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1.1  Om denna bruksanvisning

Bruksanvisningen hjälper dig att installera och underhålla din SafeTech Vattenfelsbry-
tare på ett säkert och effektivt sätt. Den innehåller en leveransomfattning och ska alltid 
finnas tillgänglig.

På grund av teknisk utveckling kan bilder och beskrivningar i denna bruksanvisning  
skilja sig ifrån den SafeTech Vattenfelsbrytare som har levererats.  

Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av underlåtenhet att följa instruktionerna   
i denna bruksanvisning.

1.2  Symboler

Alla säkerhetsmeddelanden i denna bruksanvisning markeras med varningssymboler. 
Signalorden i början av säkerhetsmeddelandet anger risknivån.

Fara!
Denna kombination av symbol och signalord indikerar en situation där  
det finns akut fara för dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks.

Varning!
Denna kombination av symbol och signalord indikerar en situation där det 
kan finnas fara för dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks.

Försiktighet!
Denna kombination av symbol och signalord indikerar en situation där det 
kan finnas risk för mindre skada om den inte undviks.

Notera!
Denna kombination av symbol och signalord indikerar en situation där  
viktig information ges för att undvika skada på egendom och miljö.

1. Allmänt



Drift och skötsel SafeTech Connect Vattenfelsbrytare

1.3 Copyright / Standarder / Garanti

Upphovsrätten för den här bruksanvisningen och alla dokument som följer med enhe-
ten tillhör Hans Sasserath & Co. KG.

Deras användning i samband med användning av enheten är både tillåtet och önskvärt.

Dessa dokument får varken reproduceras eller göras tillgängliga för tredje part,särskilt 
konkurrenter, utan uttryckligt tillstånd från SYR.

Observera att det finns ett patentskydd för SYR SafeTech Connects vattenfelsbrytare.

Följande Europeiska och nationella standarder tillämpades under utvecklingen och  
utformningen av SafeTech Connect vattenfelsbrytare.

• DIN EN 806

• DIN 1988

• DIN 3553 
 

Tillverkaren ger en garanti i enlighet med försäljnings- och leveransvillkoren.

Garantianspråk förfaller då: 

•  Skada uppstår till följd av felaktig drift.

•  Reparationer eller modifieringar har ej utförts av auktoriserade personer.

•  Man har inte använt originaldelar SYR tillbehör och reservdelar,

•  Defekta komponenter har ej underhållits omgående för att minimera   
omfattningen av skadorna och för att ej äventyra säkerheten för   
apparaten (underhållsskyldighet). 
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2.1  Användning 

SYR SafeTech Connect används som ett effektivt läckageskyddssystem för privatbostä-
der i enighet med DIN 3553. Ett 100%-igt skydd mot vattenskador kan ej garanteras.   
SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare är avsedd för kallvattensystem.

All användning utöver detta utgör en ej avsedd och korrekt användning.

Med avsedd användning innefattas även efterlevnad av denna bruksanvisning. 

2.2 Grundläggande risker

Det finns vissa risker med att arbeta med eldriven utrustning. Du bör därför följa de lagar 
och regler som finns när det gäller skydd av hälsa och säkerhet, inklusive branschregler 
och generella regler om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Försök ej att modifiera SYR SafeTech Connect. Tillverkaren ansvarar ej för skador som  
uppstår till följd av felaktiga ändringar. 

2.3 Elektriska risker

Det finns vissa risker med att 
arbeta med eldriven utrustning. 
Du bör därför följa de lagar och 
regler som finns när det gäller skydd av hälsa och säkerhet, inklusive branschregler och 
generella regler om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Försök ej att modifiera SYR SafeTech Connect. Tillverkaren ansvarar ej för skador som  
uppstår till följd av felaktiga ändringar.

2. Säkerhet

Var uppmärksam på de tekniska föreskrifterna 
för säkerhetsrelaterade system t.ex. brands-
langledningar, nödduschar etc.
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Beakta föreskrivna värden för spänning och ström (se tekniska specifikationer) under 
installationen.

Arbeten på elektriska anordningar får endast utföras av behörig elektriker.

Innan arbetet påbörjas, koppla ur nätadaptern och ta ur batterierna.

Kontrollera regelbundet nätadaptern. Om den är skadad måste den bytas ut av en  
behörig elektriker. 

2.4 Service och reparationer

Service och reparationer får endast utföras av utbildade och auktoriserade specialister. 
Dessa är personer som, på grund av utbildning, undervisning eller erfarenhet,har fått till-
stånd att utföra det arbete som krävs och kan känna igen och undvika eventuella risker. 
De måste kunna visa att de känner till relevanta säkerhetsstandarder, regler och rättsliga 
bestämmelser och att de har läst bruksanvisningen. 

SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare fungerar på ett ISM band på 2,4 GHz. Kontrollera 
att installationen inte är placerad intill enheter med samma kanalriktning. T.ex. Trådlösa 
LAN-enheter, HF-komponenter etc.

Vid ogynnsamma omgivningsförhållanden, i byggnader eller rum med väggar av arme-
rad betong, stål eller järnramar eller nära metallbarriärer (t.ex. möbler), kan radiomottag-
ningen försämras eller avbrytas. Eventuellt måste en trådlös repeater (signalförstärkare)  
installeras för att öka radiosignalens räckvidd.

SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare får enbart installeras i frostsäkra, icke-konden-
serande rum. SYR SafeTech Connect får inte installeras i otillgängliga kanaler.

För att garantera en smidig användning av SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare  
måste smart telefonen eller surfplattan och eventuellt datorn vara ansluten till internet. 
Det krävs också en trådlös LAN-aktiverad router.

Installation
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1  Styrenhet

2  9V batteri

3  Manuell öppning/stängnings nyckel

4  Nätadapter

5  Skruvanslutningar (2x)

6  Smart start instruktioner

7  Drift och skötselanvisning

4.1 Leveransomfattning

4.2 Tillval

Systemets funktioner kan utökas med följande tillbehör:

• SYR SafeFloor Connect golvsensor med Wifi-styrning (2422.00.200)

4. Design and funktion
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4.3  Design

4.4  Funktion 

SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare är ett effektivt läckageskyddssystem enligt  
DIN 3553. Tack vare permanent övervakning upptäcks vattenläckage i ett tidigt skede 
och risken för omfattande vattenskador minskas eftersom vattentillförseln stängs av  
automatiskt.

SafeTech Connect Vattenfelsbrytare har en elektronisk vattenmätare (med hjälp av en 
turbin), en elektriskt driven avstängningsventil, en trycksensor för att övervaka de mins-
ta läckage och en multifunktionell display. Dessutom bestämmer enheten vattenhård-
heten och indikerar den i tre steg.

SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare kan anslutas till SYR-appen via sin AccessPoint. 
När du är uppkopplad har du tillgänglighet till de uppmätta värdena ifrån dricksvatten-
systemet på t.ex. volymflöde, flödeshastighet per tid, varaktighet på volymflödet, tryck-
fall och temperatur. 

Även när internetanslutningen inte fungerar fortsätter parametrarna att övervakas.  
Under denna period finns det ibland ingen kommunikation med servern och inga hän-
delseförlopp kommer att registreras utanför de inställda parametrarna. Naturligtvis 
fungerar systemet utan internetuppkoppling också. 

Nätadaptern används för strömförsörjning. Leveransomfattningen inkluderar ett batteri 
för kortvarigt skydd vid strömavbrott.

1  LCD Display

2  Touch brytare

3  Batterifack

4  Batteri

5  Manuell öppning/stängnings nyckel

6  Batterilucka med 
 produktspecifikation och QR-kod
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5.1  Transport

Enheten är förmonterad vid leverans.

Den väger ungefär 1,275 g.

5.2  Förvaring

Förvara endast enheten under följande omgivningsförhållanden:

Temperatur: +4 till +60 °C, relativ luftfuktighet: max. 80 %.

Notera!
Felaktig transport kan skada produkten.
Förpackningen fungerar som skydd under transport.
•  Installera inte enheten om förpackningen är allvarligt skadad,.
• Byt ut den syntetiska delen om den utsätts för hårda stötar   

(även om det inte visar någon synlig skada)..

Notera!
Felaktig förvaring kan skada enheten!
•Skydda ventilen och det elektroniska systemet mot frost.

5. Transport and förvaring
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6.1  Säkerhetsinstruktioner vid igångkörning

Installation och driftsättning av SYR SafeTech Connect får endast utföras av auktoriserad, 
utbildad och särskilt instruerade specialister, som har lämpliga kunskaper.

Det krävs att gällande säkerhetsbestämmelser för tappvatteninstallationer efterlevs. 
Dessa inkluderar:

• TRWI - DIN 1988, EN 806, EN 1717,

• Föreskrifter och bestämmelser hos lokala myndigheter      
  som ansvarar för vattenförsörjningen.

Notera!
Felaktig installation av SafeTech Connect kan leda till läckage.
• Montera SafeTech Connect enligt bruksanvisningen.
• Testa att anslutningen är tät.
• Undvik vattenslag, t ex. från nedströms magnetventil.

Notera!
Föroreningar i dricksvattnet kan orsaka korrosion och 
funktionsproblem hos ventilerna.
•  Vi rekommenderar installation av ett filter (t.ex.. Drufi + DFR) för
    att skydda nedströms installation.

Notera!
Möjliga materiella skador på grund av felaktig elinstallation!
•  Anslut enheten till elnätet endast med den medföljande nätadaptern.

6. Installation och igångkörning
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6.2  Installation 
 
• Stäng av vattentillförseln innan installationsarbetet.

Installera endast i dricksvatten- 
nätet enligt DIN 1988, omedel-
bart efter vattenmätaren.

Spola rören innan installation.

För att undvika undermålig dricksvattenkvalitet rekommenderar vi att du installerar ett 
dricksvattenfilter i enighet med DIN 1988 t.ex. DRUFI+ efter flödesriktningen på din  
SafeTech Connect Vattenfelsbrytare. 

Dricksvattenfilter 

Vattenmätare

SafeTechConnect

Observera att flödesriktningen är markerad 
med en pil på kroppen!

I de fall där upprepande avtappningsprocesser (t.ex. Fylla upp en pool) och i  
kombination med säkerhetsrelevanta ventiler (t.ex. Termisk säkerhetsventil 
3065), måste det finnas ett separat utlopp uppströms SafeTech Connect.

• Öppna vattentillförseln

• Testa att alla ventilanslutningar är täta!

• Öppna batteriluckan och sätt i det medföljande 9V-blockbatteriet.    
  OBS! Kolla så polerna sitter rätt!



Drift och skötsel SafeTech Connect Vattenfelsbrytare

• Sätt i batteriet

• Anslut nätadaptern för strömförsörjning.

SafeTech Connect är nu redo att användas
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7. Drift och inställningar

7.1.  Drift och inställningar via SYR Appen

Det är enkelt att ställa in din SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare via SYR-appen på 
din smartphone eller surfplatta.

Installera bara den aktuella SYR-appen på din smartphone eller surfplatta. Du kan också 
använda din dator (http://syrconnect.de) och följa användarinstruktionerna.

Du hittar exakta instruktioner för den första installationen av din enhet i de bifogade 
anvisningarna.

SafeTech Connect kan också användas utan internetanslutning. I de fallen är 
funktioner som meddelanden via textmeddelanden eller e-post dock inte till-
gängliga. SafeTech Connect kan inte heller anslutas till andra enheter i detta fall, 
t.ex. den wifi-styrda golvsensorn SafeFloor Connect.
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Förklaring och inställningsalternativ Fabriks-
inställning

 
User profile

Individuell inställning av enheten, justerat till användarprofilen. 
Högst åtta användarprofiler är möjliga.
Exempel:
Vanligtvis på helgerna när hela familjen är samlad och vattenanvändningen ökar kan 
man skapa olika profiler för att tillgodose användningsbehovet med rätt parametrar.

SYR-tips: Se den smarta självinlärningsfasen i SafeTech Connect för att bestämma de 
optimala säkerhetsnivåerna för din nya profil.

Volume-based leakage

Present
(active) 
Absent

Maximal mängd vatten som får förbrukas efter att ett tappställe öppnats. Inställningen 
för volymbaserat läckage sträcker sig från 10 till 9 000 liter. 
Volymbaserat läckage kan stängas av.
Exempel:
Tappstället med den högsta förbrukningen i ett hushåll är ett badkar med en kapacitet 
på ca 120 liter. Ställ in värdet på läckage i närvaroläge till 200 liter så att badkaret kan 
fyllas utan problem och du  kan fortfarande tappa upp  vatten.

Time-based leakage

300 l

Om en avtappning registreras som tar längre tid än den inställda tiden för en viss volym, 
kommer enheten att stänga av vattensystemet. Tidsbaserat läckage kan ställas in på 30 
minuters intervall, mellan 0,5 och 25 timmar. Denna inställning kan också stängas av.

Exempel:
Förutom mängden vatten som är inställd för volymbaserat läckage kan en tidsbestäm-
melse fastställas när vatten kan tappas utan avbrott. Om till exempel den tidsbaserade 
avtappningen är inställd på 60 minuter kommer SafeTech Connect att stänga av vatten-
systemet när denna tid har gått, även om den inställda volymen ännu inte har uppnåtts.

60 minutes

7.1.1.  Inställningsintervall

Nedan hittar du de viktigaste termerna för inställningsområdet för SafeTech Connect i 
SYR-appen. Exempel ges i illustrationer.
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Om SafeTech Connect upptäcker ovanliga flödeshastigheter inom kort tid kommer en-
heten att betrakta detta som läckage. Flödesbaserat läckage kan ställas in till en volym 
på 5 000 l / h, men denna inställning kan också stängas av helt.

Exempel:
Fabriksinställningen med ett maximalt flöde på 3 000 l / h fortsätter i minst en minut - 
mestadels vid rörbrott: SafeTech Connect Vattenfelsbrytare stänger omedelbart av 
vattensystemet.

SYR-tips: Installera en extra wifi-styrd golvsensor SafeFloor på utsatta platser. Den kom-
mer att känna av och lokalisera vattenläckor, oavsett de valda inställningarna. SafeFloor 
kan anslutas till SafeTech Connect  och skicka signaler så att den  omedelbart kan stänga 
av vattensystemet vid läckage.

3.000 l/h

Return to “present” mode

Användaren kan bestämma tiden då en vald profil ska vara aktiv. När den inställda tiden 
är över kommer SafeTech Connect att återgå till „nuvarande“ -läge. Alternativen för in-
ställningarna varierar mellan en timme och 28 dagar. Tiderna kommer att ges i timmar.

Exempel:
Du kommer att vara hemifrån i fyra dagar och därför väljer du ett läge med låg vatten-
förbrukning. Om du väljer din returtid till „nuvarande“ som fyra dagar, kommer SafeTech 
Connect automatiskt att växla tillbaka till det här läget efter den valda tiden och du 
behöver inte oroa dig för något.

Microleakage test

Time indica-
tion 

Enheten kommer att kontrollera med jämna mellanrum för de minsta läckorna. 
Mikroläckningstestet kan slås på eller stängas av.

Warning sound

Warning

Varningsljudet kan slås på eller av.

Self-learning phase

On

Under självinlärningsfasen analyserar SafeTech Connect Vattenfelsbrytare vattenför-
brukningen i hushållet vid normal användning. De uppmätta värdena kan sedan använ-
das för din egen valda profil. Varaktigheten för självinlärningsfasen kan justeras mellan 
en och 28 dagar.

Off

Flow-based leakage
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7.2.  Visning och åtgärder direkt på enheten

Användargränssnittet för SafeTech Connect Vattenfelsbrytare har en 4-linjers LCD-skärm, 
en lysdiod för statusindikatorn och en touch-knapp

LED-display Grönt Rött

LED lyser upp Aktivt läckageskydd Allmänt fel

LED blinkar Motor öppnar, stänger
aktivt flöde

Misstänkt läcka

7.1.1.  LED display

LED
LCD-display

Touch-knapp

Händelse Åtgärd Funktion

Avstängningsventilen är öppen Touch-knapp 
1 x 3sekunder Avstängningsventilen stängs

Avstängningsventilen är stängd Touch-knapp
1 x 3sekunder Avstängningsventilen öppnas

Fel (“röd” LED lyser) 
Avstängningsventilen är stängd 

Touch-knapp
1 x 3sekunder Åtgärda felet, avstängningsventilen öppnas

AccessPoint (av-)aktiverat Touch-knapp
1 x 10sekunder Återkopplar till AccessPoint

7.1.2.  Åtgärder
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7.3. Anslutning med flera enheter

För att säkerställa att den externa wifi-styrda golvsensorn SafeFloor Connect   
meddelar en vattenläcka eller misstänkta fuktighetsnivåer måste den anslutas  
till en SafeTech Connect Vattenfelsbrytare.

För att ansluta enheterna måste de registreras 
via SYR CONNECT och vara online.

1      Välj SafeTech Connect Leakage Detector och klicka  
       på ”Connected devices”.

2     Klicka sen på “+ Connect device”.

3  Följ instruktionerna och aktivera AccessPoint för  
   SafeFloor Connect

4       När en lyckad installation av SafeFloor har genom         
   förts kommer den bli indikerad med en grön prick    
   i
 listan.

1

SafeTech Connect Vattenfelsbrytare fungerar 
som huvudenhet, dvs SafeTech Connect akti-
verar anslutningen till den wifi-styrda golvsen-
sorn SafeFloor Connect, inte tvärtom.

2

3

4
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8.1  Manuell nödupplåsningsfunktion

Tack vare nödupplåsningsfunktionen kan SafeTech Connect Vattenfelsbrytare låsas upp 
manuellt, till exempel vid strömavbrott eller om batteriet saknas eller är svagt.

Tillgången till nödupplåsningsfunktionen hittar du under kontrollenheten.

8. Manuell nödupplåsning

Inga kablar behöver 
tas bort!

• Ta bort batteriluckan och höljet på SafeTech Connect Vattenfelsbrytare.
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• Ta bort nödlåsnyckeln, batteriet och batterifacket.

• Dra höljet uppåt och tippa den i sidled.
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• Sätt i nödupplåsningsnyckeln uppifrån och vrid den tills vattnet börjar rinna.

• Ta bort klämman som förbinder kroppen på SafeTech Connect vattenfelsbrytare  
 med motorenheten och placera motorenheten bredvid den, i sidled (utan att ta  
 bort kablarna) och öppna. På så sätt får du åtkomst till avstängningsventilen.
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• När du har rinnande vatten så vrider du avstängningsventilen genom att använda   
 nyckeln tills den stängs igen och vattnet sluttar att rinna.

 

• Montera ihop enheten i omvänd ordning.
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1  Hölje

2  Batterifack

3  Skal

4  Motorenhet

5  Trycksensor

6  Konduktivitetsinsats

7  Inloppssil

DC monteringsuttag (ingen bild)
2422.00.905

Trycksensor med kabel
2422.00.902

Konduktivitetsinsats
2422.00.901

Tungelement (ingen bild)
2422.00.903

Inloppssil, komplett
2422.00.900

Temperatursensor (ingen bild)
2422.00.904

9. Komponenter och reservdelar

1 

2

3

4

5

3

Komponenter och reservdelar

6

7
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1 

2

3

4

5

3

Turbinen, inloppssilen, kablarna och avstängningsventilen bör servas

•    Gör en visuell kontroll av befintliga kablar (veckade kablar? korrekt inpluggade?)
• Kontroll av turbin och avstängningsventil: 
 Välj “absent” i din profil (t.ex. ett gränsvärde på 10 liter) och sätt på vattnet.
 Om avstängningsventilen stängs efter att det har runnit ut 10 liter så fungerar  
 turbinen och avstängningsventilen korrekt

• Kontroll av inloppssilen 
 Isolera och tryckavlägsna dricksvatteninstallationen, stäng av strömförsörjningen.  
 Ta bort skruvanslutningarna helt på höljet, ta bort SafeTech, kontrollera inloppssi- 
 len, om det behövs, ta bort den och skölj med rent vatten (byt ut vid behov). 
 Sätt ihop igen i omvänd ordning. Öppna långsamt dricksvattenförsörjningen.

Vi rekommenderar årliga serviceintervaller med våra SYR-servicetekniker eller en 
certifierad specialist för SYR-läckageskydd. Använd vårt serviceavtal!

Notera!
Potentiell materiell skada på grund av felaktig skötsel!
• Rengör inte de syntetiska delarna med produkter innehållande 
 lösningsmedel

Ett fel indikeras av optisk eller akustisk meddelande. Dessutom kommer felet att med-
delas externt till en smartphone / surfplatta eller en dator via e-post.

Ett fel kan bland annat orsakas av:

• Ett gränsvärde uppnås (t.ex. misstänkt läcka)

• Ett enhetsfel

• Urladdat batteri

10. Underhåll

11. Felsökning
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Alarm text Orsak Åtgärd

Fault of shut-off valve

Fel på avstängnings-
ventilen

Avstängningsventilen kan inte aktiveras. 
Kanske på grund av smuts eller defekt motor 
eller gränsvärdesbrytaren.
OBS: Begränsat läckageskydd!

Kontrollera funktionen genom att 
manövrera avstängningsventilen 
manuellt.

Fault of  
network connection

Fel på nätverksupp-
kopplingen 

Det finns ingen uppkoppling till nätverket. Upprätta en anslutning till 
nätverket

Suspected leak: 
volume-based leakage

Misstänkt läcka: 
Volymbaserat läckage

Den högsta tillåtna volymen överskrids. 
Potentiellt volymbaserat läckage.

Eliminera läckaget eller justera 
skyddsnivån.
Tryck på knappen på enheten för 
att öppna avstängningsventilen. 
Det är möjligt att utföra denna 
åtgärd via SYR-appen eller i 
webbapplikationen
(Http://syr-connect.de).

Suspected leak: 
time-based leakage

Misstänkt läcka: 
Tidsbaserat läckage

Den maximala tillåtna tiden har överskridits. 
Potentiellt tidsbaserat läckage.

Eliminera läckaget eller justera 
skyddsnivån.
Tryck på knappen på enheten för 
att öppna avstängningsventilen. 
Det är möjligt att utföra denna 
åtgärd via SYR-appen eller i 
webbapplikationen
(Http://syr-connect.de)

Suspected leak: 
flow-based leakage

Misstänkt läcka: 
Flödesbaserat läckage

Den högsta tillåtna flödeshastigheten har över-
skridits. Potentiellt flödesbaserat läckage, till 
exempel på grund av en rörbristning.

Eliminera läckaget eller justera 
skyddsnivån.
Tryck på knappen på enheten för 
att öppna avstängningsventilen. 
Det är möjligt att utföra denna 
åtgärd via SYR-appen eller i 
webbapplikationen
(Http://syr-connect.de)
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Alarm text Orsak Åtgärd

Suspected leak: Micro-
leakage

Misstänkt läcka: 
Mikroläckage

Den maximala tillåtna volymen har överskri-
dits. Potentiell mikroläckning, t.ex. i en cistern.

Eliminera läckaget eller justera 
skyddsnivån.
Tryck på knappen på enheten för 
att öppna avstängningsventilen. 
Det är möjligt att utföra denna 
åtgärd via SYR-appen eller i 
webbapplikationen
(Http://syr-connect.de).

loor sensor leakage

Golvsensor läckage

En läcka har blivit upptäckt av golvsensorn Eliminera läckaget och kontrollera 
golvsensorn och dess placering

Fault
Flow sensor

Fel
Flödesgivare

Inga turbinimpulser har registrerats under en 
längre tid. Kanske är turbinen eller sensorn 
förorenad eller defekt.

OBS: Begränsat läckageskydd!

Öppna en avtappningspunkt och 
kontrollera om det visar någon 
(LED) turbin impulser. 
Kontakta SYR-tjänsten.

Fault 
Pressure sensor

Fel 
Trycksensor

Trycksensorn vidarebefordrar ingen informa-
tion, kanske på grund av en defekt.

Vänligen kontakta SYR service.

Fault
Temperature sensor

Fel
Temperatursensor

Temperaturgivaren vidarebefordrar ingen in-
formation, kanske på grund av en defekt.

Vänligen kontakta SYR service.

Fault 
Conductivity sensor

Fel 
 Konduktivitetsinsats

Konduktivitetssensorn överför inte någon in-
formation, kanske på grund av en defekt.

Vänligen kontakta SYR service.

BA – battery 
replacement

BA – batteri 
Utbyte

Batterierna är slut Byt ut batterierna

Warning volume-
based leakage

Varningsvolym
baserat läckage

Gränsvärdet för volymbaserat läckage har näs-
tan uppnåtts.

Vänligen stoppa avräkningen.
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SafeTech Connect Vattenfelsbrytare

Enhet

Batteri 1 x 9V Block (6LR61)

Buffertbatteri (på kretskort) 1 x CR 2032

IP Kod IPX3

Standard trådlöst protokoll WiFi 2,4 GHz

Max. arbetstryck bar 16

Max. omgivningstemperatur °C 10 ... 60

Arbetstemperatur °C 10 ... 30

Rumstemperatur °C 5 - 50

Max. vridmoment Nm 2

Nätadapter Unit

Inloppsspänning V (AC) 100 - 240

Frekvens Hz 50 - 60
Utloppsspänning V (DC) 12

Effekt A 2

Klass II (dubbelisolerad)

Flödeskapacitet DN 20 DN 25 DN 32

Dp 0,5 bar 4,5 m3/h 4,8 m3/h 4,8 m3/h

Dp 1,0 bar 6,4 m3/h 7,3 m3/h 7,7 m3/h

12. Specifikationer
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A ¾“ 1“ 1¼“

H 118,8 mm 118,8 mm 118,8 mm

h 39 mm 39 mm 39 mm

L 265,2 mm 261,2 mm 285,2 mm

l 191,2 mm 191,2 mm 191,2 mm

B 79,5 mm 79,5 mm 79,5 mm

13. Dimensioner

DN 20  DN 25  DN 32Nominell storlek



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

          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:
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