
Angående styrning via Google Home så går det aldrig att styra en vattendetektor, rökdetektor 

eller givare då de endast skickar meddelande från ett håll, simplex. 

Däremot uttag, kamera etc. skickar information åt båda hållen, duplex, har möjlighet att utföra 

kommando via Google Home. 

Ventilen kan endast styras via ett sk. ”smart uttag”. Uttaget kan tillhöra vilken app. eller 

larm som helst. Därför är ventilen flexibel och kan styras från alla styrbara uttag. Ventilen styrs 

inte direkt utan indirekt via ett styrbart uttag. Ventilen är NO, vilket innebär att vid ett 

spänningsavbrott eller utslagen el öppnas ventilen. När uttaget är spänningssatt stängs ventilen. 

Detta för att säkerhetsställa att ventilen är öppen vid en brand eller ett spänningsavbrott. 

Medföljande användarmanual och monteringsanvisning inkl. intyg för garanti. 

 

Teknisk beskrivning vattensensor 

Batteri:                        

CR123 A-3V x 1 1500 mAh 

Standbyström:              

13uA 

Strömåtgång vid larm: 

100 - 110 mA 

Batteritid:                   

5 år ( test eller larm 2 ggr/mån )  

Täthet sensor:                         

IP 65     

Användningstemperatur: 

0o C till +40o C 

Alexa, Google Home:   

Nej 

WiFi:  

2.4G IEEE 802.11b/g/n avstånd 45M 

APP:  

SmartTuya, SmartLife 

Telefon OS: 

iOS eller Android 

Länkning av alarm:        



Tillhandahålles, ändras i scenario 

Storlek mm:  

LxBxH 68x68x24 mm 

Certifikat: 

CE, ROHS, FCC 

 

Teknisk beskrivning uttag 

Energimätning: 

Tillgänglig 

Nominell spänning: 

AC 85 – 230 V 

Nominell effekt: 

3 680 W 

Plug Standard A: 

EU, jordat 

Användningstemperatur: 

0o C till + 40o C 

Alexa,Google Home: 

Ja 

WiFi: 

2.4G IEEE802.11b/g/n med avstånd 45M grundläggande funktioner 

APP: 

TuyaSmart; SmartLife 

Alarmkoppling - schemaläggning med tid: 

Tillgänglig. Sätts i scenario 

Certifikat: 

CE, ROHS, FCC 

Mått: 

63x63x43 mm 

 

 

 



 

Funktion ventil 

Det är enkelt att lägga till en eller flera vattendetektorer som larmar i mobilen men också stänger ventilen vid ett läckage. En 

perfekt lösning och ett mycket bra förebyggande skydd mot vattenskador när du är hemma eller borta. 

Inkoppling av ventil görs direkt efter vattenmätaren för avstängning av all vattentillförsel. 

Teknisk beskrivning ventil 

Spänningsadapter AC/DC: 

Inspänning: 

100 – 240 VAC 50 – 60 Hz 

Utspänning: 

12 VDC 1000 mA. 1,5 m anslutningskabel  

Ventilstyrning: 

Smart plug.  

Ventil: 

Motoriserad mjukstängande kulventil av rostfritt material. 0,4 m anslutningskabel  

Tid stängning / öppning: 4 – 5 sekunder   

Omgivningstemperatur: 

-15o C till + 50o C  

Vattentemperatur: 

+2o C till +90o C  

Arbetstryck: 

0 – 10 bar  

Ventilhus: 

Godkänt material enligt SS 302.  

Koppling: 

Kapslingsklass: (täthet) IP 67  

Certifierad enligt: 

CE och RoHS  

Garanti: 

3 år  

Mått:  

LxBxH 71x63x100 m 


