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Monteringsanvisning for WS 200 
 
Systemet kommer som standard i åtte deler. En hussentral, en trådløs bryter, en strømadapter, en 
vannstoppventil, to sensorer og to sensorledninger. For at monteringen skal være så enkel som mulig, 
kommer hussentralen, den trådløse bryteren og sensorene ferdig parret. Har du utvidet 
standardpakken med flere enheter, se punktet Parring for mer informasjon. 
 
Hussentralen 
Hussentralen plasseres slik at respektive ledninger til strømadaptere og 
stengeventilen rekker frem. Helst høyt oppe, og slik at det er lite betong eller 
metall mellom sentralen og de andre trådløse enhetene (bryter og sensorer). 
Dette gir best mulig grunnlag for gode signaler mellom enhetene. På 
hussentralens deksel står det forklart hvor hver enkelt kopling skal være. Systemet har også 
backupbatterier som gjør at systemet er operativt ved strømbrudd. 
 
Vannstoppventil 
Syrefast ¾’’ tilkobling. Mulighet for manuell åpning og stenging. Hjulet på toppen av 
ventilen kan trekkes ut og dreies rundt for nødåpning eller nødstenging. 
 
Trådløs bryter 
Den trådløse bryteren bør stå på et lett tilgjengelig sted, for eksempel ved 
utgangsdøren. Bryteren er batteridrevet, og trenger dermed ingen ekstern 
strømtilførsel. Selv om batteriene skulle gå tomme vil systemet fungere som normalt. 
 
Sensorer 
Sensorene legges der det er fare for vannlekkasje, for eksempel under 
kjøkkenbenk, varmtvannstank, oppvaskmaskin, vaskemaskin, kaffemaskin, 
isbitmaskin etc. Sensorenes batteri varer i minst fem år. Ved en eventuell 
vannlekkasje høres en pipelyd fra sensorene inntil de er tørket og rengjort. 
 
Sensorledninger 
Sensorledningene kobles til sensorene for å utvide 
deteksjonsområdet. De monteres enkelt ved å presse lederne inn i 
hvert sitt hull på sensorene. Sjekk at begge lederne har god kontakt. 
Det er ingen pluss eller minus på disse, og de kan derfor ikke kobles 
feil. 
 
Modus 
Produktet har to funksjoner. Strømløst åpent, eller strømløst stengt. Vi har valgt å kalle de husmodus 
og hyttemodus. I husmodus vil systemet fungere normalt ved hjelp av nettstrøm/backupbatterier. I 
hyttemodus blir ventilen stengt av backupbatteriene i hussentralen. Dersom rør skulle fryse og sprekke 
under strømbruddet er vanntilførselen i så fall stengt. Vannet slås på via trådløs bryter eller ved å 
manuelt trekke ut og dreie det hvite hjulet på selve vannstoppventilen. For å bytte mellom de to 
modusene, hold inne modusknappen til det blinker grønt (husmodus) eller gult (hyttemodus). For å 
bytte modus trykkes knappen inn én gang slik at lyset endres. Vent noen sekunder. Når lyset slukker, 
er ny modus aktivert. NB! Etter at ny modus er aktivert må strømadapteren trekkes ut av 
hovedenheten. Vent ca 15 sekunder før den settes tilbake. 
 
Parring 
For å parre flere enheter, trykk én gang på knappen som står merket med parring på hovedenheten. 
Rød lampe vil tennes. Husk å ha enheten(e) som skal parres minimum en meter fra hovedenheten. 
Trykk deretter på parreknappen på den enheten som ønskes parret. Begge enhetene gir et pip når 
parringen er fullført. Gjenta operasjonen inntil alle ønskede enheter er parret. 
 
Gjenopprette fabrikkinnstillinger 
For å gjenopprette fabrikkinnstillinger og tilbakestille hussentralen, hold inne parreknappen samtidig 
som du kobler fra strømadapteren. Hold fortsatt parreknappen inne mens du kobler inn igjen 
strømadapteren. Slipp parreknapp, og start parring på nytt som beskrevet over. 


