
Montering av Arjonstop

For installasjon av tilleggskjøp se brosjyren.

Kontrollenhet. Monteres på vegg og kobles sammen med 
ventilen. 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.

Sensor(er) monteres på ønsket lokasjon der lekkasje kan 
oppstå.

Motorstyrt kuleventil. Anbefales installert av montør.

Kabelsensor med jackplugg.

Anbefalt verktøy: fastnøkkel eller skiftenøkkel med kort hånd-
tak. Ikke bruk rørtang. Maks tiltrekningsmoment: 100 kp/Nm

Oversikt

Montering av ventil
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1. Frontpanel løsnes med en skrue i bunnen 
2. Kablene fra ventilen         tres inn gjennom 
sporet på baksiden, og kobles på kontrollenheten 
iht. fargekodene.
3. Jackplugg på sensorkabel        monteres som 
vist på illustrasjonen før man setter i strømforsyn-
ing.
4. Koble til strømforsyning

Installasjonsguide kontrollenhet

1. Backupbatteriet må aktiveres før lokket settes på 
plass. Siden batteriet er fastmontert, må dette 
aktiveres ved å skyve mikro switch til ON.
3. Sett transformatoren med innebygget kontakt i 
støpselet/stikkkontakten. Lampe 1 vil nå lyse blått 
og lampe 3 vil lyse grønt. 
4. Sett frontpanel på plass. 
5. Sjekk deretter ventilen, to grønne lamper skal nå 
lyse på kuleventilen. 
6. Hvis lampe 1 lyser rødt ved oppkobling, hold 
SW1 inne i ti sek til den lyser blått.

Aktivering av batteri 3
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      Legge kablene ned etter kanalen i midten.
     
              Legge kablene ut til høyre eller venstre side   
             øverst i boksen.
      Legge kablene rett opp fra toppen av kontrollen-
     heten.

De fire små hullene er til å feste medfølgende striks som strekka-
vslaster for kabel.

Fire muligheter for plassering av kabler

Legg til sensorer

Monteringsveiledning for trådløs sensor
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1. Monter til vegg med to stk 3,5 x 40 mm treskruer.

Montering av kontrollenhet på vegg
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1. Trykk SW2 for å koble inn programmeringsmodus. 
Sone 1 begynner nå å blinke grønt, ett 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 
gjentatte ganger på SW1 helt til du ser at aktivert 
sonelampe lyser blått.

6 Hver enkelt sensor må kobles opp mot kontrollenheten 
før montering på vegg. Veggbraketten settes på vegg 
eller list med 4 stk stjerneskruer. Settes veggbraketten
på fliser kan dobbeltsidig tape brukes som alternativ 
(anbefalt type SIGA-SICRALL).
Sensoren settes inn i braketten og skyves ned til 
metallpinnene har kontakt med gulvet (se bilde på 
baksiden). Ved montering av ekstra kabelsensor skal 
jackpluggen på kabelen settes i kontakten på sensoren. 
Sensorkabelen limes fast til gulvet innunder benk for 
oppvaskmaskin etc.

1

A
B

C

D

(
)


