
Brugsvand læksikring system WKM21

Kamstrup

Anvendelse:
Eenfamiliehuse med normalt vandforbrug.
System WKM21-M1/M0:     ½" tilslutning
System WKM21-MX1/MX0: ¾" tilslutning

Bestanddele:

Vandmåler (-M1/-MX1)
Afspærringsventil
Kontrolboks
Radiomodtager

Vandmåler og afspærringsventil er dråbemærket i henhold
til gældende bekendtgørelse

Ill.: System WKM-21-MX1

Overvågningsfunktioner

Rørbrud:

System WKM21 tillader kontinuerlig aftapning af en forud
fastsat vandmængde. Dersom denne overskrides ved en
aftapning gives Max Alarm og installationen afspærres.

Sivning:

System WKM21 kontrollerer at vandstrømmen i installationen
kan falde under en fastsat grænseværdi i en fastsat tid, og
giver sivningsalarm og afspærrer installationen dersom dette
ikke indtræffer dagligt.

Systemfejl:
System WKM21 kontrollerer løbende at radioforbindelsen til
flowmåleren er i orden.
System WKM21 kontrollerer at flowmåleren jævnligt afgiver
impulser, med mindre ferieforvalg er aktivt.
Når ventilen er lukket - manuelt eller ved alarm -  kontrollerer
system WKM21 at denne kan lukke tæt.
Hvis en komponent fejler afgives systemfejl alarm.

Forsyningsfejl:
System WKM21 overvåger netforsyningen samt alle interne
spændingsforsyninger. Dersom en af disse fejler afgives en
forsyningsfejl alarm.

Alarmfunktioner

Ved læk vil system WKM21 afspærre vandtilførslen, give
synlig og hørbar alarm og aktivere alarmrelæet.
Systemfejl meldes synligt og hørbart samt ved alarmrelæet.
Forsyningsfejl meldes via alarmrelæ, og synligt og hørbart
hvis muligt.

System- og forsyningsfejl der henstår ukvitteret i et døgn fører
til lukning af afspærringsventilen som en
sikkerhedsforanstaltning.

Specifikationer

Kontrol- og betjeningsorganer:

Status-, flow-, ventil-, alarm- og tilstands-
indikatorer, lydgiver. Taster for manuel ventilstyring, kortvarigt
fravalg af rørbrudsalarm, ferieforvalg og alarm afstilling.

Rørbrudsalarm:

BB emuleringsmodus: Tilladt enkeltaftapning stilbar 125,
250, 500 eller 1000 liter.
Flowminimum for tapningsafslutning 15 l/h.

PSALM® modus: Tilladt enkeltaftapning stilbar 62, 125, 250

eller 500 liter.
Ved fravalg af rørbrudsalarm kan tappes frit i fra 1 til 8 timer
(stilbart).
Ved ferieforvalg er tilladt enkeltaftapning 20 liter uanset
indstilling.

Sivningsalarm:

Sivningstolerance 2, 4 el. 8 liter i 30 el. 60 min.
Observationsinterval 24 timer.

Nettilslutning

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

Optioner

PIR tilslutning

Omkobling af WKM21 imellem Ferie- og Normal-
tilstand kan automatiseres gennem tilslutning af en eller flere
PIR sensorer (rumfølere) vnr. 9260050 monteret omkring
husets tappesteder.

Væskefølertilslutning:

System WKM21 kan via interface ILS-C tilkobles indtil to
væskefølere type LS-X, hvorved særligt følsomme områder
kan punktsikres, således at system WKM21 om ønsket kan
afspærre brugsvandsinstallationen ved væskealarm.

SMS-alarm:

Ved tilslutning af ekstern SMS-alarm til alarmudgangen kan
system WKM21 sende en SMS besked til et valgt
mobilnummer.

DanTaet systemerne er beskyttet af patenter, patentsansøgninger og ophavsret i

Danmark og en række lande i og udenfor EU.



WKM21

Systemdiagram WKM21    Værksmålere

1: Kontrolboks   2: Radiomodtager (dongle)    3: Afspærringsventil   4: Vandmåler

Varianterne WKM21-M0 og
WKM21-MX0 leveres uden måler og er
beregnet til anvendelse sammen med
en bestående værksmåler.
Dette er kun muligt når vandforsyningen
benytter måleren i "Drive-By Mode" og
såfremt værket tildeler DanTaet
læserettigheder for den pågældende
vandmåler.

Dersom værket benytter måleren i
"Networked Mode" kan denne ikke
anvendes til læksikring idet
datamængden er utilstrækkelig.

Trykfald og dimensioner

System

Kapacitet og trykfald
Indbygningsmål

Nom. Kap.
Qn (m³/h)

 ��p@Qn Ækvivalent
Kvs (m³/h)(mvs) (kPa) Flowmåler Motorventil

WKM21-M0 1,6 0,2 2,1 11,1 - ½" x 75 mm

WKM21-M1 1,6 2,4 24 3,3 ½" x 110/185 mm ½" x 75 mm

WKM21-MX0 2,5 0,03 0,3 42,7 - ¾" x 80 mm

WKM21-MX1 2,5 5,4 54 3,4 ¾" x 130/225 mm ¾" x 80 mm

Systemer med suffiks -M0 benytter afregningsmåleren, se "Værksmålere" ovenfor.

Fritidshuse og udlejningsejendomme

Tilslutning af PIR sensor(er) 9260050 til WKM21 muliggør automatisk omskiftning
imellem Ferie- og Normaltilstand.

Til venstre: Hvor adgangsvejen til husets
tappesteder kan dækkes af en enkelt
PIR sensor tilsluttes denne som vist.

Nedenfor: Hvor der kræves flere PIR
sensorer for at dække adgangsvejen til
husets tappesteder tilsluttes disse som
vist.

I begge tilfælde skal jumper B5 isættes
for at aktivere brug af PIR sensor, se
brugermanual.

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


