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Használati útmutató 
 

SHELLY GAS Add-ON gáz- és vízcsap elzáró motor 
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A Shelly Gas AddOn áttekintése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilincs a motor 
csővezetékre 
erősítéséhez 

Hosszabbító kábel a 
Gas-Addon  
Shelly Gas-hoz való 
csatlakoztatásához 

90 fokban forgó, 
motoros meghajtású 
elzáró kar, ehhez kell 
rögzítenünk a csapot 
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Áttekintés  
 

A Shelly GAS-ADDON néven forgalmazott eszköz egy csap-elzáró motor, mely felszerelhető 
gázcsapok és persze akár vízvezetékek elzáró csapjának a vezérlésére is.  

A Shelly Gas WiFi-s gázszivárgás-érzékelővel együtt használva automatikusan elzárja a gázcsapot a 
szenzor általi gázszivárgás érzékelésekor.  

Más szenzorokkal, vagy szenzoroktól függetlenül csak motoros csapelzáróként használva pedig egy 
12V DC kapcsolására alkalmas WiFi-s okosrelére kötve is használhatjuk egy 12V DC tápegységgel. 

 

Az eszköz telepítése 
 

A motort a termékhez járó bilincs segítségével az alján található 
zárt nyílásra rögzítsük stabilan a csőre az elzárócsap fölé. 

A motorral meghajtott forgótengely végén levő két pöcköt 
rögzítsük az elzárócsap két oldalára úgy, hogy azt mindkét oldalról 
stabilan közrefogja.  

 

Áram alá helyezés előtt ellenőrizzük, hogy a motor forgásiránya és 
a csap forgásiránya egymásnak megfelelő-e, azaz a motor abba az 
irányba fogja-e forgatni a csap karját, mely irányba az amúgy 
forgatható.  

Ehhez a motor alján levő biztosító pöcköt (melyen a karika is található) húzzuk meg, ezzel kioldjuk a motor 
tengelyét és a kar szabadon forgatható lesz kézzel.  

A tengely jobbra-balra 90 fokos elfordításával ellenőrizzük, hogy a motort megfelelő irányban szereltük-e 
fel, és a jó irányba forgatja-e az elzáró csap karját. 

Ha nem, fordítsuk el a motort a megfelelő irányba a bilincs meglazítása után, majd rögzítsük újra a csövön. 
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A motor vezérlése Shelly Gas szenzorral 
 

 

Amennyiben Shelly Gas okosérzékelővel együtt használjuk a csapelzáró motort, csak annyi dolgunk 
van, hogy a motor vezetékét csatlakoztatjuk a dobozban található toldó kábelhez, a toldókábel 
másik végét pedig a Shelly Gas szenzor oldalába dugjuk. 

Más teendőnk nincs, a Shelly Gas szenzor által érzékelt gázszivárgás esetén automatikusan elzárja 
a gáz a Gas Addon motor segítségével. 

 

 

A motor vezérlése más relével, okosrelével 
 

Amennyiben a Shelly Gas Addon motort nem a Shelly Gas szenzorral együtt használjuk, hanem 
más szenzorral, vagy szenzor nélkül csak távvezérelt motorként, akkor gondoskodnunk kell egy 
megfelelő okosreléről a vezérléséhez. 

A motor 12V DC tápfeszültséget igényel, és a 12V DC +/- polaritás felcserélésével tudjuk nyitásra 
illetve zárásra, azaz kétirányú forgásra vezérelni. 
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Például egy kétramkörös, interlock / váltókapcsolási üzemmódba kapcsolt SmartWise 5V-32V vagy 
7V-32V relével eWeLink app-pal is vezérelhetjük a motort az alábbi bekötés szerint. 
(Természetesen a relé nem a termék tartozéka.) 

 

 

 


