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Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop public
är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.
För installation av ventil i systemet se separat blad ”Montering”.

Vattenfelsbrytare esystop public innehåller förutom motorventil följande:
 
1. Mottagare
2. Väggsändare

Installation och test av radioräckvidd
Anslut mottagaren till ett 230V uttag i närheten av där motorventilen ska 
monteras (vid inkommande vatten). Sätt därefter i motorventilens strömkabel 
i mottagaren.

Obs! Uttaget i mottagaren saknar petskydd.
Elsäkerhetsverkets regler ska följas. Det innebär att mottagaren ska 
installeras 1,7 meter upp från golv. Alternativt om mottagare och venti-
lens nätadapter fästs ihop så att det blir en enhet, dvs de går inte att 
dela på, exempelvis med strips, lim eller liknade.

Placera väggsändaren där den ska sitta.
Räckvidd för signal mellan mottagare och väggsändare är 300m (utan hinder). 
Radiotest bör ske innan installation. Exempelvis så förkortar betong och plåt 
räckvidden för signal.

Efter kontroll av radioräckvidden montera väggsändaren genom att först för-
siktigt bända i ena sidan av tryckknappen med en tunt verktyg. Knappen loss-
nar då och fästhålen för montering syns. Använd medföljande skruv och plugg. 
Var noga med att sätta väggsändaren rätt. Tittar man på elektronikkortet så  
finns det ett ”A” skrivet i ena kanten, denna sida ska vara uppåt. När man sät-
ter tillbaka tryckknappen så ska ”on” vara uppåt.
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Drift och skötsel
Vattnet sätts på och stängs av med hjälp av väggsändaren on/off. 
Röd LED lyser på mottagaren när vattnet är på. 
Skulle batteriet i väggsändaren ta slut så kan man vid behov även trycka på 
mottagarens röda knapp för att få funktion on/off. Tryck en gång på knap-
pen, röd LED lyser = on. Tryck en gång på knappen, röd LED lyser inte = off.

Vattenfelsbryaren esystop är normalt underhållsfri.
Det kan dock bli nödvändigt att byta batteri på väggsändaren.
Väggsändare - Litium 3,6V LS14250 längd 23mm diameter 14,5mm.

Vid behov av vatten under strömavbrott kan motorventilen öppnas manuellt.
Se bilaga sida 4, punkt B på efterföljande sidor om motor InMax.

Återställning
Återställning av mottagen görs enligt följande:

Dra ut mottagaren ur vägguttaget, sätt tillbaka den igen och håll inne knap-
pen på mottagarens ovansida tills röd LED blinkar 4 gånger i sekunden, släpp 
sedan knappen. Håll nu åter inne knappen tills röd LED slocknar (ca 3 sekun-
der). Återställningen är nu utförd.
För att systemet nu ska fungera måste väggsändare döpas in på nytt, se 
punkt indöpning nedan.

Indöpning
Ska en extra väggsändare användas måste en indöpning i mottagaren göras. 
Maximalt 8 st sändare kan döpas in. 

För indöpning av extra väggsändare:
Förbered väggsändaren genom att försiktigt bända i ena sidan av tryckknap-
pen med en tunt verktyg. Ta fram batteriet, alternativt ta loss batteriet om 
det redan sitter på plats.
Dra ut mottagaren ur vägguttaget, sätt tillbaka den igen och håll inne knap-
pen på mottagarens ovansida tills röd LED blinkar 1 gång i sekunden, släpp 
sedan knappen. 
Tryck på och håll inne både knapp A och knapp B samtidigt på väggsändaren, 
se bild 3. Sätt därefter i batteriet. En röd lång blinkning ska nu visas på mot-
tagaren och en röd blinkning sker också i väggsändaren. 
Tryck på mottagarens röda knapp en gång för att komma ur indöpningsläget.
Testa så att indöpning har skett på rätt sätt genom att trycka på A (on), mot-
tagarens röda LED ska tändas, tryck därefter på B (off), mottagarens röda 
LED ska slockna.
Montera tryckknappen på väggsändaren igen, ”A” och ”on” ska vara på sam-
ma håll.

Tips!
Vid indöpning är det lättare om enheterna inte är för nära varandra, ha 
gärna minst 1-2 meter mellan dem. Samma gäller även vid test av funktion.


