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Arjonstop connect automatisk vannstoppventil  
 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 
Arjonstop automatisk vannstoppventil stenger av vannet dersom det oppdages utilsiktet 
vannutstrømning. Lekkasjen oppdages ved bruk av medfølgende trådløs sensor som kan 
utvide dekningsområdet ved å tilkoble en sensorkabel. Sensorkabel kan også kobles til 
systemets kontrollboks. 
For fleksibel montering av kontrollboks er det 5 meter kommunikasjonskabel mellom 
ventil og kontrollboks. 
Trådløse sensorer plasseres i alle rom uten sluk, der det er utstyr tilkoblet rørsystemet i 
bygget. 
Systemet kan styres fra telefon/nettbrett/web ved å koble til en universal nettverksport 
UGE600, i tillegg til lokal styring fra systemets kontrollboks. 

 

Katalognummer: 170913 

NRF-nr.: 5648702 

Dimensjon: 3/4 ʺ innvendig gjenge 

Farge: Ventilen er sort, resterende komponenter standard hvit. 

Overflatebehandling: N/N 

Øvrige opplysninger: N/A 
  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Kan støvtørkes ved behov. 

Ettersyn/kontroll 
Visuell lekkasjekontroll av ventilen to ganger i året. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Batterier anbefales byttes en gang i året. Batteri som sitter i den trådløse sensoren og trådløse bryteren er knappcellebatteri av 
typen CR2032. 
Den oppladbare batteripakken som sitter i kontrollboksen, som skal sikre drift av ventilen ved eventuelt strømbrudd, har ikke noe 
behov for utskiftning. Dersom denne batteripakken ikke fungerer lenger så må kontrollboksen skiftes i sin helhet. Ta da kontakt 
med Armaturjonsson AS. 
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Sett inn produkt- eller varenavn (Auto) Sett inn varegruppetekst (Auto) 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Garanti og vilkår 
Jrf. FL-VA/VVS 2016 
Fuktbestandighet 
Skal ikke utsettes for fukt, da komponenter inneholder elektronikk. 
Renholdsvennlighet 
Kun støvtørking. 
Øvrige opplysninger 
Trådløs bryter til systemet NRF-nr.: 5648703 
Trådløs sensor til systemet NRF-nr.: 5648704 
Sensorkabel NRF-nr. 5648705 
Universal nettverksport NRF-nr. 8356046 
Øvrig dokumentasjon og manualer kan hentes på www.armaturjonsson.no  
 

 
4. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Armaturjonsson AS 
Postadresse Berghagan 4 
Postnr. og poststed 1405 LANGHUS 
Telefon 22 63 17 00 
E-post firmapost@armaturjonsson.no  
Internett www.armaturjonsson.no  
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