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Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop move
är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.
För installation av ventil i systemet se separat blad ”Montering”.

Vattenfelsbrytare esystop move innehåller förutom ventil följande:
 
1. Mottagare (64x94x45 mm)
2. Rörelsedetektorer 3 st (85x60x55 mm)
3. Maskinvakt (tillval), se sida 3

Installation
Anslut mottagaren till ett 230V uttag i närheten av där ventilen ska monteras 
(vid vattenmätaren). Sätt därefter i ventilens nätadapter i mottagaren.

Obs! Uttaget i mottagaren saknar petskydd.
Elsäkerhetsverkets regler ska följas. Det innebär att mottagaren ska 
installeras 1,7 meter upp från golv. Alternativt om mottagare och venti-
lens nätadapter fästs ihop så att det blir en enhet, dvs de går inte att 
dela på, exempelvis med strips, lim eller liknade.

Rörelsedetektorerna placeras ut på önskad plats. Montera enligt nedan och 
bild 3, undvik dock att montera dessa i anslutning till föremål som fort ändrar 
temperatur eller riktning så som fläktar, öppna dörrar eller fönster. 
Rörelsedetektorerna ska heller inte riktas mot fönster eller spotlights. 

1. Öppna detektorkapslingen genom att trycka in klämman (5), undvik att röra 
PIR-elementet eller antennen.

2. Avlägsna kretskortet via klämman (3). 

3. Tryck ut skruvhålen genom baksidan på kapslingen, för släta väggar (1) och   
för 45° (hörn) (4).

4. Skruva upp baksidan på väggen, rekommenderad installationshöjd är 2-2,5 
meter över golvet. Sätt tillbaka kretskortet och locket. 

Räckvidd för signal mellan mottagare och rörelsedetektor är 300m (utan hin-
der). Rörelsedetektorns upptäckningsområde är 12 meter med en vinkel på 
120°, se bild nedan. 
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Drift och skötsel
När någon av rörelsedetektorerna upptäcker en rörelse skickas en signal till 
mottagaren som öppnar ventilen för vattnet. Mottagaren levereras med en 
timer inställd på 30 min, dvs skulle inte mottagaren få signal från någon av 
rörelsedetektorerna inom 30 min stängs vattnet av (för inställning av andra 
avstängningstider se nedan). Röd LED lyser på mottagaren när vattnet är på. 
Efter att någon av rörelsedetektorerna har upptäckt en första rörelse igno-
reras nya rörelser i 5 minuter. Efter dessa 5 minuter återgår rörelsedetekto-
rerna till aktivt läge igen tills en ny rörelse upptäcks. 
Vattenfelsbrytaren esystop move är normalt underhållsfri. Det kan dock bli 
nödvändigt att byta batteri i rörelsedetektorerna.  Mottagaren indikerar ge-
nom en blinkande LED att någon av rörelsedetektorerna är i behov av ett 
batteribyte. Uppskattad batterilivslängd är 3 år (batterityp Litium 3,0V 
CR123A). Efter batteribytet behöver rörelsedektorn 3 minuter att stabilisera 
sig. Under denna tid lyser ett fast sken.
Vid behov av vatten under strömavbrott kan ventilen manuellt öppnas, 
se sida 4.
Tänk på att återställa ventilen till sitt ursprungliga läge när 
strömavbrottet är över.
Tänk på att om du har utrustning med behov av kontinuerlig vattentillförsel 
t ex ismaskin, kontrollera med leverantör av denna om utrustningen klarar 
att vara utan vatten.

Ändring av inställningstider på mottagaren
Som ovan beskrivet levereras mottagaren med en timer inställd på 30 min. 
Om det finns behov av att ändra denna inställning görs följande:

Dra ut mottagaren ur vägguttaget, sätt tillbaka den igen och håll inne knap-
pen på mottagarens ovansida tills röd LED blinkar 3 gånger i sekunden, släpp 
sedan knappen. Nu är mottagarens timer redo att ändras. Den första nya 
tryckningen på samma knapp startar en uppräkning. Räkningen indikeras 
med blinkande LED i 1-sekundersintervaller. 1 sekund motsvarar 1 minut i 
normal drift. Ex. 15 LED blinkningar motsvarar 15 minuters fördröjning inn-
an vattnet stängs av. Ytterliggare en tryckning på knappen stoppar räk-
ningen och mottagaren återgår till normal drift. 

Återställning
Återställning av mottagen görs enligt följande:

Dra ut mottagaren ur vägguttaget, sätt tillbaka den igen och håll inne knap-
pen på mottagarens ovansida tills röd LED blinkar 4 gånger i sekunden, släpp 
sedan knappen. Håll nu åter inne knappen tills röd LED slocknar (ca 3 sekun-
der). Återställningen är nu utförd.
För att systemet nu ska fungera måste rörelsedetektorer döpas in på nytt 
samt tid för timer ställas in.

Indöpning
Ska en extra rörelsedetektor användas måste en indöpning i mottagaren 
göras. Maximalt 8 st rörelsedetektorer kan döpas in. 

För indöpning av extra rörelsedetektor:
Förbered rörelsedetektorn genom att avlägsna locket på kapslingen, se 
punkt 1 under installation. Ta fram batteriet. Dra ut mottagaren ur väggut-
taget, sätt tillbaka den igen och håll inne knappen på mottagarens ovansida 
tills röd LED blinkar 1 gång i sekunden, släpp sedan knappen. Sätt därefter i 
batteriet i rörelsedetektorn. En röd lång blinkning ska nu visas på mottaga-
ren och ett fast sken ska nu också visas på rörelsedetektorn i cirka 3 min. 
När skenet har slocknat ska enheten vara indöpt.
Tips!
Vid indöpning är det lättare om enheterna inte är för nära varandra, ha 
gärna minst 1-2 meter mellan dem. Samma gäller även vid test av funktion.
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Maskinvakt till disk- eller tvättmaskin för vattenfelsbrytaren esystop move.
Enheten reagerar på vibrationer och fästes på maskinen så att enheten 
känner av när maskinen är igång. På så vis stängs inte vattnet av trots att 
rörelsedetektorer i systemet inte upptäcker någon rörelse. När maskinen 
stannat så skickar enheten ingen signal till mottagaren längre och mottaga-
ren stänger av vattnet efter förinställd tid.
Om maskinvakten levereras tillsammans med din vattenfelsbrytare så är den 
redan indöpt i systemet och fungerar redan vid leverans. Om den leveratats 
separat så behöver den döpas in i systemet innan installation, se punkt 
längre ned för indöpning.

Installation
Radiotest bör ske mellan mottagare och maskinvaktens tilltänkta placering så 
att de kommunicerar med varandra. Räckvidd för signal mellan mottagare och 
maskinvakt är 300m (utan hinder).
Enheten ska placeras så hög som möjligt på maskinen, alltså ovanför mitten. 
Det fungerar bäst om den sätts på sidan av maskinen, men går även bra att 
placera på baksidan eller för all del på framsidan.
Obs! Tänk på att den här enheten går på batteri som behöver bytas.
Vid placering bör man ta hänsyn till detta. För att underlätta vid trånga ut-
rymme, framförallt vid diskmaskiner, där man kanske inte vill dra fram hela 
maskinen så har vi valt att man fäster enheten på maskinen med ett kardbor-
reband. Då kan man enkelt dra loss den och sätta dit den igen.
Ena sidan av kardborrebandet sitter redan fäst på enhetens baksida vid leve-
rans. För att fästa den andra sidan av kardborrebandet, dra av skyddstejpen 
och fäst bandet på maskinen genom att pressa för hand en liten stund.
Obs! Tänk på att tejpen ska fästas mot en ren, torr och plan yta.
Det är också viktigt att enheten placeras så att den inte riskerar att bli blöt 
eller utsättas för fukt.

Drift och skötsel
Maskinvakten till esystop move är normalt underhållsfri. Det kan dock bli nöd-
vändigt att byta batteri i enheten. Öppna enheten genom att trycka in kläm-
man på enhetens undersida försiktigt med exempelvis en skruvmejsel. Upp-
skattad batterilivslängd är 2 år vid 20 aktiveringar per dag (batterityp Litium 
3,0V CR123A), se bild 2 punkt 2. Efter batteribytet rekommenderar vi att en-
heten testas så att den fungerar. Det kan man göra genom att ta med den till 
mottagaren, ställa den på en plan yta ca 1-2 meter bort, stänga mottagaren 
genom att trycka på den röda knappen så att den släcks, lyfta upp enheten 
och skaka lätt. Tänds den röda lampan på mottagaren så fungerar enheten. 
Sätt tillbaka den på maskinen.
Det finns två switchar inne i enheten, märkta med 1 och 2, se bild 2 punkt 3. 
De ska stå i läge 1 = on och 2 = off.
Man kan ställa känsligheten på maskinvakten genom att skruva på reglaget, 
se bild 2 punkt 1. Vi rekommenderar att det är inställt på max.

Indöpning
För indöpning av extra maskinvakt:
Förbered maskinvakten genom att avlägsna locket på kapslingen, genom att 
trycka in klämman på enhetens undersida försiktigt med exempelvis en skruv-
mejsel. Ta fram batteriet. Dra ut mottagaren ur vägguttaget, sätt tillbaka den 
igen och håll inne knappen på mottagarens ovansida tills röd LED blinkar 1 
gång i sekunden, släpp sedan knappen. Sätt därefter i batteriet i maskinvak-
ten. En röd lång blinkning ska nu visas på mottagaren och ett fast sken ska nu 
också visas på rörelsedetektorn i cirka 3 min. När skenet har slocknat ska 
enheten vara indöpt.

Tips!
Vid indöpning är det lättare om enheterna inte är för nära varandra, ha gärna 
minst 1-2 meter mellan dem. Samma gäller även vid test av funktion.
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Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop
är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.
För montering av vridande motorkulventil i systemet se separat blad 
”Montering”.

Vattenfelsbrytare esystop innehåller 1 st eller 2 st vridande ventiler 
beroende på vilken modell det är. 

Drift och skötsel
Vattenfelsbrytare esystop med vridande ventiler är normalt underhållsfri 
men det bör ske en kontinuerlig motionering av ventilen. Detta sker oftast
dagligen när inkommande vatten stängs av och sätts på via väggsändaren 
alternativt rörelsedetektorn.
Men sker inte detta bör ventilen motioneras en gång per vecka.

Motorkulventilen är strömlöst stängd, vilket betyder att vid strömavbrott  
så stänger ventilen av inkommande vatten.
Den vridande ventilen kan då öppnas manuellt via det mekaniska vredet. 
Lyft upp och skruva motsols uppe på motorn, se bild 2. Ventilen är öppen när 
det röda strecket i lägesindinkatorn är i riktning längs med ledningen.  
Lägesindikatorn är det lilla runda fönstret bredvid det mekansiska vredet. 
Tryck ned det mekansika vredet igen när du har öppnat ventilen.
När strömavbrottet är över så stängs ventilen automatiskt.

2. Mekaniskt vred

1. Motorkulventil


