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System KMP-V

DanTaet system KMP-V er et system til læksikring af brugsvandsinstallationer.

Systemet består af en ultralydsflowmåler tilsluttet et Kamstrup MULTICAL 61 el. 62
regneværk, en kontrolboks og en elektrisk styret motorventil. Ventilen er forbundet til
kontrolboksen via DIN stik, og regneværket er fast forbundet til kontrolboksen, som
henter flowdata fra dette.

Kontrolboksens forplade indeholder seks indikatorer og fire betjeningstaster:

Overblik

Indikatoren Status angiver aktuel systemtilstand således:

Grønt lys:     Anlæg i drift; ingen læk, under overvågning.

Grønt blink:  Anlæg i drift, under indkøring.

Gult lys:        Anlæg i drift m. ventilfejl.

Slukket::       Anlæg afspærret. Hvis ’Sivningsalarm’ blinker grønt pågår
  ventiltæthedskontrol. Dersom ’Max Alarm’ eller ’Sivningsalarm’ lyser
  eller blinker rødt er systemet i alarm efter konstateret læk.

Rødt lys
eller blink:    Anlæg i drift, kritisk systemfejl: læksikring uvirksom, kontakt DanTaet.
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Overvågning

Max.Alarm

Dersom der tappes vand uafbrudt til overskridelse af den valgte grænse gives
Max.Alarm, og installationen afspærres. Flowet over hvilket et forbrug henføres til
aftapning er stilbart, således systemet kan tilpasses forskellige installationers
mindsteforbrug. Aftapningsovervågning kan foretages i to faser (tilstande) med hver sin
alarmgrænse. De to faser kaldes i flæng Normaltilstand/Ferietilstand,
Højforbrug/Lavforbrug eller Nærvær/Fravær. Overgangen mellem faserne styres enten
manuelt fra forpladen ved hjælp af Ferie tasten, automatisk via en styreindgang fra AIA
anlæg, eller automatisk via bevægelsessensor i PIR modus.

Sivningsalarm

Systemet eftersøger i løbet af hvert døgn en periode af en vis varighed i hvilken forbruget
ikke overstiger et valgt maksimum. Registreres en sådan periode ikke gives
Sivningsalarm, og installationen afspærres. Såvel varighed som maksimum er stilbare,
således systemet kan tilpasses installationens nulpunktsforbrug.

Systemtest

KMP-V foretager automatisk en selvtest af systemet.

Der alarmeres ved følgende systemfejl:

Kommunikationsfejl. MULTICAL  regneværk kommunikerer ikke

Måler fejl. Der registreres manglende eller forkert signal fra målerne

Ventil fejl. En ventil lukker ikke tæt.

Væskeføler fejl. En tilsluttet væskeføler er defekt.

Stømforsyningsfejl. En af de interne spændingsforsyninger er defekt.

230Vac fejl. Forsyningsspændingssvigt. Alarmrelæ slipper.

Installationen afspærres ikke ved systemfejl, men læksikringen er uvirksom og skal
serviceres hurtigst muligt.
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Betjeningsvejledning

Betjening af system KMP-V sker fra frontpanelet som er forsynet med seks tilstands-
lamper (lysdioder) og fire 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 hyletonen og 2. tryk nulstiller alarmen og
bringer anlægget tilbage til normal drift medmindre flere
alarmer resterer.

Tast ’Ventil’                          Anvendes til manuel afspærring af installationen.
                                             Tasten er ikke virksom når ventilen i forvejen er lukket,

eller når ventilen er tvangsåbnet..

Tast ’Frit’                              Tryk på denne tast indleder eller afslutter en periode
                                             med fri aftapning uden alarmgivning. En sådan periode
                                             afsluttes automatisk efter forløbet af en forvalgt tid.

Tast ’Ferie’                           Tryk på denne tast indleder eller afslutter ferietilstand.
                                             I ferietilstand forventes ingen indikation fra flowmåleren,
                                             Og aftapningsgrænsen reduceres til typisk 20 liter.
                                             Denne tast er uvirksom i visse driftmodi, herunder PIR.

Lysdiode ”Status” Viser anlæggets tilstand jfr. side 3.

Lysdiode ”Data” Viser med rødt blink hver gang kontrolboksen afspørger
regneværket, og med grønt blink hver gang regneværket
besvarer en forespørgsel.

Lysdiode ”Ventil” Indikerer afspærringsventilens stilling og status:
Slukket:   - ventil fraværende el. tvangsåbnet

                                             Fast grønt lys           - ventil fuldt åben
                                             Blinkende grønt lys  - ventil åbner
                                             Blinkende rødt lys    - ventil lukker
                                             Fast rødt lys             - ventil fuldt lukket

Lysdiode ”Max.Alarm” Lyser rødt ved læk alarm (aftapning); blinker rødt efter
afstilling af lyd. Lyser gult når tilsluttet væskeføler LS-X

                                             er våd eller defekt.

Lysdiode ”Sivningsalarm” Lyser rødt ved læk alarm (sivning); blinker rødt efter afstilling
af lyd. Blinker grønt under kontrol af ventiltæthed. Lyser gult
når tilsluttet væskeføler LS-X er våd.

Lysdiode ”Vandforbrug” Slukket i ferietilstand. Fast grønst lys i normaltilstand.
                                             Fast gult lys i ’Fri Aftapning’ og ’Undertryk’ (INH) tilstand.



DanTaet a/s
Brugermanual system KMP-V
110101 func. spec. 160926
Doknr. 411102
Revision 170823

Side 6 af 26

Driftmodi

Overgang imellem overvågningsfaserne styres manuelt, eller automatisk på en af to
måder.

Manuelt faseskift

Manuelt faseskift foregår ved hjælp af ’Ferie’ tasten på forpladen. Ferietilstand
(lavforbrug) signaleres ved slukket ’Vandforbrug’, mens normaltilstand (højforbrug)
signaleres ved fast grøn indikator ’Vandforbrug’.

Automatisk faseskift (AIA)

Automatisk faseskift opnås ved at signal ’Alarm tilsluttet’ fra et indbrudsalarmanlæg
forbindes til en KMP-V styreindgang, som tvinger systemet i Ferietilstand (lavforbrug) når
bygningen forlades og alarmanlægget aktiveres. Når alarmanlægget deaktiveres idet
bygningen tages i brug skifter systemet atter til Normaltilstand (højforbrug). Ferietilstand
(lavforbrug) signaleres ved slukket ’Vandforbrug’, mens normaltilstand (højforbrug)
signaleres ved fast grøn indikator ’Vandforbrug’.

Automatisk faseskift (PIR)

Automatisk faseskift opnås ved at signal fra tilsluttede bevægelsessensorer tvinger
systemet i Nærvær (højforbrug) i en forudvalgt tid. Såfremt der ikke inden udløbet af
denne tid registreres yderligere bevægelse skifter systemet til Fravær (lavforbrug).
Signal fra bevægelsessensor indikeres med rødt blink i indikatoren ’Vandforbrug’.
Nærvær (højforbrug) signaleres ved grønt lys i ’Vandforbrug’, mens Fravær (lavforbrug)
signaleres ved slukket indikator ’Vandforbrug’.

Særlige funktioner

KMP-V kan indstilles til at opfylde særlige krav.
For eksempel kan systemet udføre ventil tvangsåbning i Højforbrug. Denne funktion
forhindrer afspærring ved alarm når bygningen er i brug, og kan benyttes hvor
slangevinder er opsat.
Endvidere kan ventil tvangsåbnes ved signal fra ABA.
Ligeledes kan systemet indstilles til ikke at aktivere alarmudgangen i Lavforbrug. Herved
undgås (natligt) vagttilkald for en omstændighed, som systemet allerede har grebet ind
overfor gennem afspærring. Alarm meldes, når bygningen atter tages i brug og systemet
således overgår til Højforbrug.
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Funktionsbeskrivelse / Driftformer

Under drift vil systemet kunne befinde sig i 5 forskellige tilstande (driftformer)

• Normal drift uden forstyrrelse

• Normal drift med forstyrrelse
• Lækalarmtilstand

• Systemfejltilstand

• Væskeføler våd/defekt

Normal drift uden forstyrrelse

Når anlægget første gang tilsluttes 230 Vac, vil dette starte op i tilstanden ”Normal drift”.
Denne kendes ved at lysdioden ”Status” lyser konstant grøn. Lysdioden ”Data” vil ved
opstart blinke nogle gange hurtigt, hvorefter intervallet bliver 10 sekunder (såfremt
regneværket er strømforsynet fra lysnettet). Øvrige lysdioder forbliver slukkede, pånær
’Ventil’, som bestandig indikerer ventilstilling, og ”Sivningsalarm”, som vil blinke grønt
under afvikling af tæthedskontrol

Normal drift med forstyrrelse

Ved forstyrrelse (ventilfejl) skifter Status indikatoren til gult lys.
Bemærk at forstyrrelsen afmeldes automatisk ved igangsætning af tæthedskontrol.
Hvis forstyrrelsen vedbliver vil den atter meldes i forbindelse med tæthedskontrollen.

Lækalarmtilstand

I lækalarmtilstand afspærrer kontrolboksen brugsvandsforsyningen, hvilket indikeres af
en slukket ”Status” indikator samt rødt lys (blink efter lyd afstilling) i en alarmindikator, og
en konstant hyletone fra lydgiveren. Lydgiveren bringes til tavshed ved et enkelt tryk på
Reset tasten. Efterfølgende tryk på Reset tasten kvitterer for en alarm. Når alle alarmer
er kvitteret genstarter anlægget. Installationen bør inspiceres forinden anlægget
genstartes efter alarm.

Systemfejltilstand

Systemfejl bevirker, at systemet er uvirksomt, og signaleres med rød ”Status” indikator
(blink efter lyd afstilling). Brugsvandsforsyningen vil forblive åben, med mindre systemet
forinden har afgivet en lækalarm som henstår ukvitteret.
Ved systemfejl er service påkrævet, og De må rette henvendelse til DanTaet a/s.

Væskeføler våd/defekt

Dersom en tilsluttet væskeføler bliver våd alarmeres med lyd og fast gult lys i begge
alarmindikatorer (blink efter lyd afstilling). Såfremt systemet er indstillet til afspærring ved
denne fejl vil ”Status” indikatoren slukkes, og brugsvandsforsyningen være afspærret.
Defekt væskeføler signaleres med fast gult lys alene i ”Sivningsalarm” (blink efter lyd
afstilling).
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Normaltilstand

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Alm. overvågning.
Dataindikatoren
blinker rødt/grønt idet
der kommunikeres
til/fra regneværket.
Forbrugsfase:
Fravær/Lavforbrug

Tæthedskontrol under
afvikling.
Brugsvandsforsyningen
er midlertidigt afspærret.
Forbrugsfase:
Fravær/Lavforbrug

○   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

☼  Sivningsalarm

○     Vandforbrug

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

●     Vandforbrug

Fast gult lys i  indikatoren
’Vandforbrug’ indikerer at
’Fri Aftapning’ eller
’Undertryk’ er aktiveret.

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

●     Vandforbrug

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

●     Vandforbrug

PIR modus:
en sensor har
registreret bevægelse

Forbrugsfase:
Nærvær/Højforbrug
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Driftforstyrrelse ●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Overvågning med
driftforstyrrelse:
Statusindikator lyser gult.
Ventilen kan ikke lukke tæt.
Kontakt DanTaet a/s for
service.
Forbrugsfase:
Fravær/Lavforbrug

☼   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Systemet er i indkørings-
tilstand og kan ikke give
alarm. Forbrugsværdier
måles og gemmes.
Forbrugsfase:
Fravær/Lavforbrug

Indkøring

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

●    Vandforbrug

Overvågning med
driftforstyrrelse:
Statusindikator lyser gult.
Ventilen kan ikke lukke tæt.
Kontakt DanTaet a/s for
service.
Forbrugsfase:
Nærvær/Højforbrug

☼   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

●    Vandforbrug

Systemet er i indkørings-
tilstand og kan ikke give
alarm. Forbrugsværdier
måles og gemmes.
Forbrugsfase:
Nærvær/Højforbrug
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Lækalarmtilstand

○   Status

○   Data

●   Ventil

●   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Aftapningsalarm.
Installationen er
afspærret.

Aftapningsalarm efter lyd
afstilling. Installationen er
afspærret.

○   Status

○   Data

●   Ventil

☼  Max.Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

○   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Sivningsalarm.
Installationen er
afspærret.

Sivningsalarm efter lyd
afstilling. Installationen
er afspærret.

○   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

☼   Sivningsalarm

○    Vandforbrug
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Systemfejltilstand

En kritisk systemfejl er opstået, og læksikringen er uvirksom. Brugsvandsinstallationen er
åben. Systemet skal serviceres hurtigst muligt, og De må rette henvendelse til DanTaet.

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

●    Vandforbrug

Kommunikationsfejl.
Installationen er åben.

Kommunikationsfejl efter
lyd afstilling.
Installationen er åben.

☼  Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

●    Vandforbrug

●   Status

○   Data

●   Ventil

●   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Målerfejl.
Installationen er åben.

Målerfejl efter lyd
afstilling. Installationen
er åben.

☼  Status

○   Data

●   Ventil

●   Max.Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug
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Væskeføler våd

○   Status

○   Data

●   Ventil

●   Max.Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Alarm: tilsluttet væske-
føler er våd.
Brugsvandsinstallation
er afspærret.
(Jumper F5 isat)

Alarm for våd
væskeføler efter
afstilling af lyd.

○   Status

○   Data

●   Ventil

☼  Max.Alarm

☼  Sivningsalarm

○    Vandforbrug

●   Status

○   Data

●   Ventil

●   Max.Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Alarm: tilsluttet væske-
føler er våd.
Brugsvandsinstallation
forbliver åben.
(Jumper F5 ude)

Alarm for våd
væskeføler efter
afstilling af lyd.

●   Status

○   Data

●   Ventil

☼   Max.Alarm

☼   Sivningsalarm

○    Vandforbrug
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Væskeføler defekt

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Alarm: tilsluttet
væskeføler er defekt.
Brugsvandsinstallation
forbliver åben.

Alarm for defekt
væskeføler efter
afstilling af lyd.

☼   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max.Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug
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 Ekstern styring

System KMP-V er forsynet med to digitale indgange som aktiveres ved kortslutning af
disses terminaler med f.eks. en relækontakt eller afbryder.

De åbne klemmer bærer 12Vdc.

Funktionerne, der er knyttet til de digitale indgange bestemmes af indstillingen af de
interne jumpere. Se afsnit Jumperindstillinger: Funktionsvalg for digitale indgange.

DIP1: ABA

Indgang 1 (DIP1, J9) har altid funktionen INHIBIT som afmelder enhver alarm og
undertrykker lækmonitorer.
Herudover har denne indgang ved visse jumperindstillinger funktionen VFO som
tvangsåbner afspærringsventilen.
Denne tvangsåbning dominerer enhver anden signalkilde, der måtte begære lukning af
ventil.
DIP1 er beregnet for tilslutning til ABA.
Fra ABA behøves en relækontakt med brydefunktion ved brandmelding.

DIP2: AIA

Indgang 2 (DIP2, J10) anvendes til at styre forbrugsfasen fra en eksisterende
indbrudsalarm, hvor en sådan forefindes. Hvis lokationen ikke råder over AIA kan system
KMP-V i stedet indstilles til at foretage automatisk faseskift ved hjælp af signaler fra indtil
tre tilsluttede PIR bevægelsessensorer.

Afhængig af jumperindstilling kan indgang 2 fra AIA acceptere en relækontakt med
sluttefunktion ved aktivering af alarmanlæg (HDY), eller med sluttefunktion ved
deaktivering af alarmanlæg (HIP).

Herudover har denne indgang ved visse jumperindstillinger funktionen VFO som
tvangsåbner afspærringsventilen, funktionen VEN som frigiver ventilstyring, eller
funktionen VCL som lukker afspærringsventilen.

Såfremt KMP-V er sat op til at anvende PIR bevægelsessensorer bliver signaler på
indgang 2 ignoreret, ligesom også Ferieforvalgstasten på apparatets front.
Såfremt indgang 2 er sat op til AIA med sluttefunktion ved deaktivering af alarmanlæg og
ligeledes er sat op til tvangsåbning af ventil vil KMP-V tvangsåbne afspærringsventil i
højforbrugsfase også når denne er valgt automatisk ved signal fra PIR.

NB!  Ved tvangsåbning af ventil slukkes ventilindikator ( = ingen ventil).
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Digitale udgange

System KMP-V er forsynet med tre optoisolerede digitale udgange med fælles
referencepotentiale (stel) i stikket J6.

Udgang J6.1 leverer et syntetiseret impulssignal fra flowmåleren i  vandledningen.
Impulsværdi for dette signal stilles på jumperrække F pos. 6-8.

Udgang J6.2 er aktiv i Nærvær.

Udgang J6.3 er aktiv i Fri Aftapning og Undertryk (INH) tilstand

J6.4 er fælles terminal for de tre udgange.
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Væskeføler option

System KMP-V kan tilsluttes en eller to væskefølere type LS-X efter indbygning af
væskeføler interface ILS-C. Væskeføleren LS-X reagerer på en vandansamling, der
berører begge dens elektroder, og kan derfor via kontrolboksen melde alarm og evt.
lukke ventilerne, når den bliver våd.

Væskefølere udlægges hvor der er særlig risiko for vandansamling, f.eks. under en
tvivlsom radiator eller rørsamling, eller ved en afløbsrist i kælder.
På jumperrække F5 bestemmes om ventilerne skal lukkes, når væskeføleren bliver våd.

En væskeføler alarm forbliver aktiv, så længe væskeføleren er våd, og annulleres
automatisk, når væskeføleren atter bliver tør. Ved en væskeføler alarm er det altså
nødvendigt at fjerne vandansamlingen og aftørre væskeføleren for at afstille alarmen.

Væskefølerens tilstand overvåges permanent, og fejl såsom afbrudt eller kortsluttet kabel
meldes som systemfejl på kontrolboksens front som anført tidligere i dette afsnit.

Væskeføler indstilling: jumper række F

Pos 4:   Væskeføler tilsluttet kontrolboksen.
  Ingen jumper = Ingen væskeføler
  Jumper   = Aktiv væskeføler

Pos 5:   Væskeføler våd afspærrer installation             (Jumper = aktiv)

Funktionsafprøvning væskeføler

Funktionsafprøvning udføres på følgende måde:

1. Undersøg på jumperindstilling i låg hvordan væskeføler er konfigureret (se ovenfor).

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

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

Klud fjernes, væskeføler aftørres, og kontrolboksen skal atter overgå til normal
overvågningstilstand.
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Væskeføler interface "ILS-C".

Systemet 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 indstilling af ur

System KMP-V er forsynet med et ur som skal styre afviklingen af tæthedskontrollen.
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 ”Reset” holdes nede i 5 sekunder indtil en serie 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

Indstilling af ur

1. Tasten ”Reset” holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer.
2. Mens der bippes, slip tasten kortvarigt, og tryk atter i 5 sekunder.
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 ”Reset” 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 ”Reset” 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 indstilling af ’Frit’ tid

Varigheden for undertrykkelse af aftapningsovervågningen efter tryk på ’Frit’ tasten kan
indstilles mellem en og otte timer fra forpladen.

Kontrol af ’Frit’ tid

1.  Tasten ”Frit” holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer.
2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne.
3. Der fremkommer nu et bip for hver times ’Frit’ tid.
4. Systemet overgår atter til normal overvågning.

Eksempel:
Grønne lysdioder og 3 korte bip (tre timer)

Indstilling af ’Frit’ tid

5.  Tasten ”Frit” holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer.
6.  Mens der bippes, slip tasten kortvarigt, og tryk atter i 5 sekunder.
7.  Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af tid skal påbegyndes inden for 6

sekunder. (Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund).
8.  Tryk på tasten ”Frit” en gang for hver ønsket times ’Frit’ tid.
9.  Lad løbelyset køre i bund (6 sek), hvorefter den indstillede tid gemmes.
10.  Systemet overgår nu til normal overvågning.
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VVS installation Brugsvand

Måler og ventil indbygges i rørinstallationen som vist på illustration.

Måler

Kamstrup ultralydsmåler skal monteres efter fabrikantens anvisninger.

Afspærringsventil

Motorstyret kugle- eller butterfltventil, 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.

                                   Brugsvandsinstallation system KMP-V

Symbolforklaring:

Flowmåler Motorstyret kugleventil Nøgleafbryder 230VacM

Installationsside Forsyningsside

KMP-V
boks

230Vac

M

MULTICAL

61/62 boks

230Vac el. 24Vac
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Stikplacering

KMP-V

A: 230Vac
B: Væskeføler PG9, PIR sensor
C: Alarmrelæ PG9, PIR sensor
D: Alarmrelæ PG9
E: Datakabel til MULTICAL

G: Afspærringsventil

A B C D

G

E
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El installation

Ventilkablet er forsynet med et stik, som blot skal forbindes til soklen i kontrolboksen. Tilslutning af KMP-V
til forsyningsnettet, tvangsstyring, datakommunikation og fjernalarmering er vist på følgende illustration.

MULTICAL installeres som foreskrevet af Kamstrup. MULTICAL61/62 skal være udrustet med
datamodul og strømforsyningsmodul 230Vac eller 24Vac.

Nettilslutning
230Vac  PE - N - L via nøgleafbryder

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

Signalrelæ
Udgang J16: Max. 24Vac NC-COM-NO
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand.

Digital Indgang 1
Indgang J9: indbygget 12Vdc
Tilslutning for ABA.
Aktuel funktion vælges på jumper F1-F3.

Digital Indgang 2
Indgang J10     indbygget 12Vdc
Tilslutning for AIA.
Aktuel funktion vælges på jumper F1-F3.

KMP interface
V-til-H: GND-Req-Data

Digitale Udgange
IRPT - Nærvær - Fri Aftapning - GND
Max 100 mA 40Vdc

24Vac til MULTICAL
J15 pin 1,2

PIR Indgang  3 / 2 / 1
3: J5 - 2: J4 - 1: J3
+12V - Sig - GND

V1   V2
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Indstilling af overvågnings parametre

System KMP-V 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.

Jumper forstørret.
Set forfra og fra siden.
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Jumperindstillinger

Jumper række A-D: Overvågningsparametre

Position A: Max Aftap (H) B: Cutoff (L) C: Ro-Periode D: Tolerance
1 10 l 10 l/h         0% 10 s 1 imp
2 20 l 20 l/h         2/4% 20 s 2 imp
3 50 l 50 l/h         4/8% 50 s 5 imp
4 100 l 100 l/h       6/12% 100 s 10 imp
5 200 l 200 l/h       8/16% 200 s 20 imp
6 500 l 500 l/h      10/20% 500 s 50 imp
7 1000 l 1000 l/h    12/24% 1000 s 100 imp
8 2000 l 2000 l/h    14/28% 2000 s 200 imp

A: Max Aftap:
(H): Ingen jumper: Systemet benytter en default værdi (200 l) som kan stilles med PC
(hpdis) eller automatisk efter endt indkøring på min. 7 dage. Ellers jumper * skalafaktor.
(L): Uanset jumperindstilling benyttes en default værdi (20 l) som kan stilles med PC
(lpdis) og automatisk efter endt indkøring på min. 7 dage.

B: Cutoff:
(H): Uanset jumperindstilling benyttes en default værdi (20 l/h) som kan stilles med PC
(hpcof), og automatisk efter endt indkøring på min. 7 dage.
(L): Ingen jumper i række B: aftapningsmonitor deaktiveret i begge faser. Ellers benyttes
i fase L værdien valgt med jumperen.
PSALM:  den valgte cutoff indstilling benyttes i begge faser.

Ingen jumper i række C: Systemet benytter en default værdi (1000 sek) som kan stilles
med PC ligesom med jumperen, og automatisk efter endt indkøring på min. 7 dage.

Ingen jumper i række D: sivningsmonitor deaktiveret.

Jumper række E:  Relæ konfiguration

Pos 1  On/Off  =  Max.Alarm til J17
Pos 2  On/Off  =  Sivningsalarm til J17
Pos 3  On/Off  =  LS-X alarm til J17
Pos 4  On/Off  =  Systemfejl til J17
Pos 5  On/Off  =  Pumpe stop (ventil lukket)
Pos 6  On/Off  =  Ferie til J16
Pos 7  On/Off  =  Spejl lækalarmer valgt for J17
Pos 8  On/Off  =  Systemfejl til J16

Jumper række F:  Optioner

Pos 1-3:        Funktionsvalg for digitale indgange, se skema næste side.
Pos 4  On/Off  =  Væskeføler monteret/ikke monteret
Pos 5  On/Off  =  Våd væskeføler lukker/ikke ventiler
Pos 6  On/Off  =  IRPT 100 l/imp
Pos 7  On/Off  =  IRPT   10 l/imp
Pos 8  On/Off  =  IRPT      1 l/imp
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Sivningstolerance

Sivningstolerance i liter som funktion af jumperindstilling D og målerstørrelse.

Måler
Qn

Imp/l D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

1,6 100 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2
2,5 60 0.017 0.033 0.083 0.167 0.333 0.833 1.67 3.33
4 50 0.02 0.04 0.1 0.2 0.4 1 2 4
6,3 25 0.04 0.08 0.2 0.4 0.8 2 4 8
10 15 0.067 0.133 0.333 0.667 1.333 3.33 6.67 13.3
16 10 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 20
25 6 0.167 0.333 0.833 1.67 3.33 8.33 16.7 33.3
40 5 0.2 0.4 1 2 4 10 20 40

Funktionsvalg for digitale indgange

Jumper
Modus F3 F2 F1

(ABA)
DIP1

(AIA)
DIP2

Bemærkning

0 ude ude ude INH HDY Kompatibilitetsmodus
1 ude ude inde INH+VFO HDY+VEN
2 ude inde ude INH+VFO HDY+VCL
3 ude inde inde INH+VFO HDY
4 inde ude ude INH HIP
5 inde ude inde INH+VFO HIP
6 inde inde ude INH HIP+VFO
7 inde inde inde INH+VFO HIP+VFO

Forkortelser:

INH:   Inhibit (undertryk) – aktivering nulstiller alle lækmonitorer, hvorefter disse holdes inaktive
          så længe indgang er aktiveret.

VFO:  Valve Force Open – aktivering tvangsåbner ventil.

HDY:  Holiday – aktivering vælger lavforbrugsfase.

VEN:  Valve Enable – aktivering frigiver ventil til afspærring (ellers tvangsåben).

VCL:  Valve Close – aktivering lukker ventil. ABA signal på DIP1 kan altid tvangsåbne denne.

HIP:   High Phase – aktivering vælger højforbrugsfase.

NB!    Når PIR sensorer styrer forbrugsfase er såvel indgang DIP2 som tast ’Ferie’
          uvirksomme!  I modus 6 og 7 tvangsåbnes ventil når PIR sensorer har indstillet
          højforbrugsfase (nærvær, tilstedeværelse af personer).

NB!    Adskillige sekunders forsinkelse forekommer fra en jumper flyttes til ny funktion træder i kraft.
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EU overensstemmelseserklæring


