
Smart Stop

1 VENTIL 1/2”  NRF 5648191
1 VENTIL 3/4”  NRF 5648193
1 VENTIL 1/2” NC  NRF 5648195
1 VENTIL 3/4” NC  NRF 5648197

MONTÁŽNY 
NÁVOD

WG - Navod - SmartStop - SK TLAC1.indd   1WG - Navod - SmartStop - SK TLAC1.indd   1 7. 6. 2019   23:19:037. 6. 2019   23:19:03



Komponenty v krabici

1 2 3 4 5 6 7

1 BEZDRÔTOVÝ CENTRÁLNY PANEL

2 MAGNETICKÝ VENTIL ( 1 alebo 2 ks.)
Danfoss® magnetický ventil- dodávaný v  1/2” alebo 3/4” DN.

3 WTG-36C BEZDRÔTOVÝ OVLÁDACÍ ADAPTÉR VENTILU
aktivuje ,magnetický ventil, keď bezdrôtové senzory 
alebo senzorové vedenie zariadenia / páska deteguje únik.

4 BEZDRÔTOVÝ SENZOR  
Ovládaný batériami

5 ROZDVOJOVACÍ KÁBEL ( ak v sú v obale dva vetily )
Kábel, ktorý tvorí vetvu tak, že možno súčasne ovládať 2 ventily.

6 JACKOVÝ PRECHOD
Používa sa na napojenie senzorovej pásky ku ovládaciemu adaptéru

7 SENZOROVÁ PÁSKA
3 m sensorová páska s lepiacou plochou.

Smart Stop Montážny návod
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O systéme
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Waterguard® Smart Stop je bezdrôtový systém na ochranu pred únikom s centrálnou jednotkou, 
ktorá pracuje s bezdrôtovými senzormi a bezdrôtovým ovládaním ventilov.

Všetky bezdrôtové komponenty sa musia oznámiť bezdrôtovej riadiacej jednotke / riadiacemu 
panelu.

Jednotka má funkciu oneskoreného odstavenia vody, keď je aktivovaná funkcia DELAY, jednotka 
po 4 hodinách vypne vodu.

Regulátor bezdrôtového ventilu Adaptér má výstup 230V AC 10A pre umývačku riadu 
a podobne. Ovládanie ventilu pri úniku vody preruší napätie na tento výstup *

*   POZOR !  Do tohto výstupu nemôžte pripojiť bojler alebo iné zariadenie, 
požadujúce vyššie A ! 

Jednotka má 1,5 m kábel s 3-pólovým konektorom, ktorý sa pripája k elektromagnetickému 
ventilu. Ak sú namontované dva ventily, použite delený kábel, pôvodná montážna skrutka pre 
kontakt elektromagnetického ventilu na ovládaní ventilu sa prepne na konektor rozdeleného 
kábla. Priložená dlhá skrutka sa používa na pripojenie ovládacieho kontaktu ventilu k zásuvke 
konektora deleného kábla

WG - Navod - SmartStop - SK TLAC1.indd   3WG - Navod - SmartStop - SK TLAC1.indd   3 7. 6. 2019   23:19:047. 6. 2019   23:19:04



Nové funkcie tohto systému
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BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE 
Ovládač bezdrôtového ventilu má zabudovaný bezpečnostný prvok, ktorý zabraňuje tomu, aby sa 
vodič snímača (senzorová páska) omylom vytiahol z ovládania ventilu. Ak k tomu dôjde, opakovaný 
zvukový signál cca. 0,5 sekundy, LED kontrolka v spínači Reset bliká červeno a zeleno 
a elektromagnetický ventil vypne vodu. Keď sa prepínač vráti, alarm ovládania ventilu sa vynuluje 
a elektromagnetický ventil sa znova otvorí. 

Ak sa nepoužije vstup káblového snímača, táto funkcia bude zablokovaná.

Ak je kábel snímača náhodne pripojený a neskôr ho nikto nechce používať, možno túto 
bezpečnostnú funkciu resetovať odpojením jednotky a jej vrátením do zásuvky bez nainštalovaného 
kábla snímača..

POZOR! Je to len samotný kontakt, ktorý je monitorovaný, ak dôjde k prerušeniu 
samotného vodiča snímača, jednotka chybu tejto funkcie  neoznámi!

SAMOSTATNÝ VENTIL
Bezdrôtové ovládanie je vybavené systémom, ktorý vysiela cvičné príkazy ventilu. To zabraňuje 
zablokovaniu riadiaceho ventilu v elektromagnetickom ventile, napr. kvôli časticiam vo vode.

Jednotka sa dodáva naprogramovaná s jedným cvičením na jednotku. 24 hodín.
Je možné ho preprogramovať na nasledujúce 3 funkcie:
1 krát za 24 hodín - 1 krát za týždeň - Bez výkonu ventilu.

Cvičenie je možné preprogramovať nasledovne:
Stlačte a podržte tlačidlo Reset pred vložením jednotky do zásuvky, podržte tlačidlo ďalej 
a po 20 sekundách zaznejú zvukové signály, tento zvukový signál sa teraz začne pohybovať 
v 3 rôznych krokoch, až kým tlačidlo Reset neuvoľníte podľa sekvencie, ktorú chcete vybrať.

-  Ak sa po 1 pípnutí uvoľní resetovací spínač, zariadenie bude vykonávať cvičenie  každých 24 hodín.
-  Ak sa po 2 pípnutiach uvoľní resetovací spínač, jednotka vykoná cvičenie  každých 7 dní. 
-  Ak sa po 3 pípnutiach uvoľní spínač Reset, jednotka nebude vykonávať cvičenie.

Ak chcete skontrolovať stav cvičenia, postupujte takto:
Vytiahnite ovládanie bezdrôtového ventilu zo zásuvky a počkajte cca. 10 sekúnd znova zapojte 
do sieťovej zásuvky. Zvukový signál jednotky teraz vytvorí počet audio signálov zodpovedajúcich 
zvolenej frekvencii cvičenia.

Ak chcete zmeniť frekvenciu cvičenia, opakujte postup, ako je popísané vyššie, až kým nevyberiete 
požadovaný stav.
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Synchronizácia
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BEZDRÔTOVÉ PRÍSLUŠENSTVO 
Pred montážou jednotiek sa musia jednotky oznámiť centrálnej jednotke!

Napájacie napätie pripojte k bezdrôtovej riadiacej jednotke s pripojiteľným napájacím 
zdrojom. Vložte ovládač bezdrôtového ventilu ADAPTER do el. zásuvky a pripojte konektor 
elektromagnetického ventilu k ventilu. Otvorte bezdrôtové senzory a vložte batérie.

1  Na centrálnej jednotke stlačte tlačidlo RESET na cca. 2 sekundy, panel najprv vydá pípnutie 
a potom vydá 2 pípnutia, zariadenie je pripravené na spárovanie s prvým bezdrôtovým 
zariadením. 

2  Na ovládači ventilu Adaptér stlačte tlačidlo RESET, až kým nezaznejú dve pípnutia, 
v priebehu niekoľkých sekúnd budú jednotky spárované a obidva budú vydávať zvukovový 
signál, čo znamená, že párovanie bolo úspešné..

3  Opakujte krok 1

4   Stlačte malý spínač na hornej hrane bezdrôtového senzora na cca 1sek. Centrálna jednotka 
bude vydávať zvukové signály a malá LED na senzore bude blikať. 
To znamená, že párovanie bolo úspešné.

5  Ak chcete pripojiť niekoľko bezdrôtových snímačov alebo bezdrôtových ovládačov ventilov, 
zopakujte postup opísaný vyššie.

Centrálna jednotka si zapamätá jednotky v poradí, v akom sú prihlásené, čo znamená, 
že v prípade alarmu centrálna jednotka oznámi, ktoré zariadenie spustilo alarm, zadaním počtu 
zvukových signálov zodpovedajúcich poradiu, v ktorom boli zaregistrované. tá, z ktorej centrálna 
jednotka alarmuje.

Ak sa zariadenie viackrát spáruje, zariadenie dostane nové identifi kačné číslo v centrálnej 
jednotke.
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Montážny návod
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BEZDRÔTOVÝ CENTRÁLNY PANEL 

1  Bezdrôtová centrálna jednotka by mala byť namontovaná v el. zapustenej krabici tak, 
aby dodávaný napájací zdroj mohol byť umiestnený v krabici na stene, čo poskytuje čistú 
inštaláciu a zabezpečuje nepretržité pripojenie jednotky k sieťovému napätiu. 

2  Namiesto vstavaného je možné použiť dodávaný zásuvný napájací zdroj, ale je potrebné 
si uvedomiť, že ak dôjde k neúmyselnému vytiahnutiu zo zásuvky, bezdrôtové zariadenia 
nebudú fungovať!

MAGNETICKÝ VENTIL
Montáž magnetického ventilu, musí byť prevedená vyškoleným profesionálnym inštalatérom.

1  Magnetický ventil je namontovaný na prívode studenej vody za hlavným uzatváracím 
kohútikom. Ak je namontovaná požiarna hadica, musí byť elektromagnetický ventil 
namontovaný za týmto výstupom. 

2  Filter / sitko MUSÍ byť namontované v prípade nebezpečenstva znečistenia alebo častíc vo vode.

3  Pri montáži sa uistite, že použitý tesniaci materiál nevstupuje do ventilu.

4  Magnetický ventil môže byť namontovaný horizontálne a vertikálne, keď je ventil 
namontovaný horizontálne, elektrická cievka by nikdy nemala byť otočená smerom na dol. 
Pri montáži ventilu vertikálne musí byť elektrický konektor vždy na vrchu elektrickej cievky.

5  Magnetický ventil musí byť namontovaný v správnom smere prietoku, pozri šípku na telese ventilu.

BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ VENTILU ADAPTÉR A SENZOROVÁ PÁSKA

1  Hlavné ovládanie V. sa montuje do uzemnenej zástrčky 230 V v blízkosti , kde sa nachádza 
elektromagnetický ventil a oblasť, ktorá sa má monitorovať.

2  Pripojte prechod Jack  k ovládaniu ventilu a upevnite ho pomocou káblových úchytiek k podkladu.

3  Senzorová páska je pripojená k prechodovému kablu s Jackom  s modrým plastovým kusom na 
konci snímača otočeným smerom od kovových kontaktov v konektore na konci konektora Jack.

4  Odstráňte krycí papier na spodnej strane pásky snímača a prilepte ho k podkladu, kde sa 
bude hromadiť voda z akéhokoľvek úniku vody..

5  Ovládanie magnetického  ventilu je spojený s elektrickým ventilom,  skrutkou ktorá sa upína 
v strede (ručne) tak, že kontaktná skriňa je upnutá proti cievke ventilu..
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BEZDRÔTOVÝ SENZOR

Na podlahe:
Môže ležať voľne na podlahe pod umývačkou riadu, chladničkou... Odstráňte dodaný nástenný 
držiak tak, aby sa snímače úniku dostali do kontaktu so substrátom. Batérie vložte podľa 
pokynov. Uvoľnený hrot snímača sa dá pred senzorom zložiť pod senzor.

Na stene:
Pri použití dodaného držiaka  môžete senzor ľahko namontovať na stenu. Zaskrutkujte nástennú 
konzolu na vhodné miesto tak, aby plastová špička smerovala dolu k podlahe. Batérie vložte 
podľa pokynov. zasuňte hrot senzora do otvoru na konzole a kliknite na senzor na mieste. 

Použitie senzorovej pásky:
Otvorte bezdrôtový senzor odstránením horného krytu a vybratím batérií. Vytiahnite existujúcu 
plochú pásku snímača. Novú pásku zatlačte úplne do konektora modrou fóliou nadol. Uistite 
sa, že poistný kolík v plaste zapadá do otvoru v páske. Vložte batérie a pripevnite horný kryt. 
Odstráňte krycí papier z pásky a vložte kábel. Páska snímača môže byť narezaná na požadovanú 
dĺžku. Rezaním pásky s páskou na polovicu sa môže pripojiť k 2 jednotkám. Pred použitím 
systému otestujte funkciu straty snímača navlhčením niektorých snímacích bodov.

Start a skúška:
Otestujte systém pred jeho uvedením do prevádzky zapnutím / vypnutím centrálnej jednotky, 
ventil by mal vydať zreteľný zvuk kliknutia, keď sa použije na napätie z ovládania ventilu.

Tiež otestujte, či bezdrôtové senzory spustia alarm zmáčaním bodu senzora na samotnom 
senzore. Keď bezdrôtové senzory spustia alarm, centrálna jednotka (ak je v polohe ON) prejde do 
polohy OFF (vypnuté) a ovládanie bezdrôtového ventilu uzavrie ventil. Centrálna jednotka 
a ovládanie ventilu sa resetujú stlačením tlačidla RESET.

Ak je aktivovaný alarm. Na ovládači bezdrôtového ventilu Adaptér, sa musí stlačiť  spínač RESET 
ovládania ventilu predtým, ako sa môže resetovať centrálna jednotka stlačením tlačidla RESET.

Nezabudnite, že na resetovanie systému (dostať vodu späť) musí byť odstránený dôvod alarmu!

POZOR! Po testovaní systému musia byť majiteľovi domu / užívateľovi o systéme poskytnuté 
všetky dôležité informácie.
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1  Namontujte všetky zariadenia, a pripojte ich k prevádzkovému napätiu, okrem svetelného 
signálu by ste nemali počuť žiadne zvukové signály.

2  Otvorte kohútik tak, aby voda bežala, musí sa kontrolovať v následných testoch, že ventil sa 
naozaj zatvára, to znamená, že voda prestane pretekať z otvorenej batérie.

3  Ak používate vstup snímača na bezdrôtovom ovládači ventilu: Skontrolujte funkčnosť kábla 
snímača jeho vytiahnutím. 
-  Rýchle prebl. 0,5 sek. zaznie opakovaný akustický signál. 
-  Kontrolka LED v tlačidle Reset sa bude striedať medzi červenou a zelenou.
-  Voda v kohútiku sa zastaví
-  Uistite sa, že sa zastaví, keď sa zástrčka vráti do zásuvky.

4  Navlhčite jeden z hrotov senzora snímača vlhkou tkaninou.

5  Ovládanie ventilu by teraz malo indikovať únik s opakovaným zvukovým signálom cca. každú 
sekundu. Indikátor LED v tlačidle Reset sa rozsvieti na červeno a elektromagnetický ventil 
vypne vodu.

6  Skontrolujte, či sa z otvoreného kohútika zastavila voda.

7  Jedným stlačením tlačidla RESET zastavte zvukový alarm, voda by mala zostať zatvorená.

8  Počkajte 1 minútu, kým dôjde k usušeniu senzora, ktorý bol  navlhčený.

9  Teraz dvakrát resetujte alarm stlačením tlačidla RESET na centrálnej jednotke.
Zvukový signál v centrálnej jednotke sa zastaví a LED-OFF sa prepne na LED-ON

10  Uistite sa, že voda z  kohútika začína tiecť.

11  Zvlhčite senzorový bod na prvom bezdrôtovom senzore, kvapka loga Waterguard 
na bezdrôtovom senzore sa rozsvieti na červeno, keď je bezdrôtový senzor  mokrý a odošle 
alarmový signál.

12  Voda v kohútiku by sa mala uzavrieť a zvukový signál centrálnej jednotky indikuje počet 
signálov, ktoré zodpovedajú danému bezdrôtovému senzoru. Vysušte  senzor!

13  Teraz môžete bezdrôtový ovládač resetovať dvojitým stlačením tlačidla RESET.

14  Uistite sa, že z kohútika začne odtekať voda.

15  Zopakujte postup so zvyškom bezdrôtových snímačov a uistite sa, že body snímania 
sú po testovaní dobre vysušené.

WG - Navod - SmartStop - SK TLAC1.indd   8WG - Navod - SmartStop - SK TLAC1.indd   8 7. 6. 2019   23:19:057. 6. 2019   23:19:05



Princíp fungovania

Smart Stop Montážny návod

9

WG - Navod - SmartStop - SK TLAC1.indd   9WG - Navod - SmartStop - SK TLAC1.indd   9 7. 6. 2019   23:19:057. 6. 2019   23:19:05



Užívateľská príručka

Smart Stop Montážny návod

10

O ALARME
1  Zariadenie má v prípade alarmu dva typy oznámení Únik vody:
2  Úniky vody z bezdrôtových senzorov budú oznámené iba na 

bezdrôtovom ovládacom paneli
3  Únik vody na senzorovej páske pri adaptéri bude oznámené 

ako na samotnom ovládaní ventilu, tak aj na bezdrôtovom 
ovládacom paneli.

4  Alarm úniku z bezdrôtového snímača sa resetuje len na 
ovládacom paneli, zatiaľ čo alarm úniku z vedenia snímača 
riadenia ventilu sa musí najprv resetovať na ovládači ventilu 
a potom na ovládacom paneli.

5  Ak príde voda do kontaktu so senzorovou páskou na adaptéri, svetlo na ovládaní ventilu 
začne blikať sek. intervaloch. Zároveň začne vydávať Opakované zvukové signály a tlačidlo 
Reset bude svietiť na červeno, elektromagnetický ventil zatvorí prívod vody. Centrálna 
jednotka signalizuje zvukový alarm a rozsvieti sa LED OFF

6  Ak bezdrôtový senzor príde do kontaktu s  vodou, len ovládací panel signalizuje alarm 
so zvukom a LED svetlom, zároveň  solenoidový ventil vypne vodu.

7  Je to spôsobené buď únikom vody alebo inými podmienkami, ako je umývanie alebo podobne.
8  Ak je to možné, vyhľadajte únik vody.
9  Zvukový signál na jednotkách je možné zastaviť jedným stlačením tlačidla Reset, 

elektromagnetický ventil zostane v uzavretej polohe.
10  Zatvorte hlavný uzatvárací kohútik a obráťte sa na inštalatéra, ak je to skutočný únik vody.
11  Ak sa preukáže poškodenie, porucha sa opraví, vlhká časť snímača sa musí dôkladne vysušiť 

suchou handričkou.

TEST SYSTÉMU (min. 2x za rok) 
1  Otvorte vodovodnú batériu .
2  Použite navlhčenú handričku a navlhčite senzorový bod senzora, alarm zaznie a voda sa zatvorí.
3  Uistite sa, že voda v otvorenom kohútiku sa zastaví.
4  Dôkladne utrite senzor suchou handričkou a stlačte tlačidlo Reset na centrálnej jednotke, 

aby ste alarm stíšili. Zvukový signál by sa mal teraz zastaviť a LED indikátor by sa mal zmeniť 
z červenej (OFF) na modrú (ON), ventil by sa mal znovu otvoriť pre vodu.

5  Opakujte na všetkých bezdrôtových senzoroch a na vodiči snímača, ak sa používa. 
Nezabudnite, že keď je aktivovaný vstup snímača, musí byť riadenie ventilu resetované 
predtým, ako môže byť riadiaca jednotka resetovaná!

Tlačítko RESET
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VÝMENA BATÉRIÍ
Dodávané batérie pre senzor majú životnosť asi 5 rokov.

Batérie sa odporúčajú a vymieňajú po max. 5 rokov, pretože bezdrôtové snímače s príliš nízkym 
napätím batérie môžu, ak sú namontované ďaleko od centrálnej jednotky, mať problémy 
s rádiovými signálmi do centrálnej jednotky, ak sa napätie batérie zníži.

Centrálna jednotka, ak dostane signál o nízkom napätí batérie z bezdrôtových snímačov, 
signalizuje to len zvukovými signálmi.

Centrálna jednotka, ak dostane signál nízkeho napätia batérie, zostane v stave, v akom je, 
nebude spúšťať skutočný alarm ani nevypne elektromagnetický ventil.

Počet zvukových signálov z centrálnej jednotky sa zhoduje s číslom, ktoré senzor prijal pri 
registrácii pri spustení systému, alarm sa opakuje každých 25 sekúnd v zvuku centrálnej jednotky.

Na ovládacom paneli sa resetuje alarm nízkeho napätia batérie s krátkym stlačením tlačidla 
RESET, nezabudnite počúvať / zaznamenávať, ktorý senzor vydal alarm pred resetovaním alarmu.

1  Senzor z držiaka na stenu jeho potiahnutím cca. 5 mm hore 
a potom ho vyberte priamo z držiaka na stenu. Sklopte predný 
kryt pomocou otvorov na boku snímača.

2  Vyberte batérie a nainštalujte zodpovedajúce alkalické batérie 
(typ AA). Stlačte spínač (označený červenou farbou na obrázku) 
a skontrolujte, či kontrolka LED na pravej strane spínača začne 
blikať. Nasaďte kryt snímača.

3  Namontujte senzor na pôvodné miesto. Vyššie uvedená 
skúška funkčnosti  sa môže uskutočniť po namontovaní snímača 
na miesto,  s bodmi zvlhčovania na samotnom vodiči snímača.
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Potvrdenie o inštalácii

ZARIADENIE BOLO NAMONTOVANÉ A OTESTOVANÉ:

Meno:  

Dátum:   

Firma:  

Telefón: 

Bezdrôtový Adapter montáž:

Bezdrôtový senzor 1 montáž:

Bezdrôtový senzor 2 montáž:

Bezdrôtový senzor 3 montáž:

Bezdrôtový senzor 4 montáž:

Bezdrôtový senzor 5 montáž:

Bezdrôtový senzor 6 montáž:

Bezdrôtový senzor 7 montáž:

Smart Stop Montážny návod

12

PRODUKTOVA GARANCIA
Pri dodržaní pokynov výrobcu záruka 2 roky.

www.waterguard.sk
post@waterguard.sk
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