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Vattenfelsbrytare esystop flow
Gäller för:
Denna montageinstruktion gäller för vridande motorkulventil och ev. 
fuktsändare/fuktsensorer tillhörande Beulco Armaturs vattenfelsbrytare 
esystop flow. Installationen bör utföras av en fackman. Före montering bör 
en test av radioräckvidd ske, se dokument för installation och drift. Se 
även detta dokument för övrig installation och driftsättning. 

Obs! Installeras esystop i en anläggning där eldning med fast bränsle 
sker ska eventuell kylvattenledning installeras före esystop.

Montering:
1. Stäng ventil för inkommande vatten.  

2. Motorkulventilen med droppdetektorn ska monteras i horisontellt läge 
med motor och droppdetektor riktade rakt uppåt 90 grader, se Fig 5. 

Obs! Det är viktigt med flödesriktning och modulen ska monteras så 
den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande 
moment.

3. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial. Var noga och använd 
inte för mycket lin. Utstickande linrester kan följa med vattnet och fastna i 
sensorn.

4. Montera motorkulventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel 
över den för ändamålet avsedda ytan. De ska hållas på den sida som är 
närmast anslutande komponent (se fig 1).  Vid installation i befintlig 
anläggning bör rör spolas ur efter kapning för att få bort eventuella flagor 
som annars kan fastna och hindra korrekt funktion. Framförallt på vertikala 
rör så kan flagor ramlar ned i röret vid kapning/avfasning. Som ett extra 
skydd ska ett smutsfilter installeras före ventilen i flödesriktning.

5. Ska montering av fuktsensor för nätdrift ske, anslut denna tillsammans 
med strömtillförsel till fuktsändaren (se fig 2.a). 
Montering av fuktsensor för batteridrift (se fig 2.b).

6. Ta bort skyddstejpen på fuktsensorerna (se fig 3).

7. Placera ut fuktsensorerna på önskad plats (se fig 4). 
Se till att sensorytan ligger plant mot underlaget. På exempelvis betong-
golv kan det vara svårt för den dubbelhäftande tejpen att fästa. Då kan 
man sätta t ex en bit silvertejp tvärs över sensorn så att den hålls på plats, 
alternativt fästa den med klammer i ytan. Skruv anpassas efter yta som 
klammer ska fästas i.

8. Öppna ventil för inkommande vatten. Utför täthetskontroll på  
installationen. Spola igenom systemet för att eliminera eventuella  
luftfickor.
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   Denna produkt är anpassad till branschregler  
   Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB  
   som garanterar produktens funktion om bransch 
   reglerna och monteringsanvisningen följs.
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Eventuell klammer
eller silvertejp
sättes här, över sensorn.


