
Bränslefilter med larm
Behovet av rent bränsle har kommit att bli en 
förutsättning för att behålla prestandan och 
en väl fungerande motor. 

Ett av de största orsakerna till föroreningar i 
bränsle är vatten. 

Genom produktserien Water Warning System 
(WWS) har man på ett innovativt förhållnings-
sätt bearbetat och tagit fram en lösning på 
det problem som detta innebär.

WWS syftar till att skilja, upptäcka och varna 
för vatten i bränsleledningen för både bensin 
och diesel, och samtidigt erbjuda ett enkelt 
och bekymmersfritt sätt att tömma den från 
detsamma.

När WWS aktiveras via tändningslåset gör  
enheten en självtest. Två korta ljud avges 
från systemets summer och LED-ljuset på 
övre delen av filtret växlar mellan grönt och 
rött och låter därmed användaren veta att 
systemet fungerar.  
Under normal drift är summern tyst och 
LED-ljuset lyser med fast grönt sken, vilket 
tyder på att bränslet är fritt från vatten.
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Övriga specifikationer

Driftspänning 12 V eller 24 V

Strömförbrukning 
aktiverad 14-20 mA

Strömförbrukning 
standby 3-4 mA

Drifttemperatur -20°C till +75°C

Std kabellängd 4,3 m

Förlängnings kabel 2 m eller 4 m

Allt man behöver göra är att stänga av  
motorn några minuter, öppna luftnings-
ventilen och tömma vattnet via filtrets 
bottenventil. Det går snabbt och  båtfärden 
kan fortsätta utan ytterligare problem.  
Det är så enkelt som det låter.

Fördelar 
 • Elektronisk upptäckt och varning  
 • Försäkringan om rent bränsle 
 • Kontinuerlig drift 
 • Förebyggande av allvarliga (dyra) skador 
 • Extremt hög tillförlitlighet 
 • Enkel installation 
 • Material av hög kvalitet

 • 2-års internationell garanti 
 • CE certifierad

S1-200
S2-400

WWS serie S för bensin och diesel

Modell
Dimensioner Vikt Bränsleflöde Bränsle- Exkl. Inkl.

Volym höjd bredd totalt max för larm 1 anslutning moms moms
S1-200 200 ml 170 mm 88 mm 0,7 kg 500 l/h 80 l/h 1 10 mm 1 584 kr 1 980 kr

S2-400 400 ml 235 mm 88 mm 0,9 kg 500 l/h 150 l/h 1 10 mm 1 984 kr 2.480 kr
 

Kommer vatten in i systemet, koncentreras 
det sakta i nedre delen av filterbehållaren.  
När vattnet når cirka 20% av den totala 
volymen, aktiveras en rad sensorer och larmet 
ljuder kraftigt vilket tillsammans med den 
röda lysdioden varnar föraren.

1 Motorns bränsleflöde ska vara mindre eller lika med det högsta godkända flöde för 
larmfunktion, som anges i WWS tabellen. Se motorns handbok för värden.
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