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VVS Installation
Følgende installationstegninger er vedlagt som bilag til denne manual:

Tegn nr. 403126 Installationstegning WLP-1, Vingehjulsmålere.
Tegn nr. 403127 Installationstegning WLP-1, Woltman målere.

Målere, ventiler og eventuelt andet ekstraudstyr indbygges i rørinstallationen som vist på
vedlagte installationstegninger.
Vær opmærksom på at ventiler og især målere er følsomme overfor snavs i installa-
tionen.
Tilstoppede målere og defekte ventiler på grund af snavs og skidt f ra
rørinstallationen godtages ikke som reklamation.

Målere
Flerstrålet vingehjulsmålere og Woltman målere skal monteres vandret med mindre
denne er i stig-/faldrørsudførelse (bestilling specielt – mod en merpris).

Af hensyn til målenøjagtighed er det vigtigt at undgå turbulens og kavitation i nærheden
af målerne. Lige rørstrækning før og efter måler skal følge det der er angivet på
tegninger.
Ændring af rørdimension nær måler bør udføres som konisk overgang.

Afspærr ingsventil
Der er ingen specielle krav til placeringen af afspærringsventilen. Dog bør den ikke
placeres med motoren hængende ned under røret af hensyn til evt. lækager og kondens.
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EL Installation
Følgende installationstegninger er vedlagt som bilag til denne manual:

Tegn nr. 403128 Elektrisk installation

Relæudg ange

Alarmudg ange
Der forefindes 4 alarmrelæer. Alle relæer er trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J38: Max. 24Vac NC-COM-NO Mand tilstede
Alarmrelæ J39: Max. 24Vac NC-COM-NO Lækagevarsling
Alarmrelæ J40: Max. 24Vac NC-COM-NO Lækagealarm
Alarmrelæ J42: Max. 230Vac NC-COM-NO Systemalarm

Lækagevarsling gives, så længe en overvågningsparameter overskrider
varslingsgrænsen som indstillet i Monitor Varsling .
Dette kan indikere en forestående alarmmelding.

Ventiludgange
Der forefindes 7 skifterelæer for ventilstyring.
Skifterelæ J32: 24Vac Ventil relæ 1 Åben/Luk
Skifterelæ J33: 24Vac Ventil relæ 2 Åben/Luk
Skifterelæ J34: 24Vac Ventil relæ 3 Åben/Luk
Skifterelæ J35: 24Vac Ventil relæ 4 Åben/Luk
Skifterelæ J36: 24Vac Tømmeventil Åben/Luk
Skifterelæ J37: 230Vac Ventil relæ 6 Åben/Luk
Skifterelæ J44: 230Vac Ventil relæ 7 Åben/Luk

Svagstrøms ind- og u dgange

Digitale udgange
Der forefindes 6 digitale udgange (optokobler).
Udgang J13: Max. 24Vdc, 100mA Målerimpulser måler kanal 1
Udgang J14: Max. 24Vdc, 100mA Målerimpulser måler kanal 2
Udgang J15: Max. 24Vdc, 100mA Målerimpulser måler kanal 3
Udgang J16: Max. 24Vdc, 100mA Målerimpulser måler kanal 4
Udgang J18: Max. 24Vdc, 100mA Undertrykkelse af lækovervågning aktiveret
Udgang J20: Max. 24Vdc, 100mA Tæthedskontrol aktiveret.
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Digitale indgange (Fjernaktivering)

Der forefindes 4 digitale indgange.
Indgang J5: Max. signal 24Vdc
Indgang J6: Max. signal 24Vdc
Indgang J7: Max. signal 24Vdc
Indgang J8: Max. signal 24Vdc

Aktiv/passiv modus for digitale indgange indstilles på jumpere:

Åben kollektor eller elektromekanisk kontakt.

Ekstern styrestrøm 12-24Vdc

Valgbare funktioner for digitale indgange

Afstilling:                 Alarm afstilles ved aktivering. Påtrykt signal skal deaktiveres for at
(res)                        efterfølgende alarmer igen kan afstilles.
                               Bemærk at alarm fra væskefølere ikke kan afstilles eksternt.

Ventilstyring:           Afspærringsventiler vil blive tvunget i lukket stilling ved aktivering.
(vcl)                        Ventiler åbner på ny ved deaktivering.

Undertrykkelse:   Lækovervågning undertrykkes ved aktivering.
(sup)   Lækovervågning genstartes ved deaktivering.

  Kun lækovervågningen undertrykkes. Eventuelle tilsluttede væske
  følere vil stadig være aktive.
  Konfigureres under Fabriks indstill inger - Monitor setup –
  Undertrykk elses modus.

Faseskift:                Tvangsstyring af høj/lavforbrugs faseskift.
(key)                        Konfigureres under Fabriks indstillinger - Mon itor setup –
                                Fasemodus.

Indgangenes aktuelle funktioner ses i Fabriks indstilli nger – Digital indgang matrix.
Funktionsændringer kan alene foretages af DanTaet.

[J8] [J6] [J7] [J5]
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Analoge indgange 4-20 mA.
Der forefindes 8 analoge indgange til hvilke der kan tilsluttes følere.
Kanal J21: –|+ AD kanal 1
Kanal J22: –|+ AD kanal 2
Kanal J23: –|+ AD kanal 3
Kanal J24: –|+ AD kanal 4
Kanal J25: –|+ AD kanal 5
Kanal J26: –|+ AD kanal 6
Kanal J27: –|+ AD kanal 7
Kanal J28: –|+ AD kanal 8

Målerindgange
Der forefindes 4 målerindgange.
Målerindgang J1: Måler +12V

GND
Signal1 =Måler/Monitor 1
Signal2 =Måler/Monitor 2

Målerindgang J2: Måler +12V
GND
Signal3 =Måler/Monitor 3
Signal4 =Måler/Monitor 4
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Opstart af anlæg
Læksikringssystemet er ved levering fabriksindstillet med standard overvågningspara-
metre. Vi anbefaler at der foretages en indkøring så overvågningssystemet tilpasses det
aktuelle forbrugsmønster.

Til alle erhvervsanlæg er tilknyttet opstartshjælp hvor DanTaet Servicetekniker foretager
opstart/indkøring af systemet. Samtidig yder DanTaet Electronics a/s et års fri service.

Før DanTaet Servicetekniker rekvireres, skal læksikringssystemet være færdigmonteret
og klar til opstart.

For at kunne starte en indkøring er det nødvendigt at kende tidspunkt for høj- og
lavforbrug. Dette beder vi Dem have klarlagt før vores ankomst.
Samtidig er det af stor vigtighed at installationen er tæt før en indkøring startes. En
eventuel utæthed så som løbende cisterner, dryppende vandhaner m.v. vil influere på
indkøringen som et tilladeligt baggrundsflow.
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Lækovervågning, virkemåde
System WLP-1 overvåger kontinuerligt for uregelmæssigheder i rørinstallationen, det vil
sige vandflow og vandforbrug som afviger fra det normale vandforbrug. Hvis flow eller
forbrug afviger fra det normale vandforbrug vil systemet give alarm og afspærre for
installationen såfremt systemet har tilsluttet en afspærringsventil.

System WLP-1 alarmerer ved unormalt vandforbrug. For at kunne fastsætte sine
alarmgrænser skal systemet indstilles til det normale vandforbrug i installationen,
herunder tidspunkter for højt og lavt vandforbrug.
Høj- og lavforbrug defineres som følgende:

Højforbrug: Tidspunkter på døgnet hvor et højt vandforbrug vil forekomme, som f.eks. i
normal arbejdstid eller hvor mange personer er tilstede.

Lavforbrug: Tidspunkter på døgnet hvor et lavt vandforbrug vil forekomme som f.eks.
hvor få personer er tilstede, efter lukketid og i weekends.

System WLP-1 skifter automatisk mellem høj- og lavforbrug ud fra tider der er indtastet i
en timer. Der er dog også mulighed for at en ekstern kontakt bestemmer hvornår der er
høj- og lavforbrug. Dette kan være praktisk hvis system WLP-1 kobles sammen med
tyverialarm. Når tyverialarm tilkobles vil system WLP-1 overgå til lavforbrug og omvendt
når tyverialarm afstilles vil system WLP-1 gå til højforbrug.

For at kunne virke optimalt skal system WLP-1 ved opstart sættes til indkøring. Hjælp til
indkøring er en del af DanTaet Electronics a/s leverance. Under indkøring vil system
WLP-1 finde frem til det normale vandforbrug i installationen under hensyntagen til høj-
og lavforbrug. Når indkøringen er overstået vil systemet beregne sig frem til
alarmgrænserne og automatisk overgå til overvågning.

Overvågn ingsfunktioner
Lækovervågningen består af seks forskellige funktioner som benyttes både i høj- og
lavforbrug:

Spidsflow = Højt vandflow som må forekomme i kort tidslængde.
Middelflow = Middelstort vandflow som må forekomme i et minut.

Spidsflow grænse

Middelflow grænse

1 minutx sek.

� �

� �
M3

 Tid
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Minimum flow =  Grænseværdi vandflow skal under før der kan skiftes forbrugsfase fra
høj- til lavforbrug og omvendt.

Konstans = Tidslængde hvor vandflow med konstant hastighed må forekomme
Aftapning = Tilladt størrelse på sammenhængende aftapning

Ro-periode = Periode hvor der ikke tappes vand indenfor fastsat tidslængde

Ud over de seks overvågningsfunktioner er det også muligt at rationere sit daglige
vandforbrug, det vil sige at en vis vandmængde tildeles pr. døgn. Aftappes mere end
tilladt gives alarm og installationen afspærres. Denne funktion er ikke aktiveret som
standard men kan gøres aktiv såfremt der er behov for rationering.

Spidsflow grænse

Højforbrugsfase

� �

M3

 Tid
Lavforbrugsfase

Faseskift

Konstant flow

x sekunder

� �

M3

 Tid
Aftapning

� �

M3

 Tid

� �

16 8 16 24248

TidslængdeTidslængde

� �
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Kortvarig ændring af overvågningen
Normalt er der ikke behov for ændring af systemets alarmgrænser men der kan være
tidspunkter hvor en ændring vil være på sin plads, f.eks. i ferieperioder eller ved store
arrangementer. En kortvarig ændring kan gøres på to måder:

Kalenderfunktion
Til begivenheder hvor de normale alarmgrænser og høj- og lavforbugsperioder ikke er
velegnede kan man i menuen Systemindstilli nger – Kalender tilpasse overvågningen til
den aktuelle begivenhed.
Ved at indtaste dato og klokkeslæt kan overvågningen tvangsstyres til enten at være
konstant i lavforbrug, højforbrug  eller forhøje alarmgrænserne med 2xhøjforbrug eller
3xhøjforbrug.

Undertrykke lse af overvågn ing
Skal der kortvarigt bruges meget vand f.eks. ved fyldning af svømmebassin eller test af
slangevindere kan hele overvågningsfunktionen udkobles i menuen Systemindstil linger
– Monitor Undertrykk else.
Her indtastes en tidslængde hvor overvågningen vil være undertrykt. Dette skal gøres
med omtanke idet installationen i denne periode er uden overvågning, det vil sige ikke i
længere periode end nødvendigt og ikke i perioder hvor installationen er uden opsyn.
Bemærk at systemfejl og rationering ikke kan undertrykkes.



DanTaet Electronics a/s
System WLP-1
101105 Release 070707
Dok.nr. 403129
Revision 070707

Side 15 af 61

Enter Gå ind i menuGå ud af menu
Fortryde

Gå op i menu
Ændre værdi op

Gå ned i menu
Ændre værdi ned

Betjening af WLP-1 computer

Betjening af WLP-1 computeren sker fra forpladen der er forsynet med display 4x40
karakterer, 4 taster med tilstandslamper (lysdioder) og piletastatur.

WLP-1 computeren betjenes via et menusystem med tilhørende parametre som vises i
display. Menusystemet er opdelt i et brugerhierarki hvor hver bruger har forskellige
rettigheder. Brugerhierarkiet består af følgende:

1. Superuser Systemansvarlig = flest rettigheder
2. Administrator Overordnet personale = flest rettigheder
3. Operator Daglig bruger = færre rettigheder
4. Anybody Alle og enhver = ingen rettigheder

Alle har adgang til at se de enkelte menupunkter
og tilhørende parametre.
Retten til at ændre parametre eller afstille
alarmer er delegeret ud til den enkelte bruger og
adgang kan kun ske ved at indtaste gyldigt
password.
Der er mulighed for at give eller fratage adgang
og rettigheder til underliggende brugere såfremt
det ønskes.

Man bevæger sig rundt i menusystemet ved
hjælp af piletastaturet.

� � � � �

� 	 
 � �

Display

Piletastatur

Taster og tilstandslamper

Enter Gå ind i menuGå ud af menu
Fortryde

Gå op i menu
Ændre værdi op

Gå ned i menu
Ændre værdi ned
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Enter Gå ind i menuGå ud af menu
Fortryde

Gå op i menu
Ændre værdi op

Gå ned i menu
Ændre værdi ned

Taste og lampefunktioner
På frontpladen forefindes 4 taster med tilhørende lamper (3 farvet lysdioder).

Lysdioder: Meter
Grønt blink viser modtaget impuls fra måler.
Er flere målere tilsluttet blinkes henholdsvis grønt og rødt alt efter
hvilken måler der afgiver impuls.
Hvis impuls fra begge målere er sammenfaldende blinkes gult.

Tast Input
Ved tryk på tast fremkommer statusbillede over de fire selvstændige
monitorer som viser nuværende flow samt aftapningsværdier.

Den aktive monitor indikeres ved blinkende pile i siden. Ved enkelt tryk
på tasten fremkommer kortvarigt en overskrift med navnet på den aktive
monitor.

Ved flere hurtige tryk kan der vælges hvilken af de fire monitorer der
skal være den aktive. Dette indikeres ved at de blinkende pile flytter sig
samtidig med at navnet på den pågældende monitor vises i top af
vindue.

Flw = Angiver nuværende vandhastighed.

Dis = Angiver størrelsen på igangværende aftapning.

Vol = Totaltæller

Input

0

O Meter

O Meter

Drift <0> Tir  22-01-2002  13:15:00
(Navn på monitor)

(Monitor 1) (Monitor 2) (Monitor 3) (Monitor 4)
Flw: 0,000  0,000 0,000 0,000 m3/h

Dis: 0,000  0,000 0,000 0,000 m3

Vol: 0,000  0,000 0,000 0,000 m3

Driftstatus
(Navn på aktive monitor)

Ugedag, dato og tid

Blinkede pile = aktive monitor
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Enter Gå ind i menuGå ud af menu
Fortryde

Gå op i menu
Ændre værdi op

Gå ned i menu
Ændre værdi ned

Lysdioder: Valve
Diode lyser kun hvis der er tilsluttet ventiler.
Hvis kun en ventil er tilsluttet vil kun den øverste diode lyse.
Ved log in som DanTaet bruger vil begge dioder lyse selv om ingen
ventil er tilsluttet.

Øverste diode viser status for ventil tilsluttet den aktive monitor.
Blinkekode
Åben Lukket Lukker Åbner
Grøn Rød Rød Grøn
Grøn Rød Sort Sort

Nederste diode viser status for alle ventiler.
Blinkekode

Ingen ventil er lukket Mindst en ventil er lukket
Åben Åbner Lukker Åbner+

Lukker
Lukket Åbner Lukker Åbner+

Lukker
Grøn Grøn Rød Gul Rød Rød Rød Rød
Grøn Sort Sort Sort Rød Grøn Gul Grøn
Grøn Grøn Rød Gul Rød Rød Rød Rød
Grøn Sort Sort Sort Rød Grøn Gul Gul

Tast Output
Ved tryk på tast fremkommer statusbillede over de fire selvstændige
monitorer som viser ventilstatus.

Den aktive monitor indikeres ved blinkende pile i siden. Ved enkelt tryk
på tasten fremkommer kortvarigt en overskrift med navnet på den aktive
monitor.

Ved flere hurtige tryk kan der vælges hvilken af de fire monitorer der
skal være den aktive. Dette indikeres ved at de blinkende pile flytter sig
samtidig med at navnet på den pågældende monitor vises i top af
vindue.
I den monitor der er markeret er det muligt at åbne og lukke ventiler
manuelt ved hjælp af piletastatur såfremt man har rettigheder til
dette.

Bemærk at tømmeventil ikke aktiveres ved manuel åbning og lukning.
Hver gang ventiler lukkes aktiveres tillige ventiltæthedskontrollen.

Output

1

O Valve

O Valve

Drift <0> Tir  22-01-2002  13:15:00
(Navn på monitor)

(Monitor 1) (Monitor 2) (Monitor 3) (Monitor 4)
Sta: Åben     � Åben   Åben   Åben

Vlv: 100% �  � 100% � 100% � 100% �

Driftstatus
(Navn på aktive monitor)

Ugedag, dato og tid

Blinkede pile = aktive monitor
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Enter Gå ind i menuGå ud af menu
Fortryde

Gå op i menu
Ændre værdi op

Gå ned i menu
Ændre værdi ned

Lysdiode Status
Blinkekode
Alt i orden Varsling Alarm og hyletone Alarm.

Hyletone afstillet
Grøn Gul Rød Rød
Grøn Gul Rød Sort

Lysdiode Spec. Mon
Blinkekode
Tæthedskontrol
aktiveret

Indkøring
aktiveret

Overvågning
undertrykket

Tæthedskontrol
Indkøring

Indkøring
Undertrykkelse

Tæthedskontrol
Indkøring
Undertrykkelse

Grøn Gul Rød Grøn Gul Grøn
Sort Sort Sort Gul Rød Gul

Rød

Tast OK
To forskellige billeder kan fremkomme.

I normaltilstand:
Ved tryk på tast fremkommer vindue der viser aktive monitorer samt
status for systemet. Ud for monitor kan følgende tekst fremkomme:
Undertryk [Bruger] = Overvågning undertrykket
Undertryk[Aut/Ext] = Overvågning undertrykket automatisk (Aut) eller

eksternt (Ext)
Drift [H] = Højforbrug
Drift [L] = Lavforbrug
Drift [2 � ] = 2xHøjforbrug
Drift [3 � ] = 3xHøjforbrug
Drift [IK] = Indkøring
Drift [W] = Varsling, overvågning tæt på alarmgrænse

I alarmtilstand:
Ved tryk på tast fremkommer vindue der viser aktive alarmer. Ved at
trykke på tast afstilles pågældende alarm. Ved flere alarmer på
samme tid vil nyt alarmbillede fremkomme, og dette vil ske indtil alle
alarmer er afstillet.

Lysdioder: Signal 1 og Signal 2
Blinker i forbindelse med fjernkommunikation.
Signal 1: Grøn = Rx Com2

Rød = Rx Com1
Signal 2: Grøn = Tx Com2

Rød = Tx Com1

Tast Quiet
Ved tryk på tast afstilles hyletone ved alarm.

OK

2

O Spec. Mon

O Status

Quiet

3

O Signal 2

O Signal 1
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Alarmtilstand
Der forefindes 5 forskellige alarmtyper:

− Lækage alarm
− Tæthedskontrol alarm
− Strømforsyningsalarm
− Systemfejl alarm
− Væskeføler alarm

For alle gælder at alarmer indikeres med hyletone og lysdioden Status over tasten OK vil
lyse rødt. Samtidig fremkommer alarmbillede i display der med kort tekst fortæller hvilken
alarm der er opstået og hvad der skal foretages.

Først afstilles hyletonen. Dette gælder for alle alarmtyper og gøres med tasten QUIET.
Hyletonen forsvinder, lysdioden Status over tasten OK vil blinke rødt og der fremkommer
nyt alarmbillede der med klar tekst beskriver hvad der skal foretages for at afstille
alarmen.

Bemærk at der kan fremkomme flere alarmer på samme tid. Antallet af alarmer vil fremgå
i øverste højre hjørne på display.
Det vil altid være den yngste alarm der fremstår i display og først når denne alarm er
afstillet vil forrige alarmbillede fremkomme. Med assistance fra DanTaet er der dog
mulighed for at kunne bladre mellem aktive alarmer hvis dette ønskes.

Det er muligt at tilføje en bruger hjælpetekst til de enkelte alarmer. Dette kan anvendes
såfremt specielle aktiviteter i virksomheden skal iværksættes ved en alarm, f.eks. opstart
af pumpe.
Hvordan bruger hjælpetekst tilføjes er beskrevet under menupunktet
Systemindstill inger - Tekst alarm besked.

Tir 21-01-2003  14:04:44.0000   >1

Fejl: Lækovervågning

Afstil hyletone med tasten <QUIET>

Alarmtidspunkt

Alarmtypen (Blinker)

Standard hjælpetekst

Antal alarmer

Alarmbillede 1

Tir 21-01-2003  14:04:44.0000   >1

Fejl: Lækovervågning

Kontroller installationen for utætheder. Kontroller .........

Start pumpen i kælderrum C89

Alarmtidspunkt

Alarmtypen (Fast)

Standard hjælpetekst (Fast / rullende)

Bruger hjælpetekst (Fast / rullende)

Antal alarmer

Alarmbillede 2
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WLP-1 computeren er forsynet med 4 alarmrelæer. Alarmrelæ J38 er fast tilknyttet til en
funktion: Mand tilstede.  Alarmrelæ J39 til J42 er som fabriksindstilling konfigureret som
vist. Dette kan dog ændres i menuen Funktionsgrupper – Alarmr elæfunktion .
Alle alarmrelæer er fail-safe (trukket i normaltilstand).

Alarmrelæ J38 Mand tilstede. Indikerer at tasten Quiet er aktiveret efter alarm.
Vedrører alle alarmtyper.

Alarmrelæ J39 Varslingsrelæ. Indikerer at en af overvågningsfunktionerne er tæt på
alarmgrænsen.

Alarmrelæ J40 Lækagealarm.
Vedrører lækage alarm, væskeføler alarm

Alarmrelæ J42 Systemalarm og strømforsyningsalarm.
Vedrører systemfejl alarm, målerfejl, ventilfejl, strømforsyningsalarm.
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Menusystem, adgang og virkemåde

Brugerprofiler
Menusystemet er opdelt i et brugerhieraki hvor hver bruger har forskellige rettigheder.
Brugerhierarkiet består af følgende:

Bruger Default password
1. Superuser (Systemansvarlig) 00112233
2. Administrator (Overordnet bruger) 123123
3. Operator (Daglig bruger) 1111
4. Anybody (Alle og enhver) -

Hver bruger har forskellige rettigheder til at betjene systemet. Der er dog mulighed for,
med udgangspunkt i egne rettigheder, at give eller fratage rettigheder til underliggende
brugere under funktionen delegering.

Brugerrettigheder er fabriksindstillet som følgende:
←← Administrator har flest rettigheder samt retten til at afstille alarmer.
←← Operator har færre rettigheder samt retten til at afstille alarmer.
←← Anybody har ingen rettigheder og kan kun ”kigge” i de forskellige menuer.

Systemet er konfigureret med standard password for Administrator og Operator.

Vigtigt!
Husk a t ændre password første gang der logges på, således uønskede brugere
ikke s enere har mulighed for at logge på og ændre i sys temet.

Denne manual indeholder kun beskrivelse og vejledning til de menuer og parametre, som
brugere har adgang til at ændre i.
Resterende menuer er forbeholdt DanTaet Electronics a/s og DanTaet repræsentant.
Disse menuer kan dog ses af alle men der findes ingen forklaring til dem i denne manual.
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Logge ind og ud

Indtast password på tastatur under display og afslut med ENTER.
Hvert ciffer i password kan bestå af tallet 0, 1, 2 eller 3.

Indtastes forkert password nægtes adgang. Efter 3 forsøg blokeres WLP-1 computer i et
minut før man igen kan forsøge at logge ind.

Logge ud sker ved brug af piletastatur eller automatisk efter et defineret tidsudløb som
stilles i menuen Brugerindstillinger - Password Tidsudløb.

Valg af grundb il lede
WLP-computer vil i normaltilstand vise et grundbillede i display.
Grundbilledet er valgfrit under menupunktet Grundbillede valg.

Grundbillede vælges ved at stille markøren på det ønskede grundbillede og trykke
ENTER.

Grundbilledet kan ses kortvarigt før det vælges, ved at trykke

Logge ind Kodeord: ****** Nyt privilegium: [bruger]

Logge ud Nyt privilegium: Anybody

Grundbillede valg

Status/dato

System/version info

Væskeføler status

System uptime

Modem linie status

[Grundbillede vises i 2. sekunder]

[Grundbillede vises i 2. sekunder]

[Grundbillede vises i 2. sekunder]

[Grundbillede vises i 2. sekunder]

[Grundbillede vises i 2. sekunder]
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Grundbill ede forklaring

Status/dato

System/version info

Væskeføler status

System uptime

Modem Linie Status

Drift <0> Tir  22-01-2002  13:15:00Driftstatus Ugedag, dato og tid

Drift <0> Tir  22-01-2002  13:15:00

Krnl: 101102-20031117 App: 101105-20031125

Desc: DanTaet WLP-1 Cfg: WLP-1

Driftstatus

Kerneland version nummer

System navn

Ugedag, dato og tid

Brugerland version nummer

System type

Drift <0> Tir  22-01-2002  13:15:00

LS [A]: √          LS [B]: √          LS [C]: √           LS [D]: √

LS [E]: √          LS [F]: √          LS [G]: √           LS [H]: √

Driftstatus

Status for tilsluttede væskefølere
kanal A til H

Ugedag, dato og tid

√ = OK       — = Defekt       ! = våd
< = mangler signal    > = kortsluttet

Drift <0> Tir  22-01-2002  13:15:00

System uptime:     x dage, tt:mm:ss

Driftstatus

Systemets driftstid siden sidste
genstart

Ugedag, dato og tid

Drift <0> Tir  22-01-2002  13:15:00

Stat Error: RI DCD DSR DTR CTS RTS

-1 0 l l l l l 0

Driftstatus

Modem status

Ugedag, dato og tid
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Funktionsgrupper

Indstill e impulsudgange for målere

Det er muligt at videreføre impulser fra måler til andet teknisk udstyr som CTS-anlæg via
WLP-1 computerens impulsudgang.
Forbindelsen mellem overvågningssystemets tælleværker og tilsluttet måler til andet
teknisk udstyr konfigureres via denne menu.

Skalafaktor: Her indstilles skalafaktor for fremløbsmåler.
Der kan vælges i et interval mellem 0000dir (direkte
vidergivning, ingen skalering) til 1000 liter pr. impuls.

Impulstid: Her indstilles længden på impuls fra fremløbsmåleren.
Der kan vælges i et interval mellem 1 til 318 millisekunder
(direkte) eller mellem 0,01 til 2,55 sekunder (skaleret).

Indstille måler IRPT
Skalafaktor [0000dir-1000L/I]

Impulstid [0,01-2,55sek]
Funktionsgrupper

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Funktionsgrupper Alarmrelæfunktion

Opkaldsfunktion

System test

Indstil tæthedskontrol

Indstille måler IRPT
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Indstill e tæthedskontrol

Tæthedskontrol er en overvågningsfunktion der først og fremmest tester installerede
komponenter (ventil og måler) men samtidig også udfører ventilmotionering.
Tæthedskontrollens fulde funktion er betinget af at der er tilsluttet tømmeventil. Er
systemet uden tømmeventil vil der kun blive udført ventilmotionering.

Tæthedskontrollen udføres på et tidspunkt hvor man må formode at
vandforbruget/vandflowet er mindst muligt for at undgå komfortproblemer. Systemet vil
iværksætte tæthedskontrollen inden for en tidsramme når flowet kommer under en
fastsat grænse. Hvis flowet er for stort vil systemet udskyde kontrollen til et senere
tidspunkt. Er flowet dog stadig for stort vil kontrollen efter en fastsat periode blive
gennemtvunget af systemet.

Bemærk at tæthedskontrollen er fælles for alle aktive monitorer og ikke kan afvikles
individuelt.
Tidsrammen for udførelsen er forindstillet men kan ændres hvis dette ønskes på
følgende måde:

Klokken start Der kan vælges [tt:mm] = 00:00 til 23:59
Klokken slut Der kan vælges [tt:mm] = 00:00 til 23:59

Grænseværdi vandflow skal under før kontrol startes indstilles på følgende måde:

%-grænse af Qn Der kan vælges 0,0 til 30,0% af Qn

Indstil tæthedskontrol

Indstille tæthedskontrol:
Klokken start tt:mm
Klokken slut  tt:mm
 %-grænse af Qn xx,x%

Funktionsgrupper
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Alarmr elæfunktion

WLP-1 computerens alarmrelæer kan anvendes til at videregive alarmer til andet teknisk
udstyr som f.eks. CTS-anlæg.
Tre ud af de fire alarmrelæer som computeren er bestykket med kan konfigureres i
denne menu. For hvert alarmrelæ  kan der vælges og fravælges om en alarm fra en
overvågningsmonitor eller andet tilsluttet udstyr skal aktivere relæet.

I rækken af alarmer som er fælles for alle monitorer (AD kanal 1-8 samt
Strømforsyningsfejl) kan der vælges hvilke der skal aktivere relæ.

Der kan vælges Til = Aktivering
Fra = Ingen aktivering

Bemærk at AD kanal 1 er en default ID-tekstværdi for kanal A. Er teksten ændret i tekst
editor er det denne ID-tekst der vil fremgå.

I rækken af alarmer der er tilknyttet den enkelte monitor kan der vælges hvilke der skal
aktivere relæet. Dette gøres på følgende måde:

– = Ikke aktiveret
Talværdi 1-4 = Aktiveret

Alarmrelæfunktion Alarmrelæfunktion relæ: [2-4]

ALR: AD kanal 1   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 2   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 3   [Til/Fra]
ALR: AD kanal 4   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 5   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 6   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 7   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 8   [Til/Fra]

ALR: Strømforsyningsfejl [Til/Fra]

Mon: 1 2 3 4

ALR: Konstans alarm (L)  -  -  -  -
ALR: Aftapning alarm (L)  -  -  -  -

ALR: Min. flow alarm (L)  -  -  -  -
ALR: Middelflow alarm (L)  -  -  -  -
ALR: Spidsflow alarm (L)  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Konstans alarm (H)  -  -  -  -

ALR: Aftapning alarm (H)  -  -  -  -

ALR: Min. flow alarm (H)  -  -  -  -
ALR: Middelflow alarm (H)  -  -  -  -
ALR: Spidsflow alarm (H)  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -
ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Rationeringslukning  -  -  -  -

ALR: Ro-periode alarm  -  -  -  -

ALR: Målerfejl alarm  -  -  -  -

ALR: Ventilfejl alarm  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -
ALR: Ikke brugt    -  -  -  -

Funktionsgrupper Alarmrelæfunktion: [2-4]
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Opkaldsfunktion
Opkaldsfunktion styrer opkald fra WLP-1 computeren via telefonmodem. I denne menu
opsættes, sammenkædes og prioriteres telefonnumre, opkaldsbeskeder, tidspunkter og
aktivering til og fra.
Der kan opsættes 4 opkaldsfunktioner.

I første menu vælges opkaldsfunktion. Der kan vælges fra 1 til 4.
Når opkaldsfunktion er valgt, går man videre til næste menu med piletastatur
Her opsættes alt der vedrører den valgte opkaldsfunktion.

Opkaldsfunktion: [Valgt]

Besked [-/1-4]: [Tekst]

Opkald#[-/1-4]: [Tlf.nr. - Idnavn]

Alt       #[-/1-4]: [Tlf.nr. - Idnavn]

Tillad fra: [tt:mm]  om: [––– ––– – ]

Tillad til:   [tt:mm]  om: [–– ––– –– ]

ALR: AD kanal 1   [Til/Fra]
ALR: AD kanal 2   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 3   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 4   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 5   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 6   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 7   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 8   [Til/Fra]
ALR: Strømforsyningsfejl [Til/Fra]

Mon: 1 2 3 4

ALR: Konstans alarm (L)  -  -  -  -

ALR: Aftapning alarm (L)  -  -  -  -

ALR: Min. flow alarm (L)  -  -  -  -
ALR: Middelflow alarm (L)  -  -  -  -
ALR: Spidsflow alarm (L)  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Konstans alarm (H)  -  -  -  -
ALR: Aftapning alarm (H)  -  -  -  -

ALR: Min. flow alarm (H)  -  -  -  -
ALR: Middelflow alarm (H)  -  -  -  -
ALR: Spidsflow alarm (H)  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Rationeringslukning  -  -  -  -

ALR: Ro-periode alarm  -  -  -  -

ALR: Målerfejl alarm  -  -  -  -
ALR: Ventilfejl alarm  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

Opkaldsfunktion Opkaldsfunktion [1-4]Funktionsgrupper
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Der kan opsættes følgende:

Besked opkaldet skal transmittere.
Besked [-/1-4]: [Tekst] Der kan vælges - = Ingen besked

1-4 = Besked 1 til 4
Beskeden vises automatisk og kan ændres/tilpasses i
tekst editor.

Primære telefonnummer der skal ringes til.
Opkald# [-/1-4]: [Tlf.nr. - IDnavn] Der kan vælges - = Ingen opkaldsnummer

1-4 = Opkaldsnummer 1 til 4
Opkaldsnummer og IDnavn vises automatisk og kan
ændres/tilpasses i menuen Opkaldsindstillinger.

Alternativt telefonnummer der kan ringes til.
Alt.      # [-/1-4]: [Tlf.nr. - IDnavn] Der kan vælges - = Ingen opkaldsnummer

1-4 = Opkaldsnummer 1 til 4
Opkaldsnummer og IDnavn vises automatisk og kan
ændres/tilpasses i menuen Opkaldsindstillinger.

Tidsrummet hvor der må ringes  til det primære nummer stilles i nedenstående punkt.
Uden for dette tidsrum ringes til det alternative nummer.

Tillad fra: [tt:mm]  om: [–––––––] Der kan vælges [tt:mm] = 00:00 til 23:59
I feltet om: [–––––––] = Her aktiveres/deaktiveres
hvilke dage mandag til søndag med

Tillad til: [tt:mm]  om: [–––––––] Der kan vælges [tt:mm] = 00:00 til 23:59
I feltet om: [–––––––] = Her aktiveres/deaktiveres
hvilke dage mandag til søndag med

I rækken af alarmer som er fælles for alle monitorer (AD kanal 1-8 samt
Strømforsyningsfejl) kan der vælges hvilke der skal aktivere et opkald.

Der kan vælges Til = Opkald
Fra = Ingen opkald

Bemærk at AD kanal 1 er en default ID-tekstværdi for kanal A. Er teksten ændret i tekst
editor er det denne ID-tekst der vil fremgå.

I rækken af alarmer der er tilknyttet den enkelte monitor kan der vælges hvilke der skal
aktivere et opkald. Dette gøres på følgende måde:

– = Ikke aktiveret
Talværdi 1-4 = Aktiveret
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System test

Systemtest giver mulighed for at teste udgangsrelæer ud fra fabriksindstillede eller
brugervalgte indstillinger.
For hver funktion aktiveres og deaktiveres testen med piletastatur

Lm1 = Lækage monitor 1
Lm2 = Lækage monitor 2
Lm3 = Lækage monitor 3
Lm4 = Lækage monitor 4
COM = Ikke-monitor specifikke signaler

Brugerindstill inger
Menupunktet Brugerindstillinger giver mulighed for at tilpasse brugerplatformen hvad
angår indlogningstider, hjælpetekstvisning og tastebetjening.

Indstilli ng af t idsudløb for brugermenu
Her indstilles den maksimale tid brugermenuen vil være aktiv når tastaturet ikke benyttes.
Efter tidsudløbet vil computeren gå tilbage til grundbilledet.

Der kan vælges i et interval fra 1 og 120 minutter.

Indstilli ng af t idsudløb for password
Her indstilles den maksimale tid password vil være aktivt, når tastaturet ikke benyttes.
Efter tidsudløbet vil computeren logge ud og indstille sig som laveste bruger = Anybody.

Der kan vælges i et interval fra 30 og 600 sekunder.

Indstilli ng af hjælpetekstvisning
Her indstilles hvor lang tid en hjælpetekst vil vises i display.

Der kan vælges i et interval fra 1 og 30 sekunder.

Brugerindstillinger

Menu tidsudløb:             [1-120 min.]

Password tidsudløb:     [30-600 sek.]

Hjælpetekstvisning:          [1-30 sek.]

Taste lyd:                              [Ja/Nej]

Tastefejl lyd:                         [Ja/Nej]

Tastegentagelse:               [0-10 1/s]

System test

Lm1: [128]: [Funktion1]                  [Fra/Til]
Lm1: [127]: [Funktion2]                  [Fra/Til]
:
:

Funktionsgrupper
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Indstilli ng af tastelyd
Her kan vælges om man ønsker lyd (kort bip) når taster aktiveres.
Der kan vælges: Ja = Lyd

Nej = Ingen lyd

Indstilli ng af tastefejl l yd
Her kan vælges om man ønsker lyd (langt bip) når tastetryk er ugyldigt eller der nægtes
adgang til menupunkt.
Der kan vælges: Ja = Lyd

Nej = Ingen lyd

Indstilli ng af tastegentagelse
Her indstilles hvor hurtigt et tastetryk skal gentage sig selv når tasten holdes nede.

Der kan vælges i et interval fra 0 til 10 gentagelser pr. sekund.

0 = Ingen tastegentagelse
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Systemindstill inger
Menupunktet Systemindstillinger indeholder en lang række af undermenuer som vist i
diagrammet.
De enkelte undermenuer er beskrevet efterfølgende.

Systemindstillinger

Sprogvalg

Stil klokken

Indstil LCD-display

Indstil delegering

Indstil væskefølere

Tekst editor

Opkaldsindstillinger

SMS pulje indstillinger

Kalender

Monitor varsling

Monitor indkøring

Kontroller strømforsyning

Sommertid

Tekst alarm besked

Ventil tilknytning (væskeføler)

Monitor rationering

Monitor undertrykkelse

Monitor begrænsninger

Service menu
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Valg af sprog

Her er det muligt at vælge sprog.
Der kan vælges mellem Dansk, Tysk og Engelsk.

Indstil klokken

Her stilles tid, dato og år i det interne ur.

Sommertid

Der kan frit vælges hvorvidt man ønsker at WLP-1 computeren automatisk styrer
sommer/vinter tid, eller om der skal benyttes fast tidstabel året rundt.

Der kan vælges mellem automatik til eller fra.

Indstil LCD-display

Her indstilles baggrundslys, kontrast og lysperiode for LCD-displayet.

Følgende kan indstilles: Baggrundslys Interval fra 0 til 256
Sluk (baggrundslys) Aldrig

Interval fra 1 til 60 minutter
Altid

Kontrast Interval fra 0 til 256

Sprogvalg Sprogvalg: [Dansk/Tysk/Engelsk]Systemindstillinger

Stil klokken
Stil klokken:
Dato: [dd-mm-åååå  tt:mm:ss]Systemindstillinger

Sommertid

Sommertid:
Automatik: [Til/Fra]         Stat: [Normal/RTCmal]
Start: Søn 31-03-2002  2:00
Stop: Søn 27-10-2002  3:00

Systemindstillinger

Indstil LCD-display
Baggr. lys [0-256]
Sluk   [Aldrig/1-60/Altid]
Kontrast [0-256]

Systemindstillinger
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Indstil delegering .

Her er det muligt at give eller fratage de enkelte brugere rettigheder til at få adgang til et
antal menupunkter. En delegering kan kun ske ned i hierarkiet, det vil sige at en bruger
kun kan give eller fratage en underliggende bruger en række privilegier og kun på
baggrund af egne privilegier.

En delegering sker på følgende måde:
Privilegium fra: Her står navnet på den der er logget ind
Delegering til: Der kan vælges mellem underliggende brugere
Beføjelse: Der kan vælges mellem Ja og Nej
[Privilegier] Her kan bladres blandt de privilegier, der er adgang til.

Hver tildeling, fra eller til, accepteres ved at trykke ENTER.

Hvis et privilegie medfører at der i feltet Beføjelse fremkommer teksten Forbudt!, betyder
dette at brugeren der er logget ind ikke selv har dette privilegie og derfor ikke har
mulighed for at tildele eller fratage privilegiet.

Indstil væskefølere

Tilsluttede væskefølere kan ændres/indstilles i denne menu hvor det er muligt at indstille
responstid og autoreset for hver føler.
Derimod er det ikke muligt at fjerne væskeføleren igen. Dette kan kun foretages af
DanTaet Electronics a/s eller DanTaet repræsentant. Hvis en væskeføler er defekt eller
en kanal blevet konfigureret ved fejl kan man midlertidigt placere en ”dummy”
(specialmodstand leveret med systemet) i indgangen for at undgå fejlalarmer.

Virkemåden på den tilsluttede væskeføler indstilles i denne menu.

Der kan vælges følgende:
Væskeføler: Væskeføleren vælges med piletastatur
Indgang: Viser den AD-kanal væskeføleren er tilsluttet.
Svartid: Responstid før alarmmelding. Vælg fra 1 til 1800 sekunder.
Autoreset: Afstilling af alarm (reset) hvis væske forsvinder igen.

Til = Alarm afstilles automatisk.
Fra = Alarm bibeholdes.

Stat: Viser væskefølerens nuværende tilstand.

Indstil delegering

Privilegium fra: [bruger]
Delegering til: [bruger]
Beføjelse: [Ja/Nej]
[Privilegier]

Systemindstillinger

Væskeføler: [Følernavn]
Indgang: [x] Svartid: [1-1800]sek
Autoreset: [Til/Fra]
Stat: [Nuværende tilstand]

Indstil væskefølereSystemindstillinger
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Kontroller strømforsyning

Her fremkommer et statusbillede, der viser tilstand for alle strømforsyninger.

Tekst editor

Tekst editor giver mulighed for at tildele enkelte parametre navne og tekster.
Følgende parametre kan tildeles navne eller tekster:

System ID (Tildele navn til WLP-1 computer, f.eks.; Bygning D2)
AD kanal 1 (Tildele navn til AD kanal 1, f.eks.; Teknikrum nr. 5)
AD kanal 2
AD kanal 3
AD kanal 4
AD kanal 5
AD kanal 6
AD kanal 7
AD kanal 8
Opkaldsbesked #1 (Tekst til opkaldsbesked nr. 1, f.eks.; Lækage storkøkken)
Opkaldsbesked #2
Opkaldsbesked #3
Opkaldsbesked #4

Navn eller tekst skrives med piletastatur ved at stille sig i et tomt felt og bladre med
indtil det ønskede tegn fremkommer.

Tegnsættet består af følgende:

!?’#$%&3°@<>()[]{}*/+-=;:,.ΠΠ � � � �   0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZæøåÆØÅ

Tre af tegnene er bundet til en funktion og kan derfor ikke anvendes som karakter i en
sætning. Det drejer sig om følgende tegn og funktioner:

ΠΠ Giver mulighed for at slette sidste del af en sætning ved at placere markøren på

den første af rækken af tegn der skal slettes, vælge tegnet ΠΠ ,  trykke og
acceptere med ENTER.

Eks.: Dette er en prøve på kommandoen

Dette er en prøve ΠΠå kommandoen   [ ]   [ENTER]
Dette er en prøve

Kontroller strømforsyning [Statusbillede]Systemindstillinger

Tekst editor
Tekst editor:
Label:[Parameter]
Tekst[ 1]:

Systemindstillinger
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�
Giver mulighed for at tilføje tomme pladser et vilkårligt sted ved at vælge tegnet  

�
og trykke indtil der er tilstrækkeligt med tomme pladser til ny tekst og acceptere
med ENTER.

Eks.: Dette er en prøve på kommandoen
Dette er � en prøve på kommandoen   [ ]   [ENTER]
Dette er en prøve på kommandoen

�
Giver mulighed for at fjerne tomme pladser ved at vælge tegnet 

�
 og trykke indtil

pladser er fjernet og afslut med at acceptere med ENTER. På samme måde kan
tekst også fjernes idet der ikke skelnes mellem tomme pladser eller karakterer.

Eks.: Dette er
�

 en prøve på kommandoen     [ ]   [ENTER]
Dette er en prøve på kommandoen

Dette er en test og en
�

prøve på kommandoen     [ ]   [ENTER]
Dette er en prøve på kommandoen

Når en af funktionerne er valgt fastlåses cursoren og lægger beslag på piletastaturet.
Ønsker man at fortryde når man befinder sig i en af funktionerne skal man vælge et
vilkårligt tegn med således funktionen afsluttes og herefter fortryde (bakke ud) med
tasten .

Tekst alarm besked

Til hver alarm er der mulighed for at tilføje en hjælpetekst til alarmen og denne tekst vil
fremstå i alarmbilledet sammen med standard alarmteksten.
Indtastning af hjælpeteksten sker på samme måde som beskrevet i menuen Tekst editor.

Label [ ]: Her vælges mellem standard alarmbeskeder
Tekst [ x, y]: Her indtastes hjælpetekst som beskrevet under Tekst editor.

Antal tegn i linien
Cursorens position

Ubrugt: xxx  tegn Viser antal ubrugte tegn der er til rådighed i hukommelsen.

Tekst alarm besked

Tekst alarm besked:
Label [ ]:
Tekst [ x, y]:|
Ubrugt: xxx  tegn

Systemindstillinger
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Opkaldsindstilli nger

Her indstilles den enkelte telefonindstilling. Der kan indtastes op til 4 telefonnumre og til
hvert nummer kan knyttes et navn.
Indtastning af telefonnummer og navn sker på samme måde som beskrevet i menuen
Tekst editor.

Opkaldsindstillinger: Her vælges mellem indstilling 1 til 4.

Tlf: Indtast telefonnummer (max 20 tegn).

Ident: Tildel evt. navn til telefonnummeret, f.eks.: "Varmemester".

Ri: Tidsinterval mellem hvert opkald (1 til 60 minutter).

Rx: Antal gange der skal forsøges opkald når modtager ikke
svarer.

Ht: Opkaldsvarighed. Der kan vælges fra 10 til 120 sekunder.

Modem/Voice/SMS pool x: Her vælges om modtager er et modem, en alm. telefon
(Voice) eller om der skal ringes til en mobiltelefon (SMS-
besked) via et opkald til et "SMS Center med modem
pools", eller sendes SMS direkte via GSM modem (kun
såfremt anlæg er forsynet med et sådant).

Skal beskeden afleveres som en SMS-besked til en mobiltelefon, anføres modtagers
telefonnummer her:

Eks. 63174500

Hvis systemet anvender analogt modem vælges dernæst den ønskede "SMS pool 1-4"  -
opkald til Mobil Center via modem (se menupunktet: "SMS pulje indstillinger").
Hvis der anvendes digitalt modem vælges i stedet ”SMS v/GSM”.

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger: [1-4]
Tlf: [Telefonnr]
Ident: [Idnavn]
Ri: [1-60]min     Rx: [1-4]     Ht: [10-120]sek     [Modem/Voice/SMS]

Systemindstillinger
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SMS pu lje indstill inger

Her indstilles det enkelte opkald til Mobil Center via modem pulje. Der kan indtastes op til
4 puljer og til hver pulje kan knyttes et navn.
Indtastning af telefonnummer og navn sker på samme måde som beskrevet i menuen
Tekst editor.

SMS pulje indstillinger: Her vælges mellem indstilling 1 til 4.

Tlf: Indtast telefonnummer (max 20 tegn), f.eks.: "90131201"

Ident: Tildel evt. navn til Mobil Centret, f.eks.: "TDC mobil Danmark".

Pc: Protokol type:
UCP: Universel Computer Protocol.
TAP: Telocator Alphanumeric Protocol.
Bemærk: På nuværende tidspunkt er kun UCP implementeret.
Har ingen effekt hvis anden protokol vælges.

Mn: Max antal SMS-beskeder der kan sendes på én gang.
Bemærk: Er tiltænkt fremtidige protokoller. For UCP-protokollen
bliver alt samlet og sendt som én SMS-besked.

Cs: Kommunikationssnit (Databit/Paritet/Stopbit): 8N1,7E1 eller 7O1.
Bemærk: For UCP-protokollen benyttes som standard 8N1.

Tl: Max antal tegn/bogstaver selve SMS-beskeden må fylde.
Kontakt udbyderen af  SMS-puljen for at få den korrekte
størrelse.
Bemærk: Systemet vil automatisk afkorte for lange beskeder.

SMS pulje indstillinger

SMS pulje: [1-4]
Tlf: [Mobil telefonnr]
Ident: [Idnavn]
Pc: UCP/TAP    Mn: [1-9]     Cs: 8N1     Tl:  [10-999]

Systemindstillinger
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Kalender

I kalenderfunktionen er det muligt at ændre på overvågningsfølsomheden på forudbe-
stemte tidspunkter. Herved er det muligt f.eks. at tillade et stort forbrug ved specielle
begivenheder som sportsstævne, firmafest og lignende eller modsat begrænse forbruget
f.eks. i ferieperioder.
Til hver begivenhed kan tildeles en tekst. Denne tekst gemmes og kan genbruges ved
andre begivenheder.

Kalenderfunktionen indstilles på følgende måde:

[1] = Viser den aktive monitor [Her monitor 1]

Kalender = Her vælges mellem 1 til 30 kalenderbegivenheder.
Bemærk at begivenheden kun er aktiv når tolerance og tidspunkt fremgår.
Ellers er den inaktiv og kan frit benyttes.

Tolerance = Her vælges tolerancen/følsomheden. Der kan vælges mellem:
Slet = Begivenheden slettes
Lav = Lavforbrug
Høj = Højforbrug
2xHøj = Dobbelt højforbrug
3xHøj = Tredobbelt højforbrug

Fra = Starttidspunkt for begivenheden indtastes/vises

Til = Sluttidspunkt for begivenheden indtastes/vises

Besked = Her kan vælges mellem 1 til 99 tidligere brugte tekster som fremgår i
nederste felt. Er feltet tomt kan der skrives en ny tekst via ”Dymo”.
Bemærk at hvis der i nederste felt efter tegnet → står ”Fælles” er det fordi
en eller flere begivenheder bruger samme tekst. Hvis den valgte tekst
ændres vil dette også ske i de andre begivenheder.

Systemindstillinger Monitor setup

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

[1]  Kalender: [1-30]  Tolerance: [var]

Fra: dag  dd-mm-åååå  tt:mm

Til: dag  dd-mm-åååå  tt:mm  Besked:  (1-99]

(1/800) [Bruger tekst]

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

[1]  Kalender: [1-30]  Tolerance: [var]

Fra: dag  dd-mm-åååå  tt:mm

Til: dag  dd-mm-åååå  tt:mm  Besked:  (1-99]

(1/800) [Bruger tekst]
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Monitor varslingSystemindstillinger

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Konstans varsling       [%Værdi]

Aftapning varsling        [%Værdi]

Middelflow varsling      [%Værdi]

Spidsflow varsling        [%Værdi]

Rationering varsling     [%Værdi]

Ro-periode varsling     [%Værdi]

Målerfejl varsling        [%Værdi]

Ventilfejl varsling        [%Værdi]

Ventil tilknytning (væskeføler)

Her vælges hvilke tilsluttede væskefølere der skal knyttes til en aktiv monitor. Hvis
monitor navn er blank er denne monitor ikke aktiv.
Ønsker man at tildele en væskeføler til en monitor, det vil sige at have mulighed for at
aktivere monitorens afspærringsventil, skal føleren aktiveres ved at ændre ”–” til
væskefølerkanalens nummer med

Monitor varsling

Her vælges varslingsgrænsen i %-værdi af alarmgrænse.

Opkaldsindstillinger

                                                      [8 7 6 5 4 3 2 1]
Ventil  1:   [Monitor navn]               -  -  -  -  -  -  -  -
Ventil  2:   [Monitor navn]               -  -  -  -  -  -  -  -
Ventil  3:   [Monitor navn                -  -  -  -  -  -  -  -
Ventil  4:   [Monitor navn]               -  -  -  -  -  -  -  -

Systemindstillinger
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Monitor indkøring
Som en hjælp til indstilling af alarmgrænser for aktive monitorer kan computeren sættes
til indkøring, enten for alle eller for enkelte af overvågningsfunktionerne.
Efter endt indkøring beregner og indstiller computeren de aktuelle overvågningspara-
metre og starter herefter automatisk med at overvåge installationens forbrugsmønster, ud
fra de beregnede værdier.
Bemærk at de overvågningsfunktioner som sættes til indkøring ikke kan give alarm før
indkøring er tilendebragt.

Opsætning af indkøring sker gennem tre faser som vist i nedenstående menustruktur.

Indkøring startes på følgende måde:
Først vælges hvilken monitor der ønskes indkøring på (gælder kun hvis flere monitorer er
aktive). Herefter skal man gennem tre menuer før indkøring er klar til start.

Indkøringsdel 1: ”Højforbrug”
Faseskift mellem høj- og lavforbrug kan ske på to måder, enten via eksternt signal eller
ved hjælp af en timer. Anvendes timer til skift mellem høj- og lavforbrug er det nødven-
digt med et vis  kendskab til dagsforbruget i installationen. En definition på høj- og
lavforbrug er følgende:

− Højforbrug anvendes når der tillades et højt vandforbrug (f.eks. dagtimer hvor der er
personer tilstede)

− Lavforbrug anvendes når der tillades et lavt vandforbrug (f.eks. nat og weekend hvor
et minimum vandforbrug må forventes)

Monitor indkøringSystemindstillinger

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Indkøringsdel 1:  ”Højforbrug”

Indkøringsdel 2:  ”Vælg maske”

Indkøringsdel 3:  ”Tid”

Fase modus        [Tmr/Exthø/Etxla/Høj/Lav]
Højforbrug 1 fra  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 1 til    tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 2 fra  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 2 til  tt:mm   om - - - - - - -

Højforbrug 3 fra  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 3 til  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 4 fra  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 4 til  tt:mm  om - - - - - - -

Konstans indkøring  [IK] Nej/Ja

Aftapning indkøring  [IK] Nej/Ja

Min. Flow indkøring  [IK] Nej/Ja

Middelflow indkøring  [IK] Nej/Ja

Spidsflow indkøring  [IK] Nej/Ja

Ro-periode indkøring  [IK] Nej/Ja

Rationer. Indkøring  [IK] Nej/Ja

Resterende indkøringstid   x dage  tt:mm
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Først vælges hvordan faseskift mellem høj- og lavforbrug skal styres på følgende måde:

Styring af Høj/Lavforbug Tmr/Exthø/Extla/Høj/Lav

Tmr = Fasetilstand bestemmes af timerfunktion ud fra kriterier sat i punkterne
Højforbrug fra og til.

Exthø = Ekstern højforbrug. Ved hjælp af ekstern signal via digital indgang tvinges over-
vågningen til højforbrugsfase. Bemærk at når signalet forsvinder vil overvågning
være konstant i lavforbrugsfase.

Extla = Ekstern lavforbrug. Ved hjælp af ekstern signal via digital indgang tvinges over-
vågningen til lavforbrugsfase. Bemærk at når signalet forsvinder vil overvågning
være konstant i højforbrugsfase.

Høj = Fast højforbrug. Overvågningen vil fast være i højforbrugsfase.

Lav = Fast lavforbrug. Overvågningen vil fast være i lavforbrugsfase.

Vælges timer som styring af faseskift skal nedenstående tider og ugedage defineres.
Bemærk at der via timer kan foretages op til fire faseskift pr. ugedag.
Indstilling sker på følgende måde:

Starttidspunkt for højforbrug

Højforbrug 1 fra:  tt:mm om - - - - - - -

tt:mm = starttidspunkt (timer:minutter)
om  - - - - - - - = angiver ugedage startende med mandag. Ugedag aktiveres med

Sluttidspunkt for højforbrug

Højforbrug 1 til:  tt:mm om - - - - - - -

tt:mm = sluttidspunkt (timer:minutter)
om  - - - - - - - = angiver ugedage startende med mandag. Ugedag aktiveres med
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Indkøringsdel 2: ”Vælg maske”

Her vælges hvilke overvågningsfunktioner der skal indkøres. Bemærk at der allerede
pågår indkøring hvis der ud for en af funktionerne står [IK].

Valg af indkøring sker på følgende måde:

Konstans indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Aftapning indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Min. flow indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Middelflow indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Spidsflow indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Ro-periode indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Rationering indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring
Bemærk at denne funktion ikke er aktiv som fabriksindstilling.
Ønsker man at gøre brug af rationering skal denne gøres aktiv
før en indkøring kan startes. Dette gøres i menuen
Systemindstill inger – Monitor Rationering  hvor daglig
ration sættes til en værdi, f.eks. 1,000 m3.

Indkøringsdel 3: ”Tid”
Til sidst stilles hvor lang tid der skal indkøres på følgende måde:

Resterende indkøringstid xxx dage tt:mm

xxx dage = Der kan vælges 1 til 365 dage

tt:mm = Timer:minutter

Bemærk at jo længere tid en indkøring varer hvor mere nøjagtig vil den blive.
Indkøringslængde anbefales til at være 30 dage.

Når tiden er indstillet vil indkøring straks starte. Dette indikeres ved at dage og tid vil
tælle ned til 0 dage  0:00, lysdiode i Spec. Mon. vil blinke gult og ved at trykke på tast
Status vil der fremstå [IK] i display.
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Tillæg til indkøring
Der er mulighed for at lave indkøring på ovennævnte monitorer uden at de nye
parametre bliver indlæst efter endt indkøring på følgende måde:

Udvalgte overvågningsfunktioner sættes til 0,000, det vil sige at disse funktioner sættes
ud af drift. Herefter startes indkøring på valgte overvågningsfunktioner. Når indkøring er
overstået kan de nye parametre inspiceres i menuen Fabriks indstilli nger - Monitor
Setup - IK/L og IK/H.
Ønsker man at anvende de nye parametre kan disse manuelt indtastes i de valgte
overvågningsfunktioner.
Bemærk at når ovennævnte metode anvendes vil de valgte overvågningsfunktioner være
ude af drift både under og efter indkøring.

Monitor Rationering

Der er mulighed for at tildele en hvis ration (vandmængde) pr. døgn. Hvis rationen over-
skrides gives alarm, installationen afspærres og der kan ikke tappes vand før næste
ration tildeles. En rationeringsalarm kan kun afstilles af DanTaet Electronics a/s.

Bemærk at rationering ikke er aktiv som fabriksindstilling. Ønsker man at bruge
rationering skal denne gøres aktiv ved at stille daglig ration til den vandmængde der må
bruges pr. døgn. Alternativt sættes daglig ration til 1,000 m3 hvorefter der udføres en
indkøring af funktionen.

Rationering indstilles på følgende måde:

Ration tildelingstid tt:mm Tidspunkt for ny døgnration (timer;minutter)

Daglig ration xxxxx,xxx m3 Størrelsen på rationen. Kan tildeles manuelt
eller via indkøring.

Indstilling 0,000 m3 bevirker at rationering
ikke er aktiv

Dagsforbrug til nu xxxxx,xxx m3 Forbruget siden tidspunktet fra ny
døgnration til nu.

Monitor RationeringSystemindstillinger

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Ration tildelingstid tt:mm

Daglig ration xxxxx,xxxm3

Dagsforbrug til nu xxxxx,xxxm3
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Monitor begrænsninger

Det er muligt manuelt at tilpasse de enkelte overvågningsfunktioner hvis dette er
påkrævet f.eks. på grund af fejlalarmer.
Bemærk at en ændring kan forringe overvågningen betydeligt og derfor skal ske
velovervejet og i små trin.

Ro-periode test tid
 Indstillingsmulighed Fabriksindstilling

tt:mm    om: mtotfls 0:00  om: mtotfls

Der søges efter en forbrugspause med en tidslængde på mindst Minimum Ro-periode
længde over en 24-timers periode for at spore eventuelle sivninger. Findes Ro-perioden
ikke gives alarm.

Tidspunktet for alarmgivning indstilles her.

Bemærk! Ønsker man ikke at modtage alarmer lørdag og søndag skal disse dage
fravælges i masken.

Forv. Ro-per. Varsel
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
tt:mm    om: mtotfls 90% af tiden

Forventet varslingstidspunkt såfremt Ro-perioden ikke opnås.

Monitor begrænsningerSystemindstillinger

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Ro-periode test tid  tt:mm  om  - - - - - - -

Forv. Ro-per. Varsel  tt:mm  om  - - - - - - -

Minimum ro-periode xxxx sek

Ro-periode tolerance xx impuls

Konstans genstartsniveau xx,xx%

L: Max konstans xxx sek

L: Aftapning nulstilletid xx,x sek

L: Max aftapning xxx,xxxm3

L: Minimumflow grænse xxxx,xxxm3/h

L: Middelflow grænse xxxx,xxx m3/h

L: Spidsflow grænse xxxx,xxxm3/h

L: Spidsflow varighed xxxx sek

H: Max konstans xxx sek

H: Aftapning nulstilletid xx,x sek

H: Max aftapning xxx,xxxm3

H: Minimumflow grænse xxxx,xxxm3/h

H: Middelflow grænse xxxx,xxx m3/h

H: Spidsflow grænse xxxx,xxxm3/h

H: Spidsflow varighed xxxx sek
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Minimum ro-periode
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
0 - 7200 sekunder 90 sekunder

Ro-periodens længde i sekunder.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Ro-periode tolerance
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
1-8 impuls 2 impuls

Indstilling af det antal impulser fra måleren, der tolereres i ro-perioden.

Fabriksindstilling på 2 impulser er for at undgå fejlalarmer ved svingninger på
forsyningsnettet. Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er indstillingen
ikke passende til installationen skal den ændres før der foretages indkøring.

Konstans genstartsniveau
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
0-33% 5%

Funktionen undersøger for konstant vandforbrug (flow). Den variation der må forekomme
i vandflow for at vandhastigheden betragtes som konstant indstilles som procentværdi.
Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er indstillingen ikke passende til
installationen skal den ændres før der foretages indkøring.

L: Max konstans
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
0-86400 sekunder 300 sekunder

Lavforbugsfase. Maksimal tilladt tidslængde på konstant vandflow.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Konstans Konstans

Tilladt variation i %

Tilladt variation i %
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L: Aftapning nulstilletid
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
0-240 sekunder 10 sekunder

Lavforbrugsfase. Aftapning nulstilletid hænger sammen med Max aftapning. Aftapning
nulstilletid er en pause i forbruget der skal forekomme for at nulstille tælleværk i Max
aftapning. Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er indstillingen ikke
passende til installationen skal den ændres før der foretages indkøring.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

L: Max aftapning
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
200% af Qn m3 10% af Qn m3

Lavforbrug. En sammenhængende aftapning med ophold mindre end Aftapning
nulstilletid må højest være på den indstillede mængde.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

L: Minimum flowgrænse
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
0-100% af Qn m3/h 50% af Qn m3/h

Lavforbrug. Grænseværdi forbruget (vandhastigheden) skal under inden der skiftes fase
til højforbrug.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

L: Middelflow grænse
 Indstillingsmulighed Fabriksindstilling

0-200% af Qn m3/h 80% af Qn m3/h

Lavforbrug. Største tilladte forbrug (m3/h) over 1 minut inden alarm.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Eksempel: Vandhastighed på 2,8 m3/h i 1 min. =  46,67 liter vand aftappet på 1 min. !

minut/liter67,46
minutter60

liter2800 =
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L: Spidsflow grænse
 Indstillingsmulighed Fabriksindstilling

0-200% af Qn m3/h 120% af Qn m3/h

Lavforbrug. Største tilladte forbrug (m3/h) i den tid defineret i Spidsflow varighed.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Eksempel: Vandhastighed på 4,2 m3/h i 10 sek. = 11,67 liter vand aftappet på 10 sek. !

10sekunder/liter67,11sekunder10
sekunder3600

liter4200 =×

L: Spidsflow varighed
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
0-3600 sekunder 10 sekunder

Lavforbrug. Maksimale tidslængde et forbrug større eller lig den vandhastighed angivet i
Spidsflow grænse må forekomme. Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring.
Er indstillingen ikke passende til installationen skal den ændres før der foretages
indkøring.

H: Max konstans
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
0-86400 sekunder 300 sekunder

Højforbugsfase. Maksimal tilladt tidslængde på konstant vandflow.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

H: Aftapning nulstilletid
 Indstillingsmulighed Fabriksindstilling

0-240 sekunder 10 sekunder

Lavforbrugsfase. Aftapning nulstilletid hænger sammen med Max aftapning. Aftapning
nulstilletid er en pause i forbruget der skal forekomme for at nulstille tælleværk i Max
aftapning. Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er indstillingen ikke
passende til installationen skal den ændres før der foretages indkøring.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.
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H: Max aftapning
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
200% af Qn m3 10% af Qn m3

Højforbrug. En sammenhængende aftapning med ophold mindre end Aftapning
nulstilletid må højest være på den indstillede mængde.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

H: Minimum flowgrænse
 Indstillingsmulighed Fabriksindstilling

0-100% af Qn m3/h 50% af Qn m3/h

Højforbrug. Grænseværdi forbruget (vandhastigheden) skal under inden der skiftes fase
til lavforbrug.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

H: Middelflow grænse
 Indstillingsmulighed Fabriksindstilling

0-200% af Qn m3/h 80% af Qn m3/h

Højforbrug. Største tilladte forbrug (m3/h) over 1 minut inden alarm.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Eksempel: Vandhastighed på 2,8 m3/h i 1 min. =  46,67 liter vand aftappet på 1 min. !

minut/liter67,46
minutter60

liter2800 =

H: Spidsflow grænse
 Indstillingsmulighed Fabriksindstilling

0-200% af Qn m3/h 120% af Qn m3/h

Højforbrug. Største tilladte forbrug (m3/h) i den tid defineret i Spidsflow varighed.

Indstillingen = ”0” bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Eksempel: Vandhastighed på 4,2 m3/h i 10 sek. = 11,67 liter vand aftappet på 10 sek. !

10sekunder/liter67,11sekunder10
sekunder3600

liter4200 =×
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H: Spidsflow varighed
Indstillingsmulighed Fabriksindstilling
0-3600 sekunder 10 sekunder

Højforbrug. Maksimale tidslængde et forbrug større eller lig den vandhastighed angivet i
Spidsflow grænse må forekomme. Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring.
Er indstillingen ikke passende til installationen skal den ændres før der foretages
indkøring.

Monitor undertrykkelse

Monitoren kan undertrykkes i en periode såfremt man har brug for store vandmængder.
Undertrykkelse sker på følgende måde:

Monitor undertrykkelse tt:mm Tidslængde 0 til 48 timer (timer:minutter)

Når monitor undertrykkes vil diode i Spec. Mon. blinke rødt og ved at trykke på tast
Status vil der fremstå Undertryk [Bruger] i display.

Service menu

Sæt nyt password for bruger

DanTaet, DanTaet repræsentant og administrator har mulighed for at ændre password
for underliggende brugere.

Først vælges brugeren. Herefter indtastes nyt password og afsluttes med ENTER.
Bekræft herefter nye password ved at indtaste nye password igen. Afslut med ENTER.

Service menu

Sæt nyt password for bruger

Aflæs/nulstil måler subtotal

Tilføj ny væskeføler

Systemindstillinger

Password for:Systemindstillinger Sæt nyt password for bruger
Ændre password: *********
Bekræft: [Indtast  igen]Service menu

Monitor undertrykkelseSystemindstillinger

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Monitor undertrykkelse tt:mm
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Aflæs/nu lstil måler subtotal

Her fremgår antal m3 vand registreret af fremløbsmåleren siden sidste nulstilling.
Tælleværket nulstilles ved at trykke ENTER. Dato og tidspunkt for nulstilling kan aflæses
i Monitor setup.

Til føj ny væskeføler

Menuen Tilføj ny væskeføler er en wizard som gør det muligt at tilslutte en eller flere
væskefølere til WLP-1 computeren.

Følgende procedure tilslutter og aktiverer væskeføleren:

Gå ind i menu med piletastatur

Tilslut væskeføleren på bundprint til den kanal som fremgår i menuvinduet.
Gå til næste menu med ENTER

Her er det muligt at fortryde ved at bruge piletastatur
Ønsker man at fortsætte trykkes ENTER

Virkemåden på den tilsluttede væskeføler indstilles i denne menu.

Der kan vælges følgende:
Væskeføler: Væskeføleren vælges med piletastatur
Indgang: Viser den AD-kanal væskeføleren er tilsluttet.
Svartid: Responstid før alarmmelding. Vælg fra 1 og 1800 sekunder.
Autoreset: Afstilling af alarm (reset) hvis væske forsvinder igen.

Til = Alarm afstilles automatisk.
Fra = Alarm bibeholdes.

Stat: Viser væskefølerens nuværende tilstand.

Wizard er nu afsluttet og væskeføleren er tilsluttet og konfigureret.

Tilføj ny væskefølere:
Benyt AD kanal: [Forvalgt kanal nr.]

AD kanal : [Forvalgt kanal nr.]*
Type: Væske                Stat:

Væskeføler: [Følernavn]
Indgang: [x] Svartid: [1-1800]sek
Autoreset: [Til/Fra]
Stat: [Nuværende tilstand]

Systemindstillinger Tilføj ny væskefølerService menu

Aflæs/nulstil måler subtotal

[1] Monitor 1

sidste aflæsning: [dato]

Metrisk impuls subtotal: xxxxx m3

(Tryk på ENTER for at nulstille)

Systemindstillinger Service menu

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4
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Ændre password Ændre password: [Nyt password]
Ændre password: *********
Bekræft: [Indtast nyt password igen]

Ændre password
Password kan ændres så ofte det ønskes. Et password skal bestå af 4 til 8 cifre.

Start med at indtaste nyt password og afslut med ENTER.
Bekræft herefter nye password ved at indtaste nye password igen. Afslut med ENTER.

Bemærk venligst !
Det er vigtigt at huske det nye password.
Hvis Operator glemmer sit password kan Super user tildele et nyt password, som
beskrevet i afsnittet Super user.
Hvis derimod Super user glemmer sit password er det kun muligt for DanTaet Electronics
a/s at få adgang til WLP-1 computeren, enten ved servicebesøg eller via tilkoblet modem,
og herefter tildele nyt password til Super user.

Læs log
WLP-1 computeren logger kontinuerligt hvilke systemændringer der foretages og af
hvem, hvilke brugere der logger sig ind og ud samt hvilke alarmer der er opstået  og
hvem der har afstillet dem igen.

Service log .
Her logges alle ændringer af systemparametre med tidspunkt og med hvem der har
udført ændringen.
Man bladrer gennem loggen med piletastatur.

Hændelse log .
Her logges alle hændelser der vedrører den daglige drift af systemet, herunder alarmer.
Man bladrer gennem loggen med piletastatur.

Læs log

SERVICE log

HÆNDELSE log

[Data log fremkommer]

[Data log fremkommer]
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Genveje ved konfiguration af system

Indkøring
Som en hjælp til indstilling af alarmgrænser for aktive monitorer kan computeren sættes
til indkøring, enten for alle eller for enkelte af overvågningsfunktionerne.
Efter endt indkøring beregner og indstiller computeren de aktuelle overvågningspara-
metre og starter herefter automatisk med at overvåge installationens forbrugsmønster, ud
fra de beregnede værdier.
Bemærk at de overvågningsfunktioner som sættes til indkøring ikke kan give alarm før
indkøring er tilendebragt.

Opsætning af indkøring sker gennem tre faser som vist i nedenstående menustruktur.

Indkøring startes på følgende måde:
Først vælges hvilken monitor der ønskes indkøring på (gælder kun hvis flere monitorer er
aktive). Herefter skal man gennem tre menuer før indkøring er klar til start.

Indkøringsdel 1: Højforbrug
Faseskift mellem høj- og lavforbrug kan ske på to måder, enten via eksternt signal eller
ved hjælp af en timer. Anvendes timer til skift mellem høj- og lavforbrug er det nødven-
digt med et vis  kendskab til dagsforbruget i installationen. En definition på høj- og
lavforbrug er følgende:

− Højforbrug anvendes når der tillades et højt vandforbrug (f.eks. dagtimer hvor der er
personer tilstede)

− Lavforbrug anvendes når der tillades et lavt vandforbrug (f.eks. nat og weekend hvor
et minimum vandforbrug må forventes)

Monitor indkøringSystemindstillinger

Monitor 1

Monitor 2

Monitor 3

Monitor 4

Indkøringsdel 1:  ”Højforbrug”

Indkøringsdel 2:  ”Vælg maske”

Indkøringsdel 3:  ”Tid”

Fase modus        [Tmr/Exthø/Etxla/Høj/Lav]

Højforbrug 1 fra  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 1 til    tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 2 fra  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 2 til  tt:mm   om - - - - - - -

Højforbrug 3 fra  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 3 til  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 4 fra  tt:mm  om - - - - - - -

Højforbrug 4 til  tt:mm  om - - - - - - -

Konstans indkøring  [IK] Nej/Ja

Aftapning indkøring  [IK] Nej/Ja

Min. Flow indkøring  [IK] Nej/Ja

Middelflow indkøring  [IK] Nej/Ja

Spidsflow indkøring  [IK] Nej/Ja

Ro-periode indkøring  [IK] Nej/Ja

Rationer. Indkøring  [IK] Nej/Ja

Resterende indkøringstid   x dage  tt:mm
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Først vælges hvordan faseskift mellem høj- og lavforbrug skal styres på følgende måde:

Styring af Høj/Lavforbug Tmr/Exthø/Extla/Høj/Lav

Tmr = Fasetilstand bestemmes af timerfunktion ud fra kriterier sat i punkterne
Højforbrug fra og til.

Exthø = Ekstern højforbrug. Ved hjælp af ekstern signal via digital indgang tvinges over-
vågningen til højforbrugsfase. Bemærk at når signalet forsvinder vil overvågning
være konstant i lavforbrugsfase.

Extla = Ekstern lavforbrug. Ved hjælp af ekstern signal via digital indgang tvinges over-
vågningen til lavforbrugsfase. Bemærk at når signalet forsvinder vil overvågning
være konstant i højforbrugsfase.

Høj = Fast højforbrug. Overvågningen til fast være i højforbrugsfase.

Lav = Fast lavforbrug. Overvågningen til fast være i lavforbrugsfase.

Vælges timer som styring af faseskift skal nedenstående tider og ugedage defineres.
Bemærk at der via timer kan foretages op til fire faseskift pr. ugedag.
Indstilling sker på følgende måde:

Starttidspunkt for højforbrug

Højforbrug 1 fra:  tt:mm om - - - - - - -

tt:mm = starttidspunkt (timer:minutter)
om  - - - - - - - = angiver ugedage startende med mandag. Ugedag aktiveres med

Sluttidspunkt for højforbrug

Højforbrug 1 til:  tt:mm om - - - - - - -

tt:mm = sluttidspunkt (timer:minutter)
om  - - - - - - - = angiver ugedage startende med mandag. Ugedag aktiveres med
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Indkøringsdel 2: Vælg maske

Her vælges hvilke overvågningsfunktioner der skal indkøres. Bemærk at der allerede
pågår indkøring hvis der ud for en af funktionerne står [IK].

Valg af indkøring sker på følgende måde:

Konstans indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Aftapning indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Min. flow indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Middelflow indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Spidsflow indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Ro-periode indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring

Rationering indkøring Nej = Ingen indkøring
Ja = Indkøring
Bemærk at denne funktion ikke er aktiv som fabriksindstilling.
Ønsker man at gøre brug af rationering skal denne gøres aktiv
før en indkøring kan startes. Dette gøres i menuen
Systemindstill inger – Monitor Rationering  hvor daglig
ration sættes til en værdi, f.eks. 1,000 m3.

Indkøringsdel 3: Tid
Til sidst stilles hvor lang tid der skal indkøres på følgende måde:

Resterende indkøringstid xxx dage tt:mm

xxx dage = Der kan vælges 1 til 365 dage

tt:mm = Timer:minutter

Bemærk at jo længere tid en indkøring varer hvor mere nøjagtig vil den blive.
Indkøringslængde anbefales til at være 30 dage.

Når tiden er indstillet vil indkøring straks starte. Dette indikeres ved at dage og tid vil
tælle ned til 0 dage  0:00, lysdiode i Spec. Mon. vil blinke grønt og ved at trykke på tast
Status vil der fremstå [IK] i display.
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Telekommunikation
WLP-1 computeren kan tilsluttes modem for ekstern kommunikation. For at dette skal
kunne virke, skal WLP-1 computer og modem være tilsluttet eget telefonstik med direkte
linie.
Opsætning sker gennem fire faser:

Opkaldsindstilli nger

Her indstilles den enkelte telefonindstilling. Der kan indtastes op til 4 telefonnumre og til
hvert nummer kan knyttes et navn.
Indtastning af telefonnummer og navn sker på samme måde som beskrevet i menuen
Tekst editor.

Opkaldsindstillinger: Her vælges mellem indstilling 1 til 4.

Tlf: Indtast telefonnummer (max 20 tegn).

Ident: Tildel evt. navn til telefonnummeret, f.eks.: "Varmemester".

Ri: Tidsinterval mellem hvert opkald (1 til 60 minutter).

Rx: Antal gange der skal forsøges opkald når modtager ikke
svarer.

Ht: Opkaldsvarighed. Der kan vælges fra 10 til 120 sekunder.

Modem/Voice/SMS pool x: Her vælges om modtager er et modem, en alm. telefon
(Voice) eller om der skal ringes til en mobiltelefon (SMS-
besked) via et opkald til et "SMS Center med modem
pools", eller der skal sendes SMS direkte via digitalt modem
(kun dersom anlæg er udrustet med et sådant).

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger: [1-4]
Tlf: [Telefonnr]
Ident: [Idnavn]
Ri: [1-60]min     Rx: [1-4]     Ht: [10-120]sek     [Modem/Voice/SMS]

Systemindstillinger

Funktionsgrupper Opkaldsfunktion 4

Systemindstillinger SMS pulje indstillinger

Opkaldsindstillinger 1

2

Tekst editor 3
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Skal opkald foregå gennem en omstilling (f.eks.: der skal først trykkes et "0"-tal, efterfulgt
af en afventning på klartone) markeres dette på følgende måde (W=wait):

Eks. 0W63174500

Skal beskeden afleveres som en SMS-besked til en mobiltelefon, skal dette stå "rent"
som følgende:

Eks. 63174500

Hvis systemet anvender analogt modem vælges dernæst den ønskede "SMS pulje 1-4"  -
opkald til Mobil Center via modem (se menupunktet: "SMS pulje indstillinger").
Hvis der anvendes digital modem vælges i stedet ”SMS v/GSM”.

SMS pu lje indstill inger

Her indstilles det enkelte opkald til Mobil Center via modem pulje. Der kan indtastes op til
4 puljer og til hver pulje kan knyttes et navn.
Indtastning af telefonnummer og navn sker på samme måde som beskrevet i menuen
Tekst editor.

SMS pulje indstillinger: Her vælges mellem indstilling 1 til 4.

Tlf: Indtast telefonnummer (max 20 tegn), f.eks.: "90131201"

Ident: Tildel evt. navn til Mobil Centret, f.eks.: "TDC mobil Danmark".

Pc: Protokol type:
UCP: Universel Computer Protocol.
TAP: Telocator Alphanumeric Protocol.
Bemærk: På nuværende tidspunkt er kun UCP implementeret.
Har ingen effekt hvis anden protokol vælges.

Mn: Max antal SMS-beskeder der kan sendes på én gang.
Bemærk: Er tiltænkt fremtidige protokoller. For UCP-protokollen
bliver alt samlet og sendt som én SMS-besked.

Cs: Kommunikationssnit (Databit/Paritet/Stopbit): 8N1,7E1 eller 7O1.
Bemærk: For UCP-protokollen benyttes som standard 8N1.

Tl: Max antal tegn/bogstaver selve SMS-beskeden må fylde.
Kontakt udbyderen af  SMS-puljen for at få den korrekte
størrelse.

Bemærk: Systemet vil automatisk afkorte for lange beskeder.

SMS pulje indstillinger

SMS pulje: [1-4]
Tlf: [Mobil telefonnr]
Ident: [Idnavn]
Pc: UCP/TAP    Mn: [1-9]     Cs: 8N1     Tl:  [10-999]

Systemindstillinger
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Tekst editor

Tekst editor giver mulighed for at oprette op til fire opkaldsbeskeder som kan videregives
til andet teknisk (printer, skærmterminal) udstyr under et telefonopkald via modem.
Følgende parametre kan tildeles navne eller tekster:

System ID
AD kanal 1
AD kanal 2
AD kanal 3
AD kanal 4
AD kanal 5
AD kanal 6
AD kanal 7
AD kanal 8 
Opkaldsbesked #1 (Tekst t il opkaldsbesked nr. 1, f.eks .; Lækage storkøkken)
Opkaldsbesked #2
Opkaldsbesked #3
Opkaldsbesked #4

Navn eller tekst skrives ved at bruge piletaster . Der er mulighed for at slette flere
karakterer ved at placere markøren på den første af rækken af karakterer der skal
slettes, vælge tegnet ΠΠ  og trykke ENTER.
Eks.: Dette er en prøve på kommandoen

Dette er en prøve ΠΠå kommandoen   [Tast ENTER]
Dette er en prøve

Ønsker man at slette en del af sætningen gøres dette ved at vælge tegnet ΠΠ på den
første karakter der skal slettes og igen vælge tegnet ΠΠ på den sidste karakter der skal
slettes og trykke ENTER. Herved slettes alle mellemliggende karakterer samt de to
symboler ΠΠ .

Efterfølgende kan tilføjes ny tekst på de tomme pladser med piletaster
Mangler der plads til den nye tekst kan der tilføjes tomme pladser ved at vælge symbolet�

 og trykke ENTER indtil der er tilstrækkeligt med tomme pladser til ny tekst.

Alternativt kan de tomme pladser indskrænkes ved at vælge symbolet �  og trykke
ENTER indtil de tomme pladser er fjernet.
Eks.: Dette er en test og en prøve på kommandoen

Dette er ΠΠn test ogΠΠ  en prøve på kommandoen   [Tast ENTER]
Dette er en prøve på kommandoen
Dette er � en prøve på kommandoen   [Tast ENTER]
Dette er en prøve på kommandoen
Alternativt:
Dette er � en prøve på kommandoen   [Tast ENTER]
Dette er en prøve på kommandoen

Tekst editor
Tekst editor:
Label:[Parameter]
Tekst[ 1]:

Systemindstillinger



DanTaet Electronics a/s
System WLP-1
101105 Release 070707
Dok.nr. 403129
Revision 070707

Side 58 af 61

Enter Gå ind i menuGå ud af menu
Fortryde

Gå op i menu
Ændre værdi op

Gå ned i menu
Ændre værdi ned

Opkaldsfunktion
Opkaldsfunktion styrer opkald fra WLP-1 computeren via telefonmodem. I denne menu
opsættes, sammenkædes og prioriteres telefonnumre, opkaldsbeskeder, tidspunkter og
aktivering til og fra.
Der kan opsættes 4 opkaldsfunktioner.

I første menu vælges opkaldsfunktion. Der kan vælges fra 1 til 4.
Når opkaldsfunktion er valgt, går man videre til næste menu med piletastatur
Her opsættes alt der vedrører den valgte opkaldsfunktion.

Opkaldsfunktion: [Valgt]

Besked [-/1-4]: [Tekst]

Opkald#[-/1-4]: [Tlf.nr. - Idnavn]

Alt       #[-/1-4]: [Tlf.nr. - Idnavn]

Tillad fra: [tt:mm]  om: [––– ––– – ]

Tillad til:   [tt:mm]  om: [–– ––– –– ]

ALR: AD kanal 1   [Til/Fra]
ALR: AD kanal 2   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 3   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 4   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 5   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 6   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 7   [Til/Fra]

ALR: AD kanal 8   [Til/Fra]
ALR: Strømforsyningsfejl [Til/Fra]

Mon: 1 2 3 4

ALR: Konstans alarm (L)  -  -  -  -

ALR: Aftapning alarm (L)  -  -  -  -

ALR: Min. flow alarm (L)  -  -  -  -
ALR: Middelflow alarm (L)  -  -  -  -
ALR: Spidsflow alarm (L)  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Konstans alarm (H)  -  -  -  -
ALR: Aftapning alarm (H)  -  -  -  -

ALR: Min. flow alarm (H)  -  -  -  -
ALR: Middelflow alarm (H)  -  -  -  -
ALR: Spidsflow alarm (H)  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Rationeringslukning  -  -  -  -

ALR: Ro-periode alarm  -  -  -  -

ALR: Målerfejl alarm  -  -  -  -
ALR: Ventilfejl alarm  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

ALR: Ikke brugt  -  -  -  -

Opkaldsfunktion Opkaldsfunktion [1-4]Funktionsgrupper
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Der kan opsættes følgende:

Besked opkaldet skal transmittere.
Besked [-/1-4]: [Tekst] Der kan vælges - = Ingen besked

1-4 = Besked 1 til 4
Beskeden vises automatisk og kan ændres/tilpasses i
tekst editor.

Primære telefonnummer der skal ringes til.
Opkald# [-/1-4]: [Tlf.nr. - IDnavn] Der kan vælges - = Ingen opkaldsnummer

1-4 = Opkaldsnummer 1 til 4
Opkaldsnummer og IDnavn vises automatisk og kan
ændres/tilpasses i menuen Opkaldsindstillinger.

Alternativt telefonnummer der kan ringes til.
Alt.      # [-/1-4]: [Tlf.nr. - IDnavn] Der kan vælges - = Ingen opkaldsnummer

1-4 = Opkaldsnummer 1 til 4
Opkaldsnummer og IDnavn vises automatisk og kan
ændres/tilpasses i menuen Opkaldsindstillinger.

Tidsrummet hvor der må ringes  til det primære nummer stilles i nedenstående punkt.
Uden for dette tidsrum ringes til det alternative nummer.

Tillad fra: [tt:mm]  om: [–––––––] Der kan vælges [tt:mm] = 00:00 til 23:59
I feltet om: [–––––––] = Her aktiveres/deaktiveres
hvilke dage mandag til søndag med

Tillad til: [tt:mm]  om: [–––––––] Der kan vælges [tt:mm] = 00:00 til 23:59
I feltet om: [–––––––] = Her aktiveres/deaktiveres
hvilke dage mandag til søndag med

I rækken af alarmer som er fælles for alle monitorer (AD kanal 1-8 samt
Strømforsyningsfejl) kan der vælges hvilke der skal aktivere et opkald.

Der kan vælges Til = Opkald
Fra = Ingen opkald

Bemærk at AD kanal 1 er en default ID-tekstværdi for kanal A. Er teksten ændret i tekst
editor er det denne ID-tekst der vil fremgå.

I rækken af alarmer der er tilknyttet den enkelte monitor kan der vælges hvilke der skal
aktivere et opkald. Dette gøres på følgende måde:

– = Ikke aktiveret
Talværdi 1-4 = Aktiveret
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