BRUKSANVISNING
SYR Safe-T
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SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer
internationella och rekommenderade standarder. Den är
anpassad till alla SYR-flänsar från DN20 till DN32.

2. Modell
Helautomatisk elektronisk anti-läckagesystem med
kontakter för flera olika typer av övervakningsmöjligheter.
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Kontrollera att batteriblocket är korrekt positionerat i
utrymmet mot den inre bakre väggen.
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Anslutningar
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Stäng batteriluckan.
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Som tillval kan du också ansluta SYR Safe-T med
strömkontakt (1100.00.900).
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Mått
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Felkoder
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Med två O-ringar, en tätning, små insexskruvar för
installation samt monteringsnyckel och golvsensor.

3. Insättning/Utbyte av batterier
Varning: Batterierna måste vara insatta även när man
använder strömkontakten!
Sätt i batterierna innan du använder SYR Safe-T.
Öppna den övre luckan och ta ur batteriblocket.

Sätt i batteriblocket efter du satt i eller bytt ut (4 x LR06)
batterier och lägg tillbaka det på plats i batterifacket.

OBS!
Byt ut batterierna minst varannat år!
Använd inte ackumulatorer!
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3.1 Idrifttagning

4. Allmän användning

Så snart batterierna är på plats i systemet så går SYR Safe-T
först in i stängt läge.

Displayen består av två siffror och tre tryckknappar (Mode,
down och up knapp).

Displayen visar meddelande 10.

När du trycker på knappen ”Mode” går systemet till öppet
läge.

Använd ”Down” eller ”Up” knapparna för att justera olika
värden.
Använd ”Mode” knappen för att bekräfta och spara
värdena eller för att aktivera en annan meny.

Systemet är öppet när meddelande 10 blinkar i
teckenfönstret. Efteråt går det tillbaka till normalt
driftläge.

3

4.1 Upplåsning tangentbord
När SYR Safe-T enbart är batteridrivet, tryck då på valfri
knapp för att aktivera displayen. Den kommer automatiskt
stängas av efter 30 sekunder.



Vid ett oavbrutet vattenflöde på 3 timmar med en
inställning på 500 – 700 liter
→ Meddelande A9 visas i displayen.



Vid ett oavbrutet vattenflöde på 4 timmar med en
inställning på 800 – 1500 liter
→ Meddelande A9 visas i displayen.



Vid ett oavbrutet vattenflöde på 5 timmar med en
inställning på 1200 – 1500 liter
→ Meddelande A9 visas i displayen.

Systemets tangentbord är nu låst.
För att låsa upp tangentbordet för att ändra värdena. Tryck
då ner både ”Down” och ”Up” knapparna samtidigt i 3 sek.
Displayen kommer börja blinka för att signalera att
tangentbordet är olåst.

5.2 Ställa in läckageskydd
När du trycker på ”Mode” knappen kommer menyn för
semesterläckageskydd visas i displayen, förutsatt att den
är aktiverad. När du trycker på ”Mode” knappen igen,
kommer den aktuella anti-läckage inställningen att visas.

Om ingen knapp aktiveras inom 30 sekunder, går displayen
tillbaka i låst läge.
OBS! När systemet är strömanslutet, förblir displayen
alltid aktiv.
Lås upp tangentbordet om du behöver.

5. Användarmeny

Meddelandet ”LE” blinkar i teckenfönstret. När du trycker
på ”Mode” knappen igen, visas menyn för läckageskydd.

5.1 Läckagevarnare
Läckageläget ger en normal översikt av anläggningen.
Systemet beräknar volymflödet som cirkulerat utan
avbrott samt flödet.
Skulle en av följande kriterier överskridas, kommer
enheten misstänka ett läckage och automatiskt stänga
avstängningsventilen.


Om flödesmängden utan avbrott överstiger den
inställda gränsen för den volymbaserade läckagevarnaren (100 – 1500 liters)
→ Visas meddelande A3 i displayen.



Om flödet överstiger 3500 liter/timme under 1 minut
→ Visas meddelande A4 i displayen.



Vid ett oavbrutet vattenflöde under 2 timmar med en
inställning på 100 – 400 liter
→ Meddelande A9 visas i displayen.
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Tryck på ”Mode” knappen för att visa nuvarande
inställning.

5.3 Avaktivera läckageskydd
För att avaktivera läckageskyddet behöver man låsa upp
tangentbordet.
Tryck på ”Mode” knappen tills du når menyn ”LE”.
Ställ in nya systemvärdet med hjälp av ”Down” / ”Up”
knapparna.

Ställ in önskat systemvärde med hjälp av ”Down” eller
”Up” knapparna.

Tryck på ”Mode” knappen för att spara inställningen.

Systemet gör det möjligt för följande inställningar.
MENY:
Läckageskydd (LE)

Läckageskydd semester (UL)

Avstängningsventil (AB)

VÄRDEN:
-(avaktiverad)
1 – 15 (100 – 1500 liter)
(Fabriksinställning: 4)
-(avaktiverad)
1 – 10 (100 – 100 liter)
(Fabriksinställning: 10)
P1 (Öppen)
P2 (Stängd)
Fabriksinställning: P1
(Öppen)

OBS! Läckageskyddet återaktiveras automatiskt efter
8 timmar!

5.4 Läckageskydd på semestern
Om en tätare övervakning skulle behövas under en viss tid,
använd då semesterläget på läckageskyddet.
Denna inställningen innebär att endast mindre
vattenkvantiteter mellan 10 och 100 liter kommer att
kunna tappas utan avbrott.

Tryck på ”Mode” knappen för att bekräfta och spara
ändringarna.

När den angivna vattenmängden överskrids då misstänks
ett läckage
→ Meddelande A5 visas i displayen.
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Tryck på ”Mode” knappen tills semesterinställningen visas
på displayen.

Ställ in systemvärdet med hjälp av ”Down” / ”Up”
knapparna.

Tryck på ”Mode” knappen igen för att visa den aktuella
semesterinställningen på läckageskyddet.

Tryck på ”Mode” knappen för att spara inställningarna.

5.6 Avaktivera läckageskydd för semester
Att avaktivera semesterinställningen på läckageskyddet,
ställ in önskat värde med ”Down” / ”Up” knapparna.

5.5 Aktivera läckageskydd för semester
För att ändra semesterinställningen på läckageskyddet, lås
upp tangentbordet (om det behövs).
Tryck på ”Mode” knappen för att spara inställningarna.

Tryck på ”Mode” knappen tills det står ”UL” i menyn.
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Tryck på ”Mode” knappen för att spara inställningarna.

5.7 Avstängningsventil
Tryck på ”Mode” knappen tills avstängningsventil ”Ab”
visas i menyn på läckageskyddet.

Information: När SYR Safe-T har upptäckt ett
volymbaserat läckage, kommer den stänga systemet och
öppna det igen efter 30 sekunder, för att kontrollera om
mer vatten försvinner från systemet.

Tryck på ”Mode” knappen igen för att visa den aktuella
statusen för avstängningsventilen.

Om detta inte är fallet förblir SYR Safe-T öppen och
möjliggör så att mer vatten kan tappas upp till den
angivna volymen.

5.9 Öppna avstängningsventilen efter läckage
När SYR- Safe-T har stängt av systemet efter att ha
upptäckt ett vattenläckage, kan det öppnas igen genom att
trycka på ”Mode” knappen

5.8 Ändra avstängningsventilens status
För att ändra avstängningsventilens status, lås upp
tangentbordet, om det behövs. Ställ in önskat läge med
hjälp av ”Down” / ”Up” knapparna.
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6. Andra inställningar

6.3 Tidsbegränsat läckage (volym)

För att komma in i menyn för andra inställningar tryck på
”Mode” knappen samtidigt som du trycker på
”Up” knappen 3 gånger.

När det tidsbaserade läckageskyddet är aktiverat kommer
standardinställningen för tillsyn bli avaktiverat och ersättas
av det tidsbaserade läckageskyddet.

Lås upp tangentbordet (4.1, sida 3) om det är nödvändigt,
innan man ändrar värdena.

Har man ej tagit hänsyn till den förinställda volymen:
Ex: Vid val av 600 liters inställningen skulle ett
läckageproblem misstänkas efter 3 timmar, även om 600
liter volym inte har uppnåtts.

6.1 48h-läckage
För att säkerställa att läckageskyddet är i bruk i händelse
av en längre frånvaro utan att aktivera
semesterinställningen så finns följande funktion.

Men om det tidsbaserade läckageskyddet är satt till
8 timmar, kommer bara misstankar för läckage efter den
tiden.

När inget vatten tappats under 48 timmar, stänger
avstängningsventilen av systemet i 3 minuter.

I detta fall skall det största flödet inte överstiga 75 liter
(600 liter / 8 timmar = 75 liter/timmen)
→ Meddelande A9 visas i displayen.

När avstängningsventilen öppnas igen efter 3 minuter,
kontrollerar enheten att vattnet fortsätter att flöda.

Tryck på ”Mode” knappen tills menyn för tidsbaserat
läckage (volym) visas i displayen.

Om flödet av vattenmängden överstiger 250ml, misstänker
systemet ett läckage
→ Meddelande A8 visas i displayen.
48 timmars anti-läckagesystemet är inaktiverat i standardinställningarna.

6.2 Att ändra 48h-läckageläge
Ange om 48 timmars anti-läckagesystemet ska aktiveras
eller avaktiveras

Tryck på ”Mode” knappen igen och använd ”Down” / ”Up”
knapparna för att justera antal timmar varefter flödet av
vatten (1-9) måste stoppas, eller att avaktivera denna
funktion.
Denna inställning är inaktiverad i originalinställningen.

Ställ in önskad status med hjälp av ”Down” / ”Up”
knapparna, spara ändringen med ”Mode” knappen.

Vill du spara ändringarna tryck på ”Mode” knappen.
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6.4 Tidsbegränsat läckage (flöde)

6.5 Lås upp enheten

Om flödet överskrider 3500 l/h, är ett läckage misstänkt
→ Meddelande A4 visas i displayen.

Nästa steg leder till menyn som gör det möjligt att låsa upp
enheten.

Det schablonvärde på 1 minut kan ändras med denna
parameter.

När SYR Safe-T har stängt av systemet efter ett oavsiktligt
volymbaserat läckagestopp tillåts enheten bestämma om
den ska öppnas igen efter 30 sekunder utan att vattnet
läcker ut och förvinner.

När flödet kvarstår under 3500 l/h innan tiden löper ut är
det dags att återställa.
När flödet överskridits, börjar tiden igen.

Tryck på ”Down”/”Up” knapparna för att aktivera eller
avaktivera funktionen

Denna parameter kan inte stängas av eller
Återställas till ”0”.
Tryck på ”Mode” knappen tills det tidsbaserade
läckageskyddet (flöde) visas i displayen.

Tryck på ”Mode” knappen för att spara inställningarna.

6.6 Extern larmkontakt
På menyn finns inställningar för en potentialfri kontakt.
Tryck på ”Mode” knappen, använd sen ”Down”/”Up”
knapparna för att ställa in hur länge (antal minuter)
systemet ska vänta innan det stänger av vattentillförseln
när flödet är högre än 3500 l/h

Denna kontakt erbjuder olika möjligheter till att visa en
signal eller utlösa ett larm.

Använd ”Down”/”Up” knapparna för att ställa in hur
SYR Safe-T:s larmkontakt skall programmeras.

Vill du spara ändringarna tryck på ”Mode” knappen.

Vill du spara ändringarna tryck på ”Mode” knappen.
Denna funktion är endast tillgänglig på strömkontakten.

9

Gör önskad inställning med hjälp av ”Down”/”Up”
knapparna och tryck på ”Mode” knappen för att spara.

6.7 Varningsljud (buzzer)
Summering gör det möjligt att välja en akustisk signal vid
sidan om det meddelandet som visas.

Ett rimlighetstest utförs och ett meddelande visas efter en
minut.

Gör önskad inställning med hjälp av ”Down”/”Up”
knapparna och tryck på ”Mode” knappen för att spara.

6.9 Kontakt 2
Kontakt 2 erbjuder många anslutningsmöjligheter.
Du kan ansluta enheten till t.ex. golvsensorer eller
temperaturgivare.
SYR Safe-T kan också aktiveras till switch-knappar,
telefoner, timers, radiostyrda golvsensorer etc.
Systemet möjliggör följande inställningar:

Denna funktion är endast tillgänglig med strömkontakten.
Positionerna 1-3 erbjuder olika möjligheter till att kunna
stänga av systemet.

6.8 Kontakt 1
Du kan registrera och ansluta en golvgivare i SYR Safe-T:s
meny Kontakt 1.

Med de här inställningarna, tryck på ”Mode” knappen
efter en signal för att låsa upp enheten igen.

VARNING: Kontakten måste vara helt införd i
vägguttaget!
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Även positionerna 4-6 erbjuder olika möjligheter till att
kunna stänga av systemet.

Tryck på ”Down”/”Up” knapparna för att faställa villkoren.

Med dessa inställningar väntar enheten på en signal
utifrån för att låsas upp igen.
Att trycka på ”Mode” knappen behövs inte i
öppningsprocessen för den sköts automatiskt när signalen
ges.

Vill du spara ändringarna tryck på ”Mode” knappen.

7. Systeminformation
Tryck på ”Mode” knappen och på ”Down” knappen
samtidigt för att komma in i menyn för systeminformation.
Denna funktion är endast tillgänglig med strömkontakten.
OBS! Denna nivå tillåter endast att läsa data. Det kan inte
ändras.

6.10 Monteringsvillkor
Slutligen kan du välja om SYR Safe-T ska övervaka
anläggningen med full (Hc) eller begränsad (bara
golvsensorer) (Hd) tillsyn.

7.1 Serienummer
Menyn gör det möjligt att visa serienummret.

När du väljer den begränsade tillsynen på läckageskyddet
är det enbart golvsensorn som fungerar.
Alla andra övervakande funktioner är avaktiverade!
Exempel på installation i en lägenhet!

Tryck på ”Mode” knappen för att visa serienummret.

Tryck på ”Mode” knappen för att fortsätta.
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När inget meddelande har sparats ännu kommer följande
att visas i displayen.

7.2 Batteristyrka
Menyn för batteriet visas.

Tryck på ”Mode” knappen för att visa batteristyrkan.

8. Akut upplåsningsfunktion
Den akuta upplåsningsfunktionen är utformad för att låsa
upp systemet manuellt ifall SYR Safe-T skulle stängas av
och strömavbrott skulle inträffa på samma gång.
Den akuta upplåsningsfunktionen är placerad på baksidan
av läckageskyddsmodulen.
Ta bort de två täcksidorna i sidled.

Tryck på ”Mode” knappen för att fortsätta.

7.3 Alarm minne
SYR Safe-T har 8 minnesplatser för att spara
felmeddelanden.
Tryck på ”Mode” knappen flera gånger för att läsa dessa
meddelanden.
Nyckeln för manuell öppning är placerad på insidan av den
vänstra luckan.
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Ta bort klämman från kontrollenheten så den kan lyftas
och tas bort

8.1 Omstart
VARNING! Starta inte om systemet om inte enheten
passar SYR Safe-T!
Om läget har ändrats manuellt med den akuta
upplåsningsfunktionen ska SYR Safe-T startas om.
Lås upp tangentbordet.
Tryck på ”Mode” knappen tills du når menyn ”AB”

Sätt in nyckel i önskad position och vrid den i pilens
riktning tills vattnet rinner igen.
Tryck på ”Down”/”Up” knapparna för att ställa in status
”P1”.

Tryck på ”Mode” knappen för att spara inställningarna.

Ta ur nyckeln och följ instruktionerna för att starta om
enheten. (8.1, sida 11).

Enheten är nu klar för drift.

Montera styrenheten och fäst den med klämman.
Sätt tillbaka de två täcksidorna på plats igen.
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9. Tekniska specifikationer
Drifttemperatur:
Max 30°C
Omgivningstemperatur:
10°C – 60°C
Nominellt tryck:
16 bar
Typ av skydd:
IP21
Batterier:
4 x LR06
Strömkontakt:
9V DC
Max belastning av extern potentialfri kontakt
IN2:
Min 12V / 20mA
Ut:
Max 24V / 2A
Flöde:

10. Anslutningar

11. Tillbehör
Strömadapter:
Kontakt:

100.00.900
2320.00.901

Endast kvalificerade installatörer är auktoriserade
till att installera och reparera. Rengör inte de
syntetiska delarna med tvätt eller rengöringsmedel.
Skydda enheten och det elektroniska systemet mot
frost. Om den utsätts för hårda stötar ska den
syntetiska berörda delen bytas ut (även om inga
skador är synliga). Undvik hårda vattenslag som
orsakats av att det t.ex. åker nedströms i
magnetventilen.(Fara för explosion). Förpackningen
fungerar som transportskydd. Skulle paketet vara
allvarligt skadat, installera då inte enheten!

För mer information maila:
info@somatherm.se
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12. Dimensioner

Typ

SYR Safe-T Läckageskydd

Anslutning
Dimensioner

T
t
T1
t1
H
h
B
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DN20 - DN32
108 mm
24 mm
105 mm
76 mm
307 mm
174 mm
120 mm

13. Meddelanden
Display

A1
A2

Orsak

Lösning

-

Avstängningsventilen kan inte användas.
Sannolikt orsakats av smuts

-

Tryck på ”Mode” knappen. Systemet
försöker nå positionen igen.

-

Motorn defekt.

-

Kontakta din återförsäljare

-

Turbinen är blockerad

-

Kontakta din återförsäljare

-

Ett volymbaserat läckage har
identifierats. Det inställda eller tillåtna
volymflödet har överskridits.

-

Tryck på ”Mode” knappen för att öppna
avstängningsventilen. Justera skyddsnivån
och eliminera läckageproblemet.

-

Ett kontinuerligt flöde >3500 l/h har
identifierats. (ex. Brustet rör).

-

Tryck på ”Mode” knappen för att öppna
avstängningsventilen. Justera skyddsnivån
och eliminera läckageproblemet.

-

Systemet har identifierat ett
läckageproblem I semesterläget. Det
inställda tillåtna flödet har överskridits.

-

Tryck på ”Mode” knappen för att öppna
avstängningsventilen och eliminera
läckageproblemet.

-

Systemet har identifierat ett
läckageproblem vid kontakt IN1
(golvsensor).

-

Tryck på ”Mode” knappen för att öppna
avstängningsventilen och eliminera
läckageproblemet.

-

Systemet har identifierat ett
läckageproblem vid kontakt IN2

-

Tryck på ”Mode” knappen för att öppna
avstängningsventilen och eliminera
läckageproblemet.

-

Ett 48 timmars läckageproblem
(ex. toalettspolning) har identifierats.

-

Tryck på ”Mode” knappen för att öppna
avstängningsventilen och eliminera
läckageproblemet.

-

Flödestiden har överskridits. Det
inställda eller tillåtna ”flödestiden” har
överskridits.

-

Tryck på ”Mode” knappen för att öppna
avstängningsventilen och eliminera
läckageproblemet.

-

Batterierna är tomma.

-

Byt batterierna (4 x LR06).

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
6A
Återförsäljare

Tillverkare

Adress:

AB Somatherm
Bangårdsgatan 1
671 31 ARVIKA

Adress:

Hans Sasserath & Co. KG
Mühlenstasse 62
D-413 52 KORSCHENBROICH

Telefon:
Fax:

+ 46 570-72 77 50
+65 570-191 68

Telefon:
Fax:

+49 2161 6105-0
+49 2161 6105-20

Mailadress:

info@somatherm.se

Mailadress:

info@SYR.de

Hemsida:

www.somatherm.se

Hemsida:

www.SYR.de
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