
Byggeplads læksikring
System CSLP

Ill.: system CSLP styreskab

Kontrol over vandforbruget
Med DanTaet læksikring system CSLP overvåges byggepladsens vandforbrug døgnet rundt, således risikoen for
fordyrende og forsinkende vandskader minimeres, og således unødigt vandspild undgås.

System CSLP installeres på byggepladsen, når denne åbnes. Systemets måler og ventil (som dimensioneres til
hvert enkelt byggeprojekt) installeres i brønd eller frostfrit over jord, og forbindes til styreskabet, som opstilles i
nærheden hvor der er dækning på mobiltelenettet, og hvorfra systemets alarmblink vil være iøjnefaldende. Efter
tilslutning af driftspænding og et opkald til DanTaet vil systemet være driftklart.

System CSLP overvåger og reagerer afhængigt af, hvorvidt byggepladsen er bemandet eller ej. Ved bemanding
tillades et højere forbrug, og systemet foretager alene alarmgivning uden afspærring ved overskridelse af en
alarmgrænse. Ved ubemandet byggeplads tillades kun beskedent forbrug, og vandinstallationen afspærres ved
overskridelse af en alarmgrænse. Det er valgfrit, hvorvidt systemet skal sende SMS-besked når byggepladsen er
ubemandet.

Systemet er overordentlig fleksibelt og kan tilpasses de fleste krav og ønsker. Der kræves ingen særlige
færdigheder af operatøren, idet systemet sælges med DanTaet fjernsupport, således alle indstillinger, tilpasninger
og justeringer foretages af DanTaet via telenettet efter kundeønske.

Måler og ventil kan om ønsket efter byggeriets ophør anvendes i ejendommens eget læksikringssystem.

Der ydes forsikringsrabat ved læksikring af byggepladsen; nærmere oplysning ved det enkelte forsikringsselskab.

DanTaet systemerne er beskyttet af patenter, patentsansøgninger og ophavsret i
Danmark og en række lande i og udenfor EU.
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DanTaet System CSLP

Overvågning
Der overvåges døgnet rundt for udsivning fra vandinstallationen. Alarm meldes på et bestemt klokkeslet, f.eks.
kl. 10:00 formiddag; sivningskontrol foretages valgfrit på ugens dage.

Afhængigt af bemandingen overvåges for konstans, middelflow, spidsflow og aftapning. Alarm gives når den
relevante grænse overskrides.

Betjening
Styreskabets front er forsynet med tast for alarm kvittering/genstart [START] samt med nøgleomskifter for
indstilling til bemandet/ubemandet byggeplads [DUTY ON/OFF].
Styreskabet er øverst forsynet med en orangegul lampe, der blinker ved alarmgivning.

Installation
Styreskabet forsynes med 230Vac 50Hz L-N-PE max 50VA som tilsluttes klemmer på skabets bundplade. Net-,
måler- og ventilkabel føres gennem tætningsblokken i skabets bund. Ved korrekt montage opnås tæthed IP65.

Dimensioner
Målere og ventiler til system CSLP leveres i alle dimensioner fra ¾" til DN100.
Der skal normalt vælges samme dimension som rørføringen umiddelbart efter måleren for at undgå
overbelastning af denne.

1: Kontrolboks    2: Flowmåler    3: Motorventil

System Nom. last m³/h Måler dim. Ventil dim.

CSLP-2.5 2.5 ¾" x 220/315 ¾" x 75

CSLP-3.5 3.5 1" x 260/375 1" x 90

CSLP-6 6 1¼" x 260/375 1¼" x 95

CSLP-10 10 1½" x 300/440 1½" x 100

CSLP-15 15 2" x 300/460 2" x 120

CSLP-20 20 DN50 x 270 DN50 x 43

CSLP-40 40 DN65 x 300 DN65 x 46

CSLP-55 55 DN80 x 300 DN80 x 46

CSLP-90 90 DN100 x 300 DN100 x 46
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