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Korzystając z aplikacji na urządzeniu mobilnym możli-
we jest monitorowanie czujników, zdalnego zamykania  
i otwierania zaworów oraz monitorowanie ich stanu 
(otwarty/zamknięty/nieustalony). Tworząc odpowiednią 
scenę np. „wyjście z domu” można automatycznie uzbroić 
czujniki i zamknąć zawory.

Aplikacja umożliwia zaprogramowanie funkcji chwilowego 
zamknięcia zaworu wody, np. raz w tygodniu w godzinach 
nocnych, co chroni zawór przed zarastaniem i zastaniem.

Co ważne, manipulator można zamontować na niemal 
wszystkich zaworach kulowych, a także w innych instala-
cjach, np.: sprężonego powietrza, centralnego ogrzewania, 
itp. bez ingerencji w instalację.

Poczuj się bezpiecznie, Wulian czuwa!

Czy przytrafiło Ci się zalanie mieszkania z powodu nieszczelnej 
instalacji wodnej, centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnej?

Czy zalał Cię sąsiad? A może zostawiłeś uchylone okno dachowe 
a właśnie zaczął padać deszcz?

Masz pewność, że z instalacji gazowej nie ulatnia się gaz?

 
Dzięki manipulatorowi zaworu kulowego zamykającego główny zawór wody lub gazu, sprzężonego odpowiednio 
z czujnikiem zalania lub gazu, masz pewność, że w przypadku zagrożenia system zareaguje szybko chroniąc Ciebie, 
Twoich bliskich i Twoje mienie przed skutkami niebezpieczeństwa. Zostaniesz natychmiast powiadomiony o zaist-
niałym zagrożeniu za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym, co umożliwi Twoją szybką reakcję.  
Dodatkowo system Wulian Smart Home może automatycznie wykonać dodatkowe czynności, np. otworzyć okno lub 
uruchomić wentylację aby przewietrzyć pomieszczenie z gazu, załączyć oświetlenie w wybranych pomieszczeniach, 
gdzie nastąpiło zagrożenie i włączyć sygnalizator optyczno-dźwiękowy.

możl iwości  bez ograniczeń



Czujnik gazów palnych

do montażu stacjonarnego, naściennego, zasilanie 230VAC
komunikacja radiowa ZigBee
posiada wbudowany sygnalizator optyczno-dźwiękowy
wykrywa gazy palne: gaz ziemny, gaz propan-butan
wysoka odporność na zakłócenia minimalizuje 
ryzyko fałszywego alarmu
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Manipulator zaworu kulowego

do montażu na większości zaworów kulowych z dźwignią, 
wodnych, gazowych, itp.
łatwy montaż nie wymaga ingerencji w instalację 
hydrauliczną lub gazową
zasilanie bateryjne (4xAA) lub sieciowe 230VAC 
(zasilacz w zestawie)
czujniki położenia dźwigni zaworu
sprzęgło umożliwiające ręczną obsługę zaworu
akcesoria montażowe w zestawie 
(do różnych średnic zaworów)

Czujnik zalania

mały, lekki, bezprzewodowy, mobilny
komunikacja radiowa ZigBee
możliwość postawienia na podłodze, pod szafką 
zlewozmywakową, umywalką, w piwnicy, kotłowni, 
wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko zalania
posiada wbudowany optyczny sygnalizator
zasilanie bateryjne (bateria CR2 gwarantuje 
działanie powyżej 2 lat)
sygnalizuje potrzebę wymiany baterii 
przez aplikację na urządzeniach mobilnych


