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VVS Installation
Måler, ventil og snavssamler indbygges i rørinstallationen som vist på vedlagte
installationstegning.
Vær opmærksom på at ventil og især måler er følsomme overfor snavs i installationen.
Montering af snavssamler umiddelbart før måler og ventil forlænger levetiden
betydeligt og er ob ligatorisk. Tilstopp et måler og d efekt ventil på grund af snavs
og sk idt f ra rørinstallationen god tages ikke som reklamation.

Måler
Måleren er en flerstrålet vingehjulsmåler og skal monteres vandret med mindre denne er
i stig-/faldrørsudførelse (bestilling specielt – mod en merpris).
Måleren forbindes til kontrolboksen ved hjælp af stik.

Afspærr ingsventil
Afspærringsventilen består af en kugleventil med påmonteret motor. Det er vigtigt at
motoren beskyttes bedst muligt mod snavs, fugt og ikke mindst ammoniakholdig luft.
Afspærringsventilen kan monteres vandret eller lodret, dog bør den ikke monteres med
motoren hængende ned under røret af hensyn til evt. lækager og kondens.
Motor til afspærringsventil forbindes til kontrolboksen med stik.

Snavssamler
Snavssamler monteres før måler og ventil for at beskytte disse bedst muligt mod snavs
og skidt fra rørinstallationen.
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EL Installation
Forbindelserne fra kontrolboksen til måler og ventil sker ved hjælp af stikforbindelser.

Tilslutning til forsyningsnettet, tvangsstyring og fjernalarmering er vist på følgende
illustration.

Nett ilslutning
230Vac  GND - N - F

Alarmr elæ
Der forefindes et alarmrelæ.
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J16: Max. 24Vac NC-COM-NO

Signalrelæ, frakoblet sikring
Der forefindes et signalrelæ for frakoblet sikring.
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J17: Max. 24Vac NC-COM-NO

Tvangsstyring af sikring
Der forefindes en digital indgang.
Indgang J9: indbygget 12Vdc Sikring til/fra
Sikring slås fra ved aktivering af indgang.



DanTaet a/s
System Stald
104101 Release 060217
Dok.nr. 404165
Revision 051004

Side 6 af 26

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 systemet er tilknyttet opstartshjælp hvor DanTaet Servicetekniker foretager
opstart/indkøring af systemet. 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
utætte drikkenipler, dryppende vandhaner m.v. vil influere på indkøringen som et
tilladeligt baggrundsflow.
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Virkemåde og b etjening
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Lækovervågning, virkemåde
System Stald overvåger kontstant for uregelmæssigheder 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.

For at kunne fastsætte sine alarmgrænser skal systemet indstilles til det normale
vandforbrug i installationen. Dette gøres ved en automatisk indkøring. Under indkøring vil
systemet 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.

Høj- og lavforbrug defineres som følgende:

Højforbrug: Tidspunkter på døgnet hvor et højt vandforbrug vil forekomme, som f.eks.
ved fodring.

Lavforbrug: Tidspunkter på døgnet hvor et lavt vandforbrug vil forekomme.

Overvågningsfunktioner
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 en længere tidslængde.

Max aftapning = Tilladt størrelse på sammenhængende aftapning

M3

 Tid
Aftapning

� �

Aftapning

��

Spidsflow grænse

Middelflow grænse

x sek.x sek.

� �

� �
M3

 Tid
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Sivning = Periode på 24 timer uden pause (ro-periode) i vandforbrug

Døgnforbrug = Antal liter der må aftappes pr. døgn.

Max stilstand = Tidslængde hvor der ikke kommer pulser fra vandmåleren. Herved gives
hurtig alarm ved defekt vandmåler eller afbrudt vandforsyning.

Kortvarig ændring af sikring
Normalt er der ikke behov for ændring af systemets alarmgrænser men der kan være
tidspunkter hvor man har brug for meget vand, f.eks. ved højtryksrensning eller fyldning
af marksprøjte. Det er derfor muligt at udkoble sikringen kortvarigt. Dette kan gøres på to
måder:

Sikring til og fra via kontrolboks
Sikring slås fra på kontrolboks ved at trykke på tasten Sikring. Lysdioden Sikring vil nu
skifte farve fra grønt til blinkende rødt. Det er nu muligt at bruge ubegrænset vand i en
tidsperiode som er forindstillet via menusystemet. Sikringen kan slås til igen ved at trykke
på tasten Sikring. Glemmer man dette tilkobles sikring igen automatisk efter udløb af
tidsperioden.

Sikring til og fra via ekstern kontakt
Sikring slås fra via ekstern kontakt som f.eks. ringetryk eller nøglekontakt.
− Ved anvendelse af ringetryk

Ved aktivering af ringetryk slås sikring fra og der kan bruges ubegrænset vand i en
tidsperiode som er forindstillet via menusystemet. Sikring slås til igen ved aktivering
af ringetryk eller automatisk efter udløb af tidsperioden.

− Ved anvendelse af nøglekontakt
Ved aktivering af nøglekontakt slås sikring fra og der kan bruges ubegrænset vand i
en tidsperiode som er forindstillet via menusystemet. Sikring slås til igen ved at
afbryde nøglekontakt eller automatisk efter udløb af tidsperioden.

Funktionstest.
Det er ikke nødvendigt at foretage funktionsafprøvning da systemet er selvtestende.

M3

 Tid

� �

16 8 16 24248

24 timer24 timer
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Betjening af kontrolboks

Betjening af kontrolboksen sker fra forpladen der er forsynet med display, 4 tilstands-
taster, 4 piletaster og 5 lysdioder.

Tilstandstaster

Ved alarm:
Første tryk fjerner alarmlyden (høj hyletone).
Andet tryk fjerner alarmen og anlægget genstartes.

Ved varsling:
Konstant tryk viser grundbillede i linie 2.

Tasten anvendes til manuel lukning og åbning af ventil.
Første tryk lukker ventilen.
Andet tryk åbner ventilen.

Tasten anvendes til at åbne menu samt til at gemme ændringer og valg
i menuen.

Tasten anvendes til at koble sikring til og fra.
Første tryk kobler sikringen fra = ingen overvågning.
Andet tryk kobler sikringen til = overvågning.

 Kombinationstryk
Ved ændring af værdier i menusystemet kan default værdi genkaldes ved at trykke på
tasten Afstil. Default værdien kan gemmes ved samtidig tryk tasterne på Afstil og Menu.

Lyd x1

Alarm x2

Afstil

Luk
/

Åben

Ventil

Menu
/

Enter

Menu

Fra
/

Til

Sikring

Display

Piletaster Tilstandstaster

Lysdioder
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Piletaster

Tasten anvendes til at gå ind i et menupunkt og til at flytte curseren til
højre.

Tasten anvendes til at bakke ud af et menupunkt eller helt ud af
menuen og til at flytte curseren til venstre.

I menu
Tasten anvendes til at bevæge sig op i menu og til at ændre værdi.

I grundbillede
Tasten anvendes til at vælge nyt grundbillede.

I menu
Tasten anvendes til at bevæge sig ned i menu og til at ændre værdi.

I grundbillede
Tasten anvendes til at vælge nyt grundbillede.

Lysdioder
Vandmåler Blinker grønt ved vandforbrug. Et blink svarer til en impuls fra

vandmåleren.

Ventil Grønt lys = ventil åben
Grønt blink = Ventil åbner
Rødt lys = ventil lukket
Rødt blink = ventil lukker

Alarm Rødt lys = alarm
Rødt blink = alarm uden hyletone

Varsling Gult blink = varsling

Sikring Grønt lys = sikring tilkoblet
Rødt blink = sikring frakoblet
Gult blink = indkøring
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Valg af grundb illede
Kontrolboksen vil i normaltilstand vise et grundbillede i display.

Linie 1 viser nuværende, forbrugsfase samt skiftevis dato og tid.

Linie 2 er det muligt at vælge forskellig information ved at bruge pil op eller pil ned tasten.
Der kan vælges mellem følgede:

− Md. Flow m3/h  (Middelflow)
− Sp. Flow m3/h  (Spidsflow)
− Aftapning m3
− Døgnforbrug m3

Alarmtilstand
Når systemet er i alarmtilstand vil der være en høj hyletone, lysdioden Alarm vil lyse rødt
og display vil vise information om hvilken alarm der er aktiv.

Følgende alarmtyper kan forekomme:

− Spidsflow
− Middelflow
− Aftapning
− Døgnforbrug
− Sivning
− Stilstand
− Væskeføler
− Væskefølerfejl
− Ventilfejl
− Strømforsyning

OK H 22-01-2002

Aftapning m3 10,335

Linie 1

Linie 2

OK : Normaltilstand
Varsel :Varslingstilstand
Alarm : Alarmtilstand
Man.Afsp. : Ventil manuelt lukket
Ventilmotion : Ventiltest afvikles
Sikring FRA : Ingen sikring
Indkøring : Indkøring af alarmgrænser

H:  Højforbrugsfase
L:  Lavforbrugsfase

Skiftevis dato og tid

Alarm H 08:10:25

Døgnforbrug alarmAlarmtype
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Alarmhåndtering
Først afstilles hyletonen. Dette gælder for alle alarmtyper og gøres ved at trykke tasten
Afstil en gang. Hyletonen forsvinder og lysdioden Alarm vil blinke rødt.

Se i display hvilken alarm der er tale om og undersøg installationen. Når alarmen er
afhjulpet afstilles den ved at trykke på tasten Afstil.
Bemærk at der kan fremkomme flere alarmer på samme tid. Det vil altid være den yngste
alarm der fremstår i display. Er der flere alarmer samtidigt afstilles alle på en gang. Man
kan altid gå ind i loggen og se hvilke alarmer der har.

Varslingtilstand
Systemet kan give en varsel når vandforbruget har nået 90% af alarmgrænseværdien.
Når systemet er i varslingtilstand vil lysdioden Varsling blinke gult og display vil vise
information om hvilken varsling der er aktiv samt øjebliksforbrug for aktuelle varsling.

Følgende varslinger kan forekomme:

− Spidsflow
− Middelflow
− Aftapning
− Døgnforbrug
− Sivning
− Stilstand

I display vil en varsling altid overskrive det valgte grundbillede. Varslingsbilledet vil først
forsvinde når aktuelle varsling annulleres af systemet eller når en varsling bliver til en
alarm. Hvis man har ønske om kortvarigt at se sit normale grundbillede kan dette gøres
ved at holde tasten Afstil inde. Så længe tasten er aktiveret er det muligt at se
grundbilledet. Nåt tasten slippes fremkommer varslingsbilledet igen.

Varsel H 08:10:25

Aftapning m3 12,556Varsling
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Menusystemet
Menusystemet fremkommer ved at trykke på tasten Menu. Menusystemet er opdelt i 7
hovedpunkter der giver mulighed for tilpasning og programmering af systemet samt
mulighed for adgang til en log hvor forbrugsdata og alarmhændelser kan aflæses.

Virkemåde og opbygning er beskrevet i det efterfølgende.

Målinger
Her gives adgang til at se øjebliksværdier for det nuværende forbrug eller målte værdier
ved sidste indkøring.

Øjebliksværdier

Md.Flow m3/h:  Middelflow vist i m3 pr. time.

Sp.Flow m3/h:  Spidsflow vist i m3 pr. time.

Aftapning m3:  Aftapning vist i m3.

Døgnforbr. m3:  Døgnforbrug til nu vist i m3.

Total m3:  Forbrugstotal til nu vist i m3.

H:SpFw m3/h xx,xxx

H:MidFlw m3/h xx,xxx

H:MaxAftap m3 xx,xxx

L:SpFlw m3/h xx,xxx

L:MidFlw m3/h xx,xxx

L:MaxAftap m3 xx,xxx

Ro-per. sek xxx

Døgnforbr. m3 xx,xxx

Målinger

Md.Flow m3/h xx,xxx

Sp.Flow m3/h xx,xxx

Aftapning m3 xx,xxx

Døgnforbr. m3 xx,xxx

Total m3 xx,xxx

Øjebliksværdier

Indkøringsværdier

Brugertilpasning

Alarmfunktion

Log

Alarmgrænser

Målinger

Tidsindstilling

Indkøring
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Indkøringsværdier
H:SpFw m3/h: Højforbrugsfase, største spidsflow vist i m3 pr. time.

H:MidFlw m3/h:  Højforbrugsfase, største middelflow vist i m3 pr. time.

H:MaxAftap m3:  Højforbrugsfase, største aftapning vist i m3.

L:SpFlw m3/h:  Lavforbrugsfase, største spidsflow vist i m3 pr. time.

L:MidFlw m3/h:  Lavforbrugsfase, største middelflow vist i m3 pr. time

L:MaxAftap m3:  Lavforbrugsfase, største aftapning vist i m3.

Ro-per. sek:  Længste perioden vist i sekunder, hvor vandmåler har været i ro.

Døgnforbr. m3:  Største døgnforbrug vist i m3.

Alarmgrænser
Alle alarmgrænser kan stilles manuelt eller automatisk ved hjælp af indkøringsfunktionen
som beskrives senere. Det anbefales ved nyopstart eller ved store forbrugsændringer at
ændre alarmgrænser ved automatisk indkøring. Senere tilpasning og finjustering kan
gøres manuelt i denne menu.

L fase Middelflow
L:Md.Flow m3/h xx,xxx

Varighed sek xx,x

L fase Aftapning
L:Max.Aftap. m3 xx,xxx

NT måler sek xx,x

H fase Spidsflow
H:SpFlw m3/h xx,xxx

Varighed sek xx,x

Sivning
Sivningstol. imp x

Ro-per. sek xxx

Døgnforbrug Døgnforbr. m3 xx,xxx

Max stilstand Max stilstand m xxx

H fase Middelflow
H:MidFlow m3/h xx,xxx

Varighed sek xx,x

H fase Aftapning
H:Max.Aftap. m3 xx,xxx

NT måler sek xx,x

L fase Spidsflow
L:Sp.Flow m3/h xx,xxx

Varighed sek xx,x

Alarmgrænser
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Højforbrugsfase, spidsflow.

H:SpFlw m3/h:   Største tilladte spidsflow i m3 pr . time som må forekomme i den tid
der er indstillet i varighed sek.
Indstilling = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Varighed sek: Maksimale tidslængde et forbrug større eller lig den vandhastighed
angivet i Spidsflow må forekomme. Standardværdi er 10 sekunder.
Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er værdien
ikke passende til installationen skal den ændres før der foretages
indkøring.

Eksempel:
H:SpFlw m3/h 4,2
Varighed sek 10,0

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

10sekunder/liter67,11sekunder10
sekunder3600

liter4200 =×

Højforbrugsfase, Middelflow.

H:MidFlw m3/h: Største tilladte forbrug i m3 pr. time som må forekomme i den tid
der er indstillet i varighed sek.
Indstilling = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Varighed sek: Maksimale tidslængde et forbrug større eller lig den vandhastighed
angivet i Middelflow må forekomme. Standardværdi er 60 sekunder.
Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er værdien
ikke passende til installationen skal den ændres før der foretages
indkøring.

Eksempel:
H:MidFlw m3/h 2,8
Varighed sek 60

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

minut/liter67,46
minutter60

liter2800 =

H fase Spidsflow
H:SpFlw m3/h xx,xxx

Varighed sek xx,x

H fase Middelflow
H:MidFlow m3/h xx,xxx

Varighed sek xx
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Højforbrugsfase, Aftapning.

H:Max.Aftap. m3: Største tilladte aftapning i m3 som må forekomme.
Indstilling = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

NT måler sek: Tidslænge (nulstilletid) mellem to målerpulser.
Aftapningen nulstilles når tidslængden mellem to målerpulser er
større end værdien. Denne funktion vil ikke blive ændret under
indkøring. Er værdien ikke passende til installationen skal den
ændres før der foretages indkøring.

Lavforbrugsfase, spidsflow.

L:SpFlw m3/h:   Største tilladte spidsflow i m3 pr . time som må forekomme i den tid
der er indstillet i varighed sek.
Indstilling = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Varighed sek: Maksimale tidslængde et forbrug større eller lig den vandhastighed
angivet i Spidsflow må forekomme. Standardværdi er 10 sekunder.
Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er værdien
ikke passende til installationen skal den ændres før der foretages
indkøring.

Eksempel:
L:SpFlw m3/h 4,2
Varighed sek 10,0

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

10sekunder/liter67,11sekunder10
sekunder3600

liter4200 =×

H fase Aftapning
H:Max.Aftap. m3 xx,xxx

NT måler sek xx,x

L fase Spidsflow
L:Sp.Flow m3/h xx,xxx

Varighed sek xx,x
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Lavforbrugsfase, Middelflow.

L:MidFlw m3/h: Største tilladte forbrug i m3 pr. time som må forekomme i den tid
der er indstillet i varighed sek.
Indstilling = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Varighed sek: Maksimale tidslængde et forbrug større eller lig den vandhastighed
angivet i Middelflow må forekomme. Standardværdi er 60 sekunder.
Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er værdien
ikke passende til installationen skal den ændres før der foretages
indkøring.

Eksempel:
L:MidFlw m3/h 2,8
Varighed sek 60

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

minut/liter67,46
minutter60

liter2800 =

Lavforbrugsfase, Aftapning.

L:Max.Aftap. m3: Største tilladte aftapning i m3 som må forekomme.
Indstilling = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

NT måler sek: Tidslænge (nulstilletid) mellem to målerpulser.
Aftapningen nulstilles når tidslængden mellem to målerpulser er
større end værdien. Denne funktion vil ikke blive ændret under
indkøring. Er værdien ikke passende til installationen skal den
ændres før der foretages indkøring.

L fase Middelflow
L:Md.Flow m3/h xx,xxx

Varighed sek xx

L fase Aftapning
L:Max.Aftap. m3 xx,xxx

NT måler sek xx,x
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Sivning

Sivningstol. imp: Indstilling af det antal impulser fra måleren som kan tolereres i ro-
perioden for at undgå fejlalarmer ved varierende vandtryk.
Denne funktion vil ikke blive ændret under indkøring. Er indstillingen
ikke passende til installationen skal den ændres før der foretages
indkøring.

Ro-per. sek:  Ro-periodens længde i sekunder.
 Indstillingen = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Døgnforbrug

Døgnforbr. m3: Antal m3 der må bruges pr. døgn. Tidspunkt for døgnskift indstilles i
menuen Brugertilpasning – Døgnskifte.
 Indstillingen = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Max stilstand

Max stilstand: Maksimale tid, hvor der ikke kommer pulser fra vandmåleren.
Virker enten som sekunder (sek), minutter (min), timer (tim) eller
dage (dag) angivelse, som vælges under menupunktet "Tidsenhed".
Dette giver alarm ved afbrudt vandforsyning eller defekt måler.
Indstillingen = 0 bevirker at denne overvågning ikke er aktiv.

Tidsenhed: Tidsangivelse i  sekunder (sek), minutter (min), timer (tim) eller
dage (dag) for "Max. stilstand".

Sivning
Sivningstol. imp x

Ro-per. sek xxx

Døgnforbrug Døgnforbr. m3 xx,xxx

Max. stilstand
Max. stilstand xxx

Tidsenhed xxx
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Brugertilpasning

Display kontrast: Indstilling af kontrast på display. Kontrast er indstillet ved 20°C. Ved
varmere eller koldere omgivelsestemperatur kan det være
nødvendigt at justere kontrast igen.

Sikring fra: Indstilling af tidslænge hvor sikring ikke er aktiv. Anvendes når der
skal bruges mere vand end normalt, f.eks. ved højtryksrensning.
Ved tryk på tasten Sikring eller via eksternt siganl frakobles
sikringen i en tidslængde svarende til det indstillede.

Ventilmotion: Tidspunkt på dagen hvor afspærringsventilen motioneres, det vil
sige at afspærringsventilen lukkes og åbnes.
Dette forlænger afspærringsventilens levetid betydeligt og risiko for
manglende funktionsdygtighed på grund af kalkaflejring elimineres.
Ventiltest varer 2 minutter.

Døgnskifte: Tidspunkt hvor der skiftes til nyt døgn. Dette er kædet sammen med
døgnforbrug og sivning.

Brugertilpasning

Display kontrast xxx

Sikring fra xtxxm

Ventilmotion HH:MM

Døgnskifte HH:MM
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Log

Alarmer: Alle alarmer vil fremstå med dato, tid og alarmtype.
54 logninger hvorefter den ældste overskrives med ny.

Døgnforbrug: Døgnforbrug vil fremstå med dato og tid 31 dage tilbage.

Ro-periode: Ro-periodens længde pr. døgn vil fremstå med dato og tid 31 dage
tilbage.

Timeforbrug: Timeforbrug vil fremstå med dato og tid 7 dage tilbage.

Middelflow/time: Middelflow pr. time vil fremstå med dato og tid 7 dage tilbage.

Spidsflow/time: Spidsflow pr. time vil fremstå med dato og tid 7 dage tilbage.

Spidsflow/time
DD:MM:ÅÅ HH:MM

Sp.Flow/time m3/h xx,xxx

Middelflow/time
DD:MM:ÅÅ HH:MM

Md.Flow/time m3/h xx,xxx

Alarmer
DD:MM:ÅÅ HH:MM:SS

Alarmtype

Døgnforbrug
DD:MM:ÅÅ HH:MM

Døgnforbr. m3 xx,xxx

Ro-periode
DD:MM:ÅÅ HH:MM

Ro-periode sek. xxx

Timeforbrug
DD:MM:ÅÅ HH:MM

Timeforbr. m3 xx,xxx

Log
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Alarmfunktion

Ventilaktivering

Her vælges for hver alarmtype om afspærringsventilen skal lukke.
Til = afspærringsventil lukker.
Fra = afspærringsventil lukker ikke.

Alarmrelæ

Her vælges for hver alarmtype om alarmrelæ skal aktiveres ved alarm.
Til = alarmrelæ aktiveres.
Fra = alarmrelæ aktiveres ikke.

Ventilaktivering

Døgnforbrug Til/Fra

Sivning Til/Fra

Væskeføler Til/Fra

Alarmrelæ

Spidsflow Til/Fra

Middelflow Til/Fra

Aftapning Til/Fra

Døgnforbrug Til/Fra

Sivning Til/Fra

Væskeføler Til/Fra

Varsling (90%)

Spidsflow Til/Fra

Middelflow Til/Fra

Aftapning Til/Fra

Døgnforbrug Til/Fra

Sivning Til/Fra

Stilstand Til/Fra

Alarmfunktion

Ventilaktivering

Døgnforbrug Til/Fra

Sivning Til/Fra

Væskeføler Til/Fra

Alarmrelæ

Spidsflow Til/Fra

Middelflow Til/Fra

Aftapning Til/Fra

Døgnforbrug Til/Fra

Sivning Til/Fra

Væskeføler Til/Fra
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Varsling

Her til- eller fravælges varslinger.
Til = varsling aktiv.
Fra = ingen varsling.

En varsling vises med gult blink i dioden Varsling samt med varslingstekst i display.

Indkøring

Som en hjælp til indstilling af alarmgrænser kan systemet sættes til automatisk indkøring.
Efter færdig indkøring beregner og indstiller systemet automatisk alarmgrænserne og
starter herefter med at overvåge vandinstallationen.
Der er mulighed for at dele døgnet op i faser med to perioder med højforbrug og to
perioder med lavforbrug.

− Højforbrug anvendes når der tillades et højt vandforbrug som f.eks. ved fodring.

− Lavforbrug anvendes når der tillades et lavt vandforbrug som f.eks. om natten.

Automatisk indkøring startes på følgende måde:

Fase H1 start: Tidspunkt hvor første højforbrugsperiode starter.
Indstil tidspunkt med piletaster.

Fase H1 stop: Tidspunkt hvor første højforbrugsperiode stopper.
Indstil tidspunkt med piletaster.

Fase H2 start: Tidspunkt hvor anden højforbrugsperiode starter.
Indstil tidspunkt med piletaster.

Fase H2 stop: Tidspunkt hvor anden højforbrugsperiode stopper.
Indstil tidspunkt med piletaster.

Indkøring: Her stilles antal dage, timer og minutter indkøring skal vare.
Indstil varighed med piletaster.

Indkøring

Fase H1 start HH:MM

Fase H1 stop HH:MM

Fase H2 start HH:MM

Fase H2 stop HH:MM

Indkøring DD:HH:MM

Varsling (90%)

Spidsflow Til/Fra

Middelflow Til/Fra

Aftapning Til/Fra

Døgnforbrug Til/Fra

Sivning Til/Fra
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Ønsker man at slette en højforbrugsfase gøres dette ved at stille tidspunkt til mindre end
0 (herved vises --.--) og gemme ved at trykke på tasten Enter.

Bemærk at jo længere tid en indkøring varer hvor mere nøjagtig vil den blive.
Når indkøring er færdig og systemet beregner de nye alarmgrænser vil der blive tillagt en
procentdel ud fra indkøringslængden.
Indkøringslængde anbefales minimum til 5 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 Sikring vil blinke gult og i første linie i display vil stå
Indkøring.

Bemærk at systemet ikke kan give lækagealarm før indkøring er færdig.

Tidsindstilling

Det indbyggede ur kan indstilles og justeres på følgende måde:

Aut. sommertid: Her vælges om systemet skal benytte sommertid.
Til = Skift mellem sommer- og vintertid.
Fra = Ingen skift mellem sommer- og vintertid.

Klokkeslæt: Her stilles timer, minutter og sekunder.

Dato: Her stilles dato, måned og år.

Tidsindstilling

Aut. sommertid Til/Fra

Klokkeslæt HH:MM:SS

Dato DD:MM:ÅÅÅÅ



DanTaet a/s
System Stald
104101 Release 060217
Dok.nr. 404165
Revision 051004

Side 25 af 26

Appendix




