterguard har olika lösningar: 

• Manuell vattenstopp med QuickStop  
• Punktsäkring med Adapter 1 och 2 ventiler  
• Generell säkring av hela byggnaden med Smart Stop  

Waterguard Adapter är vår bäst säljare. Modellen är trådbaserad 
och ägnar sig för säkring av eventuellt läckage från vattenin-
stallationer i rum utan golvbrunn (kök, separat toalett osv.). 

Lösningen är enkel att installera och kräver ingen extra stick-
kontakt. Vid läckage bryts strömmen till kontakt en. Levereras 
med 1 ventil. 

Waterguard Adapter är vår bäst säljare. Modellen är trådbaserad 
och ägnar sig för säkring av eventuellt läckage från vattenin-
stallationer i rum utan golvbrunn (kök, separat toalett osv.). 

Lösningen är enkel att installera och kräver ingen extra stick-
kontakt. Vid läckage bryts strömmen till kontakt en. Levereras 
med 2 ventiler. 

Adapter 1 Adapter 2

VÅRA PRODUKTER



Detta är en elektronisk stoppkran som monteras i anslutning till 
husets stoppkran. Ett tryck på brytaren när man lämnar huset 
och vattnet stängs av. Har inte automatisk läckage detektor. 
Systemet kan uppgraderas med det antal trådlösa sensorer 
som du har behov av. 

 En populär version för småhus och fritidshus. En enkel och 
användarvänlig lösning för dig som behöver övervaka många 
rum. Med ett enkelt knapptryck kan du stänga av vattnet när 
du lämnar bostaden. Systemet kan uppgraderas med det antal 
trådlösa sensorer som du har behov av, och är tillrättalagt för 
uppkoppling till larmanläggning och smarthus. 

QuickStop Smart Stop



WATERGUARDS OLIKA SYSTEM 
TÄCKER ALLA BEHOV.

Småhus

Flerbostadshus

Lägenheter

Fritidshus



waterguard.se
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