
Byggepladssikring CSLP-KMP
kontrol over vandforbruget på byggepladsen

Egenskaber

 Vejrbestandig udførelse

 Enkel betjening

 Afspærring

 SMS og/eller mail ved alarm

 Forbrugsregistrering 

Tilbehør

 Tilbageløbssikring, kategori 4

 Frostsikring af skab

 Ventil Spring return NC, 
 (afspærring ved 230V svigt)
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Overvåg byggepladsens vand-
forbrug og stop fordyrende og 
forsinkende vandskader.

Førende forsikringsselskaber 
yder forsikringsrabat ved læk-
sikring af byggepladser.



Byggepladssikring CSLP-KMP

Med DanTaet læksikring system overvåges bygge-
pladsens vandforbrug døgnet rundt, således risikoen 
for fordyrende og forsinkende vandskader minimeres, 
og således unødigt vandspild undgås.

Systemet installeres på byggepladsen, når denne åb-
nes. Systemets måler og ventil er placeret i tavlens ene 
sektion, systemet leveres i ¾” og 1” udførelser; i den 
anden sektion er alle styreenheder placeret. 

Systemet er enkelt at opstille, vandtilførsel og -afgang 
tilsluttes, og der tilsluttes 230V til skabet, herefter er 
systemet klar til brug og DanTaet kan via mobil inter-
netforbindelse oprette brugere til systemet og indstille 
de ønskede alarmgrænser.

Via mobiltelefon kan byggeleder oprette tidsskema for 
åbne/lukke tider på byggepladsen og tildele bruger-
rettigheder til andre håndværkere, således disse uden 
for denne åbningstid kan åbne for vandet i et begræn-
set tidsrum.

Ved ubemandet byggeplads tillades kun beskedent 
forbrug, og vandinstallationen afspærres ved over-
skridelse af en alarmgrænse. Det er valgfrit, hvorvidt 
systemet skal sende SMS-besked når byggepladsen er 
ubemandet.

Systemet er overordentlig fleksibelt og kan tilpasses 
de fleste krav og ønsker. Der kræves ingen særlige 
færdigheder af operatøren, idet systemet sælges med 
DanTaet fjernsupport, som foretager alle indstillinger, 
tilpasninger og justeringer. 

Når der installeres læksikring i bygninger, hvor byggepladssystemet er opstillet kan bygningens læksikring til 
en begyndelse håndteres af byggepladsens system, således den enkelte bygning er sikret med højere følsomhed 
imod dyre forsinkelser som følge af vandskader. 
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DanTaet systemerne er beskyttet af patenter, 
patentansøgninger og ophavsret i en række lande i og udenfor EU.

Ill.: Sektion med styreenheder Ill.: Sektion med måler og ventil


