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bezpeènostní uzávìr vody
Slouží pro prevenci škod pøi havárii vodovodních rozvodù,
zabraòuje únikùm vody, šetøí náklady,
vhodný pro rodinné domy, byty, chaty a chalupy, pro firmy, úøady, školy, zdravotnická
zaøízení a další instituce,
èeský výrobek.
Chrání majetek pøed havárií
Hlavním pøínosem systému Vodostop je ochrana zabezpeèené nemovitosti pøed škodami v dùsledku
havárie na rozvodu vody. Jakmile prùtok nebo objem nepøerušovanì odebrané vody pøekroèí
www.kapka-vodomery.cz
uživatelem nastavený limit, Vodostop automaticky uzavøe
ventil na pøívodu vody a zabrání tak vzniku
dalších škod, které by jinak unikající voda zpùsobila.
www.kapka-vodomery.cz
Zabraòuje únikùm vody
Kromì ochrany pøed dùsledky havárie obsahuje Vodostop unikátní schopnost detekovat dlouhodobé
malé odbìry vody, jako jsou protékající WC, zapomenuté puštìné kohoutky apod. V pøípadì zjištìní
takovéhoto úniku jej mùže Vodostop pouze signalizovat, nebo uzavøe pøívod vody a zabrání tak
finanèním ztrátám.
Pøíklad instalace

VODO STOP

Watershield s. r. o., Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, Èeská republika
tel.: +420 777 283 439
e-mail: info@vodostop.cz, www.vodostop.cz

Základní verze Vodostopu se skládá z vodomìru s elektronickým výstupem, øídící jednotky, která
vyhodnocuje data z vodomìru, a elektromagnetického ventilu ovládaného øídící jednotkou. Vodomìr
s ventilem se typicky instalují na vodovodní potrubí za hlavním uzávìrem vody, dle potøeby mohou být
umístìny i do vodomìrné šachty. Øídící jednotka v rozvadìèové skøíni se mùže namontovat i desítky
metrù od ventilu s vodomìrem (napø. vedle klasických pojistek, na vrátnici apod.).
elektronická øídící jednotka

vodomìr s elektronickým výstupem

elektromagnetický uzavírací ventil

V pøípadì havárie nebo dlouhodobého úniku vody se uzavøe ventil, èímž se zabrání vzniku vìtších
škod. Informaci o havárii lze pøedat na pult centrální ochrany, s volitelným GSM modulem pak zaslat
pomocí SMS. Obsluha zaøízení je jednoduchá a po instalaci a nastavení nikterak nebrání v bìžném
provozu chránìné nemovitosti.
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Vlastnosti
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