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WiFi uzavírač potrubí eSTOP-WiFi 
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. 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. 

 

Instalace 
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 se zdrojem 12V pomocí přívodního kabelu. 

Použijte zdroj s napájecím konektorem 5,5/2,1mm. Kolík konektoru uzavírače je +12V a 

stínění konektoru GND. 

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). 

Párování s telefonem 
Stáhněte si z GooglePlay/AppStore mobilní aplikaci Tuya Smart. V aplikaci klikněte na + 

Přidat zařízení. Ze seznamu produktu zvolte Industry & Ariculture -> Water valve controller 

(Wi-Fi). Zadejte heslo od vaší WiFi a klikněte na další. Stiskněte a držte červené tlačítko na 

zařízení dokud nezačne kontrolka blikat. Odfajfkujte v aplikaci že detektor bliká a opět 

klikněte na další. Vyčkejte na spárování. 

 Tuya Smart 
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Technické parametry 

• Napájení: DC12V 1A 

• Proud: 200mA 

• WIFI: 802.11b/g/n 

• Provozní teplota: 10°C až 40°C 

• Úhel pohybu: 90° 

• Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující 

• Prostředí: vnitřní, suché 

• Bezdrátová frekvence: 2.4Ghz 

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. 

 


