
Smart start
SafeTech Connect Vattenfelsbrytare

W E  K E E P  S M A R T  T H I N G S  S I M P L E .

Innovative solutions for smart people



Idrifttagning av SafeTech Connect

SafeTech Connect Vattenfelsbrytare installeras direkt på röret efter vattenmätaren i 
flödesriktningen. Ett dricksvattenfilter i enlighet DIN 1988 (t.ex. SYR DRUFI+) bör 
installeras i flödesriktningen efter SafeTech Connect Vattenfelsbrytare för att säker-
ställa att systemet är skyddat även vid fel.

Installation

Vänligen läs igenom drifts- och  
underhållsinstruktionerna

Installationspunkt SafeTech Connect 
Vattenfelsbrytare

 
Dricksvattenfilter DRUFI+

Registrering och Internetuppkoppling

Installation av SYR Appen

A. Ladda ner SYR-appen från App Store gratis och 
installera den på din smartphone eller surfplatta.

B. Skanna denna QR kod (iPhone).

Alternativt kan din SafeTech Connect kontrolleras via 
din webbläsare. Gå till http://syrconnect.de för regist-
rering. Följ webbplatsens anvisningar.

SafeTech Connect Vattenfelsbrytare är  styrbar via SYR-appen. För att installera 
SYR-appen, välj alternativ A eller B (iPhone).
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Registrering av SafeTech Connect

1  Starta SYR-appen och klicka på SYR CONNECT-  
  knappen längst ner till vänster på startskärmen. 

2  Klicka på knappen under inloggningsformuläret  
  “User registration/new device”.

3  Det finns två alternativ för att registrera en ny   
  CONNECT-enhet:
  Antingen klickar du på QR-kod skanningsymbolen  
  och skannar den produktspecifika koden; eller   
  ange kodnumret under den och klicka på “Add   
  Device”. 

4  Ange ett “project name“, ange din användarinfor- 
  mation “User data“ och bekräfta din information  
  med att klicka på “Confirm“. Välj sedan ett använ - 
  darnamn “user name“ och ett lösenord “password “  
  på minst åtta tecken.

5  Läs igenom integritetsvillkoren och godkänn dem.  
  Klicka på registrera “Register”.

Observera att fjärråtkomst till din SafeTech 
Connect via Internet endast är möjlig om 
det finns en aktiv Internet-anslutning.

Stäng inte av routern om du vill kontrollera  
SafeTech Connect Leakage Detector via   
Internet och / eller SYR-appen.
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För att styra SafeTech Connect Leakage Detector via SYR-appen måste du först registrera 
enheten med SYR CONNECT.
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Du hittar QR-koden 
och kodnumret för 
SafeTech på insidan 
av batteriluckan.



Idrifttagning av SafeTech Connect

Upprätta en Wi-Fi-anslutning

1   Aktivera AccessPoint för SafeTech så att SYR-appen  
  kan ansluta till enheten. Tryck på knappen under  
  skärmen i 10 sekunder.

2  När den är ansluten vill SYR-appen gå med i Wifi-
  nätverket av SafeTech Connect. Tryck på “Join“. 
 
  Tilldela sedan önskat trådlöst nätverk till SafeTech.
  Anslut genom att välja det från listan.
 
3  Ange lösenordet för det valda trådlösa LAN-anslut- 
  ningen, klicka på OK och “Save”.

4  En bekräftelse visas i displayen.

5  Gå tillbaka till listan över enheter i ditt projekt. 
  En grön prick kommer att indikera att SafeTech 
  Connect är ansluten till ditt Wifi-nätverk.

Se till att du är nära enheten så att en anslut-
ning kan upprättas.

Om systemet inte ansluter, kontrollera om 
AccessPoint-läget för SafeTech Connect är 
aktiverat. AccessPoint stängs av efter tre 
minuter och måste aktiveras om det behövs.
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SafeTech Connect Leakage Detector har en AccessPoint (AP) som skapar sitt eget i 
Wifi-nätverk. SYR-appen går med i det här nätverket. Du kan nu ansluta din SafeTech-
anslutning till det trådlösa nätverk du väljer.
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Drift och kontroll

SYR CONNECT Login

  Du har nu registrerat din SafeTech Connect och   
  anslutit den till Wifi-nätverket. För att använda   
  enheten, starta SYR-appen och klicka på 
  SYR CONNECT-knappen längst ner till vänster 
  på startskärmen.  

1  Ange ditt användarnamn “Username“ och ditt 
  lösenord “Password“. Klicka på LOGIN.
  Använder du skjutreglaget kan du välja att förbli  
  inloggad.

2  Projektet du skapade visas nu i skärmen. 

3  När du klickar på det skapade projektet visas din  
  registrerade SafeTech Connect Vattenfelsbrytare.  
  Klicka på den.

4  Klicka på inställningar “settings“. 

Du kan skapa flera projekt och inkludera olika 
SYR CONNECT-enheter. Allt kommer att listas i 
översikten för ett enkelt val.

Med SYR CONNECT är SafeTech Connect Vattenfelsbrytare lätt att kontrollera och 
ansluta till andra SYR CONNECT-enheter, som t.ex. den Wifi-styrda golvsensorn 
SafeFloor Connect.
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Idrifttagning av SafeTech Connect

Profiler och självinlärningsfas

1  Fabriksinställningen från fabrik är “present“. 
  Du kan också skapa dina egna profiler.

2  Om du väljer självinlärningsfasen, kommer Safe- 
  Tech Connect att analysera din vattenförbrukning  
  under en vald period av tid.

3  De följdaktiga fastställda värdena kan användas  
  för en profil som redan finns eller för en ny profil.

Du kan också öppna och stänga avstängning-
sventilen manuellt på enheten. Tryck på knap-
pen i tre sekunder och var uppmärksam på 
skärmen.
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Informationskontroll

1  “Status” informerar dig om de aktuella värdena och 
  statusen av din SafeTech Connect Vattenfelsbrytare.

2  “Statistics” erbjuder en grafisk illustration av den  
  dagliga, månatliga och kumulerade vattenförbruk- 
  ningen.

Fabriksinställningen från fabrik är “present“. 
Du kan också skapa dina egna profiler. I den 
självlärande fasen är fabriksinställningsprofilen 
aktiv hela tiden för att garantera ett effektivt 
läckageskydd. Om SafeTech Connect stänger 
av systemet avbryts självinlärningsfasen. I detta 
fall måste självinlärningsfasen startas om.
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Visning av vattenhårdhet

1  SafeTech Connect känner automatiskt av vatten  
  hårdheten och indikerar den i tre steg.

  > Inget mjukningsmedel krävs 
  > Mjukningsmedel rekommenderas
  > Mjukningsmedel behövs!
 

Connect enheter

Det perfekta tillskottet till en SafeTech Connect Vatten-
felsbrytare är den Wifi-styrda golvsensorn SafeFloor 
Connect som fungerar som ett snabbt varningssystem 
på plats. SafeTech Connect Vattenfelsbrytare fungerar 
som huvudenhet och SafeFloor Connect är ansluten till 
SafeTech i inställningarna. Du måste först registrera 
SafeFloor Connect i SYR-appen.

2  Gå till “Connected devices”, 
3  Klicka på “+ Connect device”.

4  Följ instruktionerna och aktivera AccessPoint för
  SafeFloor Connect.

5  När SafeFloor har anslutits visas en grön prick som  
  indikerar den i listan.

Motverka vattenhårdhet genom att installera 
vattenmjukgörararen LEX Plus 10 Connect och 
skydda din installation mot kalkavlagringar.

Om en ansluten Wifi-styrd golvsensor SafeFloor 
Connect upptäcker en läcka kommer SafeTech 
Vattenfelsbrytare omedelbart att stänga av vat-
tenförsörjningen.
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Idrifttagning av SafeTech Connect

En animerad 3D-film visar funktionen för SYR SafeTech Connect Vatten-
felsbrytare och den radiostyrda golvsensorn SafeFloor Connect: Skanna 
helt enkelt QR-koden till höger eller gå till SYR YouTube-kanalen.

Smarta och säkra — SYR CONNECT dricksvatteninstallationer
SYR CONNECT ger säkra och smarta hushållsinstallationer.     
Inom områdena läckageskydd, vattenbehandling, hygienkontroll och övervakning av 
värmesystem kommer dina respektive ventiler att styras via SYR-appen på din smartp-
hone, surfplatta eller dator via webbläsare. Tack vare internetbaserad svärmintelligens 
(ISI) kan de till och med kopplas samman och centralt kontrolleras.

DIN SYR PLUS 
 

Vinnare av Smart Home 
Award: 

SYR CONNECT
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          Tillverkare:
Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • info@syr.de • www.syr.de

        AB Somatherm • Bangårdsgatan 1 • 671 31 Arvika
Tel. +46  570 72 77 50 • info@somatherm.se

www.somatherm.se

          Återförsäljare:


