
FlowStop™ 
24-uurs bescherming 
tegen lekkages en 
overstromingen 
binnen gebouwen en 
woningen FlowStop™  

beschermt tegen de  
kostbare gevolgen van 

waterschade veroorzaakt 
door lekkage van 

waterleidigen

Andel FlowStop™ is een automatisch systeem voor het afsluiten van de waterleiding. 
Speciaal ontwikkelt voor huiseigenaren, verhuurders, studentenhuisvesting, hotels, 
kantoren en commerciële gebouwen. 
FlowStop™ bewaakt uw watertoevoer en sluit deze automatisch af bij ongebruikelijk 
waterverbruik of een temperatuurdaling waarbij het risico op bevriezing van leidingen 
ontstaat.

FlowStop™ heeft de mogelijkheid om lekdetectiesensoren toe te voegen in kwetsbare 
ruimtes binnen een pand, zoals in keukens en bijkeukens waar apparaten staan die 
leidingwater gebruiken. Denk hierbij aan apparaten zoals wasmachines en 
vaatwassers en alle andere ruimtes met stromend water zoals badkamers, toiletten en 
de gootsteen. HVAC Nederland levert het volledige gamma Andel lekdetectiesensoren. 
bezoek www.hvac.nl voor meer informatie of bel HVAC Nederland: 0255 52 24 20

Het WRAS Approved-systeem is volledig geautomatiseerd, eenvoudig te installeren en 
speciaal ontwikkeld om een kosteneffectieve optie te bieden voor het beschermen van 
huizen en eigendommen tegen waterleidinglekkage. 

Bel voor een vrijblijvende offerte  
HVAC Nederland 0255 52 24 20 
e-mail info@hvac.nl of bezoek www.hvac.nl

Onopvallend bedieningspaneel. De 
waarschuwings-LED knippert rood 
wanneer het systeem wordt geactiveerd.



FlowStop™ productdetails

FlowStop™ functies

Ventiel:
•  Vorstbeveiliging: Sluit het water af als de temperatuur onder 

1-5°C daalt (instelbaar door de gebruiker).
•  Time-outbeveiliging: Sluit het water af als het water langer 

dan 10-60 minuten heeft gelopen (instelbaar door de gebruiker).
•  Overstroombeveiliging: Sluit het water af als het systeem 

waarneemt dat er een gesprongen leiding is of dat er een 
abnormale waterstroom is tussen 10 en 40 liter per minuut 
(instelbaar door de gebruiker).

•  24-uurs bescherming tegen niet-gebruik: Sluit het water af 
als er 24 uur lang geen water is gebruikt.

Bedieningspaneel:
•  Frontplaat: Onopvallend ontwerp met 2-cijferige LED-weergave, 

rood LED-waarschuwingslampje en 4 navigatieknoppen voor het 
eenvoudig instellen. Geschikt voor wandopbouw en -inbouw.

•  Resetknop: Reset het systeem na activering en laat het water 
weer stromen.

•  Tijdelijke uitschakeling: Schakelt de bewaking uit om 
langdurig watergebruik mogelijk te maken, zoals het besproeien 
van de tuin.

•  Extra lekdetectiesensoren (optie): Extra lekdetectie wordt 
toegevoegd om lekken op te sporen in kwetsbare gebieden zoals 
onder wasmachines en vaatwassers, maar ook in badkamers en 
toiletten.

•  Uitgang: Spanningsvrij relaiscontact nominaal 30V @ 1A per 
ingang.

TECHNISCHE INFORMATIE

Leidingdiameter:
Andel FlowStop-afsluiters zijn verkrijgbaar in 
pijpmaten met een diameter van 15mm en 22mm. 
De standaard in het VK en de EU.

Voeding:
Lichtnet 240V of op batterijen (batterij met lange 
levensduur van 1 jaar).

Behuizing:
Bedieningspaneel: gegoten ABS.

afmetingen:
Besturingseenheid: 145mm x 85mm x 9mm (LxBxH)

WerkgeBied:
•  Max. werkdruk 10 bar.
•  Minimale werkdruk 1 bar.
•  Werktemperatuur 4-80°C.
•  Kan 2 hoofdwaterleidingen beheren en tot 3 

magneetventielen aansturen.

FlowStop™ is speciaal ontwikkeld voor het 
bewaken van de waterleiding in appartementen, 
studentenkamers, hotelkamers, kantoren en andere 
commerciële eenheden.

Het FlowStop™-systeem omvat een slank, onopvallend 
bedienpaneel geschikt voor wandmontage en maximaal 
twee FlowStop™-kleppen plus een extra magneetventiel 
voor de retourstroom indien gewenst.

Het bedieningspaneel kan op elke geschikte plaats 
worden geplaatst, bijvoorbeeld in een kast of aan de 
muur bij de klep(pen). Het strakke ontwerp past in elk 
interieur.

  Klep – FlowStop™ kan maximaal twee waterleidingen beheren en bewaken

 Bedieningspaneel – Onopvallend, aan de wand gemonteerd

 Leksensoren – Er is een reeks optionele lekdetectiesensoren beschikbaar

HVAC Nederland levert advies, ontwerp, levering, en ondersteuning voor lekdetectie, zowel  
water als gas en olie-/waterafscheiding 

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte,  
0255 52 24 20 of stuur een e-mail naar info@hvac.nl
HVAC Nederland, Postbus 2, 1970 AA  IJmuiden

www.hvac.nl


