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Inden WKM21 installeres

Dersom det foreliggende system WKM21 indeholder en Kamstrup vandmåler kan De gå
videre til afsnittet ’Installation’.

Hvis det foreliggende system WKM21 skal arbejde sammen med vandforsyningens
Kamstrup vandmåler, og denne er anbragt i huset ved vandstikket kan De ligeledes gå
videre til afsnittet ’Installation’.

Hvis derimod vandforsyningens vandmåler er anbragt udenfor huset består en mulighed
for at det foreliggende WKM21 system ikke vil kunne kommunikere med vandmåleren,
og at det derfor vil være forbundet med meromkostninger at gøre systemet virksomt.

Hvis meromkostninger er uantagelige kan WKM21 systemet returneres og refunderes
dersom ingen del heraf har været sat op eller installeret.

For at afgøre, hvorvidt det foreliggende system kan kommunikere med vandmåleren
kan følgende procedure udføres uden at påvirke returretten:

1) Kassen indeholdende WKM21 systemet bæres frem til det sted, hvor
kontrolboksen forudses anbragt.

2) Med en stjerneskruetrækker løsnes de fire hjørneskruer i kontrolboksens låg, som
løftes og vippes til højre.

3) Et stykke lysnetkabel 2x0,75mm2  forbindes til terminal N (blå) og L (brun) i stik J1
4) Kontrolboksens låg lægges løst tilbage over kontrolboksen med teksten synlig.
5) I modsatte ende af lysnetkablet anbringes en 230V stikprop
6) Stikproppen sættes i en stikkontakt, som tændes.
7) Der skal nu være to grønne lys i forpladen på WKM21
8) Vent 10 minutter. Hvis der i løbet af de 10 minutter optræder rødt lys i ’Status’

indikatoren (den øverste) samtidig med gult lys i ’Vandforbrug’ indikatoren (den
nederste) og en hyletone fra kontrolboksen modtager denne ikke signal fra
vandmåleren.

9) Sluk stikkontakt , udtag og afmonter stikprop.
10) Afmonter lysnetkabel fra kontrolboksens stik J1. Husk at sætte stikket tilbage i

boksen.

Hvis WKM21 ikke meldte fejl i løbet af de 10 minutter kan De fortsætte til afsnittet
’Installation’.

Hvis WKM21 meldte fejl skal De afgøre, hvorvidt De ønsker at returnere systemet
eller at godtage meromkostninger for at gøre systemet virksomt.

Hvis De returnerer systemet skal dette forsendes i den originale emballage.
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System WKM21
DanTaet system WMK21 er et læksikringssystem til brugsvandsinstallationen i enfamilie
boliger.

Systemet består af en kontrolboks, en Kamstrup MULTICAL®21 vandmåler og en
elektrisk styret motorventil, begge godkendt til drikkevand, samt en radiomodtager
(dongle) gennem hvilken kontrolboksen aflæser vandmåleren. Ventilen er forbundet til
kontrolboksen via DIN stik.

Kontrolboksens forplade omfatter sektionen Brugsvand:

Sektionens tilstand signaleres i Status- og Alarm lamper således:

Statusindikator Alarmindikator Betydning Installation Handling

grøn slukket alt OK i drift ingen

slukket slukket alt OK
afspærret
manuelt

aktivér ’Ventil’
for genåbning

slukket rød utæthed
afspærret
af lækfejl

undersøg /
kontakt VVS

gul slukket ventilfejl i drift
undersøg *) /
kontakt DanTaet

rød gul systemfejl
kan være
afspærret

undersøg **) /
kontakt DanTaet

*)   Se bemærkning i emneboks side 13 forneden.
**)  Se siderne 12-16
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Systembeskrivelse

Systemet  WKM21 overvåger konstant brugsvandsinstallationen og giver alarm når
vandforbruget er unormalt stort og ved mindre, vedvarende sivninger.

Systemet består af:
1 stk. WKM21 kontrolboks
1 stk. radiomodtager (dongle)
1 stk. Kamstrup MULTICAL®21 dråbemærket vandmåler med trådløs M-bus *)
1 stk. motorstyret dråbemærket, rustfri kugleventil

Dråbemærkning angiver at  en komponent er godkendt til brug i en drikkevands-
installation.

*)  I visse tilfælde anvendes afregningsmåleren. Se afsnit ’Leveringsomfang’.

Overvågning

Lækage

Systemet overvåger vandforbruget ved hjælp af aflæsninger af vandmåleren. Der
alarmeres og afspærres for vandtilførslen ved følgende drift fejl.

Max. alarm. Hvis der registreres en sammenhængende aftapning på
mere end 125 / 250 / 500 / 1000 liter (stilbar).

Sivningsalarm. Hvis der ikke registreres 30 / 60 minutter (stilbar) uden
vandforbrug (ro-periode) med 2 / 4 / 8  liter tolerance
(stilbar) inden for en 24 timers periode.
Alarmen styres af et ur og vil komme kl. 18.00.

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

Systemtest

WKM21 foretager løbende en automatisk selvtest af systemet.
Der alarmeres ved følgende systemfejl:

Vandmåler fejl. Hvis der i normaltilstand ikke registreres vandforbrug i 3
døgn.

Ventil fejl. Hvis der registreres forbrug når afspærringsventil er lukket.

Væskeføler fejl. Hvis en tilsluttet væskeføler er defekt.

Kommunikationsfejl.     Hvis radioforbindelse til vandmåler svigter.

Stømforsyningsfejl. Hvis en af de interne spændingsforsyninger bliver defekt.

230Vac fejl. Hvis forsyningsspændingen forsvinder.

Kabelfejl. Hvis PIR sløjfen bestandig er brudt (kun ved brug af PIR).
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Betjeningsvejledning.
Betjening af system WKM21 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 mens 2. tryk nulstiller
alarmen og bringer anlægget tilbage til normal drift

Tast ”Ventil” Anvendes til at tvangsstyre ventilen under drift i
normaltilstand. 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.
Tasten er inaktiv ved brug af tilsluttet PIR sensor.

Lysdiode Status Viser anlæggets tilstand, se tabel side 3.

Lysdiode Data Blinker grønt når der modtages data fra radiomodtager
hvilket sker med 16 sekunders interval.
Ny målerstand modtages normalt med 128 sekunders

  interval (ca. 2 min.).

Lysdiode Ventil Viser den aktuelle position for ventilen:
Grønt lys = Helt åben.
Grønt blink = I gang med at åbne.
Rødt lys = Helt lukket.
Rødt blink = I gang med at lukke.

Lysdiode Max. alarm Lyser når grænsen for max aftapningsmængde overskrides.

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

Lysdiode Vandforbrug Viser hvilken overvågningsform der er aktiv.
Gult lys = Fri aftapning.
Gult blink = Ferietilstand.

  Slukket       = Normaltilstand.
  I normaltilstand afgiver indikatoren et grønt
blink for hver liter vand, der er strømmet
gennem vandmåleren i de forudgående ca. 2
minutter.
Dersom WKM21 er udrustet med en
PIR sensor afgives her et rødt blink ved
registreret bevægelse.
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Funktionsbeskrivelse / Driftformer
Under drift vil systemet kunne befinde sig i 4 forskellige tilstande (driftformer)
• Normal drift
• Drift med forstyrrelse
• Fri aftapning
• Ferie
• Alarmtilstand

Normal drift

Når anlægget tilsluttes 230 Vac, vil dette altid starte op i tilstanden ”Normal drift”.
Dette kan ses ved at lysdioden ”Status” og ”Ventil” lyser konstant grøn. Hvis der er
forbrug af vand, kommer der også efterhånden blink i lysdioden ”Vandforbrug”. Alle
øvrige lysdioder er slukkede.
Bemærk dog at hvis strømmen til anlægget er blevet afbrudt medens dette var i
alarmtilstand vil det starte op igen i alarmtilstand.
I normal drift er der følgende overvågningsfunktioner og indstillingsmuligheder:

Max. alarm.

WKM21 tolererer en sammenhængende aftapning på maksimalt 250 liter (standard
indstilling). Overskrides dette gives alarm og installationen afspærres.
Systemet kan indstilles til følgende aftapningsstørrelser: 125, 250, 750, 1000 liter.

Sivningsalarm.

WKM21 søger inden for 24 timer en sammenhængende periode på 30 minutter i hvilken
der max. aftappes 2 liter (Standard indstilling).  Findes denne ikke gives alarm og
installationen afspærres. Sivningsalarm styres af et internt ur og eventuelle alarmer
meldes kl. 18.00 (standardindstilling).
Følgende indstillinger er mulige: 30 eller 60 minutters sammenhængende periode med
forbrug på højest 2, 4 eller 8 liter.

Fri aftapning

Skal der i en periode bruges meget vand, f.eks. ved bilvask, eller opfyldning af
badebassin, kan overvågningen frakobles ved tryk på tasten ”Frit”. Denne tast anvendes
til at koble overvågningen til og fra. Fri aftapning tillader frit vandforbrug i fra 1 til 8 timer
(stilbart) hvorefter WKM21 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 tilstand

Skal man rejse eller er væk i længere tid skal man sætte WKM21 i ferietilstand. Dette
bevirker at den tilladte aftapningsstørrelse reduceres til normalt 20 liter vand. Desuden
frakobles den interne test af vandmåleren, således målerstilstand tillades ud over 3
døgn..
Ferie tilstand kobles til og fra ved tasten ”Ferie” eller via et signal fra tyverialarm eller
dørkontakt tilsluttet J9. Lysdioden ”Vandforbrug” blinker gult når ”Ferie” er aktiveret.
I fritidshuse til udlejning kan omkoblingen automatiseres med en eller flere PIR sensorer.

Drift med forstyrrelse

Installation kan forblive i drift med gul ’Status’ indikator efter konstateret ventilfejl i
forbindelse med manuel afspærring eller efter automatisk ventilkontrol.
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Normaltilstand

I normaltilstand kan afspærringsventil betjenes manuelt med ’Ventil’ tasten.
Herved kan ventilindikatoren antage andet udseende end vist overfor som tidligere
beskrevet (rødt blink eller fast lys; grønt blink).

●   Status

○   Data

●    Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Alm. overvågning.
”Data” blinker grønt
hvert 16. sekund.
’Vandforbrug’ vil
blinke grønt 4 min.
efter forbrug af koldt
eller varmt
brugsvand.

●   Status

○   Data

●    Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

●    Vandforbrug

●   Status

○   Data

●    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.
Målerfejlalarmer
gives ikke i ferie-
tilstand, som indi-
keres med gult blink i
’Vandforbrug’.
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Alarmtilstand

Der skelnes mellem lækfejl (abnormt forbrug) og systemfejl (komponentsvigt).
’Status’ lampen slukkes ved lækfejl (afspærring), mens den skifter til rød eller gul 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 bolig og inventar imod større
vandskade.

Lækalarmer m.v.

Max. alarm.

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

○   Status

○   Data

☼   Ventil

●   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

○   Status

○   Data

●    Ventil

●   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

○   Status

○   Data

●    Ventil

☼   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Aftapningsalarm for
brugsvand. Ventil er
under lukning, hvilket
ses af den blinkende
ventilindikator.

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

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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Sivningsalarm.

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

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

○   Status

○   Data

☼   Ventil

○   Max. Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

○   Status

○   Data

●    Ventil

○   Max. Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

○   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

☼  Sivningsalarm

○   Vandforbrug

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

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

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

Der er 5 muligheder for systemfejl. Fælles for disse alarmer er at lysdioden ”Status”
skifter fra grønt til rødt eller gult lys.

Målerfejl.

Vandmåleren har ikke afgivet pulser til kontrolboksen de seneste 3 døgn.
Hyletone samt gult lys i lysdioden ”Max. Alarm”.

Målerfejl kan optræde dersom man glemmer at vælge ferietilstand forinden et fravær
længere end en weekend. Ved målerfejl bør man efter alarmafstilling åbne en vandhane
og konstatere at vandmåleren giver signal (indikatoren ’Vandforbrug’ blinker grønt med 2
minutters forsinkelse). Såfremt dette ikke er tilfældet er service påkrævet.

●   Status

○   Data

●    Ventil

●   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

☼   Status

○   Data

●     Ventil

●    Max. Alarm

○    Sivningsalarm

○     Vandforbrug

Målerfejl alarm for
brugsvand.

Målerfejl alarm for
brugsvand efter
afstilling af hørbar
alarm ved eet tryk på
Reset

Bemærk:   Målerfejl forhindrer systemet i at udføre sin opgave: at sikre
imod fejl i brugsvandsinstallationen. Hvis en målerfejl ignoreres i 24 timer vil WKM21
afspærre installationen, som herefter kan genåbnes ved at kvittere alarmen.
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Ventilfejl.

Der er registreret vandforbrug med lukket ventil.
Hyletone og gult lys i lysdioden ”Status”.

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Ventilfejl alarm.
Den hørbare alarm
kan bringes til ophør
ved eet tryk på Reset.

☼   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Ventilfejl alarm efter lyd
afstilling. Næste tryk på
Reset afstiller ventilfejlen,
og panelet vil derefter vise
en evt. forudgående
lækalarm – læg derfor
mærke til denne.

Bemærk:    Ventilfejl efter lækalarm kan også betyde at der findes en utæthed på
røret imellem systemets vandmåler og afspærringsventilen.

Såfremt vandmåleren er afregningsmåler, og denne er placeret udenfor huset, f.eks.
i en brønd kan ventilfejl efter lækalarm altså betyde, der løber vand ud i jorden, og
at  dette skrives på forbrugerens regning. Gør derfor følgende:

1) Luk vandforsyningens hoved- eller stophane ved indføringen i huset .
2) Luk dernæst WKM21s afspærringsventil manuelt ved tryk på ’Ventil’ tasten.
3)  Afvent indtil 30 minutter. Hvis WKM21 atter melder ventilfejl er stikledningen

utæt, og dette skal ufortøvet meldes til vandforsyningen.
4) Hvis der ikke meldes ventilfejl efter 30 minutter: åbn vandforsyningens

hovedhane samt en vandhane. Vandinstallationen vil nu gradvis drænes
gennem den åbentstående vandhane. Såfremt vandstrømmen ved hanen ikke
endeligt ophører lukker systemets afspærringsventil ikke tæt: kontakt DanTaet.
Kvittér for en eventuel ventilfejlmelding ved to tryk på ’Reset’, og genåbn
systemets afspærringsventil ved fornyet tryk på ’Ventil tasten’.
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Kommunkationsfejl

Radiomodtageren har ingen - eller ustadig - kontakt med vandmåleren.
Hyletone, rødt lys i ’Status’ og gult lys i ’ Vandforbrug’.
Fejlmeldingen vil ophøre hvis radiokontakten genopstår.

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

●    Vandforbrug

☼   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

●    Vandforbrug

Kommunikationsfejl. Kommunikationsfejl
efter afstilling af
hørbar alarm ved eet
tryk på Reset

Bemærk:   Kommunikationsfejl forhindrer systemet i at udføre sin opgave: at sikre
imod fejl i brugsvandsinstallationen. Hvis en kommunikationsfejl ignoreres i 24 timer vil
WKM21 afspærre installationen, som herefter kan genåbnes ved at kvittere alarmen.

Kommunikationsfejl skal afhjælpes af installatøren, der har opsat systemet; af en
anden DanTaet forhandler, eller af en DanTaet tekniker.

Der henvises til afsnittet ’Installation’.

○   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

●    Vandforbrug

Kommunikationsfejl
efter 24 timers henstand:
installationen er
afspærret.
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Kabelfejl

Kabelfejl meldes kun i systemer, der  benytter PIR sensor.
Meldekæden har været afbrudt i for lang tid.
Hyletone, rødt lys i ’Status’ og gult blink i ’ Vandforbrug’.
Fejlmeldingen vil ophøre hvis kabelfejlen forsvinder.

●   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

☼    Vandforbrug

☼   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

☼    Vandforbrug

Kabelfejl. Kabelfejl efter
afstilling af hørbar
alarm ved eet tryk på
Reset

Bemærk:   Kabelfejl forhindrer systemet i at udføre sin opgave: at sikre
imod fejl i brugsvandsinstallationen. Hvis en kabelfejl ignoreres i 24 timer vil WKM21
afspærre installationen, som herefter kan genåbnes ved at kvittere alarmen.

Kabelfejl skal afhjælpes af installatøren, der har opsat systemet; af en anden DanTaet
forhandler, eller af en DanTaet tekniker.

Der henvises til afsnittet ’Installation’.

○   Status

○   Data

●   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

☼    Vandforbrug

Kabelfejl efter 24 timers
henstand: installationen
er afspærret.
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Strømforsyningsfejl.

En af de interne spændingsforsyninger er blevet defekt.
Hyletone og rødt lys i lysdioden ”Status”.

Service er påkrævet.

●   Status

○   Data

○    Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

☼  Status

○   Data

○   Ventil

○   Max. Alarm

○   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Strømforsyningsfejl
alarm.

Strømforsyningsfejl
alarm. Den hørbare
alarm er bragt til
ophør ved eet tryk på
’Afstil (x1)’,hvorefter
brugsvandsindikator
blinker rødt.

Bemærk:   Strømforsyningsfejl forhindrer systemet i at udføre sin opgave: at sikre
imod fejl i brugsvandsinstallationen. Hvis en strømforsyningsfejl ignoreres i 24 timer vil
WKM21 søge at afspærre installationen, som herefter kan genåbnes ved at kvittere
alarmen.

Strømforsyningsfejl skal afhjælpes af  en DanTaet tekniker.
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Ekstern tvangsstyring af system

Systemet giver mulighed for tvangsstyring via et eksternt signal. Der kan vælges en af
følgende to muligheder.

Lukning af afspærringsventil
Det er muligt at lukke for afspærringsventilen ved hjælp af et eksternt signal, f. eks. fra en
dørkontakt eller et signal fra et tyverialarmsystem. Lukningen kan ske straks eller med en
forsinkelse på to timer således vaskemaskine eller opvaskemaskine kan køre til ende.

Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper
række B.

Ferietilstand
Det er muligt at tvinge systemet i ferietilstand ved hjælp af et eksternt signal, f. eks. fra en
dørkontakt eller et signal fra et tyverialarmsystem. Dette nedsætter risikoen for
vandskade betydeligt da ferietilstand kun tillader en aftapningsstørrelse på normalt 20
liter vand før systemet går i alarmtilstand.

Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper
række B.

Når WKM21 anvendes tilsammen med PIR sensor er ferieforvalg via denne indgang ikke
mulig.

Funktionsafprøvning Brugsvand
For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at lave en
funktionsafprøvning af lækalarmen mindst 1 gang årligt således:

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 efter nogen tid 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 overgår til normal
overvågningstilstand.

7. Luk for vandhanen og afprøvningen er slut.

*)  Normalanlæg. Grænsen kan være anderledes i specielle tilfælde.
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Kontrol og indstilling 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 en serie 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’.

Indstilling af ’Frit’ tid

1. Tasten ”Frit” 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 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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Kontrol og indstilling af ur
System WKM21 er forsynet med et ur som skal styre afviklingen af sivningsalarmen.
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 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 ”Afstil” 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 ”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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Væskeføler option

System WKM21 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 en ventil, når den bliver våd.

Væskefølere udlægges hvor der er særlig risiko for vandansamling, f.eks. under
opvaske- eller vaskemaskine, under en tvivlsom radiator, eller ved en afløbsrist i kælder.
På jumperrække F i kontrolboksen bestemmes til hvilken overvågningsdel (brugsvand
eller fjernvarme) væskeføleren(-ne) skal knyttes, dvs. i hvilken sektion og på hvilket relæ,
der skal gives alarm, når væskeføleren bliver våd. På jumperrække F bestemmes
ligeledes om sektionens ventil(er) 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 senere i dette afsnit.

Væskefølerindstilling: Jumper række F

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

Pos 5:   Væskeføler alarmmelding for: Brugsvand (Jumper = aktiv)
Pos 6:   Må ikke benyttes
Pos 7:   Væskeføler afspær ventil for: Brugsvand (Jumper = aktiv)
Pos 8:   Må ikke benyttes

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 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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Væskeføler alarm

En tilsluttet væskeføler (jumper F4) tilknyttet brugsvandsovervågningen (jumper F5) 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 (jumper F7).

○   Status

○   Data

☼   Ventil

●   Max. Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

○   Status

○   Data

●    Ventil

●   Max. Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

○   Status

○   Data

●    Ventil

☼   Max. Alarm

☼   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

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

Væskeføleralarm.
Ventil 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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Væskeføler fejl

En tilsluttet væskeføler (jumper F4) tilknyttet brugsvandsovervågningen (jumper F5) er
blevet defekt. Hyletone, rødt lys i ’Status’ og gult lys i ”Max. alarm” og ”Sivningsalarm”.
Afspærringsventilen påvirkes ikke.

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).

●   Status

○   Data

●   Ventil

●   Max. Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

☼  Status

○   Data

●    Ventil

●   Max. Alarm

●   Sivningsalarm

○    Vandforbrug

Væskefølerfejl alarm.
Ventil forbliver i åben
tilstand. Fejlen kan
endvidere meldes på
alarmrelæerne.

Væskefølerfejl alarm.
Den hørbare alarm er
bragt til ophør ved
eet tryk på ’Afstil (x1)’
hvorefter
driftindikator blinker
rødt.
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Installation

VVS installation Brugsvand

Ventil og måler (hvis medleveret) indbygges i rørinstallationen som vist på illustrationen.

Måler
System WKM21-M1 og WKM21-MX1leveres med en dråbemærket Kamstrup
MULTICAL®21 flowmåler til montage i brugsvandsinstallationen efter afregningsmåleren.
Måleren anbringes i øvrigt efter Kamstrups anvisninger.

System WKM21-M0 og WKM21-MX0 leveres uden vandmåler, og er beregnet til
anvendelse sammen med en bestående afregningsmåler Kamstrup MULTICAL®21.

Afspærringsventil
Motorstyret rustfri, dråbemærket kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. Der er ingen
specielle krav til placeringen af afspærringsventilen, dog må den ikke placeres med
motoren hængende ned under røret af hensyn til evt. lækager og kondens.

Symbolforklaring:

M

Radioforbindelse

System måler (kan
være afregningsmåleren)

Motorstyret kugleventil

Nøgleafbryder 230Vac

o)))

o)))

M

WKM21
boks

230Vac

Forsyningsside Installationsside(((o

Brugsvandsinstallation.

Ved montage i installationer med galvaniserede rør anbefales det at udføre forbindelsen
mellem ventil og vandmåler (eller stophane) i rustfri rør, og samtidig på afspærrings-
ventilens afgangsside at montere en fuldgalvaniseret union som overgang til husets
rørinstallation.
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Leveringsomfang

Alle systemer omfatter WKM21 kontrolboks og standard M-bus dongle (9245310)

WKM21-M0: Dråbemærket ½” motorventil

WKM21-M1: Dråbemærket ½” motorventil
Dråbemærket ½” Kamstrup MC21 vandmåler Q3 1,6 m3/h

WKM21-MX0: Dråbemærket ¾” motorventil

WKM21-MX1: Dråbemærket ¾” motorventil
Dråbemærket ¾” Kamstrup MC21 vandmåler Q3 2,5 m3/h

 Stikplacering

A: 230Vac PG13,5
B: Væskeføler / PIR PG9
C: Alarmrelæ PG9
D: Radiomodtager (M-bus dongle) PG9

F: Brugsvand ventil  3-pol. DIN

A B C

F

D
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El installation

Kontrolboksen og ventilen skal blot kobles sammen ved hjælp af de monterede stik.
Tilslutning til forsyningsnettet, radiomodtager, tvangsstyring og fjernalarmering er vist
på følgende illustration.

Nettilslutning
230Vac  GND - N - F

Alarmudgang Brugsvand
Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand.
Alarmrelæ J16: Max. 24Vac NC-COM-NO

Digital indgang 1
Indgang J9: indbygget 12Vdc      tvangslukke/ferie
Ved aktivering tvinges anlægget til enten at
tvangslukke afspærringsventil eller til ferietilstand.
Dette er styret af jumperen i række B, pos. 2 og 3.

M-bus indgang
Tilslutning for trådløs
dongle (radiomodtager)

PIR tilslutning
12Vdc max 300 mA
J5:     +12V - SIG - GND
(DanTaet vnr. 9260050)
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Fritidshuse til udlejning

Omkobling af WKM21 imellem normal- og ferietilstand kan automatiseres ved hjælp af en
eller flere infrarøde bevægelsessensorer (PIR), DanTaet varenummer 9260050, der
opsættes således de dækker samtlige bygningens tappesteder (eller adgangsvejen
dertil), og som kobles til WKM21 med fire-leder kabel som her vist. (se også forrige side):

Såfremt flere PIR sensorer er påkrævet for at dække husets tappesteder forbindes disse
således:

!
Vigtigt!  Netspændingen til WKM21 skal afbrydes forinden

    kontrolboksen åbnes for tilslutning af PIR sensor.
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Når PIR er tilsluttet og WKM21 er tændt skal indikatorlampen på en PIR sensor blinke,
når man bevæger sig indenfor dens ’synsfelt’.

Når det således er konstateret at alle tilsluttede PIR sensorer virker anbringes jumper B5
over de to ben i stiftliste B position 5 således disse kortsluttes.

Efter indstilling af jumper lukkes WKM21 boksen, hvorefter den atter tilsluttes
netspænding.

I det første minut efter WKM21 er tændt vil systemet befinde sig i ferietilstand
(’Vandforbrug’ indikatoren blinket gult), og i dette minut ignorerer WKM21 signaler fra
PIR sensorerne, idet disse behøver en tid til stabilisering efter tilslutning af spænding.

Når et minut er forløbet skal ’Vandforbrug’ indikatoren blinke rødt når man bevæger sig
indenfor PIR sensorens ’synsfelt’,  og samtidig skal WKM21 overgå til Normaltilstand,
dvs. ’Vandforbrug’ skal slukke, og vil nu vise et grønt blink for hver liter vand, måleren
evt. har registreret i den foregående måleperiode.

Når PIR i to timer ikke har sendt aktivitetssignal til WKM21 overgår denne til Ferietilstand.

Det er således ikke nødvendigt for ejer eller lejere at huske denne omskiftning, idet den
herefter foretages automatisk.

!
Vigtigt!  Netspændingen til WKM21 skal afbrydes forinden

    kontrolboksen åbnes for ændring af jumperindstilling.

Bemærk! Når PIR anvendes til omskiftning mellem Ferie- og Normaltilstand er
såvel ’Ferie’ tasten som ferieforvalg via digital indgang 1 gjort
uvirksomme.
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Afhjælpning af kommunikationsfejl

WKM21 kontrolboksen melder kommunikationsfejl når den tilsluttede radiomodtager
(dongle) ikke - eller kun sporadisk - modtager data fra systemets vandmåler Dette forhold
skyldes grundlæggende at det modtagne signal er for svagt.

Dette kan f.eks. forekomme hvor læksikringssystemet anvender vandforsyningens
vandmåler, og denne er placeret i en brønd udenfor huset.

Det kan også forekomme hvor der siden systemets installation er rejst nye forhindringer
i signalvejen*)  – eller måske såfremt et større køretøj undertiden henstilles i signalvejen.

Det skal derfor indledningsvis forsøges om modtagelsen kan bedres ved at flytte donglen
til at andet sted indendørs i huset, f.eks. under loftet, eller en etage højere oppe (over
jordhøjde), og/eller ved sideværts forskydning. Donglen må alene anbringes indendørs.

Forbindelsen til donglen er M-bus i et uskærmet to-leder kabel som tåler indtil flere
hundrede meters forlængelse med 2x0,25 mm2 kabel af næsten enhver art, dog
fortrinsvis parsnoet, f.eks. telefonkabel. Bemærk at klemmerne på M-bus interfacet i
WKM21 er af beskeden størrelse, hvorfor kablets tværsnit ikke skal overdrives.

Anbring, f.eks. ved hjælp af dobbeltklæbende tape, midlertidigt donglen, hvor
modtageforholdene skønnes bedre, og forbind et forlængerkabel til denne, som siden
føres til kontrolboksen, hvor det tilsluttes klemmerne på M-bus interfacet.
Tænd for boksen og afvent i 10 minutter. Hvis WKM21 inden de 10 minutter er forløbet
melder kommunikationsfejl er donglens placering uegnet, og en ny må forsøges.

Når en tilsyneladende anvendelig placering er fundet, lad da kontrolboksen være tændt i
30-60 minutter. Dersom der i denne periode ikke meldes kommunikationsfejl må
placeringen siges at være egnet til formålet.

Såfremt det ikke lader sig gøre at finde en placering, hvor der kan opnås en times fravær
af kommunikationsfejl kan man vælge at erstatte den normale dongle med en, der er
forsynet med en ydre antenne (DanTaet varenummer 9245312), og som har en lidt
højere følsomhed end standardudgaven.

I ekstreme tilfælde kan det være påkrævet at forsyne vandmåleren med en antenne, der
bringer udstrålingen af signal i højde med jordoverfladen, og til ydersiden af
brønddækslet. Dette kræver ubetinget vandforsyningens accept og medvirken.

*) Bemærk at selv beplantning, f.eks. en hæk kan volde vanskeligheder for forbindelsen,
   og plantevækst i signalvejen skal følgelig holdes i ave.

!
Vigtigt!  Netspændingen til WKM21 skal afbrydes forinden

    kontrolboksen åbnes for tilslutning af dongle.
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Indstilling af overvågningsparametre
System WKM21 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.

Flere steder er beskrevet at kun en jumper må isættes. Placeres for mange jumpere eller
placeres jumper forkert kan systemet melde fejl ved at afgive en række bip og på
forpladen vise med blink hvilken jumperrække der er forkert. For eksempel blink i 2.
lysdiode fra oven viser at der er fejl i jumperrække B.

Jumper forstørret.
Set forfra og fra siden.

!
Vigtigt!  Netspændingen til WKM21 skal afbrydes forinden

    kontrolboksen åbnes for ændring af jumperindstilling.
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Jumper række A.

Pos 1: Jumper må ikke flyttes

Max aftapningsstørrelse

Pos 2: Max aftapnings mængde = 125 liter.
Pos 3: Max aftapnings mængde = 250 liter.
Pos 4: Max aftapnings mængde = 500 liter.
Pos 5: Max aftapnings mængde = 1000 liter.
NB!:      I pos 2 til pos 5 må der kun være en jumper isat i alt.
             Uden jumper stilles aftapningsstørrelse via monitor.

Sivning: Tolerance

Pos 6: Sivningstolerance = 2 liter.
Pos 7: Sivningstolerance = 4 liter.
Pos 8: Sivningstolerance = 8 liter.
NB!:      I pos 6 til pos 8 må der kun være en jumper isat i alt.
             Uden jumper deaktiveres sivningsovervågning.

Jumper række B.

Sivning: Forbrugspause

Pos 1: Krævet minimum forbrugspause med valgt sivningstolerance.
Ingen jumper = 30 minutter sammenhængende (indenfor 24 timer)
Jumper = 60 minutter sammenhængende (indenfor 24 timer)

Tvangsstyring

Pos 2: Tvangsstyring via indgang nr. 1 (se afsnit El installation)
Ingen jumper = Tvangslukning af installationen
Jumper = Kontrolboksen skifter overvågningstilstand til ”Ferie tilstand”

Pos 3: Reaktionstid for tvangslukkekommando
Ingen jumper = omgående afspærring
Jumper = afspærring efter 2 timer

NB!:      i pos 2 og pos 3 tilsammen må højst være isat en jumper.

Optioner

Pos 4:   Må ikke benyttes
Pos 5:   Jumper isat = anvend tilsluttet PIR sensor (vnr. 9260050)
Pos 6:   Jumper isat = anvend PSALM option med dobbelt følsomhed

   (A2-A5 vælger 62-125-250-500 liter max aftapning)

Pos 7:   Jumper må ikke flyttes
Pos 8:   Jumper må ikke flyttes
              (max aftapning cutoff: 7=15 l/h, 8=29 l/h, 7+8=57 l/h)
NB!        Pos. 7-8 skal tilsammen være isat mindst 1 jumper!
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Jumper række F.

Væskefølerindstilling

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

Pos 5:   Væskeføler alarmmelding (Jumper = aktiv)
Pos 6:   Må ikke benyttes
Pos 7:   Væskeføler ventilafspærring (Jumper = aktiv)
Pos 8:   Må ikke benyttes
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EU-overensstemmelseserklæring


