
Med en fugtalarm er du sikret
Du	får alarm	når en skade sker

Vi	forebygger store,	besværlige vandskader

Vi	giver	mulighed for	hurtig hjælp når skaden sker

Vi	giver	et	hurtigt overblik døgnet rundt på hele	bygningsmassen

Vi	forebygger dannelsen af skimmelsvamp

Vi	indsamler vigtige data	på din	bygningsmasse



Det eneste rigtige, er at sikre sig
Det er for	dyrt uden

En vandskade der ikke afsløres
tidligt i udviklingen får

konsekvenser med skimmelsvamp
og dyre renoveringer



Lidt simpel statistik

Hver 6. af alle danske husstande
oplevede at få en vandskade af en
eller anden art i 2013. 

Det var alt fra utætte rør til
oversvømmelse efter skybrud.

Kilde: Klimatilpasning.dk

Hvem bliver den	næste

17%



Der er meget tydelige fordele

Et frisk eksempel på en
bekostelig og besværlig
vandskade begrunder meget
enkelt fordelene ved at have en
fugtmelder installeret.

En familie ved Aarhus fik en
lækage på et rør i deres
krybekælder. Skaden blev
opdaget grundet øget kondens
på vinduer og lugtgener i
boligzonen.

For familien betød det en
genhusning af 2 voksne, 3 børn
og en kat samt rengøring og
nedpakning af alt deres indbo i
en længere periode. Gulvene
skulle udskiftes, krybekælderen
affugtes og saneres for 
skimmelsvamp inden de kunne
komme hjem igen.

Overvej lige om	du	vil have	besværet

100%
En vandskade til kr. 200.000,-

4%
…er både billigere og hurtigere at løse 

med en fugtmelder installeret
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Via en almindelig browser får du adgang
til vores online portal fra en hvilken som
helst PC.

En APP kan ligeledes give dig adgang til
din konto fra både tablet og
mobiltelefon.

Replace this with your 
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Virker på flere enheder
Få adgang via	din	PC	til flere funktioner.	



Data på sensor ses
allerede på forsiden i din 

app

Signal og batteriniveau
vises med tydelige

ikoner

Du kan pause 
notifikationer på en
sensor fra din app

App Funktioner
Menu byder
på simpelt
overblik på

sensorer, 
gateways og
notifikationer

Vælg nemt
mellem dine 

tilkoblede
netværk

Alle dine 
sensorer er

listet og kan
trykkes på for 
data på hver

enkelt

Du kan hurtigt
se om en
sensor er i

alarmmode

Replace this with your image

Hent appen ned i appstore og du	er klar



Replace this with your image

Hvad kan du på vores portal
Alt	kan styres online

Når du er logget ind får
du adgang til en meget
overskuelig oversigt og
en række menuer inkl. 
et supportafsnit og en

masse how-to videoer

Administrerer du 
flere netværk og
ejendomme, kan
du skifte i mellem
dem

På “tandhjulet” har du 
flere
indstillingsmuligheder
for din konto. Du kan
bl.a. koble flere
brugere på og vælge
en eller flere alarm-
administratorer

Ved et tryk på de 
forskellige sensorer får

du adgang til en
række data, både

aktuelle og historiske

Du har nem mulighed for 
at administrere dine 

notifikationer og
indstillinger

På forsiden kan du 
vælge at se henholdsvis
dine sensorer eller dine 

gateways



Et helt netværk af sikkerhed

En fugtmelder er
placeret i lejlighedernes
teknikskab og er klar til

at give besked hvis et rør
bliver utæt.

Vaskeriet har fået sin egen
fugtmelder installeret. Der 
er ligeledes installeret en i

kælderen i tilfælde af
oversvømmelse ved

skybrud.

I ejendommens
teknikrum der sjældent
besøges af viceværten, 
er der installeret en
fugtmelder og en
temperatursensor. Sker
der et nedbrud her, 
sender systemet en
besked.

Centralt i ejendommen
er der monteret en
gateway der har til

opgave at modtage
og sende beskeder

videre i tilfælde af en
alarm.

Er der en skade under opsejling, sender 
den aktiverede sensor en trådløs
besked til ejendommens gateway. Den 
sender beskeden trådløst videre til
vores portal. Her får alarm-
administratoren automatisk besked og
kan tilkalde den rette hjælp til skaden.

I ejendommens
fælleslokaler er der 
installeret en
fugtmelder ved
køkkenvask og
opvaskemaskine.

Der er ligeledes installeret
en sensor til at holde øje
med indeklimaet. 
Beboeren får besked hvis
der trænger til udluftning. 
Derved forebygges
angreb af skimmelsvamp.

En sensor	i alle risikozonerne sikrer dig
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Når en sensor registrerer en skade under 
opsejling, sendes øjeblikkeligt en besked
afsted til den valgte alarm-administrator.

Fra portalen kan man vælge at få besked
pr. E-mail, SMS eller pr. telefonopkald.

Når en sensor aktiveres
Flere alarmmuligheder
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Alarm meldes ind på portal
Som sagt,	alt	styres online



Alarmdetaljer også på App

Replace this with your image

Hurtigt overblik uanset hvor du	er



Det hele er sat op for jer
I	går en tryggere tid i møde

Jeres risiko for	store,	dyre og besværlige

vandskader er nu	minimeret drastisk

Øjeblikkelig alarmering ved vandskade bringer	jer først i køen til

akut hjælp

Portalen er sat	op,	sensorsystemet er programmeret. Det hele	er

klar til brug

Ved hurtig indsats på fugtskader har i minimeret risikoen for	

skimmelsvamp i ejendommen fremadrettet

Med	et	udbygget system	har i fremover rigtig

gode muligheder med	data	og dokumentation



Kontakt os for en uforpligtende gennemgang
af jeres boligblok

WWW.SKADETEKNIK.DK

Telefon:	21972497


