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koMponenter i pakken

❶  betjeningspanel til innfelling i vegg 
Dette er styringsenheten til Uponor Waterguard systemet.  
plasseres normalt ved husets utgangsdør.

❷  KoblingsboKs 
Monteres inne i fordelingsskapet. kobler magnetventilene og sensorledningen  
i skapet til betjeningspanelet.

❸  trådløs sensor 
1 stk. trådløs sensor med 2 aa-batterier.   
systemet kan oppgraderes med flere sensorer etter behov.

❹  magnetventil, 1 eller 2 stK 
Latching 12 volt med Uponor bajonettkobling for enkel montering i Uponor fordelerskap.

❺  sensortape 1 og 3 meter 
tapen på 1 meter monteres i koblingsboksen og tapes fast i bunnen av skapet (tape på baksiden). 
tapen på 3 meter kan brukes som forlengelse av de trådløse sensorene.

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
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prinsippskisse av Løsningen

B betjeningspaneL veD UtgangsDør

K kobLingsboks i forDeLerskap

MagnetventiL

siL etter HoveDstoppekran

tråDLøs sensor

sensortape

strøMLeDning 12 v

B

S

S
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1: Montering av MagnetventiL (rørLegger)

a  Magnetventil(er) monteres direkte på kaldt-/varmtvann fordeler i fordelerskapet.  
bajonettkobling gjør at du bare trenger å vri ½ omdreining.

b er det montert brannslange, skal egen kurs tas ut før magnetventil.

C   når det bare er 1 magnetventil kan denne monteres horisontalt eller vertikalt. 
når det er 2 magnetventiler, må minst én av dem monteres vertikalt.

d pass på at magnetventilen monteres i riktig strømretning, se pil i bunn av ventilen.

e  filter må innmonteres før magnetventil der det er fare for at smuss og større partikler  
i vannet kan legge seg i ventilen.

ferDig Montert  
i skap: 
Her vises ferdig 
monterte magnet-
ventiler og koblings-
boks med  
strømtilførsel.
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2: kobLing av betjeningspaneL (eLektriker)

Kobling mellom betjeningspanel og KoblingsboKs i fordelersKap
valve 1  tiLkobLing tiL ventiL nr 1 (kaLDt vann)
valve 2  tiLkobLing tiL ventiL nr 2 (varMt vann)
external sensor tiLkobLing for Lekkasjesensor i forDeLerskap

nettspenning 
L = Live     n = neutral    ground = jord

integrering med boligalarm (for alarm-montør)
remote tiLkobLing for styresignaL fra aLarM 
   nC (kortsluttet inngang) = vann på.
tec al  Utgang tiL aLarMsentraL for teknisk aLarM
   kortsluttet = normal      åpen =  teknisk alarm; batterifei, feil med radiokommunikasjonen.
Leak al aLarMUtgang tiL aLarMsentraL
   kortsluttet = normal  åpen = alarm

 

ledningslengder
Ledningene mellom betjeningspanelet og ventilene må ha tilstrekkelig tverrsnitt for å sikre korrekt operasjon 
av systemet. Hvis ledningene er for tynne vil spenningsfallet over ledningene bli for stort og ventilene vil ikke 
stenge slik de skal. referer til tabellen under for å finne nødvendig tverrsnitt på kobberledningene.

DiMensjon Maks. LengDe
0.75 mm²  20 m
1.0 mm²  28 m
1.5 mm²  40 m

2.5 mm²  70 m

Montering og kobLing: 
betjeningspanelet brukes for å stenge 
vannet manuelt når huset eller hytten blir 
stående tom over lengre tid.

Monteres i dobbel veggboks (elko e.l.) og 
plasseres nær utgangsdør.

!

External
Sensor
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N
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Alarm
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3: Montering av kobLingsboks i skap (eLektriker)

nøDåpning av stengeventiL veD strøMbrUDD: 
vberør kontaktpunktene på koblingsboksen med polene på et  
9v batteri et kort øyeblikk.
Med plusspolen vendt mot høyre åpner ventil 1, med pluss polen vendt mot venstre 
åpner ventil 2 (hvis montert).

!
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a: k-rør føres inn i skapet ved hjelp av nippel (skaffes av elektriker). 

b:  12 v ledninger og tilkobling til sensor ledning fra betjeningspanel  
trekkes og tilkobles i toppen av koblingsboks ihht skjema.

C:  2-leders ledning fra magnetventil kobles til like farge i  
bunnen av koblingsboks.

e:  koblingsboksen festes til innvending skapvegg ved hjelp  
av dobbelsidig tape (medfølger).

d:  sensorsedning skal detektere evt. lekkasjer inne i skapet.  
Denne kobles i underkant av fordelerboks og festes  
til bunnen av skapet ved hjelp av tapen på baksiden.

det er viKtig at +/- blir tilKoblet riKtig pol  
fra betjeningspanel til KoblingsboKs.
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4:  kLargjøring av sensorer (rørLegger)

a:  vannsensorene må meldes opp mot betjenings panelet før de 
Kan tas i brUK:

1) ta av toppdekslet på sensoren. 

2) sett inn 2 stk aa-batterier.

3)  trykk reset på betjeningspaneLet i minst 2 sekunder,  
til reset-lampen begynner å blinke.

4)  innen 30 sekunder, trykk på oppMeLDingsknappen  
UnDer Lokket på sensoren.

5)  betjeningspanelet vil kvittere med en pipetone og oppmelding er fullført.

6)  Med vannfast tUsj merkes sensorene i den rekkefølgen de meldes opp:  
sensortape i skap er nr 1, trådløse sensorene merkes fra 2 og oppover.

7) prosedyren i punkt 1 til 6 gjøres for alle sensorer.

b: test av sensorene:
1)  test sensoren ved å fUkte sensorpUnktet med en fuktig finger eller en dråpe vann. vannet skal sten-

ges automatisk og alarmen aktiveres i betjeningspanelet. 

2) tørk av sensorpunktet og trykk på reset på betjeningspanelet for å stoppe alarmen. 

3) trykk reset en gang tiL for å åpne ventilene igjen.

Denne testen bør utføres min. 2 ganger i året og ved hvert batteribytte, hvis sensorene flyttes eller hvis det 
installeres annet elektronisk utstyr i nærheten som kan påvirke rekkevidden.

C: UtsKifting av sensor Krever ny oppmelding av systemet:
Hvis en sensor byttes ut, må systemet resettes. Deretter må alle sensorer  - både ”nye” og ”gamle” - meldes 
opp på nytt. Dette gjøres ved å trykke inn resetknappen i betjeningspanelet i ca 10 sekunder, til pipesignal 
høres. Deretter gjøres ny oppmelding, ref. ovenstående punkt a.

er WatergUarDsysteMet kobLet opp Mot en aLarM fra aLarMseLskap, ta kontakt MeD 
aLarMseLskapet før DU tester sensorene sLik at De ikke registerer en faLsk aLarM.

oppMeLDings-
knapp

2 3 4

!
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5: pLassering av sensorer (rørLegger)

a: innfesting på vegg - MeD brakett 
bruk medfølgende brakett, og skru den fast på veggen slik at sensorens 
 plast-tipp kommer helt ned til gulvet. skyv sensoren inn i holderen til den 
 klikker på plass. pass på at den fleksible sensorentippen treffer i sporet i 
 braketten, og berører gulvet når sensoren er på plass i braketten.

Hvis sensorene skal festes på vegg som består av keramiske fliser, kan 
 sensorens brakett med fordel festes med dobbeltsidig tape (av god kvalitet).

b: Legges Løst på gULv - Uten brakett
sensoren kan legges løst på gulvet under oppvaskmaskin, kjøleskap e.l. 
ta av medfølgende veggbrakett slik at lekkasje-følerne kommer i kontakt 
med underlaget. Den fleksible sensortippen kan brettes inn under sensoren.

montering av lang sensortape
sensoren kan overvåke et større område ved å benytte en lenger  sensortape (medfølger) i steden for den 
korte sensortippen som sitter på fra fabrikken:

1) Løsne sensorens deksel med en skrutrekker e.l. 

2)  ta tak i sensortapen som er festet i nedkant av sensoren og trekk den ut. Den kan sitte godt,  
du må dra bestemt.

3) klipp av ønsket lengde på medfølgende lang sensortape. 

4) sett inn den lange sensortapen med det blå merket vendt ned, og skyv inn for å feste.

5) test sensortapen med fuktig finger eller klut. Lyset på trådløs sensor skal blinke rødt.

6)  sett på deksel. Monter sensor på vegg f.eks i kjøkkenskap, med sensortape festet til gulv.

HUsk å fyLLe Ut skjeMaet på forbrUkerveiLeDningen soM viser  
Hvor  sensorene er pLassert.

plasser sensorene på steder der vannet vil samles ved en mulig lekkasje, som f.eks under oppvask-
maskin, i kjøkkenskap under vask mm. sensorene kan festes på vegg, eller legges løst på gulvet:

Lekkasje-
føLere
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spesifiKasjoner for Uponor WatergUard

ventil
typebetegnelse: ev228a 18p MiX e Un000
trykk:  Maks 10 bar
spenning:  12v +/- 20%
tilkobling:  bajonett
Maksimal trykkforskjell ved åpning: 10 bar           
Minimum trykkforskjell ved åpning: 0,3 bar    
kv-verdi: 6,0 m3/h      
vanntemperatur: 0 til +70 °C   
Maksimal omgivelsestemperatur: +50 grader °C  
spesial design: vekslefunksjon for vanninstallasjoner. 
ventilhus: eMs grivory Ht (glassfiberforsterket)   
farge: sort       
interne deler: rustfritt stål     
Membran: epDM  
Magnet: ndfeb        
spole: Med hurtigfeste, 12vDC, 14W med 1m kabel   
syklustid elektrisk: Ca. 30ms     
antall operasjoner Minimum antall åpne/stenge  pr. uke er 1 syklus   

betjeningspanel
Driftspenning:  90v-264v, 47-63Hz
strømforbruk: 120ma normalstilling: 
frekvens:  868.3 MHz
alarmutganger
funksjon: normalt lukket (nC), ingen alarm
Maks spenning:  24v
Maks strøm:  100ma
Maks effekt:  200mW
på motstand:  Lavere enn 20 ohm
Lekkasjestrøm (av):  Mindre enn 10ua
inngang for styring av/på  
med ekstern bryter 
funksjon: normalt lukket (nC) vann er på

trådløs sensor
batteri:  2xaa 1.5v Lr6 alkalisk batteri.
frekvens:  868.3 MHz



uponor	waterguard	vannstoppsystem				•				monteringsanvisning                   11

Engineering Sheet     

 
Place and date: Kolding, 05/03/2014                                                        Place and date:  
 
 
 Page 1/2 
     
 
Henrik K. Bergmann      Haakon Munkejord 
Technical Support, Danfoss A/S                        Waterguard Intl.AS 
                                    
   

Danfoss A/S 
Industrial 
Automation IA 
 
Albuen 29 
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Fax: +45 7635 6598 
 
 

 

 
Valve type: EV228A 18P MIX E UN000 
Code no.: 042U819101 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

      
Dimensions in mm 

Technical data 
Valve: Valve type EV228A 18P MIX E UN000 

 Function Universal (NC/NO) 

 Connections valve body Bayonet 

 Medium Water 

 Max. opening differential pressure 10 Bar  

 Min. opening differential pressure 0,3 bar 

 Kv-value 5,2 m3/h 

 Media temperature 0C to +70C 

 Max. ambient temperature +55C 

 Special design Latching function for water application 

 

Material: Body  EMS Grivory HT (Glass-fiber reinforced) 

 Color  Black 

 Internal parts Stainless steel 

 Diaphragm  EPDM 

 Magnet  NdFeB 

  

Coil: Clip-on coil 042N6682   12VDC, 14W with 1m cable (2 wire)  

 Switching time  Approx. 30ms 

 Number of switches  min. 1 switch/week 
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Valve type: EV228A 18P MIX E UN000 
Code no.: 042U819101 
 

 
Operation 
 

The solenoid is latched (open) by applying voltage (+) on blue wire and (÷) on red(brown). To unlatch (close) the 

sequence is reversed,- voltage (÷) on blue wire voltage (+) on red(brown). 

 

 

 
Positioning 
The solenoid can be mounted in below position, but for optimum life and performance, the solenoid should be mounted 

vertically and upright to reduce the risk of accumulate dirt particles in the armature tube. 

  

Open:   +  on blue wire 

            ÷   on red (brown) wire 
 

Close:   ÷  on blue wire    

             +  on red (brown) wire 
 

Red (brown) wire           Blue wire 
 
       

 

Brown wire Blue wire

Mer inforMasjon:

www.uponor.no
www.waterguard.no


