
Estä vesivahinko ennen  
kuin on liian myöhäistä! 

PPO 868 Vesivuotohälytysjärjestelmä 



 
 

Estä vesivahingot PPO vesivuotohälytysjärjestelmällä! 
 PPO 868 Mhz langaton vesivuotohälytysjärjestelmä soveltuu  
kiinteistöjen vesivuotojen estämiseen.  
 

PPO 868 Vesivuotohälytysjärjestelmä 



Langaton vesivuotohälytysjärjestelmä on Finanssialan keskusliiton 
hyväksymä ja sille on myönnetty vuoden 2009 merkittävän 
turvallisuusalan tuotteen kunniakirja (Ohto-kunniakirja). 

 

PPO 868 Vesivuotohälytysjärjestelmä 



PPO 868 Vesivuotohälytin huoneistossa 
 
Vesivuotohälyttimellä valvotaan vettä käyttäviä 
laitteita, esimerkiksi astianpesukonetta ja 
vesiputkiston jakotukkia. 
 
Vesivuotohälytin asennetaan yleensä keittiön 
allaskaapin sisäpuolelle, josta saadaan helposti 
sähköt vesivuotohälyttimelle. 
 
Erilaisilla antureilla vesiputkistot ja kaikki vettä 
käyttävät laitteet saadaan valvottua. Anturit kytketään 
johdolla vesivuotohälyttimelle. Yhteen vesivuoto-
hälyttimeen voidaan kytkeä useita antureita.  
 
 

PPO 868 Vesivuotohälytin huoneistossa 



PPO 868 Vesivuotohälytin kiinteistössä 

PPO 868 Vesivuotohälytin kiinteistössä 
 
Vesivuotohälyttimellä valvotaan kiinteistössä 
vesivuodolle alttiita kohteita esim. vesi- ja 
viemäriputkistoja (Sade- ja tulvavedet) 
 
 
 



 
Kun vesivuotoanturi havaitsee vettä, 
PPO 868 -vesivuotohälytin välittää 
tiedon PPO 868 Master -lähetin/ 
vastaanottimelle, josta hälytystieto 
siirretään GSM-modeemin 
välityksellä suoraan talonmiehelle 
tai huoltoyhtiöön. 
 
 
 
 



PPO 868 Vesivuotohälytysjärjestelmä 

Järjestelmän edut: 
 
• Langattomuuden ansiosta vältetään kalliit  
  sekä aikaa vievät johdotustyöt. 
 
• Hälytystiedot saadaan keskitettyä yhteen  
  kohteeseen esimerkiksi talonmiehelle tai huoltoyhtiöön. 
 
• Hälytykset saadaan osoitteellisena. 
 
• Vesivuotohälyttimen ja keskusyksikön (Master) välinen 
  radioliikenne on kaksisuuntainen. Keskusyksikkö ottaa 
  yhteyden määräajoin jokaiseen vesivuotohälyttimeen.  
  Jos johonkin vesivuotohälyttimeen ei saada yhteyttä, siitä 
  lähtee hälytys. 



PPO 868 Anturit 

Asennetaan esim. varaajan,  
astianpesukoneen,  
pyykkikoneen tai  
jakotukin alle. Halutun  
mittainen teippianturi.  

Teippianturi 

Tasoanturi VE-4 soveltuu paikkaan, missä  
toistuvasti voi syntyä kosteutta.  
VE-4 voidaan tällöin irrottaa ja  
pyyhkäistä kuivaksi ja asettaa 
uudestaan paikoilleen. Vakio  
johdon pituus 1,5 m. 



PPO 868 Anturit 

Sauva-anturi VE-1 
 
Anturi VE-1 asennetaan välipohjan  
betonilaatan yläpinnalle. Pinnan kostuessa  
saadaan hälytystieto keskusyksikölle.  
Vakio johdonpituus 1,5 m.  

Putkisuoja-anturi VE-3 
 
VE-3, putkisuoja-anturi työnnetään 
putkeen tms. tilaan, johon vuodon  
sattuessa kertyy vettä. Anturi voidaan  
asentaa myös betonin sisään lähelle  
lattiakaivoa, josta useat kosteusvahingot 
saavat alkunsa. Vakio johdonpituus 1,5 m. 



Asennettu anturi 

Vesiputkiston jakotukin alle asennettu teippianturi 



  
• Taajuus: 868,00 MHz – 868,60MHz 
• Kantomatka: ~ 1.2 km näköyhteydellä 
• Kosteushälyttimien määrä Max. 253kpl  
• Käyttölämpötila: 0°C…+40°C 
• Käyttöjännite: 230VAC / 12VDC 
• Standardit: EN 300220-3, EN 301 489-1,  
  EN 301 489-3, EN 50130-4/A2 
• Määräykset: Viestintävirasto 15W/2006 M,  
  lyhyen kantaman radiolähettimet 

PPO 868 TEKNISET TIEDOT 



Pohjan kunnan vesilaitoksen  
vesivuotohälytysjärjestelmä 

PPO-Elektroniikka suunnitteli Pohjan kunnan vesilaitokselle 
virtausmittaukseen perustuvan vesivuotohälytysjärjestelmän  
 

 PPO Flow   
 
• valvoo virtauksen määrää. Kun se kasvaa kulutushistoriaan 

verrattuna liian suureksi, järjestelmä lähettää hälytyksen 
valvontakeskukseen.  

 



Estä vesivahingot PPO 868  
-vesivuotohälytysjärjestelmällä!  
 
• Vesivuotohälytysjärjestelmän  
 asennuksen yhteydessä tarkastamme 
 myös vesipisteet ja putkiliitokset. 
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PPO-Elektroniikka Oy 
 Ammattielektroniikkaa vuodesta 1981  

 

Vesivuotohälytysjärjestelmä 
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