
Vilka ligger bakom vattenfels-
brytaren Vatette?
Varumärket Vattete är välkänt bland vvs:are och står för 
kvalitet. Förutom vattenfelsbrytare består sortimentet av 
ventiler och kopplingar. Företaget bakom är Gustavsberg 
som är en del av Villeroy & Boch. Kontakta Vatettes kund-
tjänst för tekniska frågor utöver dem som tas upp i denna 
FAQ på 08-570 391 00, besök webbplatsen vatette.se eller 
kontakta försäkringskansliet. 

Hur beställs vattenfels- 
brytaren Vatette?
Vatettes vattenfelsbrytare köper ni direkt genom lokal 
rörmokare eller via e-butiker på nätet. Fördelen med 
lokal VVS-are är att denne kan ge specifika råd utifrån er 
byggnad och att priset på arbetet troligtvis blir bättre än 
om ni köper vattenfelsbrytaren på nätet. Vid installationen 
görs även en tryckkontroll och eventuella droppläckage 
uppmärksammas och kan åtgärdas.

Passar vattenfelsbrytaren  
Vattete alla föreningsgårdar?
Nej. Men den passar väldigt många och är ett ännu starkare 
skydd än tidigare lösningar. Är ni det minsta osäkra på om 
den kommer att fungera hos er är ni välkomna att kontakta 
Vatette på 08-570 391 00.

Vad gäller om föreningen vill 
installera en annan modell?
Säkerhetsrabatt lämnas även till andra varianter av auto-
matisk huvudvattenavstängning om föreningen vill välja 
ett annat alternativ. Även här gäller det att rapportera in att 
man utfört åtgärden så att säkerhetsrabatten läggs till. Det 
går också bra att ansöka till skadeförebyggande fonden 
(Våra Gårdar) respektive få investeringsbidrag (Bygdegårdar 
och Hembygdsgårdar) för andra typer av automatisk  
huvudvattenavstängning. 
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Vattenskador kostar samhället uppskattningsvis 6-10 miljarder kronor per år enligt Vatten-
skadecentrum och är en både kostsam och vanlig skadetyp. Förutom att vattenskador kan 
vara kostsamma för föreningen då självrisker och nedskrivningar spelar in, innebär en skada 
också mycket tråkigt merarbete för ideella krafter. Dessutom riskeras föremål och byggnader 
med kulturellt och känslomässigt värde gå förlorade. Vattenskador innebär också risk för 
hälsoskador och är en stor negativ miljöpåverkan. 

vatten-

Vattenfelsbrytaren består av en styrenhet med  
display, en ventilenhet med kulventil, en nätverks-
kabel på 3 meter som är utbytbar till önskad längd 
(max 100 meter) samt en nätadapter. 



enheten ska gå tillbaka till hemmaläge krävs tre korta  
spolningar inom 15 min. Det mest troliga är att man aldrig 
märker att detta sker, då man vid ankomst ofta spolar i 
toaletten, tvättar händerna i kranen, sätter på kaffe- och 
tekannor mm och därmed spolar flertalet korta gånger så  
systemet direkt kopplar från bortaläget.   

 
Varför stängs inte vattnet  
av helt vid bortaläge?
I bortaläget stängs alltså inte vattnet av utan stryps till ett 
möjligt vattenflöde på 2,5-5 min. Detta för att minimera 
handhavandet. Vattenfelsbrytaren ska skydda men inte 
märkas i vardagen. Vatette håller dock just nu på att vidare-
utveckla vattenfelsbrytarens programvara så att de som vill 
kan välja att vattnet helt ska stängas av när systemet försät-
ter sig själv i bortaläge. Skillnaden då blir att vattnet aktivt 
måste sättas igång igen vid styrenheten. 

Denna funktion kan bli verklighet framöver. De som hunnit 
köpa vattenfelsbrytaren Vatette redan kommer få möjlig-
het till en gratis uppdatering av programvaran.  

Hur informera hyresgäster om 
vattenfelsbrytaren?
I samband med uthyrning bör skriftlig säkerhetsinformation 
ges till ansvarig hyresgäst och här kan ni även informera 
om vad som gäller kring lokalens vatten och avlopp. Det 
hyresgästen behöver veta är hur man får igång vattnet igen 
om det stryps (öppna, stäng, öppna, stäng) samt var i huset 
styrenheten sitter om de skulle behöva nå den vid ett larm. 
Exempeltext till hyresgäst / anslag vid entrén / köket:

Hur skyddar Vattete?
Vatette vattenfelsbrytare skyddar på tre sätt: långt flöde, 
stort flöde och droppläckage.

Långt flöde   
Vad som är ett långt flöde avgörs av flödesmönstret i bygg-
naden. Används vattnet för sällan eller för oregelbundet kan 
inte ett mönster skapas utan då används fabriksinställningen 
som stänger av vattnet efter ett flöde på 30 minuter. 

Stort flöde   
När ett allt för stort flöde uppmäts och uppkommer från 
en sekund till en annan, stängs vattnet av direkt. Ett sådant 
flöde kan ske exempelvis om ett vattenrör går av.   

Droppläckage   
I samband med installation testas byggnaden för droppläcka-
ge och eventuella läckage utreds och upptäcks förhoppnings-
vis. Därefter görs löpande tester under tidpunkter på dygnet 
då vattnet sällan används. Upptäcks ett läckage stängs vattnet 
av och larmmeddelande syns / hörs tills det kvitteras. 

Bortaläge   
När vattnet inte använts på 24 h går systemet in i bortaläge. 
Vattnet stängs inte av men fristen för långt vattenflöde mins-
kar till 5 min och efter ytterligare några dagar till 2,5 min.  

Förvarning   
När vattenfelsbrytaren har detekterat ett onormalt långt eller 
högt flöde, aktiveras ”förvarning”. Mer om detta nedan. 

Hur fungerar vattenfelsbrytaren 
vid olika tillfällen? 
Långt flöde beroende på skada  
Efter 30 minuter (eller valfritt antal minuter) stryps vattnet 
och mängden vatten som rinner ut vid skadan begränsas. 
Med fabriksinställningarna på 30 minuter blir tidsramen 
något större än om ett flödesmönster hade kunnat skapas, 
men vattenfelsbrytaren skyddar allt jämt mot mer omfat-
tande läckage. 

Långt flöde pga användning     
Efter 30 minuters flöde, vid exempelvis diskning under  
rinnande vatten, stryps vattnet och förvarning aktiveras. Den 
naturliga reaktionen är då att vrida av och öppna blandaren 
igen och då vet systemet att det inte handlar om någon skada 
utan aktiv användning. Nya 30 minuter att spola ges. Om 
användaren inte stänger av vattnet under förvaring, larmar 
och stänger systemet av vattnet. För att få tillgång till vattnet 
igen i det här läget måste larmet kvitteras vid styrenheten.     

När systemet är försatt i bortaläge   
Om systemet är försatt i bortaläge när ni kommer till  
föreningslokalen är den tillåtna spoltiden 5 minuter. För att

Bygdegårdsförsäkringen 
0200-22 99 99  Ι  bygdegardarna.se 

forsakring@bygdegardarna.se 

Hembygdsförsäkringen 
0200-22 00 55  Ι  hembygd.se 

forsakring@hembygdsforbundet.se 

Våra Gårdar-försäkringen 
0200-22 99 99  Ι  varagardar.se 

forsakring@varagardar.se 

Inget vatten?

Här skyddar vi oss mot vattenskador med vatten-
felsbrytare. Om vattnet slutar rinna, stäng av kranen, 
vänta 15 sek och sätt på det igen. Om vattnet helt 
slutar att fungera och ni hör en larmsignal kontrollera i 
kök och toaletter så att inte vattnet står och sprutar 
eller det är blött på golvet. Sedan kan ni kvittera 
larmet vid styrenheten som sitter : ..................
...........................................................

Kom ihåg att förmedla larmmeddelandet till din 
kontaktperson för uthyrningen. 

Var vattensmart! Var rädda om jordens resurser 
och förbruka inte mer vatten än nödvändigt.  


