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System BL
DanTaet system BL er et læksikringssystem til lejligheder der overvåger indtaget af koldt
og varmt brugsvand og som giver alarm og afspærrer vandtilførslen såfremt det aktuelle
forbrug overskrider systemets fejlgrænser.

Systembeskrivelse
Systemet  overvåger konstant forbruget af koldt og varmt brugsvand  og giver alarm når
det samlede vandforbrug er unormalt stort og ved mindre, vedvarende sivninger af koldt
og/eller varmt brugsvand.

Systemet består af:
1 stk. BL kontrolboks
1 stk. ½” koldtvands flowmåler med impulsgiver
1 stk. ½” varmtvands flowmåler med impulsgiver
2 stk. ¾” Motorstyret kugleventil

Overvågning

Lækage
Systemet overvåger vandforbruget ved hjælp af impulser fra vandmålerne. Der alarmeres
og afspærres for vandtilførslen ved følgende drift fejl.

Max. alarm. Hvis der registreres en sammenhængende aftapning på
mere end 50 / 100 / 200 / 400 liter (stilbar) brugsvand, eller
10 / 20 / 40 / 80 liter (stilbar) gråtvand (System BLG/BLGX).

Sivningsalarm. Hvis der ikke registreres 30 / 60 minutter (stilbar) uden
vandforbrug (ro-periode) med ½ / 1 / 2  liter tolerance
(stilbar) inden for en 24 timers periode i koldt-, varmt- og
(BLG/BLGX) gråtvandsledning.  Alarmen gives kl. 10:00.

Væskeføler alarm (Tilvalg). Hvis en tilsluttet væskeføler er blevet våd.

Systemtest
Systemet foretager automatisk en selvtest af systemet. Der alarmeres og afspærres for
vandtilførslen ved følgende systemfejl.

Vandmåler fejl. Hvis der ikke registreres pulser fra vandmåleren i 3 døgn.

Ventil fejl. Hvis der kommer pulser fra vandmåleren når
afspærringsventil er lukket.

Væskeføler fejl. Hvis en tilsluttet væskeføler er defekt.

Der alarmeres ved følgende systemfejl.

Stømforsyningsfejl. Hvis en af de interne spændingsforsyninger bliver defekt.
Akustisk alarm;  fejlrelæ slipper, alarmrelæ kan slippe.

230Vac fejl. Hvis forsyningsspændingen forsvinder. Relæer slipper.
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Betjeningsvejledning.
Betjening af system BL sker fra frontpanelet som er forsynet med 6 tilstandslamper
(lysdioder) og 4 taster. Derforuden findes en lydgiver som afgiver et bip ved tastetryk og
hyletone ved alarm. Funktionen af disse er som følger:

Tast ”Afstil” Anvendes til at afstille alarmer på anlægget.
1. tryk fjerner hyletone ved alarm og 2. tryk nulstiller alarmen
og bringer anlægget tilbage til normal drift

Tast ”Ventil” Anvendes til at tvangsstyre ventilen under drift. Tryk på
denne tast får ventilen til at skifte position fra åben til lukket
og omvendt.

Tast ”Frit” Anvendes til at aktivere/deaktivere fri aftapning (undertrykke
overvågning) i en periode fra en til otte timer (stilbart).
Lysdiode ”Vandforbrug” lyser gult når fri aftapning er valgt.
Se også afsnit ”Kontrol og indstilling af ’Frit’ tid”

Tast ”Ferie” Anvendes til at aktivere/deaktivere feriefunktion. Lysdiode
”Vandforbrug” blinker gult når feriefunktion er valgt.

Lysdiode Drift Viser anlæggets tilstand.

Lysdiode Vandmåler Blinker grønt/rødt/gult hver gang koldt/varmt/gråtvands-
måleren afgiver en impuls. Indikerer kanal ved sivnings- og
målerfejl (grøn=KV, rød=VV, gul=GV).

Lysdiode Ventil Viser den aktuelle position for ventilen:
Grønt lys = Helt åben.
Grønt blink = Åbner.
Rødt lys = Helt lukket.
Rødt blink = Lukker.

Lysdiode Max. alarm Lyser rødt hvis grænsen for max aftapningsmængde er
overskredet.

Lysdiode Sivningsalarm Viser hvis en måler ikke har stået stille i 30/60minutter inden
for 24 timer.

Lysdiode Vandforbrug Viser hvilken overvågningsform der er aktiv.
Gult lys = Fri aftapning.
Gult blink = Ferie.
Rødt lys = Tilsynsalarm (se Specialfunktioner)
Slukket = Normal overvågning
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Funktionsbeskrivelse / Driftformer
Under drift vil systemet kunne befinde sig i 4 forskellige tilstande (driftformer)
•  Normal drift
•  Fri aftapning
•  Ferie
•  Alarmtilstand

Normal drift
Når et fabriksnyt anlægg tilsluttes 230 Vac, vil dette starte i tilstanden ”Normal drift”.
Dette kan ses ved at lysdioderne ”Drift” og ”Ventil” lyser konstant grønt. Hvis der er
forbrug af vand, kommer der også blink i lysdioden ”Vandmåler”. Alle øvrige lysdioder er
slukkede.
Bemærk dog at hvis strømmen til anlægget er blevet afbrudt medens dette var i
alarmtilstand vil dette atter starte i alarmtilstand.
I normal drift er der følgende overvågningsfunktioner og indstillingsmuligheder:

Fri aftapning
Skal der i en periode bruges meget vand, f.eks. ved dialysebehandling, kan
aftapningsovervågningen udkobles midlertidigt ved tryk på tasten ”Frit”. Fri aftapning
tillader frit vandforbrug i fra 1 til 8 timer (stilbart) hvorefter anlægget selv skifter tilbage til
normal drift, med fuld overvågning. Se også afsnit ”Kontrol og indstilling af ’Frit’ tid”.
Lysdioden ”Vandforbrug” lyser gult når fri aftapning er aktiveret.

Ferie til stand
Skal man rejse eller er væk i længere tid skal systemet bringes i ferie tilstand. Dette
bevirker at den største aftapningsstørrelse kun må være 20 hhv.10 liter vand i brugs-
vands- hhv. gråtvandskanalen. Desuden frakobles den interne test af vandmåleren, så
der ikke gives alarm når måleren ikke har registreret forbrug i 3 døgn, ligesom
tilsynsalarmer blokeres (se specialfunktioner).
Ferie tilstand kobles til og fra ved tasten ”Ferie” eller via et signal fra tyverialarm eller
dørkontakt.  Lysdioden ”Vandforbrug” blinker gult når ”Ferie” er aktiveret.

Max. alarm.
Der må ikke foretages en sammenhængende brugsvandsaftapning større end 100 liter
(standard indstilling). Overskrides dette gives alarm og installationen afspærres.
Systemet kan indstilles til følgende aftapningsstørrelser: 50, 100, 200, 400 liter.

Sivningsalarm.
Der skal i hver gren inden for 24 timer være en sammenhængende periode på 30
minutter hvor der max. aftappes ½ liter (Standard indstilling).  Er dette ikke muligt gives
alarm og installationen afspærres. Sivningsalarm styres af et internt ur og eventuelle
alarmer vil komme kl. 10.00.
Følgende indstillinger er mulige: 30 eller 60 minutters sammenhængende periode med
forbrug på højest ½, 1 eller 2 liter.
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Normaltil stand

I normaltilstand kan afspærringsventiler betjenes manuelt med ’Ventil’ tasten.
Herved kan ventilindikatoren antage andet udseende end vist overfor som tidligere
beskrevet.

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Alm. overvågning.
’Vandmåler’ vil blinke
grønt, rødt og gult
ved forbrug af hhv.
koldt, varmt og gråt
vand (sidste kun ved
typerne BLG og
BLGX).

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Vandforbrug frit.
I en forvalgt tid er
aftapningsovervåg-
ningen slået fra,
hvilket indikeres med
fast gult lys i lysdio-
den ’Vandforbrug’.

Ferietilstand.
Grænsen for tilladt
aftapning er sænket.
Målerfejl- og tilsyns-
alarmer gives ikke i
ferietilstand, som in-
dikeres med gult
blink i ’Vandforbrug’.
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Alarmtilstand

Der skelnes mellem lækfejl (abnormt forbrug) og systemfejl (komponentsvigt).
’Drift’ lampen forbliver grøn ved lækfejl, mens den skifter til rød farve ved systemfejl, der
kræver service. Alle alarmer meldes hørbart ved en hyletone og en synlig indikation på
forpladen. lækfejl og systemfejl meldes endvidere på hver sit signalrelæ.

Vandforsyningen afspærres ved lækfejl, og ved visse systemfejl, og kan afspærres ved
melding fra en tilsluttet væskeføler. Herved beskyttes lejligheden, inventaret og
ejendommen imod større vandskade.

Lækalarmer m.v.

Max. alarm.
En aftapnings størrelse har overskredet den tilladte mængde. Hyletone og rødt lys i
lysdioden ”Max. Alarm”.

�    Drift

�    Vandmåler

	
   Ventil

�    Max. Alarm


    Sivningsalarm



    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm


    Sivningsalarm



    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�    Ventil

	
  Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Aftapningsalarm for
brugsvand. Ventiler
er under lukning,
hvilket ses af den
blinkende ventil-
indikator.

Aftapningsalarm for
brugsvand. Ventiler
er nu fuldt lukket,
hvilket vises ved fast
rødt lys i ventil-
indikator.

Aftapningsalarm for
brugsvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.
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�    Drift

    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

    Vandmåler

�    Ventil

�
  Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Aftapningsalarm for
gråtvand. Gråtvands-
ventil er under
lukning, hvilket ses
af den blinkende
ventilindikator.

Aftapningsalarm for
gråtvand. Gråtvands-
ventil er nu fuldt
lukket, hvilket vises
ved fast rødt lys i
ventilindikator.

Aftapningsalarm for
gråtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.NB! Gråtvands aftapningsalarm gives kun

         af typerne BLG og BLGX



DanTaet a/s
Brugermanual System BL / BLG / BLGX
107102 Func.Spec. 071025
Dok.nr. 407112
Revision 071101

Side 10 af 32

Sivnings alarm.

Anlægget har i en gren registreret en periode, uden pause i vandforbruget.
Hyletone og rødt lys i lysdioden ” Sivnings alarm”, kanalindikation i ’Vandmåler’.

Ved sivningsalarm kontrolleres installationen for løbende cisterner, åbne eller utætte
vandhaner og egentlig lækage.

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�   Ventil

�
   Max. Alarm

�
  Sivningsalarm

�
   Vandforbrug

Sivningsalarm for
koldtvand. Ventiler er
under lukning, hvilket
ses af den blinkende
ventilindikator.

Sivningsalarm for
koldtvand. Ventiler er
nu fuldt lukket, hvilket
vises ved fast rødt lys
i ventilindikator.

Sivningsalarm for
koldtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.



DanTaet a/s
Brugermanual System BL / BLG / BLGX
107102 Func.Spec. 071025
Dok.nr. 407112
Revision 071101

Side 11 af 32

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�    Ventil

�
   Max. Alarm

�
  Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Sivningsalarm for
varmtvand. Ventiler
er under lukning,
hvilket ses af den
blinkende
ventilindikator.

Sivningsalarm for
varmtvand. Ventiler
er nu fuldt lukket,
hvilket vises ved fast
rødt lys i
ventilindikator.

Sivningsalarm for
varmtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�    Ventil

�
   Max. Alarm

�
  Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Sivningsalarm for
gråtvand. Ventil er
under lukning, hvilket
ses af den blinkende
ventilindikator.

Sivningsalarm for
gråtvand. Ventil er nu
fuldt lukket, hvilket
vises ved fast rødt lys
i ventilindikator.

Sivningsalarm for
gråtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarm-
indikator blinker rødt.

NB! Gråtvands sivningsalarm gives kun
        af typerne BLG og BLGX
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Væskeføler alarm (til valg).
En tilsluttet væskeføler er blevet våd.
Hyletone og gult lys i lysdioderne ”Max. alarm” og ”Sivningsalarm”.
Ventillukning for ”Væskeføler alarm” er valgfri. I eksemplet nedenfor er ventilafspærring
ved væskeføler alarm tilvalgt.

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�     Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�    Ventil

�
  Max. Alarm

�
   Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

Væskeføleralarm.
Ventiler er under
lukning, hvilket ses
af den blinkende
ventilindikator.

Væskeføleralarm.
Ventiler er nu fuldt
lukket, hvilket vises
ved fast rødt lys i
ventilindikator.

Væskeføleralarm.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarmindika-
torer blinker gult.
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Tilsynsalarm
Anlægget har i et (stilbart) tidsrum ikke registreret forbrug i nogen gren. Hyletone og rødt
lys i lysdioden ’Vandforbrug’. Ventiler forbliver åbne.

Tilsynsalarm kan anvendes i plejehjem og ældreboliger til at varsko personale, idet
inaktivitet i vandforbruget benyttes som indikator for tilsynsbehov.

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

�
    Vandforbrug

�    Drift

�    Vandmåler

�
   Ventil

�    Max. Alarm

�    Sivningsalarm

 
    Vandforbrug

Tilsynsalarm.
Ventiler forbliver
åbne, hvilket ses af
den fast grønne
ventilindikator.

Tilsynsalarm.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter alarmindi-
kator blinker rødt.
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Systemalarmer

Der er 4 muligheder for systemfejl. Fælles for disse alarmer er at lysdioden ”Drift” skifter
til rødt lys.

Måler fejl.
En måler har ikke afgivet pulser til kontrolboksen de seneste 3 døgn.
Hyletone og kanalvisning i lysdioden ”Vandmåler”, afspærringsventilen lukkes således
installationen sikres mod lækage ved målerfejl.

Målerfejl kan optræde dersom man glemmer at vælge ferietilstand forinden et fravær
længere end en weekend. Ved målerfejl bør man efter alarmafstilling frembringe et
forbrug i den indikerede gren og konstatere at den tilhørende måler giver signal
(indikatoren ’Vandmåler’ blinker i samme farve som vistes ved fejlmeldingen).
Såfremt dette ikke er tilfældet er service påkrævet.

!    Drift

"    Vandmåler

#
   Ventil

$    Max. Alarm

$    Sivningsalarm

$
    Vandforbrug

!    Drift

"    Vandmåler

!     Ventil

$    Max. Alarm

$    Sivningsalarm

$
    Vandforbrug

#
   Drift

"    Vandmåler

!    Ventil

$
    Max. Alarm

$     Sivningsalarm

$
     Vandforbrug

Målerfejl alarm for
koldtvand. Ventiler er
under lukning, hvilket
ses af den blinkende
ventilindikator.

Målerfejl alarm for
koldtvand. Ventiler er
nu fuldt lukket, hvilket
vises ved fast rødt lys
i ventilindikator.

Målerfejl alarm for
koldtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter driftindika-
tor blinker rødt.
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%    Drift

&    Vandmåler

'
   Ventil

(    Max. Alarm

(    Sivningsalarm

(
    Vandforbrug

%    Drift

&    Vandmåler

%     Ventil

(    Max. Alarm

(    Sivningsalarm

(
    Vandforbrug

'
   Drift

&    Vandmåler

%    Ventil

(    Max. Alarm

(    Sivningsalarm

(
    Vandforbrug

Målerfejl alarm for
varmtvand. Ventiler
er under lukning,
hvilket ses af den
blinkende
ventilindikator.

Målerfejl alarm for
varmtvand. Ventiler
er nu fuldt lukket,
hvilket vises ved fast
rødt lys i
ventilindikator.

Målerfejl alarm for
varmtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter driftindika-
tor blinker rødt.

%    Drift

&    Vandmåler

'
   Ventil

(    Max. Alarm

(    Sivningsalarm

(
    Vandforbrug

%    Drift

&    Vandmåler

%     Ventil

(    Max. Alarm

(    Sivningsalarm

(
    Vandforbrug

'
   Drift

&    Vandmåler

%    Ventil

(
   Max. Alarm

(    Sivningsalarm

(
    Vandforbrug

Målerfejl alarm for
gråtvand. Ventil er
under lukning, hvilket
ses af den blinkende
ventilindikator.

Målerfejl alarm for
gråtvand. Ventil er nu
fuldt lukket, hvilket
vises ved fast rødt lys
i ventilindikator.

Målerfejl alarm for
gråtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter driftindika-
tor blinker rødt.

NB! Gråtvand målerfejl alarm gives
        kun af typerne BLG og BLGX
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Ventil fejl.
Ventilen kan ikke lukke tæt. Der er registreret vandforbrug med lukket ventil.
Hyletone og kanalvisning i lysdioden ”Ventil” og afspærringsventilen lukkes.

Ved gentagen ventilfejl er service påkrævet.

)    Drift

*    Vandmåler

)
  Ventil

+    Max. Alarm

+    Sivningsalarm

+
    Vandforbrug

,
   Drift

*    Vandmåler

)     Ventil

+
   Max. Alarm

+    Sivningsalarm

+
    Vandforbrug

Ventilfejl alarm for
koldtvand. Ventiler
lukkes.

Ventilfejl alarm for
koldtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter driftindika-
tor blinker rødt.
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-    Drift

.    Vandmåler

-    Ventil

/    Max. Alarm

/    Sivningsalarm

/
    Vandforbrug

0
   Drift

.    Vandmåler

-     Ventil

/
   Max. Alarm

/    Sivningsalarm

/
    Vandforbrug

Ventilfejl alarm for
gråtvand. Ventiler
lukkes.
NB! Gives kun
        af typerne
        BLG og BLGX.

Ventilfejl alarm for
gråtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter driftindika-
tor blinker rødt.

-    Drift

.    Vandmåler

-    Ventil

/    Max. Alarm

/    Sivningsalarm

/
    Vandforbrug

0
   Drift

.    Vandmåler

-    Ventil

/
   Max. Alarm

/    Sivningsalarm

/
    Vandforbrug

Ventilfejl alarm for
varmtvand. Ventiler
lukkes.

Ventilfejl alarm for
varmtvand. Den
hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter driftindika-
tor blinker rødt.
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Væskeføler fejl (til valg).
En tilsluttet væskeføler er blevet defekt.
Hyletone og gult lys i lysdioderne ”Max. alarm”, og ”Sivningsalarm” og
afspærringsventilen lukkes.  Det er muligt at frakoble ventillukning for ”Væskeføler fejl”.
Ventillukning for ”Væskefølerfejl alarm” er valgfri. I eksemplet nedenfor er
ventilafspærring ved væskefølerfejl alarm tilvalgt.

Væskeføler er blevet defekt og skal udskiftes. Kontakt Deres installatør for levering
af ny væskeføler. I mellemtiden kan systemet idriftsættes uden væskeføler ved at
fjerne jumper F4 (se afsnit om jumperindstillinger), eller ved at isætte en dummy på
væskefølerens plads i terminalrækken (se tegning elektrisk tilslutning).

1    Drift

2    Vandmåler

3
   Ventil

1    Max. Alarm

1    Sivningsalarm

4
    Vandforbrug

1    Drift

2    Vandmåler

1     Ventil

1    Max. Alarm

1    Sivningsalarm

4
    Vandforbrug

3
   Drift

2    Vandmåler

1   Ventil

1
   Max. Alarm

1    Sivningsalarm

4
    Vandforbrug

Væskefølerfejl alarm.
Ventiler er under
lukning, hvilket ses
af den blinkende
ventilindikator.

Væskefølerfejl alarm.
Ventiler er nu fuldt
lukket, hvilket vises
ved fast rødt lys i
ventilindikator.

Væskefølerfejl alarm.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter driftindika-
tor blinker rødt.
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Strømforsyningsfejl.
En af de interne spændingsforsyninger er blevet defekt.
Hyletone og rødt lys i lysdioden ”Drift”.

System BLG og BLGX
DanTaet system BLG/BLGX er et læksikringssystem til lejligheder der overvåger indtaget
af koldt og varmt brugsvand samt gråtvand, og som giver alarm og afspærrer den
relevante vandtilførsel såfremt det aktuelle forbrug overskrider systemets fejlgrænser.

Systembeskrivelse
Systemet  overvåger konstant forbruget af koldt og varmt brugsvand samt gråtvand og
giver alarm når det samlede vandforbrug er unormalt stort og ved mindre, vedvarende
sivninger af koldt og/eller varmt brugsvand eller gråtvand.

Systemet består af:
1 stk. BL kontrolboks
1 stk. ½” koldtvands flowmåler med impulsgiver
1 stk. ½” varmtvands flowmåler med impulsgiver
1 stk. ½” (BLG) el. ¾” (BLGX) gråtvands flowmåler med impulsgiver
3 stk. ¾” Motorstyret kugleventil

5    Drift

6    Vandmåler

7     Ventil

7    Max. Alarm

7    Sivningsalarm

7
    Vandforbrug

8
  Drift

6    Vandmåler

7    Ventil

7    Max. Alarm

7    Sivningsalarm

7
    Vandforbrug

Strømforsyningsfejl
alarm.

Strømforsyningsfejl
alarm. Den hørbare
alarm er bragt til
ophør ved eet tryk på
’Afstil (x1)’,hvorefter
driftindikator blinker
rødt.
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Ekstern styring af system
Systemet omfatter to styreindgange, der hver kan konfigureres til en af to funktioner:

Indgang 1:

Alarm afstilli ng/system genstart
Denne funktion er valgt dersom jumper F1 er tilstede. I alarmtilstand vil systemet
reagere på overgangen passiv->aktiv på denne indgang ved at kvittere for alle alarmer.

Fri Aftapning
Denne funktion er valgt dersom jumper F1 er fraværende. Systemet vil reagere på
overgangen passiv->aktiv på denne indgang ved at skifte til/fra Fri Aftapning tilstand.

Indgang 2:

Ferietil stand
Denne funktion er valgt dersom jumper F2 er tilstede. Systemet vil reagere på aktivering
af denne indgang ved at overgå til ferietilstand, og forblive deri sålænge signalet er
påtrykt. Dette nedsætter risikoen for vandskade betydeligt da ferietilstand kun tillader en
aftapningsstørrelse på 20 liter vand før systemet går i alarmtilstand.

Lukning af afspærr ingsventil
Denne funktion er valgt dersom jumper F2 er fraværende. Systemet vil reagere på
aktivering af denne indgang ved at lukke afspærringsventilerne, og holde dem lukket
sålænge signalet er påtrykt. Herved kan et eksternt signal, f. eks. fra en dørkontakt eller
et tyverialarmsystem afspærre vandtilførslen. Lukningen kan ske straks eller med en
forsinkelse på to timer således vaskemaskine eller opvaskemaskine kan køre til ende.
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Indstill ing af overvågnings parametre
System BL er indstillet fra fabrikken med standardindstillinger, men kan tilpasses den
aktuelle installation ved at flytte jumpere som er monteret i kontrolboksens låg.
En jumper er en lille sort plastikclips med indbygget metalskinne som danner forbindelse
mellem to metalstifter på printet når den sættes ned over disse. For at kunne flytte en
jumper kan det være en hjælp at bruge en lille pincet eller spidstang.

Inden jumpere flyttes skal forsyningsspændingen til kontrolboksen afbrydes.

Flere steder er beskrevet at kun en jumper må isættes. Placeres for mange jumpere eller
placeres jumper forkert vil systemet melde fejl ved at afgive en række bip og på forplade
vise med blink hvilken jumperrække der er forkert. For eksempel blink i 4. lysdiode fra
oven viser at der er fejl i jumperrække D.

Jumper forstørret.
Set forfra og fra siden.
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Indstillinger ændres på følgende måde:

Jumper række A: Brugsvands monitor
Pos 1: Ro-periode længde (sivningsalarm)

Ingen jumper = 30 min.
Jumper = 60 min.

Pos 2: Max aftapning = 50 liter.
Pos 3: Max aftapning = 100 liter.
Pos 4: Max aftapning = 200 liter.
Pos 5: Max aftapning = 400 liter.
Pos 6: Ro-periode tolerance = 2 imp. (½ liter)
Pos 7: Ro periode tolerance = 4 imp.  (1 liter)
Pos 8: Ro periode tolerance = 8 imp.  (2 liter)

Jumper række B: Gråtvands monitor
Pos 1: Ro-periode længde (sivningsalarm)

Ingen jumper = 30 min.
Jumper = 60 min.

Pos 2:  Max aftapning = 10 liter.
Pos 3:  Max aftapning = 20 liter.
Pos 4:  Max aftapning = 40 liter.
Pos 5:  Max aftapning = 80 liter.
Pos 6:  Ro-periode tolerance = 2 imp. (½ liter)
Pos 7:  Ro-periode tolerance = 4 imp. (1 liter)
Pos 8:  Ro-periode tolerance = 8 imp. (2 liter)

Jumper række C: Impulsudgange og koldtvandsmåler
Pos 1:  Impulsudgangs disposition
             Ingen jumper = Koldtvand, Varmtvand, Gråtvand
             Jumper          = Brugsvand, Afløbsvand, Gråtvand
Pos 2:  Benyttes ikke
Pos 3:  Benyttes ikke
Pos 4:  KV Måler impulsforhold 1 imp/liter
Pos 5:  KV Måler impulsforhold 2 imp/liter
Pos 6:  KV Måler impulsforhold 4 imp/liter
Pos 7:  Impulsforhold multiplier *10
Pos 8:  Impulsforhold multiplier *100

NB: Højst een jumper må
       befinde sig i pos. 2-5.
       Hvis ingen jumper er
       grænse sat i monitor.

NB! Højst een jumper må
       befinde sig i pos. 6-8.
       Hvis ingen jumper er
       grænse sat i monitor.

(Kun typerne BLG og BLGX)

NB: Højst een jumper må
       befinde sig i pos. 2-5.
       Hvis ingen jumper er
       grænse sat i monitor.

NB! Højst een jumper må
       befinde sig i pos. 6-8.
       Hvis ingen jumper er
       grænse sat i monitor.

NB: Højst een jumper må
       befinde sig i pos. 4-6.
       Hvis ingen jumper er
       forhold sat i monitor.

Ingen jumper: multiplier *1
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Jumper række D: Debug modus og varmtvandsmåler
Pos 1:   Debug (komm.) modus
             Ingen jumper = normal debugger funktion
             Jumper          = tavs hvis ikke adresseret
Pos 2:  Benyttes ikke
Pos 3:  Benyttes ikke
Pos 4:  VV Måler impulsforhold 1 imp/liter
Pos 5:  VV Måler impulsforhold 2 imp/liter
Pos 6:  VV Måler impulsforhold 4 imp/liter
Pos 7:  Impulsforhold multiplier *10
Pos 8:  Impulsforhold multiplier *100

Jumper række E: Tilsynsalarm og g råtvandmåler
Pos 1:  Tilsynsalarm efter 12 timers ro
Pos 2:  Tilsynsalarm efter 18 timers ro
Pos 3:  Tilsynsalarm efter 24 timers ro
Pos 4:  GV Måler impulsforhold 1 imp/liter
Pos 5:  GV Måler impulsforhold 2 imp/liter
Pos 6:  GV Måler impulsforhold 4 imp/liter
Pos 7:  Impulsforhold multiplier *10
Pos 8:  Impulsforhold multiplier *100

Jumper række F: Digitale indgange og væskeføler
Pos 1:  Konfig digital indgang 1
             Ingen jumper = Fri Aftapning
             Jumper          = Alarm kvittering
Pos 2:  Konfig digital indgang 2
             Ingen jumper = Afspærring
             Jumper          = Ferieforvalg
Pos 3:  Funktion afspærringsindgang
             Ingen jumper = Øjeblikkelig
             Jumper          = 2 timers forsinkelse
Pos 4:  Konfig væskeføler/ILS-C
             Ingen jumper = Væskeføler ikke installeret
             Jumper          = Væskeføler installeret
Pos 5:  Benyttes ikke
Pos 6:  Benyttes ikke
Pos 7:  Brugsvandsventiler respons på våd væskeføler
             Ingen jumper = ventiler lukkes ikke
             Jumper          = ventiler lukkes
Pos 8:  Gråtvandsventil respons på våd væskeføler
             Ingen jumper = ventil lukkes ikke
             Jumper          = ventil lukkes

Ingen jumper: multiplier *1

Ingen jumper: multiplier *1

NB: Højst een jumper må
       befinde sig i pos. 4-6.
       Hvis ingen jumper er
       forhold sat i monitor.

NB! Højst een jumper i pos. 1-3.
       Ingen jumper: ingen alarm.

(Kun typerne BLG og BLGX)

NB: Højst een jumper må
       befinde sig i pos. 4-6.
       Hvis ingen jumper er
       forhold sat i monitor.

(Kun typerne BLG og BLGX)
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Væskeføler interface ILS-C.

Systemtet kan udbygges med et ILS-C modul. Der kan tilkobles op til 2 væskefølere til
modulet. Der måles kontinuerligt for:

1:  Tør tilstand OK
2:  Våd tilstand Alarm: "Væskeføler våd"
3:  Afbrudt føler Alarm: "Væskeføler defekt"
4:  Kortsluttet føler Alarm: "Væskeføler defekt"

Antal tilkoblede følere vælges på J4 på følgende måde (øverst på print, tæt ved
kølepladen) med en JUMPER:

J4: 1-2   2 væskefølere tilkoblet.           
J4

J4: 2-3   1 væskeføler tilkoblet.

       føler 1         føler 2

En væskeføler tilkobles gennem en ledning med 2 ledere og en skærm (ialt 3
forbindelser). Disse tilkobles på følgende måde:

SKÆRM    BRUN-ledning (+24V)

HVID-ledning (føler)

Bemærk:

1: Når der kun er tilkoblet én føler, skal " føler 1" benyttes .

2: For 2 væskefølere gælder: Vær opmærksom på, at systemet ikke kan skelne
mellem hvilken føler der melder alarm. Systemet opfatter det som en "fælles
føler" med "fælles alarm melding".
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Kontrol og indstill ing af ur
System BL er forsynet med et ur som skal styre afviklingen af sivningsalarmen og
ventiltæthedskontroller. Skift mellem sommer og vintertid sker automatisk. Uret er
forbundet med en mindre unøjagtighed. Det er derfor muligt både at kontrollere og stille
uret på følgende måde.

Kontrol af ur
1. Tasten ”Afstil” holdes nede i 5 sekunder indtil 5 korte bip fremkommer.
2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne
3. Der fremkommer nu et bip for hver time uret viser (tæl..).
4. Herefter bliver alle lysdioder røde.
5. Der fremkommer nu et bip for hvert minut uret viser (tæl..).
6. Systemet overgår nu til normal overvågning.

Eksempel:
Grønne lysdioder og ni korte bip (ni timer)
Røde lysdioder og 15 korte bip (15 minutter)
Klokken er 9:15

Indstilli ng af ur
1. Tasten ”Afstil” holdes nede i 5 sekunder indtil 5 korte bip fremkommer.
2. Slip tasten, og hold den atter nedtrykket i 5 sekunder mens der bippes.
3. Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af ur skal påbegyndes inden for 6 sekunder.

(Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund).
4. Først indstilles timer. Tryk på tasten ”Afstil” en gang for hver time uret skal stilles til.
5. Lad løbelyset køre i bund (6 sek).
6. Øverste lysdiode bliver nu rød og indstilling af minutter skal påbegyndes inden for 6

sekunder. (Det røde lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund).
7. Nu indstilles minutter. Tryk på tasten ”Afstil” en gang for hvert minut uret skal stilles til.
8. Lad løbelyset køre i bund (6 sek), hvorefter den indstillede tid gemmes.
9. Systemet overgår nu til normal overvågning.
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Kontrol og indstill ing af ’Frit’ tid
Tiden, hvori overvågning er udkoblet efter aktivering af ’Frit’ tasten er fabriksindstillet til 1
time, men kan stilles i intervallet 1 til 8 timer fra forpladen.

Kontrol af ’Frit’ tid
1. Tasten ”Frit” holdes nede i 5 sekunder indtil 5 korte bip fremkommer.
2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne
3. Der fremkommer nu et bip for hver time overvågningen udkobles (tæl..).
4. Systemet overgår nu til normal overvågning.

Eksempel:
Grønne lysdioder og 3 korte bip (tre timer)
Overvågning udkobles i tre timer ved aktivering af ’Frit’.

Indstilli ng af ’Frit’ tid
1. Tasten ”Frit” holdes nede i 5 sekunder indtil 5 korte bip fremkommer.
2. Slip tasten, og hold den atter nedtrykket i 5 sekunder mens der bippes.
3. Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af udkoblingstid skal påbegyndes inden for

6 sekunder. (Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund).
4. Tryk på tasten ”Frit” en gang for hver time overvågning skal udkobles.
5. Lad løbelyset køre i bund (6 sek).
6. Systemet overgår nu til normal overvågning.
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Funktionsafprøvning
For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at lave en
funktionsafprøvning mindst 1 gang årligt.

Funktionsafprøvning lækagealarm
Funktionsafprøvning udføres på følgende måde:

1. Tasten ”Ferie” aktiveres, hvorved lysdioden ”vandforbrug” blinker gult.

2. Åbn nu for en vandhane, og tap ca. 20 liter vand af installationen.

3. Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand, og afspærre installationen.

4. Kontroller nu at afspærringsventilen lukker tæt. (Vandet skal holde op med at løbe)

5. Er dette i orden, afstilles alarmen, og tasten ”Ferie” trykkes igen, hvorved lysdioden
”Vandforbrug” skal slukke.

6. Vandet skal nu begynde at løbe igen og kontrolboksen skal overgå til normal
overvågningstilstand.

7. Luk for vandhanen og afprøvningen er slut.

Funktionsafprøvning væskeføler (til valg)
Funktionsafprøvning udføres på følgende måde:

1. Undersøg på jumperindstilling i låg hvordan væskeføler er konfigureret ( se manual
under væskefølerkonfiguration).

2. Væskeføler gøres ”våd” ved hjælp af en fugtig klud.

3. Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand (efter 10 sekunder) og aktivere
afspærringsventil ud fra den valgte konfiguration.

4. Er dette i orden aftørres væskeføleren, og kontrolboksen skal automatisk afstille
alarmen og overgå til normal overvågningstilstand.
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Installationsvejledning til installatøren

VVS installation system BL
Målere og ventiler indbygges i rørinstallationen som vist på illustration.
Vær opmærksom på at ventil og især måler er følsom overfor snavs i installationen.
Montering af filter umiddelbart før måler og ventil forlænger levetiden betydeligt og bør
altid foretages. Tilstoppet og defekt måler eller ventil på grund af snavs og skidt fra
rørinstallationen godtages ikke som reklamation.

Måler
Vingehjulsmåler med impulsgiver. Kan monteres vandret og lodret i installationen.

Afspærr ingsventil
Motorstyret kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. 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.

                                                                                                           KV ind

                                                                                                            VV ind

Brugsvandsinstallation.

Symbolforklaring:

K Koldtvandsmåler Motorstyret kugleventil

Nøgleafbryder 230Vac V Varmtvandsmåler

K

BL
boks

230Vac

V
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VVS installation system BLG og BLGX
Disse systemer omfatter tillige en måler og ventil til indbygning i gråtvandsinstallationen.
NB! Gråtvand skal være filtreret således partikler større end 100 9 : ; < < = > ? @ = > ; A B = C D
Montering af filter umiddelbart før måler og ventil forlænger levetiden betydeligt og bør
altid foretages. Tilstoppet og defekt måler eller ventil på grund af snavs og skidt fra
rørinstallationen godtages ikke som reklamation.

Måler
Vingehjulsmåler med impulsgiver. Kan monteres vandret og lodret i installationen.
System BLG anvender ½” måler; system BLGX har ¾” måler.

Afspærr ingsventil
Motorstyret kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. 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.

                                                                                                                                      KV ind

                                                                                                                                       VV ind

                                                                                                                                        GV ind

                                                       Brugsvandsinstallation
Symbolforklaring:

K Koldtvandsmåler

Motorstyret kugleventil

Nøgleafbryder 230Vac

V Varmtvandsmåler

G Gråtvandsmåler

K

BLG(X)
boks

230Vac

V

G
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Stikplacering

System BL

System BLG / BLGX

Stikplacering
A: 230Vac
B: Væskeføler PG9
C: Alarmrelæ PG9
D: Alarmrelæ/styresignal PG9
E: Gråtvand måler
F: Koldtvand ventil
G: Varmtvand ventil
H: Gråtvand ventil
 I: Koldtvand måler
J: Varmtvand måler

A B C D E

F G H I J

Stikplacering
A: 230Vac
B: Væskeføler PG9
C: Alarmrelæ PG9
D: Alarmrelæ/styresignal PG9
F: Koldtvand ventil
G: Varmtvand ventil
 I: Koldtvand måler
J: Varmtvand måler

A B C D

F G I J
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El installation
Forbindelserne fra kontrolboksen til målere og ventiler skal blot kobles sammen ved
hjælp af de monterede stik.
Tilslutning til forsyningsnettet, tvangsstyring og fjernalarmering er vist på følgende
illustration.

Alarmudgang Systemfejl
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J17: Max. 24Vac NC-COM-NO

Nett ilslutning
230Vac  GND - N - F

Styreindgange
Indgang J9     indbygget 12Vdc Afstil / Fri aftapning
Funktion bestemt af jumper F1.
Indgang J10   indbygget 12Vdc     Ferie / Afspærring
Funktion bestemt af jumper F2.

Alarmudgang Lækage/til syn
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J16: Max. 24Vac NC-COM-NO

Impulsudgange
Udgang J6       Open Collector       max 30V / 100mA
Funktion bestemt af jumper C1:
(KV,VV,GV) eller (BV,AV,GV)
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