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Utarbeidet av Brødrene Dahl AS

AQUALARM LEKKASJESTOPPER MED                        
STRØMKUTT

AQUALARM Lekkasjestopper med strømkutt. AQUALARM Lekkasjestopper består av  
1 stk. aktuatorventil, hovedenhet og sensorkabel.

TEST AV LEKKASJESTOPPER SKAL GJØRES EN GANG PR.ÅR.
Utføres av huseier, gjør følgende:
1. Åpne en kran slik at vannet står og renner
2. Fukt sensorkabelen på et av følepunktene
3. Ventil stenger og vannet i kranen slutter å renne. Lydsignalet på enheten piper 3 ganger og rødt lys blinker  

3 ganger, begge med 5 sekunders intervall.
4. Tørk følerkabelen grundig.
5. Reset så enheten ved å trykke lett på RESET knappen.
 
Behandlingsmåte for avfall: Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Men skal avleveres til 
avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser. 

Aktuatorventil: Gjenvinningsstasjoner for metall.

VARENR.:
5648783
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SENSOR OG FEILMELDINGER. 

2 PIP: ALARM NÅR SENSORKABEL ELLER 
SENSORPLUGG IKKE ER
TILKOBLET SENSORUTGANG.
Dersom sensorkabelen mister forbindelsen til enheten, vil 
lydvarsel på enheten pipe 2 ganger og rødt lys blinke 2 
ganger med 5 sekunders intervall. Koble sensorkabel eller 
sensorplugg til enheten og både lyd- og lysvarsling stopper.

3 PIP: ALARM PÅ HOVEDENHET
Dersom sensorkabelen fra enheten oppdager en 
vannlekkasje, vil aktuatorventilen stenge umiddelbart. 
Lydsignalet på enheten piper 3 ganger og rødt lys 
blinker 3 ganger, begge med 5 sekunders intervall. Tørk 
opp vannet om problemet kun er «vannsøl». Resett så 
anlegget. Ved eventuell lekkasje, kontakt rørlegger for 
utbedring av lekkasjen. Etter utbedring av lekkasje må 
anlegget også resettes.

RESETTE STRØMKUTT:
• Trykk lett på RESET-knappen. Både lyd- og    
 lysvarslingen stopper.

6 PIP: ALARM VED EVENTUELL DEFEKT VENTIL/
RATT IKKE ER TRYKKET NED
Dersom aktuatorventilen ikke skulle klare å utføre 
egentesten, som den tar hver 5. dag, vil enheten gå i 
alarm. Enheten vil pipe 6 ganger og rødt lys blinke 6
ganger med 10 sekunders intervall. Kontroller at rattet på 
ventilen er trykket ned.Trykk så lett på RESET knappen 
Vedvarer problemet må rørlegger kontaktes og ventil 
sjekkes og eventuelt byttes. Ved bytte av ventil må omstart 
av hovedenhet utføres. 

* Omstart av hovedenhet gjøres ved å ta ut strømtilførsel i 
10 sek. og sette den inn igjen.
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