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Napan Automatis  højvandilusse type a: NN 1a564 - aF

Podustbeisrijvelie:

Napan automatis højvandilusse type 3 produceerei og leverei af:

Sejma Induitriei ApS
Bommen 22
DK - 8620 Kjellerup
Denmars

www. napan.ds,  tlf. 97 54 85 99

Normer  og afprhjvninger
EN 13.564 Højvandilusser tl  ygninger type 3 ( alt ipildevand, herunder fæsalieholdigt ) 
EN 1329    Plaitrøriiyitemer tl aaø  (høj og lav temperatur) i  ygninger
EN 1401    PVC-U-røriyitemer tl gravitatoniaaø iledninger i jord

Napan Automatce Baces Flow Valve leverei i 4  aiii veriioner:

1. Til initallaton på fritliggende ipildevandiledninger f. esi. i sælderrum, garager eller lign.
2. Til initallaton i nedgravede ipildevandiledninger i  ygninger f. esi under sældergulv.
3. Til initallaton i nedgravede ipildevandiledninger udenfor  ygninger
4. Til initallaton i  rønde og isaster udenfor  ygninger 

Sortmentet indeholder produster  eregnet tl:

 Ny yggeri 
 Gennemgri ende renoveringer af ipildevandiiyitemer i imå ejendomme
 Opgradering af ældre røriyitemer og  rønde

Alle produst veriionerne omfater en automatis motordrevet lusseanordning, iom er et
ipjæld der isydei på tværi ind i ipildevandiledningen. Herudover er der en uahængig manuel 
lusseanordning, iom ogiå isydei ind på tværi i ipildevandiledningen. Dete   etjenei ved et
håndiving fra toppen af højvandilusset.
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Produsteti fordele:

 Godsendelie i henhold tl EN 13.564 tl alle typer af ipildevand
 Muligt at initallere  åde i  ygninger og udenfor
 Nem montage på esiiiterende ledninger, da  unden af højvandilusset augter med 

 unden i rørledningen
 Lige  und medfører mindre  ehov for renining, rengøring og iervicee
 Meget  egræniet  ehov for mesaniis iervicee p.g.a. den ind yggede ielvafprøvning og 

diagnoitceering, iom giver  eised, når der er  ehov for iervicee
 Med det ind yggede nød  ateri fungerer højvandilusset ielv i tlfælde af fejl eller 

udfald på elestriceitetinetet
 Senioriyitemet er sonitrueret, iåledei at der isse dannei elestrolytise aaejringer på 

højvandiienioren
 100% å ning når lusset isse er astvt. D.v.i ingen esitra moditand i røriyitemet under 

normale omitændigheder
 Kan initallerei uden hjælp fra elestriser ( autoriieret el - initallatør ) eferiom alle 

elestriise dele er 18V. For indelien tl elnetet iser gennem en itandard oplader.

Specifisatoner:

Produstet lejverei fuldt monteret. Ved initallaton isal sabellængden tlpaiiei. Nndjvidere
isal bateriet forbindei. Herudojver isal der gennemfhrei en opitartiteit jved afilutning af
initallatonen 

1 Ventlhui, sorpui ( med rørgennemføring )
   med Motordrevet lusseanordning, lusseanordning med manuel  etjening og en
  ienior monteret 
1 Ka el tl at for inde højvandilusset med deti sontrol ox ( 5 meter ) monteret på 

          højvandilusset
       1 Netadapter

1 Håndtag tl  etjening af den manuelle lusseanordning
1 tragt tl in iitu teit
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Illuitraton 1 – Produstet iom det leverei
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Initallatoni og Brugijveøledning:

Sisser edi informatoner:

Før initallaton og i rugtagning af NAPAN automatis højvandilusse type 3, isal denne
vejledning læiei. Deni initrustoner isal følgei iåvel under initallaton og teit, iom efer at
produstet er taget i almindelig  rug.

Før initallatonen isal det tliei, at produstet er i fuldgod itand uden traniportisader eller
isader i øvrigt.

Under initallaton, almindelig  rug, og iervicee isal losale iisserhediregler og normer iagtagei.
Her tænsei ipeceielt på regler for initallaton af ipildevandiiyitemer og regler for
lavipændingi apparater.

Produstet er isse sonitrueret tl at fungere i områder med esiploiionifare og må derfor isse
initallerei i iådanne.

Før iervicee og reparaton isal for indelie tl  ateriet afrydei 

Generelt om initallaton og ierjvice:

NAPAN Automatis Højvandilusse type 3 er udvislet tl initallaton i gravitatonidrevne 
ipildevandiiyitemer iom fører enhver form for ipildevand eller overaadevand. Det forhindrer
overivømmelie iom følge af, at tl ageitrømmende ipildevand i røriyitemet isa er 
overivømmelier i  ygninger/sældre. 

EN 12056 forisrifer vedr. montering af højvandilusser på ipildevandiledninger isal følgei.

Det er vigtgt, at montere NAPAN Automatis Højvandilusse type 3 i den rigtge retning.
Produstet er marseret med pile, iom angiver den normale aow retning i røriyitemet.

I for indelie med initallatonen isal en rutnemæiiig funstoniteit og en in iitu teit udførei 
iom en del af  montøreni ar ejde

Højvandilusset er en iisserhedianordning, iom er sonitrueret tl at træde i funston, hvii der 
optræder en unormal drifiiituaton i aaø iiyitemet. Under normale drififorhold er 
højvandilusset å ent.
Højvandilusset isal fungere i nødiituatoner, hvorfor det isal holdei i god drifimæiiig itand.
Det isal monterei, iå det er let tlgængeligt 

Højvandilusset har et ind ygget ielvafprøvningi- og fejlmeldeiyitem. Det gennemgår 
automatis en ielvafprøvning hver måned. Hvii det herunder regiitrerer forityrrelier vil det 
afgive en alarm med hen lis på iervicee eller anden handling 

I tlfælde af, at ielvteitningiiyitemet isse giver alarmer i lang td, san det alligevel an efalei, 
at gennemføre en in iitu teit en gang årligt for at  esræfe ipjældenei tæthed. I for indelie 
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med in iitu teiten isal ienioren ogiå teitei, hvilset gørei ganise enselt ved at træsse den op 
fra iin placeering og dyppe deni ipidi i et glai med vand.
VIdere ierviceering af højvandilusset er sun nødvendigt, hvii der regiitrerei en alarm eller hvii 
den årlige in iitu teit viier itørre læsage eller fejl på ienioren. Der srævei isse nogen iærlig 
rengøring af røret, iom går gennem højvandilusset (hvii der isse er udløit en alarm), eferiom
det er en lige gennemføring, iom augter med det øvrige røriyitem.
Højvandilusset tåler normal isylning og andre reniningimetoder for gravitatonidrevne 
ipildevandiiyitemer, herunder renining med mesaniise midler

Højvandilusset isal monterei iå det er tlgængeligt for iervicee og in iitu teit

Højvandilusset  ør isse å nei af uuddannet perionale uden sontast tl fa risanten, og det må
aldrig å nei uden at itrømmen tl  ateriet er afrudt

Initallatonijveøledning:

Forlhb: 1. Start med at oplade bateriet meni andet arbeøde udfhrei
2. Monter  højvandilusset på ipildejvandiledningen
a. Nedgrajvning af sabel og ejvt. afortning i enden jved

                                              sontrolbosien
4. Forbind Hhøjvandilusset med sontrolbosien 

1. Start med at oplade bateriet meni andet arbeøde udfhrei 

     Det an efalei at itarte opladning af  ateriet meni højvandilusset monterei, da
            opitarten sræver en god  ateriipænding

2. Montering af  højvandilusset på ipildejvandiledningen

Veriion 1: Initallaton på en fritliggende rhritreng

Placeer højvandilusset iå det vender rigtgt med heniyn tl aowretning:
Monteringen isal foretagei, iåledei at toppen isse drejei mere end +- 10 grader fra lodret.
Højvandilusseti  und isal følge hældningen på røritrengen.
Det isal tliei, at højvandilusset er monterei iådan, at  etjeningen af det manuelle lusse isse
er umulig.
Højvandilusset isal for indei tl røritrengen med overgangiitysser, iom er egnede tl at
for inde højvandilusseti materiale med røritrengeni ( Plaits,  eton, glaierede, metal ). Det
an efalei at højvandilusset ielv monterei godt på fait underlag iom væg, gulv eller lof,
iåledei, at det isse "hænger" i ielve røritrengen

Esiempler på egnede overgangiitysser:
For plaitrør:  Standard so linger (Esi.: Wavin, KG, OSMA or iimilar) or Flexieal SC

       ceouplingi range.

For andre rørmaterialer:Beton, glaierede, Metal:  Flexieal SC ceouplingi range.
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Illuitraton 2 – Veriion 1

Veriion 2: initallaton på en nedgrajvet rhritreng i en bygning f.esi. under sælderguljv:

Højvandilusset ( veriion i 400 mm opføringirør ) isal placeerei i iand i overeniitemmelie
med alm. fremgangimåde for rørlægning. Højvandilusset isal for indei tl røritrengen med
overgangiitysser, iom er egnede tl at for inde højvandilusseti materiale med røritrengeni 
( Plaits,  eton, glaierede, metal ).
Højden mellem højvandilusseti  und og gulvet tlpaiiei ved aaortning af lusseti opføringirør
eller ved forlængelie af iamme med itandard forlængelieisomponenter. 
Standarddæsilet der leverei med højvandilusset san evt. udisifei med et dæsiel, der san
integrerei i esiiiterende gulv elægning eller et dæsiel i ruitrit itål.
Elsa let isal nedgravei under gulvet og førei op ad væg tl sontrol osien. 

Esiempler på egnede overgangiitysser:

For plaitrør:  Standard so linger (Esi.: Wavin, KG, OSMA or iimilar) or Flexieal SC
       ceouplingi range.

For andre rørmaterialer:Beton, glaierede, Metal:  Flexieal SC ceouplingi range.

Illuitraton 3 – Veriion 2:

Højvandilusset slar tl montering under sældergulv
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Illuitraton 4 – Højvandilusse veriion 2 i nær illede

Veriion a: Initallaton på en nedgrajvet rhritreng udenfor bygning

Sejma Induitri ApS leverer NAPAN Automatis Type 3 højvandilusse færdigmonteret i PP
opføringirør slar tl nedgravning og for indelie tl en nedgravet røritreng ved hjælp af
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itandard overgangiitysser. 
      
  

Esiempler på egnede overgangiitysser:

For plaitrør:  Standard so linger (Esi.: Wavin, KG, OSMA or iimilar) or Flexieal SC
       ceouplingi range.

For andre rørmaterialer: Beton, glaierede, Metal:  Flexieal SC ceouplingi range.

      Brønden isal være tør og iisrei mod vandindtrængning ved dæsilet. Der må isse sunne itå
       vand op omsring højvandilusset i  rønden.

Illuitraton 5 – Brønd und med højvandilusse slar tl montering

     Veriion 4: Initallaton i en esiiiterende brhnd:  Rhritreng isal fhrei ubrudt igennem brhnden

     NAPAN automatis Højvandilusse Type 3 san monterei i esiiiterende  eton eller
     muriteni rønde.
     Såfremt der isse fndei pladi under indlø  og udlø  i  røndene, san det være nødvendigt, at
      ræsse  rønd unden op, grave nogle ceentmeter ud og itø e en ny  und der ligge lidt dy ere.  
     Herefer san højvandilusset monterei mellem  røndeni indlø  og deni udlø  ved  rug af
     egnede itandard overgangiitysser. Herefer vil højvandilusset med for indelier udgøre et
     itysse u rudt røritreng der går igennem  rønden. Såfremt der er pladi san der på dete itysse
     ogiå monterei et røritysse med inipestoniå ning. Serviceering foregår i ielve  rønden. 
     Esiempler på egnede overgangiitysser:

      Brønden isal være tør og iisrei mod vandindtrængning ved dæsilet. Der må isse sunne itå
      vand op omsring højvandilusset i  rønden.
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a. Nedgrajvning af sabel 
    
 
    Det an efalei at føre sa ler i elestriserrør, hvori sa let nemt san træssei. Forinden isal det
     førei ud gennem iiden af  rønden igennem forisruning.

4. Forbind Hhøjvandilusset med sontrolbosien

Ka let er formonteret i ventlen og må isse afmonterei fra den. Alle længdetlpaininger isal
ise i enden ved sontrol osien. Såfremt sa elet forlængei isal ar ejdet udførei af fagmand og

       der isal anvendei et sa el identis med det originale.

Ved enheder monteret i  rønde må sa ellængden indeni  rønden isse forlængei eller 
aaortei.

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 ksbelfor-

    skruning og pak-

    ning .

9. Tynde først 

     igennem.

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

12. Monter pakning. 

13. Monter kabel-

     forskruning 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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Opitart af Napan type a  højvandilusset

1. For at gennemfhre den automatise itart isal bateriet opladei i min. 2 tmer fhr 
           sontrolbosien forbindei med  højvandilusset.

     Det an efalei at  ateriet iætei tl opladning meni højvandilusset monterei på
            ipildevandiledningen. Herved iparei evt. ventetd under opladning.

 
     Dete gørei ved, at for inde den iorte ledning tl  ateriet (  illede 18 ) hvorefer adapteren 
     tlilutei. dete vil give en eller aere alarmer, iom san afrydei ved trys på snap 3.

2. Efer opladning afrydei den iorte ledning igen fra  ateriet, og netadapteren afrydei.
    Herefer for indei højvandilusset med sontrol osien (  illede 1 - 17 herover).

3. Når højvandilusset er for undet, san  ateri og netadapteren igen for indei.
    3.1 Førit for indei  ateriet med den iorte ledning (  illede 18 ). der foresommer en alarm:

LED 1  linser rødt
LED 2 er ilusset
LED 3  linser rødt

   3.2 Alarmen afrydei ved trys på sanp 3
   3.3 Netadapteren tlilutei

LED 1  linser grønt
LED 2 er ilusset
LED 3  linser rødt

   3.4 Når  ateriet er tlitræsseligt opladet itartei automatis en sali rering af højvandilusset.
          denne varer 1 - 1,5 minut

LED 1  linser grønt
LED 2  linser ( førit rødt ienere grøn )
LED 3  linser rødt

  3.5 Efer den automatise sali rering er højvandilusset funstonislart :
LED 1 isal enten lyie grønt eller  linse grønt
LED 2 lyier grønt
LED 3 lyier grønt

4. Efer sali rering er højvandilusset slar tl  rug, og in iitu teit san udførei
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Brugijveøledning:

Kontrolbosien.

På sontrolenhedeni foriide fndei 6 LED lyi og 3  etjeningisnapper.
Illuitraton 6 –  Kontrolpanelet

Alarmer og tlitande (meldinger):

       Udfra forisellige farve og lyi som inatoner på de 3 øverite LED lyi san alle alarmer og
       tlitande aaæiei.

       Hvert LED lyi sontrollerer et deliyitem:

 LED 1: Kontrollerer el for indelien, itrømforiyningen
 LED 2: Kontrollerer den automatise lusseanordning
 LED 3 Kontrollerer ienioren og den iyitem
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       Normal drif (intet tlbagelhb i rhritrengen):

       Når alt fungerer og der isse er tlbagelhb lyier LED 1, LED 2 og LED 3 alle grønt
       
       Dete indiserer, at  ateriet er opladet, at den automatise lusseanordning er å en, og at
       apparatet er slar i tlfælde af tl agelø .
        
       Hvii LED 1  linser grønt er  ateriet ved at  live ladet op. Højvandilusset er dog i orden og
       funstonidygtgt 
       Hvii LED 1  linser rødt er der isse for indelie tl elestriceitetinetet
       Hvii LED 1 lyier sonitant rødt er der en  aterifejl
       

      Normal funston når der foresommer ojverijvhmmelie (tlbagelhb) i ipildejvandiiyitemet: 

      Når der foresommer overivømmelie vil LED 2  linse rødt meni det automatise ipjæld lussei,
      og LED 3 vil lyie sonitant rødt. Samtdig vil en alarm lyde, hvormed iignalerei, at apparatet
      regiitrerer en overivømmelie. Når det automatise ipjæld er helt lusset vil LED 2 lyie sonitant
      rødt, iåledei at  åde LED 2 og LED 3 lyier sonitant rødt iå længe der er overivømmelie i røret.
      Alarmen vil  live ved med at lyde indtl den ilåi fra ved at trysse på snap 3
     
      Når overivømmelien forivinder Ssifer LED 3 tl grøn, lydalarmen itopper, hvii den isse
      allerede er ilået fra manuelt, og LED 2 vil  linse grønt meni det automatise ipjæld å nei.
      Når ipjældet er helt å net vil LED 2 igen lyie sonitant grønt, ligeiom LED et vil returnere tl
      sonitant grøn og hermed  esræfe, at apparatet er tl age i iin normale  eredisa itlitand.

      Manuel lusning af det automatise ipøæld:
      Det er muligt at lusse det automatise ipjæld ved at trysse på snap 2. Dete san gørei for at 
      sontrollere ipjældeti funston og motoren. Den lussede poiiton af ipjældet vil iignalerei
      ved at LED 2 lyier sonitant rødt og et alam  ip hvert 5 iesund, meni LED 1og LED 3 itadig vil
      lyie  grønt. For at å ne ipjældet igen ( dvi. genitarte automatsi funston ) isal Knap 1
      astverei, hvorved apparatet vender tl age tl iin normale  eredisa itlitand.

      Periodiis automatis ieljvteitning og alarmer for bloseringer eller feøl:

Periodiis ieljvteit
Apparatet teiter iig ielv periodiis ved at udføre en lusse og å ne proceedure.
Teiten udførei for at iisre, at der isse fndei  loseringer eller fremmedlegemer i apparateti
rørdel, hvor ipjældene isal sunne fungere. Teiten  esræfer ogiå at motor, tranimiiiion og
ipjældeti  evægelige dele fungerer.

      Såfremt den automatise ielvteit udførei uden pro lemer går apparatet automatis tl age
      tl iin normale  eredisa itlitand, og der er isse  ehov for nogen reaston eller indgri en.
      
      Hvii iyitemet regiitrerer en  losering under den automatise ielvteit, vil apparatet foriøge
      at lusse det automatise ipjæld 3 gange. Under forudiætning af, at forhindringen er fait vil 

20



      det automatise ipjæld å nei efer de tre foriøg på at lusse og en alarm vil lyde. LED 2vil lyie
      grønt, LED 3 vil  linse rødt og der vil lyde et  ip hvert 5. iesund.

Såfremt der foresommer en alarm ved den periodiise ielvteit,  ør det foriøgei at isylle 
ipildevandiledningen ved aere toiletisyl eller ved på anden måde at lade itørre vandmængder 
paiiere i ledningen i den normale aow retning. Herefer teitei apparatet igen ved at det 
genitartei. Hvii alarmen herefer isse forivinder og apparatet igge returnerer tl iin normale 
 eredisa itlitand er net nødvendigt at udføre en nærmere inipeston med aere teiti i 
henhold tl proceedurerne  eisrevet nedenfor under: Generel iervicee.

Andre mulige fejlmeldinger

1. Ledningifor indelie afrudt
2. Motorfejl
3. Bloseret drev
4. Kommunisatonipro lem mellem ienioren og sontrol osien eller mellem motoren og 

sontrol osien.

Alle diiie fejl vil aaæiei ved at alle 3 LED lyier sonitant rødt og der vil lyde et  ip hver femte
iesund.

I tlfælde af fejlmelding an efalei det at foriøge at genitarte apparatet ved at trysse på alle tre
snapper iamtdig og holde den astveret mere end 1 iesund ( normal genitart ).
Herefer vil apparatet gennemføre en ielvteit og returnere tl iin normale  eredisa itlitand 
eller viie en alarm. I tlfælde af alarm er det herefer nødvendigt at underiøge apparatet 
grundigere i henhold tl proceedurerne nedenfor under "Generel Servicee"  

Lusning af det manuelle ipøæld:

Hvii man forlader ejendommen, hvori højvandilusset er monteret i længere td, eller hvii man 
øniser esitra iisserhed under isy rud san man lusse vælge at lusse det manuelle ipjæld.
Dete gørei ved at  iæte det lille håndiving på frsanten i toppen of højvandilusset og dreje 
det i ureti retning ( cea. 40 gange ). Det isal drejei godt fait når der mærsei moditand 
(ie illuitraton 8). Huis altd at å ne det manuelle ipjæld igen inden  rug af initallatoner iom 
toilet, vaisemaisine, opvaisemaisine eller andre initallatonen med aaø  tl 
ipildevandiiyitemet.
Hvii det manuelle ipjæld lussei i en længere periode an efalei det ogiå at lusse for 
ejendommeni vandtlføriel, da imå læsager over længere td ( iom f. esi. et toilet der lø er ) 
san medføre overivømmelie iom fælge af, at vandet fra læsagen opituvei  ag højvandilusset 
og medfører overivømmelie.
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Ojveriigt ojver betøening ( betøeningipanel på sontrolbosien)
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Funston

√ Start automats
√ Lus det automatise ipjæld

√ Slå alarm lyd fra
√ Tait telefonnummer ind

√ √ √ Genitart ( Reiet )

Kort trys < 1 iesund
Langt trys  > 1 iesund

Serjvice manual:

      Generel ierjvice:

Napan automatis højvandilusse type 3F er et  rugervenligt produst, iom er sonitrueret tl at
sræve meget lidt vedligeholdelie og iervicee, når det er taget i  rug. Udformningen af deti
 evægelige dele og deti sorpui er iåledei, at der isse srævei nogen esitraordinær renining af
rørlø et, iåfremt der isse er udløit en alarm på ielve apparatet. Det elestroniise
iyitem teiter iig ielv sontnuert. 
Højvandilusseti lussefunston teiter iig ielv
periodiis ved at udføre en lusning ielv om der isse er regiitreret tl agelø . 
Denne rutneiisrer, at mulige drifipro lemer iom følge af fremmedlegemer i røret eller andre
fyiiise  loseringer vil  live afiløret. Såfremt den periodiise teit medfører en alarm isal
initrustonerne under punstet "renining af sloasrøret" her nedenfor følgei.

Så længe højvandilusset isse giver nogen form for alarm isal  rugeren  lot iisre, at iyitemet
er funstoni eredt og i itand tl at lusse tæt i tlfælde af tl agelø  i sloassen.
Se under: "Teit højvandilusseti fyiiise funstoner" 

Renining af sloasrhret:

Som  eisrevet ovenfor medfører montering af et Napan højvandilusse Type 3F isse  ehov for 
esitraordinær eller hyppigere renining af sloasitrengen, hvorpå det er monteret.
Derfor er det sun nødvendigt at isille højvandilusset og deti mesaniise dele ad når apparatet
giver en alarm ( ud over ved tl agelø  ), iom isse afitllei efer endt isylning af sloassen med 
rigelig vandmængde i normal aaø iretning. Dog san en ipuling udefra overvejei 
Hvii dete isse lyssei eller aniei for overaødigt, san en ierviceering med adisillelie af
højvandilusset være nødvendig. Se proceedure nedenfor under: "Serjvicereparatoner"
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Genitart ( reietng ) af apparatet

Trys på alle 3  etjeningisnapper iamtdig og hold dem astveret i 3 iesunder. Apparatet vil iå
gennemføre en teit og gå normal  eredisa itlitand, iåfremt der isse regiitrerei nogen
pro lemer

Kommunisatoni opton:

Napan Type 3F højvandilusse leverei for eredt for SMS sommunisaton med op tl 5 
tlsnytede telefonnumre, der san vælgei af  rugeren

Dete  etyder, at  rugeren san modtage  eiseder fra højvandilusset og endvidere tlvælge at
håndværsere eller ierviceeperionale san få  eiseder iendt direste fra højvandilusset. Dete
san esiempelvii være i henhold tl ierviceeafale indgået med den sloasmaiter, der har
monteret højvandilusset.

Kommunisaton sræver, at  rugeren anisafer og initallerer et SIM sort i højvandilusset 
( dete er isse insluderet i leveranceen fra Sejma Induitriei ApS ). Se illuitraton 9

       
      Teit  højvandilusseti fyiiise funstoner:

Iniitu teit i  en old tl NN 1a.564 isal foretagei 2 gange årligt. Senioren bhr renien på
 enden ( belægninger isal fernei og enden af ienioren isal afhrrei ). 

Lus det automatise ipjæld ved at trysse på "celoie valve" Knap 2 på  etjeningipanelet.
Lus endvidere det manuelle ipjæld ved at dreje håndtaget på toppen med uret.

Ssru den røde teitisrue på toppen af og isru den gennemiigtge tragt i teitisrueni gevind.
Hæld poitevand i tragten indtl overaaden er 10 ceentmeter over toppen af dæsilet på
 hølvandilusset.  O ierver vandniveauet i tragten og vær opmærsiom på om det iynser.
Hvii det iynser isal genfyldei op tl 10 ceentmeter over dæsileti top. dete isal måise gørei
nogle gange. Noter, hvor itor en mængde vand der genfyldei i lø et af 10 minuter.
Hvii denne vandmængde er mindre en 500 ml ( 0,5 liter ) har højvandilusset  eitået teiten og
san aniei for at være tæt.

Efer In Situ teiten .ernei tragten og den røde isrue iisruei. Det manuelle ipjæld å nei ved at
dreje håndtaget på toppen mod uret, iå, hvorefer det automatise ipjæld å nei ved at 
genitarte iyitemet.  

Feølfinding: Senior

Såfremt apparatet melder tl agelø  ( uden grund ) og derfor isse san å nei san det isyldei 
 elægninger på ienioren.
Senioren san fraso lei ved å ning af ityre osien og aao ling af ledning nr. 5 ( den grønne ).
Herefer vil ventlen å ne iig.
Inden ledning nr. 5 for indei igen isal ienioren reniei og iætei i igen.

23



Illuitraton 7 –  Toppen af højvandilusset med tragt for In Situ teit monteret

Afprhjvning af ienioren:

Demonter ienioren fra deni placeering ved at isrue de to isruer løi, iom den er faitholdt med
 på højvandilusseti dæsiel. Træs ienioritaven ( cea. 25 cem ) op og its ipidien ned i en sop

       med inaviet vand ( poitevand san ogiå  rugei ). Det automatise ipjæld isal itarte  med at
       lusse, når  ipidien af ienioren dyppei i vandet, LED 2 vil  linse rødt og der vil lyde en alarm.

Dete indiserer, at ienioren virser sorrest.
Hvii alarmen isse går i gang san man renie ienioreni ipidi med en grov slud eller med  fnt
iandpapir. 
Efer teiten iiætei ienioren igen og de to isruer på dæsilet fæitnei
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Illuitraton 8 –  Håndtag tl betøening af det manuelle ipøæld

Vigtgt:

Efer enhver iervicee eller reparaton isal højvandilusseti funston afprøvei. dete gørei ved at 
genitarte apparatet og teite lussefunstonen.

NB!  Efer enhver alarm eller tegn på forityrrelie  ør højvandilusset genitartei ved at alle tre 
 etjeningisnapper astverei iamtdigt i min. 3 iesunder.
   

       Serjvice reparatoner:

       Såfremt uaceceepta le læsager sonitaterei under en In Situ teit er det nødvendigt at isille
       apparatet ad for reparaton. Dete  etyder at man må udisife  evægelige dele eller  lot
       eferie dem, renie dem og imøre dem for iå at iamle højvandilusset igen

Proceedure:
Ssru de 12 isruer og sa let løi i topdæsilet og træs  lossen med motorhuiet og ipjældene op
 fra højvandilusseti sorpui.
Kontroller ipjældenei santer og udisif pladerne, hvii der er isader, iom san foråriage
utæthed. Smør ipjældene med et vand-og semisalie moditandidygtg imøremiddel. f.esi.
ROCOL Sapphire Aqua Sil eller tlivarende. Vær foriigtg når ipjældene iiætei igen, ie tl, at
læ erne isse  øjei  agover, træs endvidere ipjældene op og ned i derei iæde et par gange
inden  lossen preiiei helt på pladi og isruei fait på sorpui. 
Såfremt motor og /eller drev isse fungerer isal resvirerei en om ytningidel hoi
leverandøren
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Opiætning af iyitemet for SMS sommunisaton:

Illuitraton 11: Montering af antenne ( isruei på i bunden af sontrolbosien )

Illuitraton 10: Initallering af SIM sort   Placering på print ( åben sontrolbosi )

Simsortet isal tryssei fait i  olderen tl det gijver et slis

NB! SIM sortet må isse være pin låit ( isal evt. låiei op i en mo iltelefon )
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Astjvering:

 Efer iiætning af SIM sortet lussei sontrol osien ved montering af frontpladen.

 Herefer genitartei apparatet ved iamtdigt trys på snapperne 1, 2 og 3 ie 
 etjeningivejledning ovenfor. Genitartproceeiien varer cea.  1,5 min.    

 Trys efer genitart på Knap 3 i 2 - 3 iesunder ( sontrolenheden går iå i "Phone iet 
up mode"). De tre gule lyidioder vil  linse iå længe Phone iet up mode er astv ( 60 
ies.)

 Hvii der indenfor 60 iesunder iendei en SMS  tl sontrolenheden fra et usendt 
nummer, vil dete nummer  live lagret iom "Aceceepteret" (Indholdet af SMS’en har 
ingen  etydning), og nummeret vil herefer automatis modtage  eiseder fra 
højvandilusset. 

 Apparatet san rumme 5 numre. Hvii et ijete nummer SMSSer nægtei det aceceept. 

 SMS sommando (Når enheden er i ”Phone setup mode”): 

De numre, iom aceceepterei vil få en  esræfeliei SMS med følgende indhold:

You are now regiitered and t ereby able to uie t e following commandi.
o Statui
o Alarm of 
o Delete phone num er liit 
o Re oot 
o Cloie valve 
o Start automatce operaton 

 Statui:
Viier højvandilusseti astuelle tlitand f.esi. poiiton for automatis ipjæld,  ateri 
tlitand etce.

SMS sommando: 

itatui 

SMS ijvar: 

Reiponi from NAPAN Automatce Ant-Flow Valve 

Statui: 

Operaton mode:  [Automatce/Cloied] 

Blacesaow: [Acetve/NotAcetve] 

Valve: [Opened/Cloied/Opening/Cloiing] 
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Bat.: [Unsnown/OK/Failure] 

Maini: [Unsnown/OK/Failure] 

 Alarm Off:
Når der er en alarm på apparatet sommer der med intervaller en lyd, og der vil 
afiendei en alarm SMS.
Hvii telefoneni ejer isse øniser at modtage alarm san han iende  en "Alarmof"  eised
tl apparateti sontrol osi. Herefer vil han sun modtage alarmer når de opitår påny.

 Delete p one number liit:
Denne sommando ileter alle telefonnumre in sontrol osien. Nye numre indlæggei 
ved at gentage proceeiien  eisrevet under: "Astvering"

 Reboot:
Genitarter højvandilusset 

SMS sommando: 

re oot 

SMS ijvar: 

Reiponi from NAPAN Automatce Ant-Flow Valve 

Re ootng Sofware 

 Cloie jvaljve
Lusser det automatise ipjæld  ( iamme funston iom Knap 2 )

 Start automatc operaton
Samme funston iom Knap 1 
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