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Oversikt
1. Kontrollenhet. Monteres på vegg og kobles sammen med ven�len.
NB: Denne montasjen anbefales utført av montør. Ventilens ledningspakke er laget 
med endehylser for å kunne trekke ledningen gjennom rør i vegg. Systemet leveres 
med 5 meter ledning som standard.
2. Sensor(er) monteres på ønsket lokasjon der lekkasje kan oppstå.
3. Motorstyrt kuleven�l. Anbefales installert av montør.
4. Kabelsensor med jackplugg.

Montering av ven�l
Anbefalt verktøy: fastnøkkel eller ski�enøkkel med kort håndtak. Ikke bruk rørtang. 
Maks �ltrekningsmoment: 100 kp/Nm
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Kontrollpanel
Lampe 1:      Lyser blå� ved åpen ven�l, og lyser rødt ved stengt ven�l.
Lampe 2:      Lyser blå� ved kontakt med ne�verksport (gjelder kun for 
                       Arjonstop Connect®)
Lampe 3:      Lyser grønt når det er ne�spenning, og lyser gult hvis systemet 
         dri�es av ba�eri.
Sone 1-3:      Lyser blå� hvis det er sensorer lagt inn på kanalen. Blinker 
         grønt når enhetene er i paringsmodus. Blinker rødt med  
         påfølgende og gjentagende alarm ved lekkasje. Blinker også 
         rødt med gjentagende alarm ved tomt ba�eri.

SW1       : åpner og lukker ven�len, programmeringsfunksjoner og slår av alarm.
SW2       : ak�verer programmeringsmodus, brukes sammen med SW1 ved re-se�.

Trådløs sensor
Lampe A – blinker rødt hvis sensoren registrerer vannlekkasje.
Lampe B – blinker rødt for å vise at den er paret med kontrollenhet.
Vik�g at fuktsensorene er i berøring med gulvet. Sensorene leveres med en
veggbrake� som gjør at disse enkelt kan monteres på vegg og se�es i re� posisjon.

Instruksjoner
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Montering

 
1. Frontpanel løsnes med en skrue i bunnen

2. Kablene fra ven�len        tres inn gjennom spore på baksiden, og kobles 
på kontrollenheten iht. fargekodene.

3. Jackplugg på sensorkabel        monteres som vist på illustrasjonen før 
man se�er i strømforsyning.

4. Koble �l strømforsyning

A

B

C

D

1 Kontrollenhet installasjonsguide
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Ak�vering av ba�eri

Arjonstop kontrollenhet er nå klar om få minu�er 

1. Se� transformatoren med innebygget kontakt i støpselet/s�kkontakten. Lampe 1 
vil nå lyse blå� og lampe 3 vil lyse grønt. 

2. Se� frontpanel på plass. 

3. Sjekk dere�er ven�len, to grønne lamper skal nå lyse på kuleven�len. Hvis lampe 
1 lyser rødt ved oppkobling, hold SW1 inne i 10 sek �l den lyser blå�.

2

Montering

Før lokket se�es på plass e�er installasjon, må backup ba�eriet ak�veres.

Siden ba�eriet er fastmontert, må de�e ak�veres ved å skyve mikro switch �l ON.
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Korrekt oppkoblet kontrollenhet

Tilkobling av kabelsensor må gjøres før strømforsyningen plugges inn.

Om en alarm utløses for eksempel ved �lkobling av kabelsensor, press SW1       i
10 sekunder e�er at første alarmsekvens og lydsignaler er ferdig. Da vil alarmen
stanse, og ven�len åpne igjen (se også side 12).

Montering



3 Plassering av kabler på baksiden av kontrollenheten

Kontrollenheter har fire muligheter for plassering av kablene:

Legge kablene ned e�er
kanalen i midten.

        Legge kablene ut �l
        høyre eller venstre side    
        øverst i boksen.

Legge kabelen re� opp fra
toppen av kontrollenheten.

1

2 3

4

De fire små hullene er �l å feste medfølgende 
strips som strekkavlaster for kabel.
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4 Montering av kontrollenhet på vegg

Monteres �l vegg med to stk 3,5 x 40 mm treskruer.

Montering



5 Legg �l sensorer
(mulighet for inn�l 3 sensorer pr. sone - totalt 9 sensorer)

1. Trykk SW2        for å koble inn programmeringsmodus. Sone 1 begynner nå å 
blinke grønt, e� blink / sek.
2. Trykk på knappen på baksiden av sensoren (bruk kulepenn). Den grønne lampen 
blinker nå raskt, som betyr at sensoren er paret med kontrollenheten.
3. Om du ikke vil legge inn flere sensorer, trykk nå gjenta�e ganger på SW1       helt 
�l du ser at ak�vert sonelampe lyser blå�.
4. Om du e�er pkt. 2. ønsker å legge inn flere sensorer i sone 1, trykk SW1     
Grønn lampe sone 1, begynner da å blinke 2 blink / sek. Gjenta så pkt. 2. med den 
neste sensoren.
5. For å legge inn enda en sensor i sone 1, gjenta prosedyren i pkt. 4, sonelampen 
vil nå blinke 3 ganger /sek., gjenta pkt.2 med neste sensor. På de�e stadiet vil det 
altså være 3 sensorer koblet opp i sone 1.
6. Ved neste trykk på SW1       vil du komme �l sensor 1 i sone 2, osv. Da vil det 
blinke 1 gang / sek i sone 2. Følg samme prosedyre for sensorparing videre.
7. Om du e�er pkt. 2 heller vil legge neste sensor inn i sone 2, trykker du bare 
SW1       flere ganger inn�l den grønne lampen for sone 2 blinker 1 gang / sek.
8. For å avslu�e sensoroppkoblinger trykker du SW1       gjenta�e ganger som
beskrevet i pkt. 3, inn�l alle ak�verte sonelamper lyser blå�.

NB – Oppkobling av trådløs veggbryter ( side 15 ) må skje e�er at alle ønskede
trådløse sensorer er koblet opp.

Montering
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6 Monteringsveiledning for trådløs sensor

Hver enkelt sensor må kobles opp mot kontrollenheten før montering på 
vegg. Veggbrake�en se�es på vegg eller list med 4 stk stjerneskruer. 

Se�es veggbrake�en på fliser kan dobbeltsidig tape brukes som alterna�v 
(anbefalt type SIGA-SICRALL). Sensoren se�es inn i brake�en og skyves ned �l 
metallpinnene har kontakt med gulvet (se bilde under). Ved montering av 
ekstra kabelsensor skal jackpluggen på kabelen se�es i kontakten på 
sensoren. 

Montering
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Tilleggsprodukter

Monteringsveiledning for kabelsensor

Fra kontrollboksen føres kabelen ned �l gulvnivå. Kabelen monteres på list eller 
vegg lengst nede langs gulvet med dobbeltsidig tape (ikke bruk silicon). 

De avisolerte feltene skal ligge ned mot gulvet, og må ikke dekkes av tape. 
Pass på at kabelen dekker det laveste nivå (bruk vater), gjerne på et område som 
ikke er gjenstand for hyppig gulvvask. Ledningen kappes i ønsket lengde.

Sensorkabelene kan også plugges inn i trådløs sensor.
Systemet må all�d testes e�er montering.
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1.  
pr sekund. 

2. 

veggbryter.  

3. 

 

SW1 SW2

Lampe 1

Lampe 2

Lampe 3

Sone 1
Sone 2
Sone 3

1
2

Brukermanual kontrollenhet  

Tilleggsprodukter
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Montering av trådløs bryter

 

Tilleggsprodukter
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1.  

2.  
lyser rødt. 

3. 

 

4.  
 

 
 
 

Test av alarm fra sensor

SW1 SW2

Lampe 1

Lampe 2

Lampe 3

Sone 1
Sone 2
Sone 3

Lampe B

1
2

Brukermanual kontrollenhet 
Test av sensor

Kontroll
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Lampe A: 
Lampe B: 

Lampe C:

Lampe D: 

Lampe E:

Frostvakt: 

SW1 SW2

Lampe 1

Lampe 2

Lampe 3

Sone 1
Sone 2
Sone 3

1

Kontroll av alarmer og  
temperaturvakt

Kontroll

1
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Løsne de 4 skruene bak på  veggbryteren

Løsne de 4 skruene bak på sensoren

 

Kontroll
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• 

• 

 
 

SW1 SW2

Lampe 1

Lampe 2

Lampe 3

Sone 1
Sone 2
Sone 3

1

Feil på system

Brukermanual kontrollenhet 
Systemfeil

Kontroll
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