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Voorkom waterschade! 
 
continue controle op lekkage van uw 
wasmachine, vaatwasser, aquarium en 
andere met water werkende, respectievelijk 
met water gevulde apparaten. 
 
 
Werkwijze: als de watersensor in aanraking komt met een laagje 
water van meer dan 0,5 mm, zal het controleapparaat hierop 
reageren en een indringende geluidstoon laten horen en de 
magneetklep afschakelen. 
Bij het type GEWAS 191AN zal bovendien het apparaat dat is 
aangesloten op het controleapparaat, worden uitgeschakeld. 
 
 
 
 
 
 
 

GEWAS 191 N lekwatermelder met controleapparaat, watersensor, magneetklep en 
alarmzoemer. 

GEWAS 191AN lekwatermelder met uitschakeling van machine (tot 16A, 230V, 50 Hz) 
gebruiksklaar, met controleapparaat, watersensor, magneetklep en 
alarmzoemer. 

toepassingen:  
was- en vaatwasmachines, watergekoelde ge-
reedschappen (tandartsenpraktijken), zieken-
huizen, industrie, onderzoekinstellingen, 
laboratoria en vele machines en apparaten met 
wateraansluiting (bv. drankenautomaten, koffie-
zetmachines enz.) waar lekkage ongewenst is 
montage: eenvoudig te installeren zonder extra 

onderdelen of gereedschap. 
magneetklep: glasvezelversterkte behuizing 

van Polyamide (veilige laagspanning 12V). 
Aansluitingen: schroefaansluiting ¾" voor 
direct bevestiging op de kraan, resp. aan de 
standaard was- en vaatwasmachine 
aansluiting ½" met ¾" vleugel- resp. 
wartelmoer aan de uitlaat van de 
magneetklep. Bij stroomuitval sluit de 
magneetklep vanzelf (inlaatdruk dient 0,5 bar 
hoger te zijn dan uitlaatdruk). 

watersensor: snelreagerende watersensor, 
insteekbaar met 2 m kabel. Reageert reeds 
op een laagje water van 0,5mm. Met 
vertakkingsteker GAZ1 kan men gelijktijdig 
meerder watersensoren aansluiten. Er zijn 
kant en klare verlengkabels leverbaar; lengte 
2 m, 5 m en 10 m lengte. 

alarmering: bij alarm sluit het magneetventiel en 
geeft het toestel een indringende geluidstoon. 
Bij het type GEWAS 191AN wordt bovendien 
de aangesloten machine uitgeschakeld 
(enkelpolig schakelcontact) 

stekkerdoos met schakeling: gesloten 
behuizing (niet voor vochtige ruimten) 
schakeling, alarmzoemer, stekerbus voor 
magneetklep en watersensor. Steker-
behuizing met geaarde contactaansluiting en 
geaarde ingang. Bij de GEWAS 191N is de 
contactdoos doorverbonden, bij de GEWAS 
191AN is deze alarmgestuurd, bij alarm wordt 
het apparaat afgeschakeld, max. 16 A 
(ohmse last), 230V, 50 Hz. 

Stroomverbruik: ca. 3 W (energie spaarschakeling) 

toebehoren & reservedelen: 
GMV191: magneetklep reservedeel 
GWF-1S: watersensor, 2 m kabel en steker 
GWF-1S / 5m: watersensor, 5 m kabel, steker 
GWF-1S / 10m: watersensor, 10 m kabel, steker 
GAZ-1: vertakkingsteker (benodigd voor elke 

extra watersensor) 
VEKA 2: verlengkabel en steker, 2m 
VEKA 5: verlengkabel en steker, 5m 
VEKA 10: verlengkabel en steker, 10m 

 


