
Drivhus Tomatplanterne trænger til vand. 
Du sætter vandsprederen til og pludselig 
ringer telefonen.  Næste morgen er du 
glad for, at Vandvagten sørgede for at 
lukke for vandet.

Haveslange Børn elsker at plaske i vand, 
og ser ofte sit snit til at lukke op for vand-
hanen. Det er bare ikke altid, de husker 
at lukke den igen. Det gør din Vandvagt 
til gengæld.

Køkken Et rør, som er skjult bag skabene, 
er utæt, men du undgår at få skabe og 
gulv ødelagt af vand. Siver der blot 5 liter 
vand ud, lukker din Vandvagt for vandet.

Badeværelse Toilettet er utæt, og vandet 
begynder lige så langsomt at sive. Der 
sker ingen skade, for Vandvagten lukker 
for vandet efter 5 liter.

Gæstetoilet Med en Vandvagt vil vandet 
i dit toilet aldrig kunne løbe i flere dage. 
Vandvagten sætter en stopper for vandet 
og er derfor din garanti mod en unødven-
dig stor vandregning.

Bryggers Du sætter vaskemaskinen til 
om morgenen, inden du går på arbejde. 
Du kommer hjem og opdager, at slangen 
er hoppet af. Heldigvis har Vandvagten 
lukket for vandet, mens du var væk.

Soveværelse Med en Vandvagt kan du 
sove trygt hver eneste nat. Du vågner 
ikke op til ubehagelige overraskelser, for 
Vandvagten passer på dine ting.

Dagligstue Efter en lang og dejlig ferie 
kommer du hjem og opdager, at der er et 
sprængt vandrør på badeværelset. Hver-
ken loft, gulv eller møbler har taget skade, 
for Vandvagten har passet  på dine ting.
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www.vandvagt.dk  passer godt på dine ting



Sikrer mod utilsigtet vandforbrug
Sikrer mod vandskader
Sikrer mod store vandregninger
Sikrer dine værdier
Mulighed for reduktion i dine forsikringer

Tag trygt på ferie
Vandvagt passer også på dine ting, når du er  
på ferie. Alt, hvad du skal gøre, er at trykke på  
en knap - så tillader Vandvagten kun en vand-
mængde på 10 liter pr. aftapning. Når du  
kommer hjem, afbryder du ferieprogrammet,  
og Vandvagten vender automatisk tilbage til  
den sidst indstillede værdi.

Check dit vandforbrug dag for dag
I Vandvagts display kan du se dit vandforbrug i 
liter. Du kan foretage dine egne registreringer af
alt vandforbrug og checke hvert aftapningssted 
ved at nulstille displayet. Hvem ved, måske er der
et sted, du kan spare!

På vagt 24 timer i døgnet
Med Vandvagten får du en elektronisk stophane, 
som lukker for vandet ved alt overflødigt vandfor-
brug. Vandvagten passer på dine ting hver dag, 
døgnet rundt, når blot du indstiller den til det vandfor-
brug, der matcher din husstand.

Sæt en stopper for vandskaderne
At komme hjem til en vandskade er en oplevelse, 
vi alle ønsker at være foruden. Ingen ønsker at 
se vægge, gulve og uerstatteligt inventar ødelagt 
af vand. Har du installeret en Vandvagt, stopper 
strømmen af vand automatisk, når den værdi, 
du har indstillet, overskrides. Er der tale om en 
vandudsivning, stopper vandet allerede ved 5 liter. 
Vandvagt kender selv forskel på sivning og forbrug.

Undgå vandspild og unødvendige udgifter
Vandvagten er din garanti for et økonomisk og mil-
jørigtigt vandforbrug. Løber toilettet, eller glemmer 
børnene at lukke for vandhanen, lukker Vandvagt 
automatisk, inden vandregningen løber løbsk.

Nu kan du sikre dig mod vandskader og store vandregninger 
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