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PRODUKTBLAD TEKNIK

Vattenfelsbrytare esystop flow

Benämning
Vattenfelsbrytare för enkel vattensäkring av ditt hem. 
Stäng av inkommande vatten med ett enkelt klick när du går hemifrån, 
alternativt stäng via huslarmet. Denna modell har en flödesdetektor, 
vilket innebär att vattnet även stängs vid små läckage i systemet.

Användningsområde
För avstängning av inkommande vatten och vattensäkring av hus.

Konstruktion
Vattenfelsbrytare med motorkulventil som stänger vattnet via den 
trådlösa väggsändaren. Denna modell har flödesdetektor, vilket innebär 
att vattnet stängs automatiskt vid små läckage i systemet. Detektorn 
känner av flöde ända ner till 5 ml/minut. 
Enheten kompletteras med en eller flera fuktsändare.
En fuktsändare med fuktsensor kan placeras t ex i anslutning till diskma-
skin. Vid eventuellt läckage skickar fuktsensorn en signal till ventilen som 
snabbt stänger av inkommande vatten. Finns för nät- eller batteridrift. 
Via en larmsändare kan vattenfelsbrytaren kopplas till huslarmet. 
När larmet kopplas på så stängs inkommande vatten.

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

Godkännande
Anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.

Materialspecifikation
 

Motorkulventil Rostfritt stål

Flödesdetektor Avz.mässing/rostfritt stål

Mottagare Plast 

Väggsändare Plast 

Fuktsändare Plast 

Larmsändare Plast

 

 

Pumpar
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Artnr RSK Typ Ansl inv x utv G

0491800000 5216506 med väggsändare 3/4

0491810000 5216513 med väggsändare och en fuktsändare för nätdrift med två fuktensorer 3/4

0491820000 5216517 med väggsändare och två fuktsändare för nätdrift med vardera två fuktensorer 3/4

0491812000 5216515 med väggsändare och en fuktsändare för batteridrift med två fuktensorer 3/4

0491822000 5216519 med väggsändare och två fuktsändare för batteridrift med vardera två fuktensorer 3/4

0491800010 5216512 med väggsändare och larmsändare 3/4

0491810010 5216514 med väggsändare, larmsändare och en fuktsändare för nätdrift med två fuktensorer 3/4

0491820010 5216518 med väggsändare, larmsändare och två fuktsändare för nätdrift med vardera två fuktensorer 3/4

0491812010 5216516 med väggsändare, larmsändare och en fuktsändare för batteridrift med två fuktensorer 3/4

0491822010 5216520 med väggsändare, larmsändare och två fuktsändare för batteridrift med vardera två fuktensorer 3/4

Vattenfelsbrytare esystop flow

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 stångs av 
och sätts på via väggsändaren. Sker inte detta så bör ventilen motioneras 
en gång per vecka.
Vattenfelsbrytaren esystop flow ska funktionstestas två gånger per år. 
Se dokument för drift & skötsel.
För att vattenfelsbrytaren ska fungera optimalt rekommenderar vi att  
flödeskammaren rengöres 1 gång per år, se dokument för service.
Det finns ett service-kit som innehåller utbytbara delar,
artikel nummer 0491080001.

Mottagare och fuktsändare för nätdrift drivs med transformator som 
kopplas i vägguttag 230V. 
Väggsändare, fuktsändare för batteridrift och larmsändare drivs av
batteri som är utbytbart.

Som ett extra skydd för att säkra ventilens funktion ska ett smutsfilter 
typ BA 1500 installeras på ledning före ventilen i flödesriktning. Detta 
smutsfilter medföljer vid leverans. 
Även en backventil bör installeras före ventilen för att reducera 
eventuella tryck- och flödesvariationer i vattensystemet. Kontrollera om 
det finns backventil i anslutning till inkommande vatten.

Fuktsändare för nätdrift

Larmsändare

Fuktsändare för batteridrift


