
 
 

Nye Imperial Engros AS – Nikkelveien 1 – 4313 Sandnes 
TLF: 51601790   post@imperialengros.no   www.imperialengros.no  

 

Monteringsanvisning av FlowStop Easy.   
 
 
BESTÅR AV FØLGENDE 
Aktuatorventil, hovedsentral med Inn/Ut knapp, reset knapp, stikkontakt, utgang for to ventiler, 
utgang for en sensorkabel, sensorkabel, en trådløs sensor med ON og OFF knapp og et batteri. 

MONTERING 
Monter ventilen på vannledningen – sett opp hovedsentralen. Sett inn ledning fra ventil inn i 
hovedsentralen hvor det står ventil 1, har du to ventiler kobler du den til der hvor det står ventil 2. 
Sett inn stikkontakt på hovedsentralen – du får et grønt lys på hovedsentralen. 

TILKOBLING AV SENSOR 
Sett inn batteri. På sensor er det en ON og OFF knapp. Hold inne ON knapp på sensor og INN/UT 
knapp på hovedsentral samtidig, det vil lyse rødt på hovedsentral og samtidig pipelyd og rødt lys på 
sensor. Slipp knappene og sensoren vil være tilkoblet. Samme prosedyre gjentas for hver sensor som 
skal tilkobles. Max 12 sensorer kan være tilkoblet. Sensorkabel må limes/festes til gulvet. 

Trykker du på OFF knappen stenger ventilen, og lampen på sensor viser rødt lys og gir to korte 
signaler. 

Grønt lys på hovedsentral indikerer at systemet er i drift. Rødt lys indikerer lekkasje/fukt eller at 
kabelen ligger inntil metall. Sjekk at det ikke er lekkasje før du resetter anlegget (gjøres med reset 
knapp på hovedsentralen). I alle tilfeller vil ventilen stenge. 

UTKOBLING AV SENSOR 
Hold inne ON knapp på sensor og INN/UT knapp på hovedsentral samtidig i ca. 10 sekunder, du vil få 
et rødt lys på hovedsentral, slipp knappene og alle sensorer skal være utkoblet. 

SIGNAL FRA SENSOR VED LEKKASJE 
Ventilen stenger og lampe på sensor lyser rødt, samtidig vil det varsle hvert 10. sekund med et langt 
og to korte signal tre ganger. Etter dette vil det varsles hvert minutt ti ganger. 

LAVT BATTERINIVÅ: 
Når batterinivå er lavt i sensor vil det gi et signal samtidig som lampe lyser rødt, deretter vil det bli 
gitt et kort signal i 10 sekunder. Dette vil gjenta seg tre ganger. Etter dette vil det gis ett signal hvert 
minutt i 60 minutter. Etter 60 minutter stenges ventilen. Sensor vil fortsette å gi signal hvert minutt 
selv om ventilen er stengt inntil batteriet i sensor er tomt. 
NB! Hovedsentral må ikke resettes før det er skiftet batteri i sensor. 
 
MONTERING AV DØRBRYTER 
Hvis dørbryter blir montert for stengning av vannet vil ventilen forbli stengt når det blir strømbrudd. 
Ventilen vil også forbli stengt når strømmen kommer tilbake. 
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