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Elektronický uzavírač potrubí eSTOP 

Automatický uzavírač potrubí eSTOP. Elektronickým povelem lze uzavřít nebo otevřít pákový 

kohout na potrubí. 

Automatický uzavírač potrubí eSTOP. Elektronickým 

povelem lze uzavřít nebo otevřít pákový kohout na potrubí. 

Směr uzavírače je řízen polaritou jeho napájení. Vestavěné 

koncové spínače pro automatické odpojení. Mechanická 

pojistka pro případ nutnosti ručního otevření nebo zavření 

kohoutu. 

Montáž elektrického uzavírače 
V případě montáže na ventil by elektrický uzavírač měl být 

montován autorizovanou firmou pro práci na potrubních 

zařízeních. 

Montáž se provádí na uzavírací ventil potrubí. Elektronický uzavírač namontujte na uzavírací 

pákový ventil. Při jeho aktivaci musí dojít k otočení páky ventilu. Starší ventil může jít hůře 

uzavřít a elektronický uzavírač ho nemusí být schopen uzavřít. Potom je nutné ventil vyměnit 

nebo promazat. Propojte elektronický uzavírač s ovládacím zařízením pomocí přívodního kabelu. 

Červený drát přijde do svorky +12V a černý drát do svorky GND. Při přehození těchto dvou 

svorek dojde k opačnému pohybu elektronického ventilu. Lze použít i trvalé napájení, uzavírač 

obsahuje koncové vypínače. 

Pozor: Ujistěte se, že uzavírač je namontován správně a v jeho okolí neuniká médium z potrubí 

v důsledku montáže. Uzavírač není určen do výbušného prostředí ani k uzavírání potrubí pro 

vedení hořlavého média (plynové, palivové a podobné média). 

Pravidelně aspoň jednou za 6 měsíců provádějte uzavření a otevření ventilu, aby nedošlo k jeho 

zareznutí nebo zatuhnutí. Kolem ventilu také provádějte pravidelně kontrolu těsnosti potrubí. 

Ventil není vodotěsný a nesmí přijít do styku s vodou ani jinou látkou. 

Technické parametry 
• Napájení: 12V DC 

• Odběr: max 200mA 

• Úhel pohybu: 90°  

• Rychlost uzavření: 5 sekund 

• Ovládání: elektronické polaritou nebo mechanické 

• Provozní teplota: 10°C až 40°C 

• Vlhkost: 20% až 90%  nekondenzující 

• Prostředí: vnitřní, suché 



Uživatelský návod k výrobku  Uzavírač eSTOP ES-02 

2 

Záruka  
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v 

době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od 

zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené 

nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se 

nevztahuje záruka. 

Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být 

likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace 

výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. 

Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 

místa. 

Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro zdravotnická zařízení. 

Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo zvýšení komfortu soukromého rezidenčního 

bydlení. Nesmí být použito pro zajištění životních funkcí. 

Vždy používejte nejnovější verzi uživatelského manuálu, kterou naleznete na stránkách servisu. 

Tento uživatelský manuál platí pro všechny verze zařízení eSTOP a nahrazuje předchozí manuály. 

Servis 
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101 

Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz 

Název zařízení: eSTOP ES-02 


