
WaterCare VA-alarm
- Lovpligtig alarm til pumpebrønde
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V. tilkøb

Alarm



Tekniske specifikationer for VA-alarm
- bestående af alarmboks, vippeafbryder med 5 m kabel & strømforsyning

Driftstemperatur 0-40°C (i drift)

Strømforsyning 3 x AA-batterier el. 230V strømforsyning

Mål & vægt 62 x 112 x 32 mm 100 g

Tæthedsgrad IP42 (alarmboks monteres indendørs)

ALARM
Pumpebrønd melder alarm.

Tjek venligst for fejl.

Undgå oversvømmelse i din ejendom
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WaterCare’s VA-alarm er en fuldtanksalarm som alarmerer mod evt. pumpesvigt eller væskestandsstigning i pumpe-
brønde. I Miljøstyrelsens vejledninger for nedsivningsanlæg og biologiske sandfiltre, angives montering af alarm i 
anlæggets pumpebrønd som lovpligtigt. Her kan WaterCares VA-alarm benyttes til at gøre beboerne opmærksomme 
på evt. pumpesvigt og/eller væskestandsstigning i pumpebrønden, inden flydeslammet løber over og spildevandet 
stiger op i ejendommen. 

VA-alarmens vippeafbryder monteres under indløbet i pumpebrønden. Hvis pumpen i pumpebrønden er sat ud af 
funktion og væskestanden stiger, vil vippeafbryderen aktiveres og sende et alarmsignal til alarmboksen, inden 
væskestanden når indløbet i pumpebrønden. Dermed undgås den uheldige situation med oversvømmelse i anlæg-
get og ejendommen.

Alarmboksen alarmerer både visuelt og akustisk via et rødt blink samt alarmtone. Det er også muligt at tilkøbe en 
GSM-løsning, hvor op til 5 telefonnumre og én mail-adresse modtager en alarmbesked.
 
Dine fordele ved WaterCare’s VA-alarm:

Lever op til Miljøstyrelsen lovpligtige alarmkrav i nedsivningsanlæg 
og biologiske sandfiltre.

Modtag tidligt varsel for evt. oversvømmelse og andre omkostnings-
fulde reparationer i anlægget eller huset.

Tydelig alarmering via både lyd- & lyssignal ved fejlfunktion på 
pumpen og vandstigning i pumpebrønden. 

Eksempel på Ø600 spildevands- 
brønd med VA-alarm

Alarmboksen placeres et  
synligt sted, hvor lys- & 

lydsignal kan ses og 
høres - SMS-alarm kan 

tilkøbes 

Vippeafbryder 
aktiveres ved 
væskestigning

WaterCare GSM løsning kan tilkøbes 
- Modtag straks en SMS-besked eller e-mail ved alarm. Tilgængelig på op til 5 
telefonnumre og én valgfri mail-adresse.


