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Vannkiosken bidrar til at entreprenører og 
andre kunder kan fylle vann på en sikker 
og lovlig måte. De vil ikke lengre trenge å 
tappe vann fra brannhydranter, som ofte 
kan føre til styrttapping eller 
feilhåndtering/skader på hydrantene. 

Systemet består av ett elektronisk 
kontrollskap, som identifiserer brukeren, 
og mykstarter/mykstopper vann-
leveransen. Etter avsluttet tanking sendes 
informasjon om mengde, pris og 
klokkeslett til kontrollprogrammet, som 
videre kan eksporteres  til kommunens 

faktureringssystem for vannmålere – fult 
integrert med det eksisterende systemet. 
Det elektroniske kontrollskapet er utstyrt 
med en elektrisk lås som kun åpner seg 
om rett nøkkel settes inn i den utvendige 
nøkkellåsen. Kontrollskapet inneholder 
start og stoppknapp, og displayet viser 
løpende totalvolum og totalbeløp. 

Etter hver avsluttet tanking, tømmes 
systemet for vann, noe som innebærer at 
fyllingen kan skje året rundt – til og med i 
minusgrader. 

KZ Vannkiosk er en komplett løsning for kommuner for at de skal få kontroll og 
betalt kommunens vannforbruk.

”Vi håper å oppnå en bedre oversikt over vannforbruket og at vi har en driftssikker stasjon 
for tapping av vann. Der det viktigste er at kunden får en lettvint måte å kunne tappe store 

mengder vann på”, Knut Andreas, Lillehammer kommune
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Hva inngår?
• Motordrivet kuleventil
• Vannmåler med pulsutgang
• Tilbakeslagssikring klasse 4
• PC-programvare
• Kodningsterminal for nøkler
• Datanøkler/kundenøkler     
• Svanhals med vakumventil
• Opplæring av ansatte

Fordeler 
• Kan tappes året rundt
• Tilbakeslagssikring klasse 4
• Sikret mot trykkslag
• Full kontroll over vannforbruk
• Få ned svinnprosenten
• Vannuttak kan sees online
• Kommuniserer og sender           

alarmer vis GPRS/SMS

Et system, mange løsninger
Vannkiosken kan tilpasset 
etter ditt ønske. Vi leverer ferdige
hus, til eksisterende hus/bygg, 
containerløsning eller i kum for å 
nevne noen. Vi hjelper deg 
gjerne med å finne det beste og
 rikitge løsningen for deg
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