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GEP WATERSLOTEN
Automatische afsluiting van waterleiding

PRODUCTOMSCHRIJVING
Het GEP Waterslot is een lekdetectie- en controlesysteem voor 
watersystemen. Komt de sensor in contact met water, dan hoort u 
een akoestisch alarm. Tegelijkertijd sluit hij de drinkwatertoevoer 
automatisch af. Het GEP Waterslot 1/2’’ bestaat uit een metalen 
kogelkraan met motoraandrijving. Deze is via een soepel aansluitsnoer 
verbonden met de detectorunit. Het geheel werkt op één normale 
9 Volt batterij en is daarmee onafhankelijk van het lichtnet. Het 
GEP Waterslot kan gebruikt worden voor regenwatersystemen die 
onder het rioolpeil gemonteerd worden. (Bijvoorbeeld in een kelder). 
Uiteraard kan het ook gebruikt worden om ruimtes en andere 
toestellen dan regenwatersystemen te beveiligen tegen waterschade.
De GEP Watersloten 3/4” en 1” zijn geschikt voor de beveiliging van 
waterleidingen met een grotere diameter dan 15 mm zoals bijvoorbeeld 
de GEP Watermanagers IRM®-5,6,7 en 8. Het GEP Waterslot 3/4’’ en 
1’’  is een complete set bestaande uit een besturing, losse watersensor 
met 2 meter kabel, magneetklep en pakkingen. Bij waterdetectie door 
de sensor volgt een akoestisch alarm uit de besturing, en wordt de 
waterleiding afgesloten door de magneetklep. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om de spanningstoevoer van het te beveiligen toestel via 
het waterslot te voeden. Bij een alarm wordt de voeding van het toestel 
automatisch uitgeschakeld.

TOEPASSINGSGEBIED
Overal waar leidingen afgesloten moeten worden zodra er vocht 
gedetecteerd word.

TECHNISCHE GEGEVENS 

GEP Waterslot type: Waterslot 1/2“ Waterslot 3/4“ en 1“

Akoestisch alarm: Buzzer (92 dB) Buzzer (92 dB)

Detectie: Ingebouwde vochtsensor Losse vochtsensor

Plaatsing: Staand of liggend op de vloer 
of in montagestuk

Liggend op de vloer

Hoogte x Breedte x Diepte in mm: 90 x 65 x 25 110 x 65 x 45

Afsluitklep: Motorgestuurd Spoelgestuurd

Werkingsprincipe: Draaibare kogel-afsluiter Magneetklep

Leiding aansluiting: 1/2“ 3/4“ of 1“

Voeding: 9 volt batterij (meegeleverd) 230 V / 50 Hz

Keurmerk: CE CE 89/336 EWG

Aansluiting montagestuk in mm: <50 mm nvt

BESTELGEGEVENS
Art nr NAAM PG

402123 Waterslot 1/2’’ incl. detectiepunt 1

402124 Waterslot 3/4’’ incl. detectiepunt 1

402125 Waterslot 1’’ incl. detectiepunt 1

402234 Waterslot IRM®-1 1

402138 Waterslot IRM® 3/5 1
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GEP Waterslot 1/2” en 1”

LEVEROMVANG
Product bestaat uit: waterslot 1/2” - 3/4” - 1”, buzzer, vochtsensor (optie: montagestuk), afsluitklep, voeding en montagehandleiding.


