
HELA Vuotovahti - Mökki
on erityisesti suunniteltu kesä- ja muihin vapaa-ajanasuntoi-
hin. Järjestelmä on hieman yksinkertaisempi kuin omakoti-
taloihin tarkoitettu Talo-järjestelmä ja näin hieman edullisem-
pi ratkaisu esimerkiksi vuokramökkeihin tai vastaaviin.

Järjestelmä antaa hyvän turvan vuotojen varalle ollen kuiten-
kin erittäin yksinkertainen ja helppo käyttää.

Mökki-järjestelmän vesianturit havaitsevat pienimmätkin 
vuodot, hälyttävät ja sulkevat vedentulon välittömästi. Vuo-
tovahdissa on myös jäätymistä valvova toiminto joka valvoo 
ympäristön lämpötilaa ja antaa hälytyksen, jos lämpötila 
laskee +3 asteeseen tai alle. Hela Vuotovahti Mökki turvaa 
loma-asuntosi, kun olet kotona tai matkoilla.

Mökki-järjestelmää on helppo käyttää. Kun tulet mökille, 
avaa vedentulo langattomasta etäkytkimestä. Päävesijoh-
toon asennettu vesiyksikkö avautuu ja mökissä on vedet 
päällä. Samanaikaisesti keittiön allaskaappiin tai muihin 
potentiaalisiin vuotokohteisiin asennetut vesianturit ovat toi-
minnassa ja hälyttävät ja sulkevat vedentulon heti vuodon 
ilmaantuessa.

Hela Mökki-järjestelmä on oiva ratkaisu turvata kiinteistö 
vesivahingon varalta esimerkiksi loma-asunnoissa ja muissa 
kohteissa, joissa ei oleskella tai asuta kokoaikaisesti. 

Hela Vuotovahti voidaan kytkeä kiinteistön murtohälytinjär-
jestelmään, jolloin kohteen turva on täydellinen. Vesivuoto- ja 
jäätymisvaroitus on siten saatavilla myös esim. puhelimeen. 

Näin Vuotovahti toimii
Vesiyksikkö sijoitetaan mökkiin tulevaan päävesijohtoon. 
Vesiyksikkö kytketään keskusyksikköön josta se saa käyttö-
virran. Keskusyksikkö kytketään pistotulpalla verkkovirtaan. 
Vesianturit sijoitetaan pesualtaan ja astianpesukoneen alle 
siellä olevalle vesitiiviille pinnalle. Anturit liitetään mukana 
tulevalla johdolla vesianturiyksikköön joka sijoitetaan myös 
allaskaappiin. Kun anturit havaitsevat vuodon, keskusyksik-
kö saa ilmoituksen ja se hälyttää välittömästi sekä sulkee 
vedentulon. Järjestelmä toimii täysin itsenäisesti ja ilman val-
vontaa 24/7, olit sitten kotona tai matkoilla.

Yksinkertainen asentaa
Valtuutettu LVI-asentaja tekee asennuksen helposti ja no-
peasti. HELA Vuotovahtiin ei tarvitse tehdä käyttöpaikka-
kohtaisia säätöjä/kalibrointeja, vaan järjestelmä on heti käyt-
tövalmis. Vuotovahti ei tarvitse esisuodatinta tai lianerotinta 
ja se toimii hyvin esimerkiksi kaivovesissä. Virtalähteenä 
toimii mukana toimitettava 12 vdc-adapteri joka kytketään 
sähköpistokkeeseen. Yksityiskohtainen asennusohje toimi-
tetaan laitteen mukana.

Vuotovahdissa on erityisesti loma-asuntoja ajatellen tärkeä toiminto, 
joka hälyttää, mikäli lämpötila laskee putkiston läheisyydessä alle 

+3 asteen. Jäätymisvahdista lisää asennus- ja käyttöohjeissa.



1  Keskusyksikkö Radio. Sijoitetaan päävesijohdon ja ve-
siyksikön lähelle. Yksikkö ohjaa vesiyksikköä ja hälyttää, jos 
anturit havaitsevat vesivuodon. Veden voi myös katkaista ja 
avata manuaalisesti keskusyksikön OFF- ja ON-painikkeista. 
Keskusyksikkö kytketään virtajohdolla sähköpistokkeeseen.

2  Etäkytkin. Asennetaan mökin ulko-ovelle. Etäkytkimes-
tä suljetaan ja avataan vedentulo langattomasti. Etäkytki-
messä viivästetty OFF -painike, joka sulkee veden viiveellä. 
Tehdasasetus on 2 tuntia.

3  Vesiyksikkö. Asennetaan päävesijohtoon ja sitä ohja-
taan keskusyksiköstä. Vesiyksikkö voidaan myös avata ja 
sulkea manuaalisesti esim. sähkökatkon aikana. Vesiyksik-
kö on liitetty johdolla keskusyksikköön.

4  Vesianturiyksikkö antureilla. Sijoitetaan vesipisteen tai 
keittiön allaskaappiin tai sen alle vesitiiviille pinnalle. Vuoto-
havainnon yhteydessä anturit ilmoittavat keskusyksikköön, 
joka sulkee vedentulon. Anturien ja keskusyksikön yhteys 
on langaton. 

Tekniset tiedot

Keskusyksikkö Radio (239085) 
• radiolähettimellä 
• 12 vdc, virtalähteenä 230 v DC adapteri

Vesianturiyksikkö antureilla (239082) 
• 3 kpl antureita

Etäkytkin ( 239081)

Vesiyksikkö (23907021) 
• 1 kpl (päävesijohtoon) 
• DN20, ¾” sisäkierteet molemmissa päissä 
• Venttiilissä manuaalinen ohjaus 
 (esim. sähkökatkot) 
• Venttiilissä ilmaisin, josta näkee, 
 onko venttiili auki vai kiinni 
• materiaali sinkkikadonkestävää erikoismessnkiä 
• STF tyyppihyväksytty, valmistettu Suomessa.

HELA-numero Nimi LVI-numero 
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