
Brugsvand Læksikring

System BA

Ill.: System BA-3,5/3,5/2,5-V3

Anvendelse:
Sikring af brugsvandsinstallation
med koldt og cirkulerende varmt vand

Bestanddele:

Koldt- og Varmtvand Fremløb målere
Ventiler Koldt- og Varmtvand Fremløb
Varmtvands Cirkulation måler
Ventil Varmtvands Cirkulation
Kontrolboks

Konfiguration

System BA anvendes til sikring af brugsvandsforsyning med
varmtvandscirkulation, f.eks. hvor en skakts stigrør grener af
fra hovedforsyningen. Systemet overvåger flowet i
koldtvandsledning (BK), varmtvands fremløbs- (BV) og
varmtvands cirkulationsledningerne (BC), og udregner totalt
forbrug som BK + BV - BC ud fra de respektive måledata.

Varianter og kapacitet

System BA findes i to særskilte varianter. Systemer med suffix
-V3 omfatter tre motorventiler for afspærring ved alarm.
Systemer med suffix -V0 har ingen afspærringsventiler, og
melder alene alarm synligt, hørbart og ved alarmrelæ.

Systemet håndterer målerstørrelser fra ½" til 2" (Dn15/Qn1.5 til
DN50/Qn15). Der kan anvendes forskellige målerstørrelser i
grenene, dvs. BC måleren kan være mindre end BV måleren.

Overvågningsfunktioner

Rørbrud:
System BA tillader kontinuerlig aftapning af en forud fastsat
vandmængde. Dersom denne overskrides ved en aftapning
gives Max Alarm og installationen afspærres (system -V3).

Sivning:
System BA kontrollerer at vandstrømmen i såvel
koldtvands- som varmtvandsinstallationen kan falde under
en fastsat grænseværdi i en fastsat tid, og giver
Sivningsalarm og afspærrer installationen (system -V3)
dersom dette ikke indtræffer dagligt.

Systemfejl:
System BA kontrollerer at de tilsluttede flowmålere jævnligt
afgiver impulser, med mindre ferieforvalg er aktivt (hvor
relevant).
Når en ventil er lukket - manuelt, under Tæthedskontrol, eller
ved alarm - kontrollerer system BA dennes tæthed. Hvis en
komponent fejler afgives Systemfejl. Installationen
afspærres ved målerfejl (system -V3); ikke ved ventilfejl.

Tæthedskontrol:
Tæthedskontrol udføres dagligt (system -V3).
Afspærringsventilerne lukkes i en bestemt sekvens, hvorved
hver ventils tæthed kan konstateres uden skoldningsrisiko.
Tæthedskontrollen afbrydes for senere gennemførelse
dersom der tappes vand under forløbet. I et kort tidsrum,
mens alle ventiler er helt lukket, er det umuligt at konstatere
tapning, og installationen vil forblive helt afspærret uanset
betjening af tappesteder. Tæthedskontrollen udføres derfor
sent om natten, hvor den forhåbentlig er til mindst gene.
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Forsyningsfejl:

System BA overvåger netforsyningen samt alle interne
spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgives
Forsyningsfejl alarm. Dette medfører ikke afspærring af
installationen.

Alarmfunktioner

System BA (-V3) afspærrer installationen ved lækage og ved
målerfejl, afgiver synlig og hørbar alarm og aktiverer et
alarmrelæ.
Ved ventilfejl (system -V3) afgives alarm synlig og hørbart og
via alarmrelæ. Forsyningsfejl meldes via alarmrelæ, og om
muligt også synligt og hørbart.

Afspærringsventiler styres således skoldningsrisiko
elimineres.

To signalrelæer kan individuelt stilles til at reagere ved
Lækalarm, Systemalarm, Væskeføler Våd eller Fri Aftapning
tilstand.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:

Lysnet- Flow- Ventil- og Tilstandsindikatorer, lydgiver.
Taster for manuel ventilstyring, kortvarigt fravalg af
rørbrudsalarm, ferieforvalg og alarm afstilling.
To digitale indgange med valgfri Afstil/Fri Aftapning
henholdsvis Ferie/Afspærring funktioner.

Rørbrudsalarm:

Tilladt enkeltaftapning stilbar 250, 500, 1000 eller 2000 liter.
Andre hermed proportionale værdier på forlangende.
Flowminimum for tapningsafslutning 0.6%Qn.
Ved Ferieforvalg er tilladt enkeltaftapning 20 liter vand uanset
indstilling.

Sivningsalarm:

Sivningstolerance ½, 1 or 2 liter på 30 el. 60 min.
Observationsinterval 24 timer.

Forbrugsregistrering:

System BA har impulsudgange, der registrerer
koldt/varmtvands forbrugs afledt af målersignalerne, eller
som afspejler de ubehandlede, skalerede målersignaler.

Nettilslutning:

230V 50Hz L/N/PE gennem nøgleafbryder. Effektforbrug
max. 20VA.

Optioner

Væskefølertilslutning:

System BA kan via interface ILS-C tilkobles indtil to
væskefølere type LS-X, hvorved særligt følsomme områder
kan punktsikres, således at system BA om ønsket kan
afspærre brugsvandsinstallationen ved væskealarm (system
-V3).

SMS-alarm:

Ved tilslutning af ekstern SMS-alarm til alarmudgangen kan
system BA sende en SMS besked til et valgt mobilnummer.

Kontrolboks1. 

Afspærringsventil Varmtvand Frem2. 

Flowmåler Varmtvand Frem3. 

Flowmåler Varmtvand Cirkulation4. 

Afspærringsventil Varmtvand Cirkulation5. 

Flowmåler Koldtvand6. 

Afspærringsventil Koldtvand7. 
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