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OVERVÅGNINGSFUNKTIONER:
RØRBRUD:
System BL tillader kontinuerlig aftapning af en forud fastsat mængde
brugsvand. Dersom denne overskrides ved en aftapning gives Max
Alarm og brugsvandsinstallationen afspærres.
System BLG/BLGX tillader endvidere kontinuerlig aftapning af en for-
ud fastsat mængde gråtvand. Dersom denne overskrides ved en aftap-
ning gives Max Alarm og gråtvandsinstallationen afspærres.

SIVNING:
System BL kontrollerer at vandstrømmen i såvel koldtvands- som
varmtvandsinstallationen kan falde under en fastsat grænseværdi i en
fastsat tid, og giver sivningsalarm og afspærrer brugsvandsinstallatio-
nen dersom dette ikke indtræffer dagligt.
System BLG/BLGX kontrollerer endvidere at vandstrømmen i
gråtvandsinstallationen kan falde under en fastsat grænseværdi i en
fastsat tid, og giver sivningsalarm og afspærrer gråtvandsinstallationen
dersom dette ikke indtræffer dagligt.

SYSTEMFEJL:
System BL/BLG/BLGX kontrollerer at tilsluttede flowmålere jævnligt
afgiver impulser, med mindre ferieforvalg er aktivt.
Når ventiler er lukket - manuelt eller ved alarm  - kontrollerer system
BL/BLG/BLGX at disse kan lukke tæt.
Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm og installationen afs-
pærres.

FORSYNINGSFEJL:
System BL/BLG/BLGX overvåger netforsyningen samt alle interne
spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgives en forsynings-
fejl alarm. Denne medfører ikke afspærring af installationen.

ALARMFUNKTIONER:
Ved læk og systemfejl vil system BL/BLG/BLGX afspærre vandtilfør-
slen til den aktuelle installation, give synlig og hørbar alarm og aktive-
re alarmrelæet.
Forsyningsfejl meldes via alarmrelæ og evt. synligt og hørbart.

VARIANTER:
System BLG og BLGX omfatter en ekstra overvågningskanal til
gråtvand eller regnvand, således den samlede vandinstallation kan sik-
res også i fremtidige, miljørigtige ejendomme.
Alene vandmålerstørrelsen i gråtvandskanalen adskiller type BLG og
BLGX. System BLGX anvendes hvor trykket i gråtvandsforsyningen er
beskedent, eller hvor forbruget af gråt vand er stort.

SPECIFIKATIONER:
KONTROL- OG BETJENINGSORGANER:
Lysnet-, flow-, ventil- og tilstandsindikatorer, lydgiver.
Taster for manuel ventilstyring, kortvarigt fravalg af rørbrudsalarm,
ferieforvalg og alarm afstilling.

RØRBRUDSALARM:
Tilladt brugsvands enkeltaftapning stilbar 50, 100, 200 eller 400 liter.
Flowminimum for tapningsafslutning 15 l/h.
Ved ferieforvalg er tilladt enkeltaftapning 20 liter uanset indstilling.
BLG/BLGX: Tilladt gråtvands enkeltaftapning stilbar 10, 20, 40 eller 80
liter. Flowminimum for tapningsafslutning 15 l/h. Ved ferieforvalg er
tilladt enkeltaftapning 10 liter uanset indstilling. BL/BLG/BLGX: Ved
fravalg kan tappes frit i fra 1 til 8 timer (stilbart).

SIVNINGSALARM:
Sivningstolerance 1⁄2, 1 el. 2 liter på 30 el. 60 min. Observationsinterval
24 timer.

TILSYNSALARM:
Til brug i forsorgssektoren kan system BL/BLG/BLGX give tilsynsal-
arm efter 12/18/24 timers pause i vandforbruget. Tilsynsalarm afs-
pærrer ikke installationen, og gives ikke dersom systemet er i Ferietil-
stand.

FORBRUGSREGISTRERING:
System BL/BLG/BLGX har impulsudgange, der registrerer koldt- og
varmtvandsforbrug (BL), eller koldt-, varmt- og gråtvandsforbrug hhv.
brugs-, afløbs- og gråtvandsforbrug (BLG/BLGX).

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

OPTIONER:
VÆSKEFØLERTILSLUTNING:
System BL/BLG/BLGX kan via interface ILS-C tilkobles indtil to
væskefølere type LS-X, hvorved særligt følsomme områder kan punkt-
sikres, således at system BL/BLG/BLGX om ønsket kan afspærre
brugsvands- og/eller gråtvandsinstallationen ved væskealarm.

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

ANVENDELSE:
Lejligheder i udlejnings- og forsorgsejendomme

BESTANDDELE:
• Koldt- og varmtvandsmålere

• Afspærringsventiler KV og VV

• Gråtvandsmåler (BLG og BLGX)

• Afspærringsventil GV (BLG og BLGX)

• Kontrolboks
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