
L Æ K S I K R I N G

✔ Intet vandspild

✔ Reduceret forsikringspræmie

✔ Få eller slet ingen skader
 ved rørbrud og sivninger

✔ Mulighed for tilslutning
 til tyverialarm

✔ Mulighed for sms-besked

✔ Mulighed for tilslutning
 af væskefølere

i boligen



2.2.

DanTaet

DanTaet læksikring er et 

enkelt og pålideligt system, 

der lukker for vandet ved 

lækage eller vandspild.

Derfor anbefales DanTaet af 

relevante institutioner, lige-

som førende forsikringssel-

skaber giver op til 50% rabat på 

rørskadeforsikring ved anven-

delse af DanTaet læksikring. 

Med en bred palette af 

sikringsanlæg til alle arter 

rørinstallationer i bolig, 

erhverv og industri tilbyder 

DanTaet et totalkoncept til 

beskyttelse af bygninger, 

inventar og personer imod 

såvel indtrængende som 

udstrømmende vand. 



3.3.

Boligen
Til den private bolig findes 2 hovedtyper af læksikring:

Brugsvand: Type BB/BX

Fjernvarme: Type FB/FX OptiTight®

Herudover findes kombinationsanlæg, se skema side 11.

Anskaffelse
DanTaet læksikring købes gennem Deres VVS-installatør. Det er en 
betingelse for at opnå forsikringsrabat at systemet installeres og  
idriftsættes af en autoriseret VVS-installatør.

Forsikring
Følgende forsikringsselskaber går aktivt ind for vandskadeforebyggelse 
med DanTaet læksikringssystemer med op til 50% rabat på forsikrings-
præmien:

ALKA forsikring

Alm. Brand

Aros forsikring

Bauta forsikring

Concordia Forsikring

Danske Forsikring

FDM Forsikring

Forsikringsselskabet Himmerland

Gartnernes Forsikring

GF-Forsikring

Gjensidige Forsikring

if...

Lærerstandens Brandforsikring

Nykredit Forsikring

NEM Forsikring

Popermo

Runa Forsikring

Sønderjysk Forsikring

Topdanmark

Trekroner

Tryg

Vejle Brand

Vestjylland Forsikring GS



5.4.4.

– DanTaet læksikring kan bruges overalt !

SBI-anvisningerne 160 og 165 udgivet af Statens Byggeforsk-
ningsinstitut omtaler automatiske sikringsanlæg.

Vandspild koster !
Vandpriserne stiger i takt med at grundvandet forurenes og vand-
ressourcerne mindskes.

På nuværende tidspunkt kan en dryppende hane     koste op til 1.750 
kr./år i vand- og afledningsafgift.

Utætte vandhaner:

Hurtigt dryp Løber konstant
96 l pr. dag 384 l pr. .dag
35.000 l pr. år 140.000 l pr. år
Kr. 1.750,- pr. år Kr. 7.000,- pr. år

Løbende cisterne:

Langsom sivning Løber så det kan Urolig vand- 
uden uro i vandspejl ses i vandspejl overflade
274 l pr. dag 548 l pr. dag 1.096 l pr. .dag
100.000 l pr. år 200.000 l pr. år 400.000 l pr. år
Kr. 5.000,- pr. år Kr. 10.000,- pr. år Kr. 20.000,- pr. år

Priserne er fastsat ud fra et landsgennemsnit på 50,- kr. pr. m3 vand.



5.5.

– DanTaet læksikring kan bruges overalt !

Øvrige DanTaet produkter
DanTaet tilbyder et udførligt program af systemer til erhverv og indu-
stri, ligesom DanTaet leverer specialanlæg efter opgave. DanTaet kan 
bl.a. overvåge og sikre:

- Brugsvandsinstallationer
- Fjernvarmeinstallationer
- Varmtvandsinstalltioner imod bakterievækst (legionella)
- Luftbefugtningsanlæg
- Kølevandsinstallationer
- Plaststøbemaskiner
- Væskefølsomme rum (punktsikring af EDB udstyr o.l.)
- Landbrugsinstallationer (svine-/heste-/kostalde, hønserier)
- Kundespecifikke anlæg

Uddrag af referenceliste:
F.L. Schmidt
DSB
Fields
Maersk Medical
Novo Nordisk
Lundbeck
Flyvestation Aalborg
Århus Domkirke
Skt. Hans Kirke
MATAS
Rosenborg Slot
Århus Kunstmuseum
Odense Zoo
LEGO

H.C. Andersens Hus

Told & Skattestyrelsen

Girobank

TV2

Telia

TeleDanmark

Værdipapircentralen

Dæhnfeldt

Amalienborg Tekn. 

Forvaltning

Københavns Ejendomme

David Samlingen 

Randers Kommune

Odense Politigård
Vestsjællandscentret 
Force Institutet, Ålborg
Odense Teater
Jyske Bank
Flyvestation Værløse
Ribe Domkirke
Århus Kommune
Odense Kommune
Lidl
Gråsten Slot
Utallige børnehaver, 
skoler, detailfor- 
retninger, private...... 



7.6.6.

Brugsvand

Til sikring og overvågning af boligens brugsvandsinstallation 
imod vandskader og vandspild anvendes system Brugsvand.

DanTaet Brugsvand består af en flowmåler, en afspærringsventil og 
en kontrolboks, som permanent overvåger vandforbruget v.h.a 
impulser fra flowmåleren.

Systemet reagerer ved såvel rørbrud og umådeholden aftapning 
som på sivninger (f.eks. fra toiletter) ved at afspærre rørinstallatio-
nen, aktivere en alarmudgang og give hørbar og synlig alarm.

DanTaet Brugsvand vil reagere såfremt:

- En enkelt aftapning overskrider den forvalgte størrelse
  (fabriksindstilling: 250 liter).

- En sivning pågår uophørligt gennem en 24 timers periode.

Systemet har taster for valg af Fri Aftapning og Feriefunktion.

Systemet har en særlig feriefunktion, som ved aktivering sænker
aftapningsgrænsen til 20 liter (fabriksindstilling), samtidig med
at målerstilstand accepteres. Det er således muligt for familie
eller bekendte at vande boligens blomster i beboernes fravær,
idet beskyttelsen af boligen samtidig er skærpet.

Systemet bør funktionsprøves årligt og efterses hvert 5. år.
Mulighed for tilslutning af tyverialarm, SMS-sender og væskefølere.
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7.7.

Brugsvand
	 System	 Qn	 ∑∆P@Qn	 Kvs	 indbygningsmål
  m3/h kPa m3/h måler                  ventil
 BB 1,5 24 3,1 1/2" x 110 3/4" x 76
 BX 2,5 26 4,9 3/4" x 130 3/4" x 76

VVS montage:

Til installatøren – Brugsvand

DanTaet Brugsvand anvendes til sikring af brugsvandsinstallationen i 
almindelige private hjem og mindre ejendomme med lavt vandfor-
brug.

Måleren kan monteres lodret eller vandret. 

Kontrolboksen tilsluttes 230V/50Hz/PE gennem ekstern nøgle-
afbryder. Strømforbrug max 20VA.  
Tilslutning af måler og afspærringsventil til kontrolboksen  
sker ved hjælp af stik, som blot skal kobles sammen og som  
ikke kan byttes/vendes forkert.



9.8.8.

Fjernvarme

Til sikring og overvågning af direkte opvarmede fjernvarmeinstalla-
tioner anvendes systemerne FB i normalisolerede bygninger op til 
250 m2  med varmtvandsbeholder, henholdsvis FX i normalisolerede 
bygninger op til 400 m2  med varmtvandsbeholder eller op til 250 m2 
med gennemstrømningsvandvarmer.

Systemerne består af to flowmålere, to motorventiler, en kontraven-
til og en kontrolboks.
Disse typer overvåger permanent rørinstallationen for lækage, 
og kontrollerer derudover for sivning flere gange i døgnet 
(OptiTight® pat.). Ved lækage eller sivning afspærrer systemerne 
for fjernvarmetilførslen, aktiverer en alarmudgang og melder hør-
bar og synlig alarm.

Med disse systemer afbødes den direkte fjernvarmetilslutnings risici, 
medens de driftøkonomiske og komfortmæssige fordele bevares. 
Omkostninger til installation, drift og vedligeholdelse er beskedne,
og forsikringsselskaberne yder præmierabat for ejendomme sikret 
med DanTaet.

Systemerne bør funktionsprøves årligt og efterses hvert 5. år.



9.9.

Fjernvarme
	 System	 Qn	 ∑∆P@Qn	 Kvs	 indbygningsmål
  m3/h kPa m3/h måler ventil kontraventil
 FB OptiTight 1,5 67 1,8 1/2" x 110 1/2" x 55 1/2" x 47
 FX OptiTight 2,5 63 3,2 3/4" x 130 3/4" x 76 3/4" x 56

VVS montage:

Til installatøren - Fjernvarme
Til sikring af fjernvarmeinstallationer med direkte fjernvarme.

System FB OptiTight® anvendes til villa på op til 250 m2  med 
varmtvandsbeholder.

System FX OptiTight® anvendes til villa på op til 400 m2  med 
varmtvandsbeholder eller op til 250 m2  med gennemstrømnings-
vandvarmer.

Der anbefales et lige stykke rør på min. 5 x rør-dimensionen  
både før og efter målerne. Målerne kan monteres med urskiven vand-
ret eller lodret; dog skal målernes urskiver vende ens.

Kontrolboksen tilsluttes 230V/50Hz/PE gennem ekstern nøgle-
afbryder. Strømforbrug max 20VA.  
Tilslutning af måler og afspærringsventil til kontrolboksen  
sker ved hjælp af stik, som blot skal kobles sammen. Vær opmærk-
som på at ventiler forbindes korrekt i henhold til farvekoder.

3

1

4
56

Z

Z

2

1: Kontrolboks

2: Afspærringsventil (frem)

3: Flowmåler (frem)

4: Flowmåler (retur)

5: Afspærringsventil (retur)

6: Kontraventil



11.10.10.

Combi - fjernvarme & brugsvand

Combi systemerne kombinerer brugsvands- og fjernvarmesikring i 
en enkelt kontrolboks. Disse kan anvendes i installationer, hvor ind-
føringerne er anbragt tæt; herved minimeres såvel pladsforbrug 
som investering.

Til installatøren - Combi
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1: Kontrolboks

2: Afspærringsventil (frem)

7: Flowmåler (brugsvand)

3: Flowmåler (frem)

4: Flowmåler (retur)
8: Motorventil (brugsvand)5: Afspærringsventil (retur)

6: Kontraventil
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11.11.

Fjernvarme
	 System	 Qn	 ∑∆P@Qn	 Kvs	 indbygningsmål
  m3/h kPa m3/h måler ventil kontraventil
 FB OptiTight 1,5 67 1,8 1/2" x 110 1/2" x 55 1/2" x 47
 FX OptiTight 2,5 63 3,2 3/4" x 130 3/4" x 76 3/4" x 56

Combi
	 System	 Brugsvandsdel	 Fjernvarmedel
 CB/B OptiTight Som system BB Som system FB OptiTight
 CB/X OptiTight Som system BB Som system FX OptiTight
 CX/B OptiTight Som system BX Som system FB OptiTight
 CX/X OptiTight Som system BX Som system FX OptiTight

Option
DanTaet systemerne til læksikring i 
boligen kan udvides med et interface 
ILS-C og en væskeføler type LS-X, såle-
des systemet punktsikrer et udvalgt 
sted i boligen imod vandansamling, og 
evt. afspærrer vand- eller varmetilfør-
slen ved væskeforekomst.

Målere
Brugsvand:  Måleren kan monteres lod-
ret eller vandret. 
Fjernvarme: Målerne kan monteres 
med urskiven vandret eller lodret; dog 
skal målernes urskiver vende ens. Der 
anbefales et lige rørstykke min. 5x rør-
diameteren på begge sider af målerne, 
ligesom der bør monteres snavssamler 
foran hver flowmåler.

Ventiler
Motorventiler må ikke monteres med 
aktuatoren hængende nedad. I øvrigt 
valgfri orientering.

Kontrolboks
Kontrolboksen tilsluttes 230V/50Hz/PE 
gennem ekstern nøgleafbryder. Strøm-
forbrug max 20VA.

Forbindelser
Forbindelser mellem ventiler, målere og 
kontrolboks er udført med DIN stik. 
Systemerne BB og BX kan ikke samles 
forkert. Ved systemerne FB OptiTight 
og FX OptiTight skal man ved samlin-
gen være opmærksom på, at frem/
returløbs ventilerne forbindes til de ret-
te udgange (farvekodet). Ved forbindel-
se af Combi systemer skal man endvi-
dere være opmærksom på ikke at 
ombytte vandmåler med fremløbsmåler, 
eller brugsvand afspærringsventil med 
en fjernvarme af-spærringsventil. Såvel 
kassens stik som de tilhørende kompo-
nenter er farvekodet således den rette 
forbindelse er åbenbar.

Dimensioner
DanTæt systemerne til læksikring af boligen leveres i følgende 
varianter:

Brugsvand
	 System	 Qn	 ∑∆P@Qn	 Kvs	 indbygningsmål
  m3/h kPa m3/h måler                  ventil
 BB 1,5 24 3,1 1/2" x 110 3/4" x 76
 BX 2,5 26 4,9 3/4" x 130 3/4" x 76



Højmevej 36-38 
DK-5250 Odense SV 
Tel: +45 63 17 45 00 
Fax: +45 63 17 45 01
E-mail: dantaet@dantaet.dk
www.dantaet.dk

   VVS-installatør:

DanTaet er en dansk opfindelse, patentbeskyttet i en række lande i og udenfor EU.


