
B P L U S T V a . s .

prevence havárií vodovodních rozvodù v RD a bytechprevence havárií vodovodních rozvodù v RD a bytech
Bezpeènostní uzávìr vody

Ochrana bytových i nebytových prostor pøed zaplavením

Funkce zaøízení

Pøínos bezpeènostního uzávìru vody
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Protipožární hlásièe a èidla úniku plynu jsou vzhledem k jednoduchosti a nízké cenì dostateènì 
rozšíøeny, zatímco hlásièe úniku vody, ani automatické centrální uzávìry rozvodù vody se bìžnì 
neinstalují. A to i pøesto, že škody zpùsobené haváriemi vodovodních rozvodù a spotøebièù pøedstavují 
finanènì nejvýznamnìjší položku škod menšího rozsahu v domácnostech.

  

Bezpeènostní uzávìr vody se instaluje na potrubí odbìrného místa do série s hlavním uzávìrem vody, 
jak je patrné z obrázku na druhé stranì. Je tvoøen elektromagnetickým ventilem øízeným procesorovou 
jednotkou, která vyhodnocuje uživatelem nastavené nepøekroèitelné množství každého nepøe-
rušeného odbìru vody, nebo øádové pøekroèení obvyklého okamžitého odbìru. Pøi pøekroèení 
uživatelem nastavených hodnot odbìru vody, což jsou typické pøíznaky poruchy èi havárie 
vodovodních rozvodù, se uzavøe elektromagnetický ventil na hlavním pøívodu vody do odbìrného místa 
a sepne spínací kontakt, který slouží jako výstup pro EPS a domovní alarm. Obnovení dodávky vody lze 
provést pouze uživatelským resetem procesorové jednotky.
  

Instalace bezpeènostního uzávìru vody významnì snižuje riziko zaplavení a tím chrání váš majetek. 
Instalovaný VODOSTOP mùže v  budoucnu akceptovat vaše pojiš�ovna a nabídnout vám výhodnìjší  
pojiš�ovací podmínky pøi uzavírání pojistné smlouvy.

VODOSTOP
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