
DanTaet System ICW-2
Brugermanual

System type: ____

Højmevej 36-38
5250 Odense SV
Tlf.  +45 63 17 45 00
Fax +45 63 17 45 01Program 100101 release 001030



DanTaet Electronics a/s
System ICW-2
100101 Release 001030
Dok.nr. 404114
Revision 050706

Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse
Indho ldsfortegnelse ..................................................................2

Systembeskrivelse....................................................................3

Systemvariationer .....................................................................3

Bestandd ele ..............................................................................4
Flowmåler ............................................................................................ 4
Afspærr ingsventil ............................................................................... 4
ICW-2 kontrolboks .............................................................................. 4
Målere .................................................................................................. 5
Afspærr ingsventil ............................................................................... 5
Kontraventil ........................................................................................ 5
Snavssamler ....................................................................................... 5

EL Installation ...........................................................................6
Strømforsyning ................................................................................... 6
Relæudg ange...................................................................................... 6

Alarmudgange ................................................................................... 6

Opstart af anlæg .......................................................................6

Betjening af ICW-2 kontrolboks ...............................................7
Lysdiodefunktioner ............................................................................ 7
Tilstands- og tastefunktioner ............................................................ 7

ICW-2 parametre JUMPER-indstillinger...................................8

EU Overensstemmelseserklæring
Tegn n r. 404112 Elektrisk installation
Tegn n r. 404113 Installationstegning ICW-2



DanTaet Electronics a/s
System ICW-2
100101 Release 001030
Dok.nr. 404114
Revision 050706

Side 3 af 9

Systembeskrivelse
DanTaet System ICW-2 er beregnet til overvågning af tostrengssystemer såsom
fjernvarmesystemer, køle- og procesvandsanlæg m.v.
Ved at måle mængden af vand der løber i installationen gennem fremløbsmåleren og
mængden der løber ud af installationen gennem returløbsmåleren, overvåges
kontinuerligt for sivninger, lækage og rørbrud, hvorved risikoen for vandskader mindskes.

Systemvariationer
System ICW-2 leveres konfigureret som et af de følgende systemtyper:

ICW-2-FV
•  Overvågning og sikring af fjernvarmeinstallation med høj elasticitet.

ICW-2
•  Overvågning og sikring af bygningskølevand af stor udstrækning med høj elasticitet.

På denne manuals forside kan ses hvilken type det aktuelle anlæg er konfigureret som.

Alle systemer fra DanTaet Electronics a/s overholder de til enhver tid gældende krav fra
lovgivningen side. Alle apparater er CE mærket og EU-overensstemmelseserklæring er
vedlagt denne manuel.
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Bestandd ele
ICW-2 systemet består af følgende komponenter:
•  2 stk. flowmålere
•  0, 1 eller 2 stk. afspærringsventil(er)
•  1 stk. kontraventil (anlægsstørrelse til og med 2")
•  1 stk. ICW-2 kontrolboks med interface

Telefonopkaldsanlæg med talebesked:
•  1 stk. telefonopkaldsanlæg der tilsluttes ICW-2 kontrolboksen via DIN-stik.

Tømmeventil:
•  1 stk. tømmeventil til trykudligning/tømning af rørinstallationen.

Anvendes til særlig væskefølsomme installationer.

Flowmåler
DanTaet System ICW-2 leveres med flerstrålet vingehjulsmålere, Woltman målere eller
magnetisk induktive målere alt efter systemtype og størrelse.
Alternativt kan anlæg leveres med specialmålere, f.eks. ultralyd eller oscillerende princip
efter ønske.

Målernes impulsgiver tilsluttes ICW-2 interface via et 4-polet han DIN-stik med omløber
på fremløbsmåler og 5-polet han DIN-stik med omløber på returløbsmåler.

Afspærringsventil
Afspærringsventiler i DanTaet System ICW-2 er magnetventiler, kugleventiler eller
butterflyventiler med elektrisk aktuator alt efter systemtype og størrelse.
Alternativt kan anlæg leveres med specielle ventiler, f.eks. spring-return efter ønske.

ICW-2 kontrolboks
ICW-2 består af en kontrolboks og et interface. ICW-2 kontrolboks kan monteres centralt,
f.eks. i teknikrum og forbindes til interface som monteres umiddelbart nær ved målere og
ventiler.
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VVS Installation
Følgende installationstegninger er vedlagt som bilag til denne manual:
Tegn nr. 404106 Installationstegning Hvide Sande
Tegn nr. 404113 Installationstegning ICW-2

Målere, ventiler og kontraventil indbygges i rørinstallationen som vist på
installationstegninger.
Vær opmærksom på at ventiler og især målere er følsomme overfor snavs i
installationen.
Montering af snavssamler umiddelbart før målere og ventiler forlænger levetiden
betydeligt og bø r altid monteres. Tilstopp ede målere og d efekte ventiler på grund
af snavs og skidt f ra rørinstallationen god tages ikke som reklamation.

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

Magnetisk induktive målere kan monteres både vandret og lodret på stigrør.
Begge målere skal være monteret ens, enten vandret eller lodret.
Ved vandret montage skal display være i lodret position af hensyn til målerelektroder.

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.

Afspærringsventil
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.

Kontraventil
Anlægsstørrelser op til 2" er udstyret med kontraventil til montering på returledning.

Snavssa mler
Det anbefales altid at montere snavssamlere foran målere og ventiler. Snavssamlere
leveres ikke med systemet.
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EL Installation
Følgende installationstegning er vedlagt som bilag til denne manual:
Tegn nr. 404112 Elektriske installationer ICW-2.

Strømforsyning
ICW-2 kontrolboks fastmonteres på væg og forsynes med 230Vac. ICW-2 kontrolboksen
kan med fordel være forsynet med nøgleafbryder og tilsluttet separat sikringsgruppe.

Relæudg ange

Alarmudgange
Der forefindes 2 alarmrelæer. Alle relæer er trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J5: Max. 24Vac NO-NC-COM Mand-til-stede
Alarmrelæ J7: Max. 24Vac NO-NC-COM Lækagealarm

Opstart af anlæg
Læksikringssystemet er ved levering fabriksindstillet med overvågningsparametre der
forventes at virke tilfredsstillende for den aktuelle installation. Eventuel tilpasning udføres
på stedet.

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

Før DanTaet Servicetekniker rekvireres, skal læksikringssystemet være færdigmonteret
og klar til opstart.
Rørinstallationen skal være udluftet og ikke indeholde luftlommer. Luftlommer kan
medføre tryksvingninger som kan få målerne til at give impulser, selvom der ikke er noget
flow. Dette er den hyppigst forekommende årsag til fejlalarmer.
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Betjening af ICW-2 kontrolboks
Betjening af ICW-2 kontrolboksen sker fra forpladen der er forsynet med Reset tast og 3
tilstandslamper.

Lysdiodefunktioner
Lysdioder for frem- (øverst) og returmåler (nederst) afgiver et grønt blink for hver
registreret målerimpuls. Returløbsdioden afgiver ligeledes et blink, hver gang
lækmonitoren indleder en ny måleperiode.

ICW-2 tilstand og Alarmtypen kan aflæses på fronten ved at se hvilken lampe der er lys i.
Følgende oversigt er gældende:

Status Frem Retur Status Beskrivelse
GRØN Normal tilstand.
GUL Halvalarm tilstand. Driftforstyrrelse
RØD Alarm tilstand.= Systemfejl
RØD RØD Alarm tilstand.= Lækage
RØD RØD Alarm tilstand.= Målerfejl
RØD RØD RØD Alarm tilstand.= Ventil fejl

Tilstands- og tastefunktioner
ICW-2 kender 3 forskellige overvågningstilstande: normal, halvalarm og alarm.
Forklaringen er som følgende:

TILSTAND: BESKRIVELSE STATUS:
Normal: Normaltilstand: Installationen er fejlfri. GRØN

Halvalarm: Driftforstyrrelse: Stor elasticitet i installationen,
men inden for tolerancegrænsen.

GUL

Alarm: Systemfejl eller forbruget i installationen har
været unormalt og udover tolerancegrænsen.
Alarmen vises med fast lys og lyd.

Tryk RESET 1. gang:
Afstil lydgiver, ændre alarmindikator til
blinkende lys og reaktiverer relæ K2 (J5)

Tryk RESET 2. gang:
Udfører genstart, ventilåbning og reaktivering
af relæ K4 (J7).

RØD
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ICW-2 parametre JUMPER-indstilli nger
Følsomhed og virkemåde indstilles på topprint (i låg på ICW-2 kontrolboks) på følgende
måde:

Jumper no.: 8 7 6 5 4 3 2 1

Funktion Enhed:

F Bruges ikke - - - - - - - - Reserve
E Ventilmotion / interval # # # # ## ## ## ## #timer / ##cykler
D Impulsrepetition ### ### ### ### ### ### ### ### ###

C Fejlkriterium/
Fyldn ingstid

#### #### #### #### 15 7 3 1  #### / sekund er

B Kassation 20 12 8 6 4 3 2 1 Måleimpulser
A Måleperiode 120 80 40 30 20 15 10 5 Sekund er

       = default

#: Ventilmotions interval 8: 24 timer
7: 12 timer
6: 6 timer
5: 3 timer

##: Ventilmotions mønster: 4: 4 lukke/åbne sekvenser
3: 3 lukke/åbne sekvenser
2: 2 lukke/åbne sekvenser
1: 1 lukke/åbne sekvens

###: Impulsrepetition IRPT: 8: Direkte repetition, 10msec impuls max  75Hz
7: Skaleret 1 impuls = 1 liter 58msec impuls max 8.3Hz
6: Skaleret 1 impuls = 10 liter 580msec impuls max 0.8Hz
5: Skaleret 1 impuls = 100 liter 580msec impuls max 0.8Hz
4: Skaleret 1 impuls = 1000 liter 580msec impuls, max  0.8Hz
3: Ingen IRPT
2: Ingen IRPT
1: Ingen IRPT

####: Fejlkriterium: 8: Dobbeltkassation / dobbeltfejl (halvalarm)
7: Enkeltkassation / dobbeltfejl (halvalarm)
6: Dobbeltkassation / enkeltfejl (direkte til fuld alarmtilstand)
5: Enkeltkassation / enkeltfejl (direkte til fuld alarmtilstand)

Fyldningstiden er den tid, i hvilken lækovervågningen er passiv efter reset og - når
fejlkriteriet er dobbelt – i den “dødtidsfase”, der indskydes inden næste måleperiode efter
registrering af driftforstyrrelse.
•  Med enkelt/dobb elt kassation  vælges anlæggets basisfølsomhed fin/grov.
•  Med enkelt/dobb elt fejl optimeres til uelastisk/elastisk medium.








