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MIELENRAUHAA
KOTIMAISELLA HUIPPUTUOTTEELLA!
Nyt voit nukkua yösi rauhassa! Veimart-vesivuotovahti valvoo yötä päivää ja estää tyypilliset 
käyttövesiverkoston vesivahingot ilman, että sinun tarvitsee tehdä käyttöönoton jälkeen mitään! 

Tihku-
vuodot

Liitos-
vuodot

Vuotavat
hanat

Poikkeavan
veden-

kulutuksen

Vuotavat
wc-istuimet

VEIMART-vesivuotovahti estää:

Suomessa sattuu joka päivä 100 vesivahinkoa!



PATENTOITU KOTIMAINEN
HUIPPUINNOVAATIO

Koti kannattaa turvata vesivahingoilta! Siksi Veimart on olemassa. 
Veimart estää käyttövesiverkoston vesivahingot nerokkaan yksinkertaisella ja 
toimintavarmalla tavalla: se pitää pääventtiilin kiinni aina, kun vettä ei käytetä. 

Veimart vaatii toimiakseen 
pistorasian ja vain 160 mm tilaa 

putkistosta. Sähkökytkennät 
tehdään pistokeliittimin. 

Käyttöön et tarvitse paksuja 
ohjekirjoja. Laite on aina päällä!

HELPPO ASENTAA 
JA KÄYTTÄÄ

Veimart tunnistaa jo 
ihan pienetkin alkavat 
vuodot. Jopa tippa 
minuutin välein riittää 
vuotovahtitoiminnan 
laukeamiseen yön 
jälkeen.

TARKKA

Poissa-tilassa pääsulkuvent-
tiili pysyy aina kiinni. Ole 

huoletta lomallakin.

TURVALLINEN

Vesivuotovalvonta on aina päällä, 
kun Veimart on otettu käyttöön. 
Sen yksinkertaisemmaksi ei
voi asia tulla! 

HUOLETON

Estää veden tulon 
kaikissa tilanteissa. 

Erillinen poissa-kytkin 
voidaan johdottaa 

lisävarusteen VMEX-
10 avulla esimerkiksi 

eteiseen, oven pieleen.

Poissa
Jatkaa vedentulon 

maksimiaikaa 0-4 h. 
Voidaan käyttää esim. 
nurmikon kastelussa. 

Lisäaika
Yhtäjaksoisen 

vedentulon sallittu aika 
(5–25 min).

Ajan ylitys aiheuttaa 
vedentulon katkaisun ja 

vaatii kuittauksen.

Maksimiaika
Testi-painikkeella 

voidaan tehdä 
vuototesti heti.

Huom! Veimart aloittaa 
vuotomittauksen 

automaattisesti 5 min 
kuluttua edellisestä 

tunnistetusta 
kulutuksesta.

Testi
Erilaisten hälytystilojen ja 
vedentulon aikaylitysten 
kuittauspainike. Lisäksi 
langallinen etäkuittaus 

(lisävaruste).

Kuittaus

Veimart VM-10 vuotovahti soveltuu omakotitaloihin ja 
vapaa-ajanasuntoihin.

Veimart VM-20 vesivuotovahti soveltuu huoneistoihin, 
joissa on oma vesimittari lämpimälle ja kylmälle 
käyttövedelle. VM-20:ssä on kaksi magneettiventtiiliä.

Veimart VM-20 vesivuotovahti soveltuu huoneistoihin, 



VEIMART ON MYÖS
KULUTUSVAHTI!

MOBIILIOHJAUS
sisäänrakennetun WLAN-toiminnon avulla.

Veimart-kännykkäsovelluksella voit mm.
 • vaihtaa Kotona/Poissa -tilaa

 • vastaanottaa ja kuitata hälytyksiä

 • muuttaa aika-asetuksia

 • vastaanottaa ja kuitata hälytyksiä

 • muuttaa aika-asetuksia

3HENGEN
PERHE

ENNEN

JÄLKEEN

3
SUIHKUSSA-
KÄYNTIÄ
PÄIVÄSSÄ

15 min/suihkukerta

7,5 min/suihkukerta

200 m3/vuosi

100 m3/vuosi  600 EUROA SÄÄSTÖÄ
VUODESSA!

VEDENSÄÄSTÖÄ
VEIMARTIN AVULLA!

=/vuosi  600VUODESSA!

Miksi vesi meni poikki?!?

Onko ihan pakko 
asua suihkussa!
Veimart katkaisi 

vedentulon.*

*Veimart ohjaa säästävämpään vedenkulutukseen ja paljastaa esimerkiksi auki jääneet hanat ja vuotavat WC-laitteet. 
Voit asettaa yhtäjaksoiselle veden juoksutukselle sallitun maksimiajan (5-25 min).



LISÄVARUSTEILLA LISÄÄ
TURVAA JA HELPPOUTTA!
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POISSAKUITTAUS

KOTONA

2 m

VMEX-10
Laajennus-

yksikkö

RFT
Langaton lähetin

VMLS-100P
Liuska-anturi

Sijoituspaikkoja, esim.

VMLS-10
Teippianturi

VMSW-S
Ulkoinen kuittaus/poissa-kytkin

(pinta-asennus)

VM-10 PERUSPAKETTI LISÄVARUSTEET

VESIVUOTOVAHTI
Vesivuotovahti VM-10 (omakotitalot),  LVI-numero  4579650 
 VM-20 (huoneistot),  LVI-numero  4579660

Hyväksynnät        EN-55022, LVD
Materiaali Sinkkikadonkestävä messinki CB772S
Tarvittava asennusväli 160 mm, (VM-20: LV-runko-osa 120 mm)
Tuloliitin  3/4” ulkokierre, tasopintatiiviste
Lähtöliitin 22 mm puserrusliitin
Paino  2,75 kg, (VM-20: LV-runko-osa 1,3 kg)
Mitat  VM-10: runko-osa 160 x 230 x 83 
 VM-20: LV-runko-osa 160 x 140 x 65
Ohjausyksikön mitat 130 x 90 x 38 
Käyttöjännite 24 VDC (pistorasiamuuntaja)

LISÄVARUSTEET Tuotekoodi LVI-numero
Ohjausyksikön jatkojohto 5 m VMC-5 4579654 
Ohjausyksikön jatkojohto 10 m VMC-10 4579651
Ohjausyksikön jatkojohto 20 m VMC-20 4579655
Laajennusyksikkö  VMEX-10 4579652
Tukiasema (433 MHz)/laajennusyksikkö RFB 4579657
Langaton lähetin (433 MHz) RFT 4579658
Vuotoanturi, liuska  VMLS-100 4579659
Vuotoanturi plugilla, liuska   VMLS-100P   4579661 
Vuotoanturi, teippi VMLS-10 4579653
Kuittaus-/poissakytkin (pinta-as.) VMSW-S 4579656
Vesimittariliitin sis. yksisuuntaventt. 3/4UK-1SK 4481165

Valmistusmaa Suomi
Takuuaika 2 vuotta

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät        EN-55022, LVD

LANGATON RATKAISU

Langattoman järjestelmän avulla Veimart katkaisee 
vedentulon välittömästi liuska-anturin (VMLS-
100P) havaitessa vettä lattialla tai jäätymisvaaran 
uhatessa. Pistokeliitäntäiset liuska-anturit (1-2 kpl) 
kytketään paristoilla toimivaan lähetinyksikköön 
(RFT), joka lähettää hälytyksen langattomasti 
Veimartiin liitettyyn tukiasemaan (RFB).

VEIMARTIN TARINA
Kukapa meistä ei olisi kuullut kauhukertomuksia vesivuotovahinkojen aiheuttamista 
taloudellisista ja terveydellisistä ongelmista sekä inhimillisistä kärsimyksistä; lahonneita 
ja homehtuneita koteja, puhjenneita allergioita ja harmaita hiuksia vahingonkorvausten 
maksajaa etsittäessä. 
Vuosikymmeniä LVI-alalla toiminut Veijo Laurila oli tietoinen tästä, jopa kansallisesta 
ongelmasta. Hänen ideoidensa ja kokemustensa pohjalta syntyi Veimartin patentoitu 
toimintaperiaate, jonka hän esitteli Oumanin toimitusjohtajana ja yrittäjänä toimineelle 
Martti Jokelaiselle. Vankan kokemuksen tuotekehityksestä ja liikkeenjohdosta 
omaavalle Jokelaiselle haasteet olivat tuttuja: tuotteen täytyi olla varmatoiminen, 
helppokäyttöinen ja vieläpä edullinen. Turvallisuustuotteena Veimartin täytyi 
tuoda mielenrauhaa ostajalleen. Ei enää jatkuvaa pelkoa mahdollisista kodin ja 
terveyden pilaavista piilovuodoista. Kehitystyötä ohjasi pyrkimys parhaaseen 
lopputulokseen, josta voi olla aidosti ylpeä. Näin syntyi Veimart.
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RFB
Tukiasema/laajennusyksikkö

1,5 m


