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Napan Automatisk højvandslukke type 3: EN 13564 - 3F
Poduktbeskrivelse:
Napan automatisk højvandslukke type 3 produceres og leveres af:
Sejma Industries ApS
Bommen 22
DK - 8620 Kjellerup
Denmark
www. napan.dk, tlf. 97 54 85 99
Normer og afprøvninger
EN 13.564 Højvandslukker til bygninger type 3 ( alt spildevand, herunder fækalieholdigt )
EN 1329 Plastrørssystemer til afløb (høj og lav temperatur) i bygninger
EN 1401 PVC-U-rørsystemer til gravitationsafløbsledninger i jord
Napan Automatic Back Flow Valve leveres i 4 basis versioner:
1.
2.
3.
4.

Til installation på fritliggende spildevandsledninger f. eks. i kælderrum, garager eller lign.
Til installation i nedgravede spildevandsledninger i bygninger f. eks under kældergulv.
Til installation i nedgravede spildevandsledninger udenfor bygninger
Til installation i brønde og skakter udenfor bygninger

Sortimentet indeholder produkter beregnet til:




Nybyggeri
Større renoveringer af spildevandssystemer
Opgradering af ældre rørsystemer og brønde

Alle produkt versionerne omfatter en automatisk motordrevet lukkeanordning, som er et
spjæld der skydes på tværs ind i spildevandsledningen. Herudover er der en uahængig manuel
lukkeanordning, som også skydes ind på tværs i spildevandsledningen. Dette betjenes ved et
håndsving fra toppen af højvandslukket.
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Produktets fordele:










Godkendelse i henhold til EN 13.564 til alle typer af spildevand
Muligt at installere både i bygninger og udenfor
Nem montage på eksisterende ledninger, da bunden af højvandslukket flugter med
bunden i rørledningen
Lige bund medfører mindre behov for rensning, rengøring og service
Meget begrænset behov for mekanisk service p.g.a. den indbyggede selvafprøvning og
diagnosticering, som giver besked, når der er behov for service
Med det indbyggede nød batteri fungerer højvandslukket selv i tilfælde af fejl eller
udfald på elektricitetsnettet
Sensorsystemet er konstrueret, således at der ikke dannes elektrolytiske aflejringer på
højvandssensoren
100% åbning når lukket ikke er aktivt. D.v.s ingen ekstra modstand i rørsystemet under
normale omstændigheder
Kan installeres uden hjælp fra elektriker ( autoriseret el - installatør ) eftersom alle
elektriske dele er 18V. Forbindelsen til elnettet sker gennem en standard oplader.

Specifikationer:
Produktet leveres fuldt monteret. Ved installation skal kabellængden tilpasses. Endvidere
skal batteriet forbindes. Herudover skal der gennemføres en opstartstest ved afslutning af
installationen
1 Ventilhus, korpus ( med rørgennemføring )
med Motordrevet lukkeanordning, lukkeanordning med manuel betjening og en
sensor monteret
1 Kabel til at forbinde højvandslukket med dets kontrolbox ( 5 meter ) monteret på
højvandslukket
1 Netadapter
1 Håndtag til betjening af den manuelle lukkeanordning
1 tragt til in situ test
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Illustration 1 – Produktet som det leveres
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Installations og Brugsvejledning:
Sikkerheds informationer:
Før installation og ibrugtagning af NAPAN automatisk højvandslukke type 3, skal denne
vejledning læses. Dens instruktioner skal følges såvel under installation og test, som efter at
produktet er taget i almindelig brug.
Før installationen skal det tilses, at produktet er i fuldgod stand uden transportskader eller
skader i øvrigt.
Under installation, almindelig brug, og service skal lokale sikkerhedsregler og normer iagttages.
Her tænkes specielt på regler for installation af spildevandssystemer og regler for
lavspændings apparater.
Produktet er ikke konstrueret til at fungere i områder med eksplosionsfare og må derfor ikke
installeres i sådanne.
Før service og reparation skal forbindelse til batteriet afbrydes
Generelt om installation og service:
NAPAN Automatisk Højvandslukke type 3 er udviklet til installation i gravitationsdrevne
spildevandssystemer som fører enhver form for spildevand eller overfladevand. Det forhindrer
oversvømmelse som følge af, at tilbagestrømmende spildevand i rørsystemet skaber
oversvømmelser i bygninger/kældre.
EN 12056 forskrifter vedr. montering af højvandslukker på spildevandsledninger skal følges.
Det er vigtigt, at montere NAPAN Automatisk Højvandslukke type 3 i den rigtige retning.
Produktet er markeret med pile, som angiver den normale flow retning i rørsystemet.
I forbindelse med installationen skal en rutinemæssig funktionstest og en in situ test udføres
som en del af montørens arbejde
Højvandslukket er en sikkerhedsanordning, som er konstrueret til at træde i funktion, hvis der
optræder en unormal driftssituation i afløbssystemet. Under normale driftsforhold er
højvandslukket åbent.
Højvandslukket skal fungere i nødsituationer, hvorfor det skal holdes i god driftsmæssig stand.
Det skal monteres, så det er let tilgængeligt
Højvandslukket har et indbygget selvafprøvnings- og fejlmeldesystem. Det gennemgår
automatisk en selvafprøvning hver måned. Hvis det herunder registrerer forstyrrelser vil det
afgive en alarm med henblik på service eller anden handling
I tilfælde af, at selvtestningssystemet ikke giver alarmer i lang tid, kan det alligevel anbefales,
at gennemføre en in situ test en gang årligt for at bekræfte spjældenes tæthed. I forbindelse
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med in situ testen skal sensoren også testes, hvilket gøres ganske enkelt ved at trække den op
fra sin placering og dyppe dens spids i et glas med vand.
VIdere servicering af højvandslukket er kun nødvendigt, hvis der registreres en alarm eller hvis
den årlige in situ test viser større lækage eller fejl på sensoren. Der kræves ikke nogen særlig
rengøring af røret, som går gennem højvandslukket (hvis der ikke er udløst en alarm), eftersom
det er en lige gennemføring, som flugter med det øvrige rørsystem.
Højvandslukket tåler normal skylning og andre rensningsmetoder for gravitationsdrevne
spildevandssystemer, herunder rensning med mekaniske midler

Installationsvejledning:
Forløb:

1. Start med at oplade batteriet mens andet arbejde udføres
2. Monter højvandslukket på spildevandsledningen
3. Nedgravning af kabel og evt. afkortning i enden ved
kontrolboksen
4. Forbind Højvandslukket med kontrolboksen

1. Start med at oplade batteriet mens andet arbejde udføres
Det anbefales at starte opladning af batteriet mens højvandslukket monteres, da
opstarten kræver en god batterispænding

2. Montering af højvandslukket på spildevandsledningen
Version 1: Installation på en fritliggende rørstreng
Placer højvandslukket så det vender rigtigt med hensyn til flowretning:
Monteringen skal foretages, således at toppen ikke drejes mere end +- 10 grader fra lodret.
Højvandslukkets bund skal følge hældningen på rørstrengen.
Det skal tilses, at højvandslukket er monteres sådan, at betjeningen af det manuelle lukke ikke
er umulig.
Højvandslukket skal forbindes til rørstrengen med overgangsstykker, som er egnede til at
forbinde højvandslukkets materiale med rørstrengens ( Plastik, beton, glaserede, metal ). Det
anbefales at højvandslukket selv monteres godt på fast underlag som væg, gulv eller loft,
således, at det ikke "hænger" i selve rørstrengen
Eksempler på egnede overgangsstykker:
For plastrør: Standard koblinger (Eks.: Wavin, KG, OSMA or similar) or Flexseal SC
couplings range.
For andre rørmaterialer:Beton, glaserede, Metal: Flexseal SC couplings range.
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Illustration 2 – Version 1

Version 2: installation på en nedgravet rørstreng i en bygning f.eks. under kældergulv:
Højvandslukket ( version i 400 mm opføringsrør ) skal placeres i sand i overensstemmelse
med alm. fremgangsmåde for rørlægning. Højvandslukket skal forbindes til rørstrengen med
overgangsstykker, som er egnede til at forbinde højvandslukkets materiale med rørstrengens
( Plastik, beton, glaserede, metal ).
Højden mellem højvandslukkets bund og gulvet tilpasses ved afkortning af lukkets opføringsrør
eller ved forlængelse af samme med standard forlængelseskomponenter.
Standarddækslet der leveres med højvandslukket kan evt. udskiftes med et dæksel, der kan
integreres i eksisterende gulvbelægning eller et dæksel i rustfrit stål.
Elkablet skal nedgraves under gulvet og føres op ad væg til kontrolboksen.
Eksempler på egnede overgangsstykker:
For plastrør: Standard koblinger (Eks.: Wavin, KG, OSMA or similar) or Flexseal SC
couplings range.
For andre rørmaterialer:Beton, glaserede, Metal: Flexseal SC couplings range.
Illustration 3 – Version 2:
Højvandslukket klar til montering under kældergulv
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Illustration 4 – Højvandslukke version 2 i nærbillede

Version 3: Installation på en nedgravet rørstreng udenfor bygning
Sejma Industri ApS leverer NAPAN Automatisk Type 3 højvandslukke færdigmonteret i PP
opføringsrør klar til nedgravning og forbindelse til en nedgravet rørstreng ved hjælp af
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standard overgangsstykker. For oven anvendes standard dæksel.
Eksempler på egnede overgangsstykker:
For plastrør: Standard koblinger (Eks.: Wavin, KG, OSMA or similar) or Flexseal SC
couplings range.
For andre rørmaterialer: Beton, glaserede, Metal: Flexseal SC couplings range.

Illustration 5 – Brøndbund med højvandslukke klar til montering

Version 4: Installation i en eksisterende brønd
NAPAN automatisk Højvandslukke Type 3 kan monteres i eksisterende beton eller
murstensbrønde.
Såfremt der ikke findes plads under indløb og udløb i brøndene, kan det være nødvendigt, at
brække brøndbunden op, grave nogle centimeter ud og støbe en ny bund der ligge lidt dybere.
Herefter kan højvandslukket monteres mellem brøndens indløb og dens udløb ved brug af
egnede standard overgangsstykker. Herefter vil højvandslukket med forbindelser udgøre et
stykke ubrudt rørstreng der går igennem brønden. Såfremt der er plads kan der på dette stykke
også monteres et rørstykke med inspektionsåbning. Servicering foregår i selve brønden.
Eksempler på egnede overgangsstykker:
For plastrør: Standard koblinger (Eks.: Wavin, KG, OSMA or similar) or Flexseal SC
couplings range.
For andre rørmaterialer:Beton, glaserede, Metal: Flexseal SC couplings range.
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3. Nedgravning af kabel
Det anbefales at føre kabler i elektrikerrør, hvori kablet nemt kan trækkes.

4. Forbind Højvandslukket med kontrolboksen
Kablet er formonteret i ventilen og må ikke afmonteres fra den. Alle længdetilpasninger skal
ske i enden ved kontrolboksen
Ved enheder monteret i brønde må kabellængden indeni brønden ikke forlænges eller
afkortes.
1. Kontrolboks.
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2. Indgange til
kontrolboks.

3. Kontrolboks ånet.
Print

Sort batterikabel

6 - polet stik
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4. Kontroller at
antenne er tilstede.

5. Afmonter print
af holder og

afmonter 6 polet
stik.
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6. Afmonter
kabelforskruning og
pakning

7. Sno 4 tynde
ledninger og sno 2

tykke ledninger som
vist.
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8. Ledninger føres
igennem ksbelforskruning og pakning .

9. Tynde først
igennem.

10. Tykke til sidst.
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11. Træk kabel
igennem til synlig.

12. Monter pakning.

13. Monter kabelforskruning løst.
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14. Placer 6 polet
stik på batteri holder.
Monter ledninger
som vist.

Sort –rød–hvid–gul–
grøn–blå.

15. Monter stik i
print.

16. Træk kabel ud så
der er plads til at
print kommer på
plads i holdere.
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17. Kabel skubbes
ind som vist og
spænd kabel

forskruning udvendig
med fingrene.

18. Monter sort

ledning på batteri og
monter låg.
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Opstart af Napan type 3 højvandslukket
1. For at gennemføre den automatiske start skal batteriet oplades i min. 2 timer før
kontrolboksen forbindes med højvandslukket.
Det anbefales at batteriet sættes til opladning mens højvandslukket monteres på
spildevandsledningen. Herved spares evt. ventetid under opladning.
Dette gøres ved, at forbinde den sorte ledning til batteriet ( billede 18 ) hvorefter adapteren
tilsluttes. dette vil give en eller flere alarmer, som kan afbrydes ved tryk på knap 3.
2. Efter opladning afbrydes den sorte ledning igen fra batteriet, og netadapteren afbrydes.
Herefter forbindes højvandslukket med kontrolboksen ( billede 1 - 17 herover).
3. Når højvandslukket er forbundet, kan batteri og netadapteren igen forbindes.
3.1 Først forbindes batteriet med den sorte ledning ( billede 18 ). der forekommer en alarm:
LED 1 blinker rødt
LED 2 er slukket
LED 3 blinker rødt
3.2 Alarmen afbrydes ved tryk på kanp 3
3.3 Netadapteren tilsluttes
LED 1 blinker grønt
LED 2 er slukket
LED 3 blinker rødt
3.4 Når batteriet er tilstrækkeligt opladet startes automatisk en kalibrering af
højvandslukket.
denne varer 1 - 1,5 minut
LED 1 blinker grønt
LED 2 blinker ( først rødt senere grøn )
LED 3 blinker rødt
3.5 Efter den automatiske kalibrering er højvandslukket funktionsklart :
LED 1 skal enten lyse grønt eller blinke grønt
LED 2 lyser grønt
LED 3 lyser grønt
4. Efter kalibrering er højvandslukket klar til brug, og in situ test kan udføres
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Brugsvejledning:
Kontrolboksen.
På kontrolenhedens forside findes 6 LED lys og 3 betjeningsknapper.
Illustration 6 – Kontrolpanelet

Alarmer og tilstande (meldinger):
Udfra forskellige farve og lys kombinationer på de 3 øverste LED lys kan alle alarmer og
tilstande aflæses.
Hvert LED lys kontrollerer et delsystem:



LED 1: Kontrollerer el forbindelsen, strømforsyningen
LED 2: Kontrollerer den automatiske lukkeanordning
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LED 3 Kontrollerer sensoren og den system

Normal drift (intet tilbageløb i rørstrengen):
Når alt fungerer og der ikke er tilbageløb lyser LED 1, LED 2 og LED 3 alle grønt
Dette indikerer, at batteriet er opladet, at den automatiske lukkeanordning er åben, og at
apparatet er klar i tilfælde af tilbageløb.
Hvis LED 1 blinker grønt er batteriet ved at blive ladet op. Højvandslukket er dog i orden og
funktionsdygtigt
Hvis LED 1 blinker rødt er der ikke forbindelse til elektricitetsnettet
Hvis LED 1 lyser konstant rødt er der en batterifejl
Normal funktion når der forekommer oversvømmelse (tilbageløb) i spildevandssystemet:
Når der forekommer oversvømmelse vil LED 2 blinke rødt mens det automatiske spjæld lukkes,
og LED 3 vil lyse konstant rødt. Samtidig vil en alarm lyde, hvormed signaleres, at apparatet
registrerer en oversvømmelse. Når det automatiske spjæld er helt lukket vil LED 2 lyse konstant
rødt, således at både LED 2 og LED 3 lyser konstant rødt så længe der er oversvømmelse i røret.
Alarmen vil blive ved med at lyde indtil den slås fra ved at trykke på knap 3
Når oversvømmelsen forsvinder Skifter LED 3 til grøn, lydalarmen stopper, hvis den ikke
allerede er slået fra manuelt, og LED 2 vil blinke grønt mens det automatiske spjæld åbnes.
Når spjældet er helt åbnet vil LED 2 igen lyse konstant grønt, ligesom LED et vil returnere til
konstant grøn og hermed bekræfte, at apparatet er tilbage i sin normale beredskabstilstand.
Manuel lukning af det automatiske spjæld:
Det er muligt at lukke det automatiske spjæld ved at trykke på knap 2. Dette kan gøres for at
kontrollere spjældets funktion og motoren. Den lukkede position af spjældet vil signaleres
ved at LED 2 lyser konstant rødt og et alam bip hvert 5 sekund, mens LED 1og LED 3 stadig vil
lyse grønt. For at åbne spjældet igen ( dvs. genstarte automatiks funktion ) skal Knap 1
aktiveres, hvorved apparatet vender tilbage til sin normale beredskabstilstand.
Periodisk automatisk selvtestning og alarmer for blokeringer eller fejl:
Periodisk selvtest
Apparatet tester sig selv periodisk ved at udføre en lukke og åbne procedure.
Testen udføres for at sikre, at der ikke findes blokeringer eller fremmedlegemer i apparatets
rørdel, hvor spjældene skal kunne fungere. Testen bekræfter også at motor, transmission og
spjældets bevægelige dele fungerer.
Såfremt den automatiske selvtest udføres uden problemer går apparatet automatisk tilbage
til sin normale beredskabstilstand, og der er ikke behov for nogen reaktion eller indgriben.
Hvis systemet registrerer en blokering under den automatiske selvtest, vil apparatet forsøge
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at lukke det automatiske spjæld 3 gange. Under forudsætning af, at forhindringen er fast vil
det automatiske spjæld åbnes efter de tre forsøg på at lukke og en alarm vil lyde. LED 2vil lyse
grønt, LED 3 vil blinke rødt og der vil lyde et bip hvert 5. sekund.
Såfremt der forekommer en alarm ved den periodiske selvtest, bør det forsøges at skylle
spildevandsledningen ved flere toiletskyl eller ved på anden måde at lade større vandmængder
passere i ledningen i den normale flow retning. Herefter testes apparatet igen ved at det
genstartes. Hvis alarmen herefter ikke forsvinder og apparatet igge returnerer til sin normale
beredskabstilstand er net nødvendigt at udføre en nærmere inspektion med flere tests i
henhold til procedurerne beskrevet nedenfor under: Generel service.
Andre mulige fejlmeldinger
1.
2.
3.
4.

Ledningsforbindelse afbrudt
Motorfejl
Blokeret drev
Kommunikationsproblem mellem sensoren og kontrolboksen eller mellem motoren og
kontrolboksen.

Alle disse fejl vil aflæses ved at alle 3 LED lyser konstant rødt og der vil lyde et bip hver femte
sekund.
I tilfælde af fejlmelding anbefales det at forsøge at genstarte apparatet ved at trykke på alle tre
knapper samtidig og holde den aktiveret mere end 1 sekund ( normal genstart ).
Herefter vil apparatet gennemføre en selvtest og returnere til sin normale beredskabstilstand
eller vise en alarm. I tilfælde af alarm er det herefter nødvendigt at undersøge apparatet
grundigere i henhold til procedurerne nedenfor under "Generel Service"
Lukning af det manuelle spjæld:
Hvis man forlader ejendommen, hvori højvandslukket er monteret i længere tid, eller hvis man
ønsker ekstra sikkerhed under skybrud kan man lukke vælge at lukke det manuelle spjæld.
Dette gøres ved at sætte det lille håndsving på firkanten i toppen of højvandslukket og dreje
det i urets retning ( ca. 40 gange ). Det skal drejes godt fast når der mærkes modstand
(se illustration 8). Husk altid at åbne det manuelle spjæld igen inden brug af installationer som
toilet, vaskemaskine, opvaskemaskine eller andre installationen med afløb til
spildevandssystemet.
Hvis det manuelle spjæld lukkes i en længere periode anbefales det også at lukke for
ejendommens vandtilførsel, da små lækager over længere tid ( som f. eks. et toilet der løber )
kan medføre oversvømmelse som fælge af, at vandet fra lækagen opstuves bag højvandslukket
og medfører oversvømmelse.
Oversigt over betjening ( betjeningspanel på kontrolboksen)
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Knap 3Langt tryk

Knap 2Langt tryk

Knap 1Langt tryk

Knap 3Kort tryk

Knap 2Kort tryk

Knap 1Kort tryk
√

√
√
√

√

√
√

Funktion

Start automatik
Luk det automatiske spjæld
Slå alarm lyd fra
Tast telefonnummer ind
Genstart ( Reset )

Kort tryk < 1 sekund
Langt tryk > 1 sekund
Service manual:
Generel service:
Napan automatisk højvandslukke type 3F er et brugervenligt produkt, som er konstrueret til at
kræve meget lidt vedligeholdelse og service, når det er taget i brug. Udformningen af dets
bevægelige dele og dets korpus er således, at der ikke kræves nogen ekstraordinær rensning af
rørløbet, såfremt der ikke er udløst en alarm på selve apparatet. Det elektroniske
system tester sig selv kontinuert.
Højvandslukkets lukkefunktion tester sig selv
periodisk ved at udføre en lukning selv om der ikke er registreret tilbageløb.
Denne rutinesikrer, at mulige driftsproblemer som følge af fremmedlegemer i røret eller andre
fysiske blokeringer vil blive afsløret. Såfremt den periodiske test medfører en alarm skal
instruktionerne under punktet "rensning af kloakrøret" her nedenfor følges.
Så længe højvandslukket ikke giver nogen form for alarm skal brugeren blot sikre, at systemet
er funktionsberedt og i stand til at lukke tæt i tilfælde af tilbageløb i kloakken.
Se under: "Test højvandslukkets fysiske funktioner"
Rensning af kloakrøret:
Som beskrevet ovenfor medfører montering af et Napan højvandslukke Type 3F ikke behov for
ekstraordinær eller hyppigere rensning af kloakstrengen, hvorpå det er monteret.
Derfor er det kun nødvendigt at skille højvandslukket og dets mekaniske dele ad når apparatet
giver en alarm ( ud over ved tilbageløb ), som ikke afstilles efter endt skylning af kloakken med
rigelig vandmængde i normal afløbsretning. Dog kan en spuling udefra overvejes
Hvis dette ikke lykkes eller anses for overflødigt, kan en servicering med adskillelse af
højvandslukket være nødvendig. Se procedure nedenfor under: "Servicereparationer"
Genstart ( resetting ) af apparatet
Tryk på alle 3 betjeningsknapper samtidig og hold dem aktiveret i 3 sekunder. Apparatet vil så
gennemføre en test og gå normal beredskabstilstand, såfremt der ikke registreres nogen
22

problemer
Kommunikations option:
Napan Type 3F højvandslukke leveres forberedt for SMS kommunikation med op til 5
tilknyttede telefonnumre, der kan vælges af brugeren
Dette betyder, at brugeren kan modtage beskeder fra højvandslukket og endvidere tilvælge at
håndværkere eller servicepersonale kan få beskeder sendt direkte fra højvandslukket. Dette
kan eksempelvis være i henhold til serviceaftale indgået med den kloakmaster, der har
monteret højvandslukket.
Kommunikation kræver, at brugeren anskaffer og installerer et SIM kort i højvandslukket
( dette er ikke inkluderet i leverancen fra Sejma Industries ApS ). Se illustration 9
Test højvandslukkets fysiske funktioner:
Insitu test i henhold til EN 13.564:
Luk det automatiske spjæld ved at trykke på "close valve" Knap 2 på betjeningspanelet.
Luk endvidere det manuelle spjæld ved at dreje håndtaget på toppen med uret.
Skru den røde testskrue på toppen af og skru den gennemsigtige tragt i testskruens gevind.
Hæld postevand i tragten indtil overfladen er 10 centimeter over toppen af dækslet på
hølvandslukket. Observer vandniveauet i tragten og vær opmærksom på om det synker.
Hvis det synker skal genfyldes op til 10 centimeter over dækslets top. dette skal måske gøres
nogle gange. Noter, hvor stor en mængde vand der genfyldes i løbet af 10 minutter.
Hvis denne vandmængde er mindre en 500 ml ( 0,5 liter ) har højvandslukket bestået testen og
kan anses for at være tæt.
Efter In Situ testen fjernes tragten og den røde skrue iskrues. Det manuelle spjæld åbnes ved
at dreje håndtaget på toppen mod uret, så, hvorefter det automatiske spjæld åbnes ved at
genstarte systemet.
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Illustration 7 – Toppen af højvandslukket med tragt for In Situ test monteret

Afprøvning af sensoren:
Demonter sensoren fra dens placering ved at skrue de to skruer løs, som den er fastholdt med
på højvandslukkets dæksel. Træk sensorstaven ( ca. 25 cm ) op og stik spidsen ned i en kop
med snavset vand ( postevand kan også bruges ). Det automatiske spjæld skal starte med at
lukke, når spidsen af sensoren dyppes i vandet, LED 2 vil blinke rødt og der vil lyde en alarm.
Dette indikerer, at sensoren virker korrekt.
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Hvis alarmen ikke går i gang kan man rense sensorens spids med en grov klud eller med fint
sandpapir.
Efter testen isættes sensoren igen og de to skruer på dækslet fæstnes

Illustration 8 – Håndtag til betjening af det manuelle spjæld

Vigtigt:
Efter enhver service eller reparation skal højvandslukkets funktion afprøves. dette gøres ved at
genstarte apparatet og teste lukkefunktionen.
NB! Efter enhver alarm eller tegn på forstyrrelse bør højvandslukket genstartes ved at alle tre
betjeningsknapper aktiveres samtidigt i min. 3 sekunder.
Service reparationer:
Såfremt uacceptable lækager konstateres under en In Situ test er det nødvendigt at skille
apparatet ad for reparation. Dette betyder at man må udskifte bevægelige dele eller blot
efterse dem, rense dem og smøre dem for så at samle højvandslukket igen
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Procedure:
Skru de 12 skruer og kablet løs i topdækslet og træk blokken med motorhuset og spjældene op
fra højvandslukkets korpus.
Kontroller spjældenes kanter og udskift pladerne, hvis der er skader, som kan forårsage
utæthed. Smør spjældene med et vand-og kemikalie modstandsdygtig smøremiddel. f.eks.
ROCOL Sapphire Aqua Sil eller tilsvarende. Vær forsigtig når spjældene isættes igen, se til, at
læberne ikke bøjes bagover, træk endvidere spjældene op og ned i deres sæde et par gange
inden blokken presses helt på plads og skrues fast på korpus.
Såfremt motor og /eller drev ikke fungerer skal rekvireres en ombytningsdel hos
leverandøren

Opsætning af systemet for SMS kommunikation:
Illustration 11: Montering af antenne ( skrues på i bunden af kontrolboksen )

Illustration 10: Installering af SIM kort Placering på print ( åben kontrolboks )
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Aktivering:


Tryk på Kanp 3 i 2 - 3 sekunder ( kontrolenheden går så i "Phone set up mode". De
tre gule lysdioder vil blinke så længe Phone set up mode er aktiv.



Hvis der indenfor 60 sekunder ringes til kontrolenheden fra et ukendt nummer vil dette
nummer blive lagret som "Accepteret" og det vil herefter automatisk modtage
beskeder fra højvandslukket. Apparatet kan rumme 5 numre. Hvis et sjette nummer
ringer ind nægtes det accept.
SMS meddelelser:



Status:
Viser højvandslukkets aktuelle tilstand f.eks. position for automatisk spjæld, batteri
tilstand etc.



Alarm Off:
Når der er en alarm på apparatet kommer der med intervaller en lyd og der vil afsendes
en alarm SMS.
Hvis telefonens ejer ikke ønsker at modtage alarm kan han sende en "Alarmoff" besked
til apparatets kontrolboks. Herefter vil han kun modtage alarmer når de opstår påny.



Delete phone number list:
Denne kommando sletter alle telefonnumre in kontrolboksen. Nye numre indlægges
ved at gentage processen beskrevet under: "Aktivering"
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Reboot:
Genstarter højvandslukket



Close valve
Lukker det automatiske spjæld ( samme funktion som Knap 2 )



Start automatic operation
Samme funktion som Knap 1



Show alarm
Viser hvilke alarmer der er aktive

28

