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PRODUKTBLAD TEKNIK

Vattenfelsbrytare esystop move

Benämning
Vattenfelsbrytare för enkel vattensäkring av ditt hem. 
Inkommande vatten stängs när rörelsedetektorerna inte registrerat 
någon rörelse inom förinställd tid. När en rörelse registreras så sätts 
vattnet på igen.

Användningsområde
För avstängning av inkommande vatten och vattensäkring av hus.

Konstruktion
Vattenfelsbrytare med motorkulventil som stänger vattnet efter att inga 
rörelser registrerats under en förinställd tid. När detektorerna registrerar 
en ny rörelse så aktiveras systemet och ventilen öppnar inkommande  
vatten igen. Förinställd tid på mottagaren är 30 minuter. 
I standardutförande medföljer 3 st rörelsedetektorer. 
Systemet kan kompletteras med en maskinvakt som låter vattnet vara på 
så länge disk-/tvättmaskin är igång om du lämnat huset.
Som tillval finns magnetventil istället för motorkulventil.

Tryck och temperatur
Max tryck: PN16 
Max temperatur: +70ºC, omgivning +40ºC

Godkännande
Anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.

Materialspecifikation
 

Motorkulventil Rostfritt stål 

Mottagare Plast 

Rörelsedetektor Plast 

Maskinvakt Plast

Magnetventil Förnicklad mässing

 

 

Pumpar
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Artnr RSK Motorkulventil Ansl inv G

0491701030 4513677 med 3 st rörelsedetektor 3/4

0491711030 4513678 med 3 st rörelsedetektor och 1 st maskinvakt 3/4

0491721030 4513679 med 3 st rörelsedetektor och 2 st maskinvakt 3/4

Vattenfelsbrytare esystop move

Motorkulventilen är strömlöst stängd, vilket betyder att vid strömavbrott  
så stänger ventilen av inkommande vatten. 
Man kan då öppna ventilen manuellt via en ratt på ovansidan. 
Motorkulventilen har stängtid på 5-7 sekunder och drivs med 12VDC. 
Bygglängd är 70 mm.
Motorkulventilen är normalt underhållsfri, men bör motioneras regel-
bundet. Detta sker oftast dagligen när inkommande vatten stängs av 
och sätts på via rörelsedetektorerna. 
Sker inte detta så bör ventilen motioneras en gång per vecka.

Mottagare sätts i vägguttag 230V och ventilens transformator sätts i 
mottagarens uttag. Rörelsedetektor och maskinvakt drivs av batteri som 
är utbytbart.

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 
ventilens nätadapter fästs ihop så att det blir en enhet, dvs de går 
inte att dela på, exempelvis med strips, lim eller liknade.

Maskinvakt

Motorkulventil


