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Monteringsanvisning av FlowStop Winner.   
 

BESTÅR AV FØLGENDE 
Aktuatorventil 12V, hovedsentral med display, ledning og stikkontakt, utgang for to ventiler, utgang for en 
sensorkabel, sensorkabel, en trådløs sensor og et batteri. 

MONTERING 
Monter ventilen på vannledningen – NB! Ventilen skal alltid monteres etter hovedstoppekran og brannvannuttak, og 
SKAL MONTERES AV AUT. RØRLEGGER. 

MONTER HOVEDSENTRAL 
Koble ledning fra aktuatorventil inn i hovedsentral, ventil tilkobles der hvor det er merket ventil 1.  Ved montering av 
to ventiler «dobbel» tilkobles denne der hvor det er merket ventil 2. 
Sett inn stikkontakt fra hovedsentral. 

1. Ved å trykke inn SET knapp på hovedsentral vil ventilen åpnes – Grønt lys vises. 
2. Ved å trykke inn DEL knapp på hovedsentral vil ventilen stenges – Rødt lys vises. 

 
TILKOBLING AV SENSOR 

1. Sett inn batteri – (lokk på baksiden av sensor må åpnes) 
2. Trykk inn SET knapp på hovedsentral – holdes inne i ca. 3 sekunder.  Displayet vil vise REGISTRER SENSOR. 
3. Velg nummer på sensor ved å trykke på ikonet (pil opp) og velg nummer fra 01-99 f.eks. sensor nr.01 er 

kjøkken.  Trykk så inn SET knapp på sensor til signal høres og sensor nr.01 er tilkoblet.  Samme prosedyre 
gjentas når sensor nr.02-03-04 osv. skal tilkobles. 

4. VIKTIG! – Skriv inn på skjema hvor sensor nr.01-02 osv. er montert i bygget. 
 
UTKOBLING AV SENSOR 

1. Utkobling av sensor gjøres ved å trykke inn DEL knapp på hovedsentral i ca. 3 sekunder. 
2. Velg deretter nummer på sensor som skal utkobles, trykk så inn DEL knapp på hovedsentral til signalet 

slutter. 
3. Utkobling av ALLE sensorer – trykk på ikonet (pil ned) på hovedsentral til signalet slutter. 

 
LEKKASJE 

Ved lekkasje vil det på venstre side av displayet vises et symbol ☹ (surt fjes) og LEAKAGE.  I tillegg vil det stå OFF 
oppe i høyre hjørne av displayet. 
Hovedsentral vil sende alarmsignal hvert 10. sekund i 10 minutter. 
Vanntilførsel stenges automatisk.  Kontakt aut. Rørlegger for utbedring av lekkasjen. 
Når feilen er utbedret trykk inn SET knapp. 
 
MISTET SIGNAL TIL SENSOR 
Dersom signal til sensor er brutt – vises det LOST i displayet og nummeret på sensor som er ute av drift.  Sensor må 
kontrolleres og eventuell lekkasje må utbedres før systemet resettes.  Vanntilførsel stenges automatisk. 
 
FEILMONTERING AV SENSORKABEL 
Ved feilmontering av sensorkabel f.eks. at kabelen er i kontakt med metall eller at sensorkabelen ligger slik at 
uisolerte punkter er i kontakt med hverandre. 
VIKTIG! – Sensorkabel må limes/klamres til underlaget. 
Vanntilførsel stenges automatisk. 
 
LAVT BATTERINIVÅ I SENSOR 
Ved lavt batterinivå i sensor vil det vise LOST i displayet og nummeret på sensor som må skifte batteri. 
Det anbefales å bytte batteri en gang per år. 
Vanntilførsel stenges automatisk. 
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