CHRÁNÍME VAŠE ZDRAVÍ A DOMOV.

MoistureGuard je
unikátní systém
nepřetržitého sledování
vlhkosti přímo ve
stavební konstrukci a
dalších exponovaných
místech.

Únik vody nebo nadměrná vlhkost
v domě je jeden z nejčastějších
problémů všech staveb a může
nastat z mnoha příčin.
Nežádoucím důsledkem nadměrné
vlhkosti v domě jsou plísně a
dřevokazné houby.

nežádoucí
důsledek
nadměrné
vlhkosti

S více než 350 instalacemi a šesti lety nashromážděných dat
MoistureGuard nepřetržitě sleduje vlhkost v budovách, aby
zajistil:

CO MŮŽETE UDĚLAT PRO OCHRANU VAŠEHO DOMU
PROTI VLHKOSTI
CO MŮŽETE UDĚLAT VY

Upozorňuje nejen na úniky
vody a tvorby vlhkosti
z nejrůznějších zdrojů,
ale zároveň informuje o
komplexním stavu vlhkosti
v domě.

Plísně

Jedná se o technologický startup z Českého vysokého učení
technického (ČVUT) a Výzkumného centra pro energeticky
efektivní budovy (UCEEB) a je výsledkem víceletého projektu
zaměřeného na účinky vlhkosti ve dřevě a jeho efektivní měření.

Vznik plísní a dřevokazných hub
je vždy závislý na hladině vysoké
vlhkosti. Proto je dobré dodržovat
základní pravidla užívání domu, jako
je pravidelné větrání i v krátkých
intervalech, které je schopné snížit
hladinu vzdušné vlhkosti v interiéru
vytvořené každodenním užíváním
domu (vaření, sušení prádla apod.),
udržování stabilní teploty ve všech
částech domu, aby rozdíl teplot v
jednotlivých místnostech nebyl příliš
vysoký, a aby nedocházelo k nárůstu
vzdušné vlhkosti a kondenzaci vody
v uzavřeném prostoru stěn a podlah.

JAK POMÁHÁ
MOISTUREGUARD
Systém MoistureGuard nepřetržitě
monitoruje hladinu vlhkosti a
teploty v rizikových místech domu
a v jeho konstrukci, a tím okamžitě
identifikuje i neviditelné úniky a
potenciální problémy, které by se
jinak mohly projevit až po několika
letech. Zachytí také kritické situace
jako je např. vytopení, a okamžitě
uzavře přívod vody, aby maximálně
ochránil proti škodám způsobeným
tekoucí vodou v domě.

ZDRAVÍ

BEZPEČNOST

žádné plísně ani
dřevokazné houby.

identifikuje potenciální
problémy již v prvopočátku
jejich vzniku.

DLOUHOVĚKOST

ÚSPORU NÁKLADŮ

maximalizuje
životnost domu.

rychlé reakce, které zabrání
nákladným opravám.

Systém MoistureGuard
velice přesně a detailně
sleduje úroveň vlhkosti ve
vašem domě a díky on-line
monitoringu vás okamžitě
upozorní, pokud nastane
problém.

SYSTÉM MOISTUREGUARD
DETEKUJE PROBLÉMY
VYPLÝVAJÍCÍ Z CELÉ ŘADY
PŘÍČIN:
 Náhodné úniky vody.
 Únava materiálu / silikonu a vznik
prasklin ve sprchových koutech.
 Netěsnosti způsobené poruchami
zařízení, jako jsou kotle, prasklé
potrubí, vady materiálu atd.
 Úniky z odpadního systému v
důsledku špatného zpracování.
 Mechanické poškození rozvodů
vody a odpadů např. navrtáním
nebo následnou manipulací apod.
 Kondenzace z teplotního rozdílu
v nepřístupných místech v
konstrukci. Častý neviditelný
problém, který může znamenat
až dva m3 vody ročně.
 Akumulace vlhkosti z
nedostatečného větrání.
 Zatékání z exteriéru způsobené
porušenou nebo opotřebenou
hydroizolací.
 Akumulace vlhkosti ze spodní
vody.

LZE POUŽÍT V
NÁSLEDUJÍCÍCH
OBLASTECH:
 Novostavby – monitorování
rizikových oblastí (koupelna,
WC, kuchyň, technická místnost,
podlahové topení aj.) za účelem
rychlé detekce úniku vody do
konstrukce.
 Dřevěné a zděné domy –
ke sledování potenciální
akumulace vlhkosti v konstrukci,
dlouhodobého zdraví podlah, stěn,
stropů i krovů.
 Všechny typy rekonstrukcí –
zejména v kritických oblastech,
jako jsou koupelny, kuchyně a
technické místnosti, pro měření
a prevenci poškození vlhkostí.
 Stěny suterénu – pro měření
vlhkosti ve zdivu a stavu
hydroizolačních vrstev kvůli
průsaku podzemní vody.
 Tam, kde jsou zapotřebí přesná,
dlouhodobá a / nebo kontinuální
měření – ke sledování úrovně
vlhkosti zděných konstrukcí,
dřevěných konstrukcí, nebo
fasádních konstrukcí apod.

MoistureGuard pomocí
centrální jednotky
sbírá a zobrazuje data z
několika typů senzorů,
automaticky vyhodnocuje
data na serverech pomocí
matematických algoritmů,
při zvýšení vlhkosti
dochází k okamžitému
hlášení klientům a v
případě zaplavení senzorů
dojde i k automatickému
uzavření přívodu vody.

POUŽÍVANÉ TYPY SENZORŮ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

 HT – Senzory teploty a vlhkosti
jsou umístěny v oblastech, kde je
třeba monitorovat prostředí (uvnitř
dutin v konstrukci, uvnitř izolace,
monitoring podmínek v interiéru
a exteriéru).

Sbírá data z jednotlivých senzorů,
provádí počáteční zpracování
a zobrazení dat, zálohuje data
do interní paměti. Po připojení
k internetu zasílá šifrovaná data
pro cloudové zpracování pomocí
algoritmů umělé inteligence, které
pomáhají detekovat vznikající
problémy již v jejich počátku.

 MHT – Speciální kombinované
senzory pro měření hmotnostní
vlhkosti dřeva, vzdušné vlhkosti
a teploty v konstrukci domů.
 FHT –Záplavové senzory pro
rychlou detekci úniku vody v
interiéru nebo v konstrukci domu.

HT

ZOBRAZENÍ
A MONITORING DAT
Zprávy jsou navrženy tak, aby byly
snadno a rychle čitelné a poskytly
vám potřebné informace. Máte
možnost buď se přihlásit ke svému
zákaznickému účtu, nebo si zvolíte,
aby vám systém automaticky zasílal
e-mailem zprávu dle vámi zvolené
doby opakování.
Centrální jednotka

 BHT – Speciální senzory do zdiva
pro měření vlhkosti uvnitř zděných
konstrukcí, betonových podlah,
stropů aj.
 IAQ – Senzory kvality vnitřního
prostředí monitorující kvalitu
vzduchu v interiéru. Poskytují
měření koncentrace CO2,
koncentrace organických těkavých
látek a relativní vlhkosti a teploty.

IAQ

MHT

PŘÍKLADY STAVEB, KDE JE SYSTÉM MOISTUREGUARD NAINSTALOVÁN:

Dvoupatrový dům (180 m2) v
kombinaci senzorů HT (vzdušná
vlhkost a teplota) a MHT (vzdušná
vlhkost, teplota a hmotnostní
vlhkost dřeva). Centrální jednotka
s připojením k internetu a online
monitoringem.

SEZNAM SENZORŮ:
1. patro:
 MHT
(2x kuchyně, 4x koupelna)
 HT
(interiér, 3x technická místnost)
2. patro:
 HT
(exteriér, 3x koupelna 2NP)
Černošice

Havlíčkův Brod

Vysočina

Bungalov (120 m2) v kombinaci senzorů HT
(vzdušná vlhkost a teplota) a MHT (vzdušná
vlhkost, teplota a hmotnostní vlhkost dřeva).
Centrální jednotka bez připojení k internetu,
majitel si hlídá data ze senzorů sám lokálně.

Bungalov (165 m2) s hlídáním senzoru HT (vzdušná
vlhkost a teplota) včetně záplavového senzoru
FHT u pračky a automaticky vypínatelného ventilu
na přívodu vody. Centrální jednotka připojena k
internetu včetně online monitoringu.

SEZNAM SENZORŮ:

SEZNAM SENZORŮ:

 MHT
(2x kuchyně, 1x koupelna)

 HT
(2x kuchyně, exteriér, 3x koupelna č. 1, 3x koupelna
č. 2, 5x technická místnost)

 HT
(2x koupelna, exteriér, interiér, 4x technická
místnost)

 FHT – záplavový senzor
(pračka)

Více informací naleznete na
www.moistureguard.cz
nebo u své stavební firmy.
MoistureGuard s.r.o.
Hradešínská 1768/22
101 00 Praha 10 - Vinohrady
info@moistureguard.cz

