
• Tilleggsutstyr til Arjonstop.
• Det kan i noen tilfeller være hensikts-

messig med bryter et annet sted enn 
der kontrollenheten står.

• Åpner og lukker ventil trådløst.
• Kommuniserer via kontrollenhet.
• Batteridrevet. Kontrollenhet varsler når 

det er tid for å bytte batteri.
• Montasjebrakett for rett montering på

vegg medfølger.

• Inngår i grunnpakken for både Arjonstop® og  
Arjonstop® Connect.

• Kan kobles til sensor og/eller kontrollenhet for å  
utvide område for fuktmåling.

• Kan kjøpes separat dersom du ønsker flere sensorer.
• Montasjebrakett for rett montering på vegg medføl-

ger.
• 5 meter kabel

VEGGBRYTER
NRF-NR 564 87 03

SENSORKABEL
NRF-NR 564 87 05

TRÅDLØS NETTVERKSPORT
NRF-NR 835 60 46

• Til bruk ved Arjonstop Connect
• Styringsenheten i Arjonsmartsystemet.
• Nettverkstporten tilkobles internett og 

gir mulighet for styring via app.
• En nettverksport tar opptil 240  

tilkoblinger og dekker derfor en 
enebolig med god margin. Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS

+47 22 63 17 00
firmapost@armaturjonsson.no
armaturjonsson.no

Vi kjenner deg. Derfor gir vi 
deg akkurat det du trenger!

KAN STOLE PÅ!
PRODUKTER DU

SIKRING MOT
VANNLEKKASJE

Arjonstop oppdager
lekkasjer og stenger
vannet - før det blir
skade på eiendom

og verdier!



DETTE ER ARJONSTOP
Med Arjonstop har du et system som oppdager
lekkasjer, og stenger vannet før det blir skade på
eiendom og verdier.

Arjonstop®  består av en motorstyrt kuleventil, kontrollenhet, kablede og 
trådløse sensorer, samt mulighet for tilleggsutstyr som trådløs veggbry-
ter.

Kontrollenheten har kablet forbindelse med den motorstyrte kuleventilen 
som er koblet til husets vanninntak. Oppdages en vannlekkasje, varsles 
det med lyd og lys, og vannet stenges automatisk.

Kuleventilen har et robust design, og er laget i drikkevannsgodkjent 
plast. Det er rask, myk åpning og lukking uten trykkstøt i rør. Arjonstop 
virker selv ved strømbrudd – det er en innebygget batteripakke for drift av 
anlegget inntil 6 timer.

Ventilen kommer i to grunnpakker, Arjonstop® (NRF-NR 564 87 01) og 
Arjonstop® Connect (NRF-NR 564 87 02), hvorav Arjonstop® Connect 
kan benyttes sammen med Arjonsmart. Med Arjonsmart kan du bli vars-
let via din smarttelefon, og kan også slå av og på vannet fra din smartte-
lefon. Se ellers brosjyren for Arjonsmart.

Arjonstop®  er utviklet og 
montert i Norge. Lanseres i 
mars 2018, mens Arjonstop 
Connect lanseres i Q2 - 2018.

Arjonstop kontrollenhet.
Arjonstop sensor med kabel. 
Arjonstop trådløs sensor.
Arjonstop motorstyrt kuleventil. 
Mulighet for sensorkabel direkte i kontrollenhet.

• Inngår i grunnpakken for både Arjonstop® 
og Arjonstop® Connect.

• Lukker ventil på signal fra trådløse
og kablede sensorer.

• Har tre soner - kan ha opptil tre
sensorer i hver sone.

• Mulighet for manuell overstyring av
lukke- og åpnefunksjon.

• Ved strømbrudd vil batteripakken drifte 
systemet i 6 timer. 

• Inngår i grunnpakken for både Arjons-
top® og Arjonstop® Connect.

• Varsler og stenger ved lekkasje, og ved
unormalt trykkfall.

• Åpner og lukker på signal fra trådløse og
kablede sensorer

• Frostvakt – varsler når temperatur blir lav
- stenger før risiko for frysing.

• Ingen lokal trafo – ingen varmeutvikling
- strøm fra kontrollenhet. Diagnostiserer
system via trykkføler.

• Robust design i drikkevannsgodkjent
plast.

• Inngår i grunnpakken for både Arjonstop® og
Arjonstop® Connect.

• Gir signal om åpning/lukking til kontrollenheten.
• Mulighet for tilkobling av sensorkabel for økt

dekningsområde.
• Batteridrevet. Kontrollenhet varsler når det er

tid for å bytte batteri.
• Kan kjøpes separat dersom du ønsker flere

sensorer.
• Montasjebrakett for rett montering på vegg

medfølger.

KONTROLLENHET

MOTORSTYRT KULEVENTIL

TRÅDLØS SENSOR
NRF-NR 564 87 04


