MONTERINGSANVISNING

WATERSTOP er som å ha
din egen rørlegger på vakt,
om du er hjemme eller ikke.
Med et enkelt klikk kan du
sikre deg mot vannskader i
ditt hus.

vannskader
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Monteringsanvisning
Trådløs WaterStop-WS 200:
Systemet kommer som standard i åtte deler. En hovedenhet, et kontrollpanel, et strømadapter,
en stengeventil, to vannfølere og to sensorkabler.
For at monteringen for deg som kunde skal gå så lett som mulig, kommer hovedenheten, kontrollpanelet og
vannfølerene ferdig «parret». Har du utvidet standard pakken med flere enheter, se under “Parring”, for mer
info.
Hovedenheten:
Hovedenheten plasseres slik at ledningene til strømadaptere og stengeventilen når frem. Helst høyt oppe, og
slik at det er lite betong og metall imellom hovedenheten, og de andre enhetene. Dette gir best mulig
grunnlag, for gode signaler mellom enhetene. På hovedenheten sitt deksel, står det forklart hvor hver enkelt
kopling skal være.
Systemet har også backup batterier, som gjør at systemet er operativt ved et strømbrudd.

Kontrollpanel:
Kontrollpanelet bør stå der det er hensiktsmessig, for eksempel ved utgangsdøren. Denne
enheten er batteridreven, og trenger dermed ingen ekstern strøm tilførsel. Selv om batteriene skulle gå tomme, vil fortsatt resten av systemet fungere. Bruker bytter bare batteriene, og alt vil fungere som før.
Batterienes varenr er: CR2477.
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Ekstrakabler:
Ekstrakablene kobles i vannfølerne og hovedenheten,
for å utvide «deteksjonsområdet». De monteres enkelt
ved å presse lederne inn i hvert sitt hull på terminalblokka. Sjekk at begge lederne har god kontakt. Det er
ingen pluss eller minus på disse, og de kan derfor ikke
kobles feil.
Vannfølerene:
Legges der det er fare for vannlekkasje, f.eks. under
kjøkkenbenk,varmtvannstank, vannutkaster, kaffemaskin, isbitmaskin etc. Vannfølerens batteri varer i
minst 5 år, Dersom det har vært vannlekkasje, gir den
ifra seg en pipelyd. Pipelyden stopper ikke før
vannføleren er tørket.
Vannstengeventil:
Syrefast ¾. Mulighet for manuell åpning og stenging.
Hjulet på toppen av ventilen, kan dras ut og vries
rundt, for nødåpning.

Modus:
Produktet har to funksjoner; strømløst åpent, eller strømløst stengt. Vi har valgt å kalle de for hus-modus og
hytte-modus.
I hus-modus vil systemet fungere helt som normalt, ved hjelp av nettstrøm/backup batterier.
I hyttemodus, blir ventilen stengt av backupbatteriene i hovedenheten. Så dersom rør skulle fryse og sprekke
under strømbruddet, er vannet stengt. Vannet slåes på via dørbryter/kontrollpanelet, eller ved å manuelt dra
ut og dreie på det hvite hjulet på ventilen.
Du bytter mellom de to modusene, ved å holde inne modusknappen til det blinker grønt eller gult. Grønn er
hus-modus, og gul er hytte modus. For å bytte, trykker du en gang slik at lyset endres. Vent noen sekunder.
Når lyset slukker, er modusen satt.
Veldig viktig!
For at hyttemodus skal bli aktivert, må man etter at modusen er satt, trekke strømadapteret ut av
hovedenheten, og sette strømadapteret tilbake.
Parring:
For å parre opp enheter, trykker man en gang på knappen som står merket på hovedenheten. Da vil rød
lampe tennes. Husk å ha parre-enheten/e minimum en meter ifra hovedenheten. Deretter trykker man på
knappen, på den enheten som man ønsker å parre opp. Begge enhetene skal gi fra seg et pip, som kvittering
på at opparringen er vellykket.
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Bruksanvisning
Trådløs WaterStop-200:

Trådløs WaterStop-200 er et system som sikrer mot vannskader. Enhetene jobber sammen for å detektere,
varsle og stenge vannet. Dersom vannfølerene eller sensorkabelen på hovedenheten skulle detektere vann vil
vannet stenges.
I hverdagen:
I hverdagen vil du kun konsentrer deg om kontrollpanelet. Denne har fire funksjoner.
Åpen				

Her er ventilen åpen og vannet renner fint gjennom rørene.

Stenger etter 4 timer		
				

Denne funksjonen blir brukt når du forlater huset men feks. Har en klesvask
som står og går. Enkelt og greit så stenges da vannet etter 4 timer.

Stengt 			
Ventilen stenger vannet. Om en lekkasje skulle oppstå er vannet allerede stengt
				og konsekvensene blir minimale.
Vannlekkasje			
Hovedenhetene eller en av vannfølerne har oppdaget en lekkasje og ventilen
				
er stengt. Dersom du prøver å trykke på kontrollpanelet vil lampen lyse til alle
				sensorene er tørre.
De tre øverste funksjonene er de du selv kan bytte mellom. Dette gjøres enkelt ved å trykke på knappen til
lampen lyser på den funksjonen du ønsker. Når du har bladd deg frem til den funksjonen du ønsker venter
du til lampa slukker, da er funksjonen valgt og iverksatt.
Dersom batteriene i kontrollpanelet skulle gå tom for strøm vil resten av systemet fungere som normalt. Etter
at de to batteriene av type; CR2477 er byttet vil alt fungere som normalt.
Etter en eventuell vannlekkasje:
Ta kontakt med rørlegger som kan bytte eventuelle vannfølere dersom disse skulle være defekte.
Manuell operasjon av ventil:
Dersom du skulle ha behov for å åpne ventilen manuelt gjøres dette ved å dra ut og dreie på det hvite hjulet
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FG-attest for automatiske lekkasjestoppere
Kunde/eier

Forsikringsselskap

Monteringsadresse (gårds- og bruksnummer)

Montør og firma

Produktnavn/type

FG-kategori
Kategori I

X

Kategori II

Beskriv hvor magnetventil, kontrollenhet, detektor osv er montert (fylles ut av montør)

Systemet er montert i henhold til leverandørens monteringsanvisninger

Ja

Nei

Systemet er funksjonstestet etter monteringen

Ja

Nei

Systemet stenger vannet automatisk som forutsatt

Ja

Nei

Sted og dato

Installatørens navn

Firma

Drift
Ved installasjon av lekkasjestopper skal eier/bruker av systemet sette seg inn i medfølgende
bruksanvisning og skal skifte batteri og teste at systemet stenger vanntilførselen som forutsatt i
FG-attesten. Funksjonstest skal utføres minst én gang hvert år og i henhold til bruksanvisning.

Kunde/eier har fått opplæring og mottatt bruksanvisning

Sted og dato

Navn på forsikringstaker

Sendes til forsikringsselskap, eier og FG (fgvann@fno.no)
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WaterStop AS | Heistadtangen 24 | 3941 Porsgrunn
post@waterstop.no | Org nr. 992 205 008

Ja

Nei

X

FDV-dokumentasjon

Utarbeidet 24.08.2018

1 Leverandør
Waterstop AS
Org nr 992 205 008
Heistadtangen 24
3941 Porsgrunn

www.waterstop.no
post@waterstop.no
+47 414 14 500

2 Produktnavn
WS200
3 Produktbeskrivelse
Trådløst vanndeteksjonssystem som oppdager vannlekkasjer og stenger vannet ved
oppdaget vannlekkasje. Systemet består av en eller to motorisert(e) kuleventil(er), en eller
to trådløse vannsensorer med eller uten påkoblet følerkabler, trådløs dørbryter og en
styringsenhet.
4 Drift og vedlikehold
Det er ikke behov for noe spesielt vedlikehold, da systemet automatisk lukker og åpner seg
en gang i uken for å hindre at ventiler låser seg. Det anbefales dog å teste systemet en gang i
året for å forsikre seg om at det fortsatt er fullt fungerende.
5 Miljøpåvirkning
Produktet har ingen kjente påvirkninger på miljøet.
6 Avfallshåndtering
Produktet håndteres som EE-avfall.
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Aldri leksje når du ikke er hjemme
Rabatt på forsikringen din
Markedets beste løsning for å begrense vannskader
Trådløs bryter ved utgangsdøra
I henhold til de nye byggeforskriftene
Unngå helseplager

Nye byggeforskrifter
Over 100 000 boliger
får vannskader hvert år!
- Ikke bli en av de!

OM WATERSTOP

KONTAKTPERSONER:

Heistadtangen- 3941 Porsgrunn Norge
Telefon: 414 14 500

Stein Hansen
Daglig leder
Tlf: 414 14 500
E-post stein@waterstop.no

Org.nr.: 992 205 008MVA
Kontonr: 1503 02 51315
E-post: post@waterstop.no
Hjemmeside: www.waterstop.no

Jan Liverød
Salgsjef
Tlf: 976 42 946
E-post jan@waterstop.no

PRODUKSJON NORTRONIX AS
aldri
HUMMERBAKKVEIEN 200, 3294 STAVERN TLF.: 33 14 10 40 POST@NOR-TRONIX.NO

2018-12-27

Bjørn Kristensen
Salg/Teknikk
Tlf: 957 22 197
E-post bjorn@waterstop.no
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