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.1 Dane producenta 

Producent: MGF Projekt Sp. z o.o., 

właściciel marki PrzeciwZalaniu.pl

Adres: ul. Niedurnego 79 (brama 5), 41-709 Ruda Śląska

POLSKA

www.mgfprojekt.pl www.przeciwzalaniu.pl

e-mail: biuro@przeciwzalaniu.pl,

Centrale  przeciwzalaniu  zostały  zaprojektowane  oraz
wyproduktowane w Polsce.

.2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

 Należy bezwzględnie zapoznać się z cała treścią instrukcji obsługi
oraz  stosować  się  do  jej  zaleceń.  Producent  nie  bierze
odpowiedzialności  za  skutki  niestosowania  zaleceń  niniejszej
instrukcji obsługi oraz wykorzystywanie produktu niezgodne z jego
przeznaczeniem. Produkt należy trzymać z dala od dzieci. 

.3  Zastosowanie

 System  przeciw  zalaniu  jest  przeznaczony  do  automatycznego
odcinania wody w zastosowaniach domowych. Typowymi miejscami
montażu są gospodarstwa domowe oraz pomieszczenia zawierające
instalacje  wodne.  Produkty  przeciw  zalaniu  są  systemami
uzupełniającymi bezpieczeństwo w sytuacjach nadzwyczajnych. Nie
zwalniają  od  utrzymywania  właściwego  stanu  technicznego
instalacji, konserwacji oraz profilaktyki chroniącej przed wylaniem
wody. 
System  nie  może  być  stosowany  jako  zabezpieczenie  przy
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napełnianiu zbiorników itp. 

.4  Parametry techniczne

Centrala  profesjonalna  została  zaprojektowana  do  współpracy  z
czujnikami i zaworami w celu zapobiegania przed skutkami zalania
poprzez odcięcie wody.

Temperatura pracy centrali:  4°C-35°C
Zasilanie centrali: zasilacz sieciowy napięcie: 12 V, prąd: 500 mA
Zasilanie bateryjne – napięcie: 9V, zalecane: ER9V , 6F22 
Maksymalny pobór prądu:             250mA
Pobór prądu w czasie spoczynku z zasilania sieciowego     < 2 mA
Pobór prądu w czasie spoczynku z baterii:                           < 1 mA

Modele:
CP 3G-IO-1Z-V4 – posiada 1 wyjście zaworu 
CP 3G-IO-2Z-V4 - posiada 2 wyjścia zaworu
CP 3G-IO-4Z-V4-  posiada 4 wyjścia zaworu

.5  Budowa

Obudowa  centrali  profesjonalnej  jest  wykonana  z  anodowanego
aluminium,  pokrywy  zabezpieczające  są  wykonane  z  tworzywa
sztucznego.
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Ilustracja 1: Centrala profesjonalna PrzeciwZalaniu - podstawowe
gabaryty
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Opis gniazd i przycisków w centrali profesjonalnej przeciw zalaniu.
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Ilustracja 2: Opis gniazd i przycisków Centrali 
profesjonalnej PrzeciwZalaniu:1. pokrywa baterii; 
2. gniazda czujników (2 piny); 3. gniazdo wejść / 
wyjść (np. GSM , 5 pinów); 4. gniazdo zasilania 12
V; 5. przycisk czarny (przyciśnięcie jednocześnie 
przycisków czerwonego i czarnego otwiera 
zawory); 6. przycisk czerwony (zamyka zawory);  
7. gniazda zaworów (3 piny)
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Modele:
CP 3G-IO-1Z-V4 – posiada 1 wyjście zaworu 
CP 3G-IO-2Z-V4 - posiada 2 wyjścia zaworu
CP 3G-IO-4Z-V4-  posiada 4 wyjścia zaworu

Miejsce podłączenia baterii oraz mocowania.

Aby odsłonić miejsce mocowania bateri należy lekko unieść i 
wysunać szufladkę znajdującą się z boku centrali. Do wyjęcia 
szufladki nie należy odkręcać śrub. 
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Ilustracja 3: Centrala PrzeciwZalaniu z 
wysuniętą szyfladą na baterię 9V
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.6  Podłączenie centrali- montaż

Centrale  profesjonalne  PrzeciwZalaniu  są  gotowe  do  użycia
bezpośrednio po ich zamontowaniu.

Wszystkie  wtyczki  i  gniazda  są  tak  zaprojektowane,  aby  mogły
pasować jedynie do jednego urządzenia zewnętrzego, tzn.:

 Gniazdo 2 pinowe (2 bolce) służy do podłączenia wybranych
czujników  oraz  wysp  czujnikowych,  które  zakończone  są
wtyczkami 2 pinowymi,

 Gniazdo  3  pinowe  służy  do  podłączenia  odpowiednich
zaworów, które są zakończone wtyczkami 3 pinowymi,

 Gniazdo  5  pinowe  jest  gniazdem  umożliającym  zdalne
sterowanie  centralą.  Można  do niego podłączyć  np.  moduł
GSM  lub  inne  zewnętrze  urządzenie  (np.  przekaźnik  z
gniazdkiem 230V).
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Ilustracja 4: Szuflada baterii 9V
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Ilustracja 5: Opis złącza 5
pinowego:

Ilustracja 6: Opis gniazda 5 pinowego: 1-masa; 
2-informacja o zalaniu (w przypadku zalania 
pojawia się na nim napięcie +12V); 3-zamykanie 
zaworów(podanie na niego napięcia +12V 
skutkuje zamknięciem zaworów); 4-otwieranie 
zaworów (w celu otwarcia zaworu napięcie +12V 
należy podać na pin nr 4 i 3); 5-zasilanie +12V 
(źródlo napięcia dla pinów 3 i 4).
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Centralę należy zamontować w suchym miejscu, niedostępnym dla
dzieci  oraz  osób  postronnych,  tak  aby  niemożliwe  było  jej
przypadkowe wysterowanie lub odłączenie.

W  obudowie  wykonano  2  otwory  montażowe  na  tylnej  ścianie
centrali  za  pomocą których należy zamocować  centralę  w sposób
trwały do podłoża (np. ściany).

.7  Uruchomienie

Aby uruchomić centralę należy ją podłączyć do zasilania sieciowego
lub  zasilić  baterią.  Przy jednoczesnym podłączeniu  zasilacza  oraz
baterii,  centrala  jest  zasilana  w  pierwszej  kolejności  z  zasilacza
sieciowego.  W  przypadku  jego  zaniku  centrala  samodzielnie
przełącza sie na zasilanie bateryjne.

Po podaniu zasilania urządzenie powinno być gotowe do pracy.

Uruchomienie  z  urządzeniami  peryferyjnymi,  takimi  jak  zawory,
czujniki lub wyspy czujnikowe wymaga sprawdzenia prawidłowego
działania każdego z urządzeń w połaczeniu z centralą.

Oznacza to, że po podaniu zasilania należy kolejno:

1. podłączyć  do  centrali  wszystkie  zawory,  a  następnie
sprawdzić  poprawność  ich  działania  poprzez  kilkukrotne
otwieranie ich oraz zamykanie,

2. podłączyć   do  centrali  wszystkie  czujniki  oraz  wyspy
czujnikowe  oraz  sprawdzić  ich  działanie  poprzez
symulowanie wycieku (zalanie  wodą)  oraz  obserowowanie
działania  zaworu  (po  wykryciu  wycieku  zawory  powinny
odciąć wodę). Po zakończeniu testu należy osuszyć czujniki,

3. podłączyć moduł wejść / wyjść oraz sprawdzić jego działanie
zgodnie z instrukcją dołączoną do modułu.
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.8  Zasada działania

Podstawową  funkcją  centrali  antyzalaniowej  jest  odbieranie
sygnałów  z  czujników  i  wysyłanie  sygnałów  do  zaworów  aby
odcięły wodę.

Sygnał zamknięcia zaworu można otrzymać:

 zalewając wodą czujnik,

 przyciskając czerwony przycisk przez ok 7 sekund,

 podając  odpowiedni  sygnał  do  gniazda  wejść/wyjść  (np.
Przez GSM).

Sygnał otwarcia zaworu można otrzymać:

 przyciskając oba przyciski jednocześnie przez około 7 sekund

 podając  odpowiedni  sygnał  do  gniazda  wejść/wyjść  (np.
Przez GSM).

Aktualny stan pracy centraliki opisują trzy diody: 

 Dioda  czerwona  oznaczona  jako  CLOSE -   Dioda
czerwona CLOSE świeci się, gdy do centralki dociera sygnał
wymuszający zamykanie lub otwieranie zaworu (z czujnika
lub przycisków sterowniczych). Dioda ta działa zarówno, gdy
centralka pracuje na zasilaniu sieciowym, jak i bateryjnym. 

 Dioda żółta oznaczona jako WORK - Dioda żółta WORK
świeci  się,  gdy centrala  zasilana  jest  z  sieci,  a  zawór  jest
aktualnie w trakcie ruchu.  

UWAGA: Dioda nie działa w trybie pracy na baterii.
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 Dioda zielona oznaczona 12V DC - Dioda zielona 12V DC
sygnalizuje podłączenie zasilania sieciowego.

WAŻNE

Wykrycie  wody  przez  którykolwiek  z  czujników,  automatycznie
wysterowuje wszystkie gniazda zaworów.

Wszystkie gniazda zaworów są wysterowywane jednocześnie.

.9   Eksploatacja i konserwacja

Prawidłowość działania centrali należy sprawdzać zgodnie z 
instrukcją podaną w pkt. uruchomienie, nie rzadziej niż co 6 
miesięcy. W szczególności należy sprawdzać:

1. prawidłowe działanie zaworów (kilkukrotne zamykanie i 
otwieranie),

2. prawidłowe działanie czujników (symulowanie wycieków),

3. stan baterii (należy pamiętać, że baterie mają swój okres 
ważności jednak ich normalne zużycie może nastąpić 
wcześniej).
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.10  Informacje o prawach własności intelektualnej

www.PrzeciwZalaniu.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Firma MGF Projekt Sp. z o.o., właściciel marki PrzeciwZalaniu.pl
NIE ponosi odpowiedzialności za pominięcia w niniejszym tekście,
NIE ponosi również odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub
następcze  spowodowane  korzystaniem  z  niniejszego  produktu.
Informacje są przedstawione w takim stanie, w jakim przyjmuje je
użytkownik oraz nie są objęte żadną gwarancją. 

.11  Oświadczenia producenta 

Firma MGF Projekt Sp. z o.o., właściciel marki PrzeciwZalaniu.pl
nie  ponosi  odpowiedzialności  względem  użytkownika  lub
jakiejkolwiek  strony  trzeciej  za  jakiekolwiek  straty  specjalne,
pośrednie,  przypadkowe.  Produkt  jest  wspomagającym
zabezpieczeniem,  który  ma  stanowić  dodatkowe  zabezpieczenie
domu/mieszkania przed zalaniem. Firma MGF Projekt Sp. z o.o. NIE
ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  w  przypadku
zalania  oraz  NIE  gwarantuje,  że  zalanie  domu/mieszkania  nie
wystąpi. 

Prezentowane  parametry  mogą  się  różnić  od  rzeczywistych  w
związku z ciągłymi pracami nad ulepszeniem rozwiązań.
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.12  Karta gwarancyjna

1. Firma MGF Projekt Sp. z o.o. zapewnia 2 letni okres gwarancyjny
produktu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna. 

2. Gwarancja ważna jest na terytorium RP.

3.  Usterki  produktu  ujawnione  w  okresie  gwarancyjnym  będą
usuwane  bezpłatnie  w  terminie  14  dni  roboczych,  licząc  od  dnia
dostarczenia  towaru  do  siedziby  firmy.  Nie  dotyczy  to  usterek
wymienionych w punkcie 5.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w
instrukcji  obsługi,  do  których  wykonania  zobowiązany  jest
użytkownik  we  własnym zakresie  (np.  montaż  i  wymiana  baterii,
testy oraz sprawdzanie okresowe).

5.  Gwarancja  nie  obejmuje  obniżania  się  jakości  produktu
spowodowanego  normalnym  procesem  zużycia  i  poniższych
przypadków:

 a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,

 b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek: 

–  niewłaściwego  lub  niezgodnego  z  instrukcją  użytkowania,
przechowywania i konserwacji,

–  użytkowaniq  lub  pozostawienia  produktu  w  nieodpowiednich
warunkach  (nadmierna  wilgotność,  zbyt   wysoka,  lub  zbyt  niska
temperatura, itp.),

–  samowolnych  (dokonanych  przez  użytkownika  lub  inne
nieupoważnione  osoby)  napraw,  przeróbek  lub  zmian
konstrukcyjnych
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– podłączania dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez
producenta produktu,

– wadliwego działania sieci telefonii komórkowej,

– nieprawidłowego napięcia zasilania. 

c) naturalne zużycie akumulatorów i obudowy.

6.  Wszelkie  zmiany  zapisów  w  Karcie  Gwarancyjnej  oraz  ślady
przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz
samodzielnych napraw poza serwisem firmy MGF Projekt Sp. z o.o.,
a także użytkowanie produktu, w szególności niedbałe obchodzenie
się, wystawianie na działanie cieczy, wilgoci, narażenie na korozję
lub  utlenianie,  ujawnione  w  trakcie  wykonywania  serwisu
gwarancyjnego, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.

7. Firma MGF Projekt Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za
utratę  jakichkolwiek  danych  użytkownika  produktu,  w  trakcie
wykonywania napraw gwarancyjncyh (np. na karcie SIM) .

8. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru
na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. 

Nie odbieramy paczek za pobraniem.

9.  Warunkiem  wykonania  naprawy  jest  dostarczenie  produktu  z
podpisaną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu 

10. Do pudełka z reklamowanym towarem, trzeba włożyć kartkę z
informacją o uszkodzeniu, adres na który ma być odesłany towar po
reklamacji.

11.  W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków
niniejszej  gwarancji  towar,  w  stanie  niezmienionym,  zostanie
odesłany na koszt kupującego. 

12.  Wszelka  korespondencja,  zwroty,  reklamacje,  powinny  być
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kierowane na adres:

MGF Projekt Sp. z o.o.

ul. Niedurnego 79 (brama 5), 41-709 Ruda Śląska

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani  nie  zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
niezgodności towaru z umową.

Nazwa sprzętu .................................................................................. 
Nr seryjny ......................................................................................... 

Data sprzedaży:.................................................................................

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji:

..............................

podpis kupującego

Data zgłoszenia:

Data wykonania:

Przebieg naprawy:

Podpis i pieczęć

Punkty 8,9,10, 11,12 gwarancji, dotyczą zakupów wysyłkowych 
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.13  Protokół z testów egzemparza

Typ: Nr seryjny:

Data produkcji:

TESTY

Rodzaj testu Wynik (ok/nok) Rodzaj testu Wynik (ok/nok)

Prąd gniazda 
zaworu 1

Gniazdo 
czujnika 1

Prąd gniazda 
zaworu 2

Gniazdo 
czujnika 2

Prąd gniazda 
zaworu 3

Gniazdo 
czujnika 3

Prąd gniazda 
zaworu 4

Gniazdo I/O 
-test I

Zasilanie 
sieciowe

Gniazdo I/O 
-test O

Zasilanie 
bateryjne

Test 
funkcjonalny

Testy przeprowadzono dnia: .....................

Wynik testów:.............................................

Testy przeprowadzono w firmie MGF Projekt Sp. z o.o.                      
ul. Niedurnego 79 w Rudzie Śląskiej zgodnie z wewnętrznymi 
procedurami.

Po pomyślnym zakończeniu testów naklejono na produkt plomby 
gwarancyjne. Uszkodzenie plomb może skutkować utratą gwarancji.
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