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Elektronický uzavírač eSTOP 

Automatický uzavírač vody nebo plynu eSTOP. Elektronickým povelem lze uzavřít nebo 

otevřít pákový kohout pro vodu nebo plyn. 

Automatický uzavírač vody nebo plynu eSTOP. 

Elektronickým povelem lze uzavřít nebo otevřít pákový 

kohout pro vodu nebo plyn. 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 plynový ventil by elektrický uzavírač 

měl být montován autorizovanou firmou pro práci na 

plynových zařízeních.  

Montáž se provádí na vstupu plynu nebo vody do objektu přímo 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. 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 plyn nebo voda 

z ventilu v důsledku montáže. Toto provádějte pravidelně. 

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 

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. 


