RE.GUARD КОНТРОЛА НА ВОДА
Упатства за монтажа и работа

Важноста на овие упатства за монтажа и работа за „RE.GUARD контролер на вода“ започнува од октомври 2019.
Нашите актуелни технички документи можете да ги преземете од
www.rehau.com/ti или преку QR-код.
Документот е заштитен со авторски права. Правата, особено оние
за превод, повторно печатење, повторна употреба на илустрации,
радио-емитувања, репродукција со фотомеханички или слични
средства и складирање во системите за обработка на податоци, се
задржани.
Сите димензии и тежини се референтни вредности. Правото на
технички измени е задржано.
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1 ИНФОРМАЦИИ И СОВЕТИ
1.1

За овој документ

--Внимателно прочитајте ги овие упатства
пред инсталацијата и користењето на
RE.GUARD контролерот на вода.
--Чувајте ги упатствата за користење на
безбедно каде што ќе ви бидат достапни.
--Дајте ги упатствата на идниот корисник на
уредот.
Подрачје на важност
Овие упатства важат за Македонија.
Пиктограми и логоа
Во упатствата се употребени следните пиктограми и логоа.

Актуелност на упатствата
Заради Ваша безбедност и за правилна
примена на нашите производи, редовно
проверувајте дали упатствата се достапни
во понова верзија. Датумот на издавање на
упатствата е испечатен на задната страна
во десниот долен агол.
Актуелните упатствата и други упатства
можете да преземете на
www.rehau.com/ti.
1.2

Правилно користење

RE.GUARD контролерот на вода смее да се
монтира и користи исклучително како што
е дадено во овие упатства. Следењето на
упатствата се смета за прописна употреба.

Безбедносен совет
Правна напомена
Важни информации на коишто треба
да се внимава
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Инсталирањето и сервисирањето смеат да
го прават само соодветни и обучени стручни лица. Како овластени се сметаат оние
лица кои имаат соодветна обука, искуство и
упатства за да ја изведат задачата за инсталација, ги знаат и ги избегнуваат можните
опасности при работа и ги следат важечките
регулативи (пр. регулативите за безбедност
при работа, за безбедност на електриката
итн.).

1.3

Упатства за безбедност

--Занемарувањето на овие упатствата може
да доведе до лична повреда и материјална
штета.
Не преземаме одговорност за штетите што
се случуваат поради неследење на овие
упатства.
--Доколку не сте ги разбрале безбедносните
упатства или поединечните чекори или,
пак, ви се нејасни, обратете се кај РЕХАУ.
Податоците за контакт за Вашиот регион,
односно Вашата земја, можете да ги пронајдете на задната корица.

Избегнување на несреќа
Почитувајте ги сите важечки национални
и меѓународни прописи за поставување
инсталации, за превентивни мерки за спречување несреќи, прописите за безбедност
при инсталирање цевководи и компоненти
за инсталација на вода за пиење, како и
советите во овие упатства.
Закони, стандарди и прописи
Внимавајте на сите важечки закони, стандарди, регулативи и прописи (на пр. DIN,
EN, ISO, DVGW, NEN, VDE и VDI), како и прописите за заштита на животната средина,
одредбите на професионалните здруженија
и прописите на локалните дистрибутивни
претпријатија.
Безбедност на електриката
Работите на електриката смеат да ги изведуваат само лица коишто се обучени и
овластени за тоа. Во случај на неовластени
и непрописни работи, се создава опасност
по животот поради струен удар.
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2 ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
2.1

Сл. 2-1

Опис на функцијата

RE.GUARD контролер на вода

RE.GUARD контролерот на вода е уред што
се приклучува на линија за вода за пиење,
со цел надгледување на инсталацијата за
вода за пиење преку вградени сензори за
протокот, притисокот и температурата. По
надминувањето на претходно дефинираните
гранични вредности, RE.GUARD контролерот
на вода го блокира цевководот со помош
на вграден и моторизиран топчест вентил,
прикажува предупредување и го испраќа
предупредувањето со помош на радио-сигнал.
Во принцип, заштитен е само делот од инсталацијата што се наоѓа по точката каде
што е монтиран RE.GUARD контролерот на
вода во насока на протокот.
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Сензорите служат за навремено откривање
на следните протекувања:
--големи недихтувања во линијата за вода,
пр. пукната цевка, понатаму наречено и
како „макропротекување“
--истекување на многу мали количини на
вода, пр. капење, понатаму наречено и
како „микропротекување“.
Функцијата за заштита од протекувања на
RE.GUARD контролерот на вода во принцип
не нуди целосна заштита од штетите предизвикани од водата и не спречува појава
на протекување на вода сам од себе. Сепак,
ако правилно се поставуваат параметрите
и граничните вредности да се совпаѓаат со
соодветната опрема и објект, протекувањето
може да се открие навремено, а веројатноста за штети од водата да се намали и сите
последователни трошоци да се минимизираат.

За сигурно препознавање на
протекувањето, особено за
сигурно откривање микропротекувања, потребно е сите инсталирани
неповратни вентили (по водомерот, по
разгранувањето на линијата за третман на водата, вентилите за истекување) да работат правилно. Осигурајте
се дека тие функционираат преку
редовното одржување.

2.2

Опсег на примена

RE.GUARD контролерот на вода се применува кај инсталации за вода за пиење во
објекти. Осмислен е за едносемејни и двосемејни куќи, како и поединечни живеалишта.
Во принцип, загарантирано е уредот да
функционира на температури помеѓу 5 °C и
40 °C и краткотрајно меѓу 0 °C и 50 °C, во
исклучоци. Уредот треба секогаш да биде
заштитен од мраз.
Се монтира во иста насока со протокот, хоризонтално или вертикално, и само на линии за
ладна вода со температура на водата помеѓу
5 °C и 25 °C. RE.GUARD контролерот на вода се
препорачува да се постави во делот од линијата директно по водомерот (но пред филтерот
за вода и уредот за редуцирање на притисок,
ако има такви).

Доколку треба да се спроведат
мерки за дезинфекција или треба да се дозираат средства во водата за
пиење (пр. за стабилизација на тврдината на водата) или ако водата се подложува на мерки за омекнување или деминерализација, коишто ја опфаќаат и
точката на поставување на RE.GUARD
контролерот на вода, тогаш треба да се
консултирате со соодветниот производител на средствата или опремата за
тоа, како и со РЕХАУ.
2.3

Контролни елементи и индикатори

Сл. 2-2

Контролни елементи и индикатори

Забрането е монтирање во
линии на топла вода, линии на
циркулација и сите линии што не се
наменети за вода за пиење.

Притисокот на водата (статичниот притисок)
на местото на инсталацијата мора да изнесува барем 0,2 MPa (2 bar) и максимално
1,0 MPa (10 bar). Во случај на притисок
повисок од 1,0 MPa (10 bar), RE.GUARD контролерот на вода се поставува во насоката
на протокот само по уредот за редуцирање
притисок, којшто треба да е поставен на
максимални 1,0 MPa (10 bar).
Местото на вградување на контролерот
мора да биде без мраз и суво. Избегнувајте
директни сончеви зраци врз уредот.

Копче за пукната цевка (макропротекување)
Копче за капење (микропротекување)
Копче за безжично поврзување (спарување)
Копче за исклучување (отворање/затворање
на вентилот)
Осветлен прстен на панелот
Најосновните функции на уредот се користат преку четири копчиња. Копчињата
истовремено служат како индикатори и
користат различни бои за да сигнализираат
некаква промена (погледнете во поглавје
„5.1 Ракување и индикатори за статусот“ на
страница 30).
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Осветлениот прстен го прикажува целокупниот статус на RE.GUARD контролерот на вода.
Апликацијата RE.GUARD овозможува целосна
контрола, вклучително и приспособување на
граничните вредности, поставките за известувања, временскиот распоред и дополнителни
дејствија (погледнете во поглавјето „5.2 Ракување со апликацијата RE.GUARD“, страница 40).
2.4

Како алтернатива за RE.HUB Gateway може
да се употребат други Z-Wave®-Gateway
уреди или слични централи за паметен дом
со Z-Wave®-функционалност. Сепак, за тоа
се потребни широки познавања за радиостандардите, концептите на паметни домови итн. и РЕХАУ не може да ја гарантира
целокупната функционалност. Во случај на
прашања за поврзувањето, обратете се кај
производителот на уредот.

Додатоци
2.4.2

RE.GUARD детектор на вода

Сл. 2-4

RE.GUARD детектор на вода

Следниве додатоци се по избор и не се опфатени со испораката на RE.GUARD контролерот на вода.
2.4.1

Сл. 2-3

RE.HUB Gateway

RE.HUB Gateway

За сеопфатно ракување со RE.GUARD контролерот на вода (менување гранични вредности, поставување параметри, поврзување
во Z-Wave®-мрежа, спарување дополнителни
Z-Wave®-компоненти, ракување од далечина,
зачувување и пристап до претходните податоци итн.), потребен е RE.HUB Gateway со
којшто се поврзува апликацијата RE.GUARD
(за Android и iOS).
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RE.GUARD детекторот на вода работи со
сензор со којшто брзо открива и известува
за можно протекување вода. Освен тоа,
ја мери и температурата на околината и
предупредува за мраз.
Дополнителни подрачја што може да се
заштитат со RE.GUARD детекторот вода се,
на пример, уредите за домаќинство и санитарните фитинзи (под кадата, за машината
за садови, машината за перење итн.) Како
алтернатива за RE.GUARD сигнализаторот за
вода може да се употребат другите Z-Wave®
подни сензори или специјални сензори
со Z-Wave®-функционалност. Во случај на
прашања за поврзувањето, обратете се кај
производителот на уредот.

2.4.3

Други додатоци

Радио-стандардот Z-Wave® емитува на
фреквенција 868,42 MHz и има досег од
30 метри во објектите. Досегот се намалува
кога има масивни градби, а особено при тавани со многу челична арматура и зајакнување на ѕидовите.
Ако сигналот меѓу RE.HUB Gateway и
RE.GUARD контролерот на вода не е доволно
јак, тогаш кој било од уредите поврзани со
Zwave® може да се користи како репетитор
на сигналот, на пример, безжична приклучница „QUBINO Smart Plug 16A“.
Сепак, внимавајте на дополнителните
напомени во поглавје „3 Инсталација“, страница 13.
2.5

Сл. 2-5

Безжична приклучница QUBINO Smart Plug 16A

Технички податоци за RE.GUARD контролер на вода

Димензии

h1

h2

b

t

l
Ширина на куќиште (без навојни приклучоци)
Вкупна должина (вкл. навојни приклучоци)
Висина долен раб - оската на навојот
Висина горен раб - оската на навојот
Вкупна висина
Длабочина

b
l
h1
h2
h1 + h2
t

141 mm
190 mm
76 mm
113 mm
189 mm
77 mm
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Карактеристики на производот
Димензии и приклучоци
Номинална димензија
DN 20
Навоен приклучок (за зашрафување)
G 1“ AG согласно ISO 228 (рамно заптивање)
Навојни приклучоци за клуч
SW27
Материјал
Основно тело
Бронза без олово согласно DIN SPEC 2701
Куќиште
Акрилнитрил-стирол-акрилат-кополимер (ASA)
Контролен панел
Плексиглас (PMMA – полиметилметакрилат)
Проток / загуба на притисок (со вграден топчест вентил и сензори)
Номинален проток
2,5 m³/h
Загуба на притисокот при номинален
10,5 kPa (105 mbar)
проток
Максимален проток
5,0 m³/h
Загуба на притисок при максимален проток 36,0 kPa (360 mbar)
Коефициент на проток
KVS 8,3 m³/h
Ниво на номинален притисок
PN 16
Максимален работен притисок
1,0 MPa (10 bar)
Работни температури
Температура на водата за пиење при
5–25 °C
работа
Температура на околината
5 °C–40 °C
привремено во исклучителни ситуации 0 °C–50 °C (без мраз)
Бучава, вклучително вентили и сензори
Класа на фитинзи I согласно DIN EN 13828
Податоци за електриката
Приклучување на струја
110 – 230 V / 50 – 60 Hz
Напон на мрежен дел
12 V=
Потрошувачка (при активирање)
10 W
Вид на заштита
IP 44
Контролер на вода III
Класа на заштита
Адаптер за напојување II
Должина на приклучен кабел
околу 1,2 m
Батерии за напојување во итни ситуации 1) 4 x AA
Тежина (без единицата за напојување)
1.545 g
Радио-протокол / радио-фреквенција
Z-Wave®plus / 868,42 MHz
Одобрение
согласно DIN 3553 (од 03.2019 година) 2)
1) Не е опфатено во испораката
2) Изведени тестирања со позитивни резултати, издадено е одобрување
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3 МОНТАЖА
3.1

Опсег на испорака

*

Следните компоненти се содржат во опсегот на
испорака на RE.GUARD контролерот на вода:
RE.GUARD
DE
EN
FR
IT
ES
NL
RU
CZ
UA
RO

Sicherheitshinweise
Safety warnings
Consignes de sécurité
Indicazioni di sicurezza
Indicaciones de seguridad
Veiligheidsaanwijzingen
Указания по безопасности
Bezpečnostní pokyny
Вказівки з техніки безпеки
Indicaţii de securitate

SK
PL
RS
HR
BA
GR
HU
MK
AL
BG

Bezpečnostné upozornenia
Zalecenia bezpieczeństwa
Bezbednosne napomene
Sigurnosne napomene
Sigurnosne napomene
Υποδείξεις ασφαλείας
Biztonsági utasítások
Безбедносни напомени
Udhëzimet e sigurisë
Указания за безопасност

* Des solutions polymères à l’infini

Сл. 3-1

Сл. 3-2

RE.GUARD контролер на вода

Сл. 3-4

Упатства за безбедност

3.2

Транспорт и чување

RE.GUARD контролерот на вода се испорачува во пакет за транспорт, којшто овозможува добра, но не и целосна заштита од
влијанијата на животната средина.
Затоа, секогаш транспортирајте го и чувајте
го RE.GUARD контролерот на вода во ова
пакување, додека е тоа затворено, и отстранете го од пакувањето веднаш кога ќе бидете подготвени да го монтирате.

Адаптер за напојување

*

Контролерот не смее да биде изложен на
мраз или високи температури од преку 50 °C
за време на транспортот или складирањето.

RE.GUARD
* Des solutions polymères à l’infini

Сл. 3-3

Упатства за монтажа и работа (скратена
верзија)
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3.3

Вмрежување на компонентите

3.3.1

Вмрежување пред монтажа

Потребна е голема размена на податоци
и стабилна безжична мрежа за првичното
вмрежување на RE.GUARD контролерот на
вода и RE.HUB Gateway. Дури и најмалите
пречки во безжичното поврзување може да
предизвикаат прекин на првичниот процес
на вмрежување.
Затоа, битно е да се направи вмрежувањето
пред монтажата за поврзување со водата.
Алтернативно, RE.HUB Gateway може да
биде поставен и во близина на RE.GUARD
контролер на вода (пр. со подолг LAN-кабел
и поблиску до LAN-приклучок или Powerline
мрежен адаптер).
Првичното вмрежување не е возможно преку репетитор на Z-Wave основа.
3.3.2

Поврзувањето (спарувањето) со RE.GUARD
контролерот на вода е опишано во поглавјето „5.1.1 Спарување - Приклучување на
уредот во Z‑Wave® (инклузија/додавање)“,
страница 31.
Поставувањето на RE.GUARD Gateway е дадено во поглавјето „Поставување на апликацијата RE.GUARD“, страница 40.
Комуникацијата меѓу RE.GUARD контролерот на вода и RE.HUB Gateway, како и меѓу
надворешните компоненти (меѓудругото
со RE.GUARD детекторот на вода) се прави
преку отворениот радио-стандард Z‑Wave®.

Z-Wave® - Основи

Предусловите потребни за
безжично поврзување без некаков проблем се:
--Уредот да не е монтиран во ормар
--да е на барем 50 cm растојание од
-- метални објекти
-- ѕидови и капаци со метал (пр.
подрумски капак)
-- кабли
-- други извори на радио-бранови

За опфатно ракување со RE.GUARD контролерот на вода (менување гранични вредности, поставување параметри, поврзување во
14

Z-Wave®-мрежа, спарување дополнителни
Z-Wave®-компоненти, контрола од далечина,
зачувување и пристап до претходните податоци итн.), потребен е RE.HUB Gateway (додаток по избор) којшто се поврзува со апликацијата RE.GUARD. Апликацијата RE.GUARD
функционира на Android (верзија 7 и понови)
и iOS (верзија 11 и понови) уреди.

Радио-стандардот емитува сигнали на
фреквенцијата 868,42 MHz и има досег од
30 m во објекти. Сепак, во случај на масивни градби со многу челична арматура и
зајакнувања на ѕидовите, досегот е далеку
поограничен.
Како алтернатива за RE.HUB Gateway може
да се употребат други Z-Wave®-Gateway
уреди или слични централи за паметен дом
со Z-Wave®-функционалност. Сепак, за тоа
се потребни широки познавања за радиостандардите, концептите на паметни домови итн. и РЕХАУ не може да ја гарантира
целокупната функционалност. Во случај на
прашања за поврзувањето, обратете се кај
производителот на уредот.

3.4

Монтажа од страна на водата

3.4.1

Општи предуслови

Монтирањето на RE.GUARD контролерот на вода претставува
голема промена во Вашата инсталација
за вода за пиење. Согласно регулативите
во некои земји, овластување за такви
промени може да има само фирма за
монтажа и инсталации, којашто е официјално регистрирана во регистарот на
фирми. Дознајте повеќе за евентуалните
регулативи во Вашата земја пред монтажата.

Внимавајте на советите во
поглавјето „1 Информации и
совети“, страница 6.

3.4.2

Предуслови за местото
на монтажа

Монтажата не е дозволена на:
- Линии за топла вода
--Линии на циркулација
--Линии за потрошна вода
Треба да се проверат соодветните димензии
на инсталацијата за вода за пиење пред да се
монтира RE.GUARD контролерот на вода.
Монтажата на RE.GUARD контролерот на вода
се прави непосредно по водомерот, којшто е
приклучен на инсталацијата за вода за пиење,
односно во насока на протокот директно по неповратниот вентил за исклучување на водата.

Мора да постојат следните
предуслови:
--Притисокот на мрежата не смее да
надминува 1,0 MPa (10 bar). Во случај
на повисок притисок во мрежата,
RE.GUARD контролерот на вода се
поставува само по уред за редуцирање
притисок, којшто треба да е поставен
на max. 1,0 MPa (10 bar).
--Во случај на други корисници на водата во објектот, RE.GUARD контролерот
на вода треба да биде монтиран каде
што линијата се разгранува посебно за
да не ја исклучувате водата со него за
останатите. Линиите врз коишто контролерот може да влијае се:
-- линиите за противпожарна опрема,
како што се ѕидните хидранти, за
заштитата од пожар кај бојлери што
работат на цврсто гориво, за системите на прскалки
-- секој вид на уреди за ладење во
итни случаи, како што се сигурносни
уреди за термички процеси
-- секој вид на линија за опрема за
повторно напојување на важните
системи, односно за опрема којашто
повеќе би предизвикала штета
ако таа не работи, отколку што би
предизвикало протекувањето вода,
на пример, системите за ладење
серверски простории или за греење
стаклени градини
Во принцип, не е потребна права доводна
линија за монтажата на RE.GUARD контролерот на вода директно по водомерот или, пак,
други прави фитинзи. Сепак, за монтажа
веднаш по колено (пр. агол од 90°), се препорачува доводна линија од барем 5 x DN со
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цел да се подобри резултатот од мерењето
на протокот и притисокот.
Ако сте во фаза на изградба, можете да го
замените RE.GUARD контролерот на вода со
фитинг за водомер со должина од 190 mm
со навојни приклучоци G1“ AG. Таквиот фитинг не е дел од опсегот на испорака и мора
да го набави корисникот.
Со цел ракување и сервисирање на
RE.GUARD контролерот на вода, се препорачува слободен простор во горниот дел на
индикаторите од барем 20 cm, за да можете
да го отстранувате горниот дел од контролерот без опасност и штета.
Кога ја бирате локацијата на монтажа на
уредот, внимавајте на поглавјето „3.3.2
Z-Wave® - Основи“, страница 14 и на
поглавјето „3.6.1 Приклучување во струја“,
страница 25.
Внимавајте и на советите од поглавјето
„2.2 Подрачје на примена“, страница 9.

За сигурно препознавање на
протекувањето, особено за
сигурно откривање микропротекувања, потребно е сите инсталирани
неповратни вентили (по водомерот, по
разгранувањето на линијата за третман на водата, вентилите за истекување) да работат правилно. Осигурајте
се дека тие функционираат преку
редовното одржување.

3.4.3

Дозволени позиции за монтажа

Може да не функционира поради погрешна позиција на монтажа.
Не е дозволено монтирање во висина
над главата, при што панелот би бил
свртен надолу.

Треба да се внимава да биде
правилно монтиран во насока
на протокот (внимавајте на стрелката
за насоката на проток на уредот, видете го поглавјето „3.4.4 Инсталација на
RE.GUARD контролер на вода“, страница 18) и, ако треба, може да се
монтира со горниот дел на куќиштето
изротиран за 180° (видете го поглавјето „3.5 Ротирање на горниот дел на
куќиштето“, страница 23).

Хоризонтална монтажа
Стандардната позиција на монтажа на
RE.GUARD контролерот на вода е хоризонтална, каде што горниот дел на куќиштето е
насочен нагоре.

X

Сл. 3-5

Хоризонтална монтажа

x Растојание од ѕидот ≥ 60 mm
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Така, растојанието од ѕидот „x“ се минимизира, а користењето на горниот дел на
куќиштето и неговото отворање е најлесно,
на пример, ако треба да смените батерија
или заради одржување.

Вертикална монтажа
По избор, RE.GUARD контролерот на вода
може да се монтира и на вертикални цевки.

X

Кога се користи држач за водомер, може да
е потребно поголемо растојание од ѕидот.
≤ 90°

Хоризонтална монтажа, ротација до 90°
По избор, RE.GUARD контролерот на вода
може да се изротира за 90° нанапред.

≤ 90°

≤90°
≤90°
X

Сл. 3-6

Хоризонтална монтажа, ротација до 90°

x Растојание од ѕидот кај 90° ≥ 85 mm
Треба да се внимава овде дека потребното
растојание од ѕидот „X“ се зголемува кога
единицата се ротира нанапред.

Сл. 3-7

Вертикална монтажа

x Растојание од ѕидот кај 90° ≥ 85 mm
Насоченоста на уредот, вклучително и на
контролниот панел, зависи од локалните услови и посакуваната позиција на ракување
со панелот, но може да се сврти за 90° кон
десно или кон лево.
Кога се користи држач за водомер, може да
е потребно поголемо растојание од ѕидот.

Ако го изротирате за уште 90°,
уредот може да не функционира.

Кога се користи држач за водомер, може да
е потребно поголемо растојание од ѕидот.
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3.4.4

Инсталирање на RE.GUARD контролерот на вода

RE.GUARD контролерот на вода може да се
инсталира на два начина:
--со држач за водомер и поврзувачки фитинзи за водомерот
--со шелни за цевка
Двата вида на инсталација се опишани
понатаму и служат за интегрирање на
RE.GUARD контролерот на вода во инсталацијата за вода за пиење додека тој сè уште
не е приклучен во струја.

Опасност по животот поради
струен удар
Проверете кај постарите објекти дали
металните цевки за вода се користат
како заземјување за електричната
инсталација. Јасен индикатор за тоа
би бил премостен водомер.
Направете засебно заземјување пред
да ја отстраните цевката.

Опасност од нагмечување
Уредот има блокатор што работи на струја.
Никогаш не вметнувајте предмети или
прсти во отворите на цевката кога
уредот е под напон или кога се ставени батериите за итни ситуации.
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Материјални штети поради
употреба како потпора при
затегнување
Не користете го куќиштето или другите делови од RE.GUARD контролерот на
вода за да се потпирате додека ги затегнувате навојните врски.
Користете ги само клучевите за навојните приклучоци за да примените
отпор додека ги затегнувате навојните врски.

3.4.4.1 Инсталирање со држач за водомер и поврзувачки фитинзи за водомерот
1

3

Исклучете ја водата и ако е потребно испразнете ги линиите за вода.
2
X

Поставете го држачот за водомер, вклучително и фитинзите за поврзување на водомерот
на ѕидот додека внимавате на насоката на
проток на водата.
Во поглед на фитинзите за поврзување на водомерот на приклучната страна на RE.GUARD
контролерот на вода, потребни се навртки
со стандарден навој G1“ и соодветни рамни
заптивки за линии за вода за пиење.
4

Отстранете ја цевката со соодветниот алат.
Должината „X“ се пресметува според избраниот држач за водомер, вклучително и
поврзувачките фитинзи за водомерот, како
и според дополнителните потребни фитинзи
со цел поврзување на прекинатата линија
за вода.
Држачот за водомер, поврзувачките фитинзи за водомерот и преодните фитинзи не се
вклучени во испораката и мора корисникот
да ги избере согласно цевководот (материјалот, димензиите) во објектот.

Поставување на RE.GUARD. Евентуалното ротирање на горниот дел на куќиштето е опишано во поглавјето „3.5 Ротирање на горниот
дел од куќиштето“, страница 23.
Внимавајте на стрелката за
насоката на протокот во
делот каде што затегнувате со клуч,
позади навојните приклучоци.
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5

6

Поставете ги рамните заптивки и зашрафете
го RE.GUARD контролерот на вода.
Затегнете ги врските со соодветен алат (обичен клуч, англиски клуч) (со затегнување на
врските на RE.GUARD контролерот на вода:
големина 27).

Не користете го куќиштето или
другите делови од RE.GUARD
контролерот на вода за да се потпирате и пружате отпор додека ги затегнувате навојните врски.

Отворете го вентилот.

Потоа, исплакнете ја инсталацијата за водата за пиење согласно националните прописи и проверете дали сите новопоставени навојни
врски протекуваат. Во случаи кога
употребувате детектор за протекување, мора однапред да се консултирате со производителот за да дознаете до која мера може да влијае врз
материјалот на RE.GUARD контролерот
на вода.
Користете само детектор за протекување соодветен за вода за пиење.
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3.4.4.2 Инсталација со шелни за цевки
1

3

Исклучете ја водата и ако е потребно испразнете ги линиите за вода.

Поставете поврзувачки фитинзи со навртки
со стандарден навој G1“ за соодветниот цевковод (материјал, димензии).

2
X

Отстранете ја цевката со соодветниот алат.
Должината „X“ се пресметува според должината на RE.GUARD контролерот на вода,
која изнесува 190 mm, како и според дополнителните потребни поврзувачки фитинзи
со цел поврзување со прекинатата линија за
вода.

Поставете нешто за прицврстување на RE.GUARD контролерот
на вода за ѕидот пред и по местото на
монтажа (пр. шелни за цевки), за
RE.GUARD контролерот на вода да
биде монтиран без оптоварување врз
цевките. Опремата за прицврстување
не смее да биде раздалечена на растојание поголемо од 20 cm во споредба со навојните приклучоци на уредот
(за растојанијата погледнете го поглавјето „3.4.3 Дозволени монтажни
позиции“, страница 16).

Поврзувачките фитинзи за водомерот и
преодните фитинзи не се вклучени во испораката и мора корисникот да ги избере согласно постоечкиот цевковод (материјалот,
димензиите) во објектот.
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4

6

Поставување на RE.GUARD. Евентуалното ротирање на горниот дел на куќиштето е опишано во поглавјето „3.5 Ротирање на горниот
дел од куќиштето“, страница 23.
Внимавајте на стрелката за
насоката на протокот во
делот за затегнување со клуч, позади
навојните приклучоци.
5

Отворете го вентилот.

Потоа, исплакнете ја инсталацијата за водата за пиење согласно националните прописи и проверете дали сите новопоставени навојни
врски протекуваат. Во случаи кога
употребувате детектор за протекување, мора однапред да се консултирате со производителот за да дознаете до која мера може да влијае врз
материјалот на RE.GUARD контролерот
на вода.
Користете само детектор за протекување соодветен за вода за пиење.

Поставете ги рамните заптивки и зашрафете
го RE.GUARD контролерот на вода.
Затегнете ги врските со соодветен алат (обичен клуч, англиски клуч) (со затегнување на
врските на RE.GUARD контролерот на вода:
големина 27).
Не користете го куќиштето или
другите делови од RE.GUARD
контролерот на вода за да се потпирате и пружате отпор додека ги затегнувате навојните врски.
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3.5

Ротирање на горниот дел од
куќиштето

2

Зависно од насоката на течење, може да е
потребно да го изротирате горниот дел на
куќиштето за 180° за панелот да биде правилно насочен, а кабелот за поврзување да
излегува од задната страна на уредот.

Опасност по животот поради
струен удар
Секогаш исклучувајте го уредот од
струја ако го отворате.

Притиснете ги лесно навнатре копчињата за
отклучување над приклучоците за вода
на RE.GUARD контролерот на вода (максимум 5 mm).
3

Со отстранување на горниот дел од куќиштето, можете и да стигнете до батериите (за
итни ситуации) ако треба да ги замените
(погледнете го поглавјето „6.2 Ставање/
менување батерии за итни ситуации“, страница 47).
1. Ако е потребно, исклучете го адаптерот
на уредот од штекер.

Исклучувањето од струја може
да се постигне и со исклучување на меѓуприклучникот што води
од адаптерот во RE.GUARD контролерот на вода. Но, тоа не се препорачува
бидејќи така може да се оштетат игличките или приклучникот.

Додека се притиснати копчињата на
куќиштето,внимателно извлечете го горниот
дел. Погрижете се ширината на процепот
меѓу горниот и долниот дел да не надминува
околу 10 cm.

Вадењето треба да биде во
насока на стрелката (погледнете
горе). Навалената позиција може да ги
оштетите деловите на куќиштето и внатрешните компоненти. Горниот дел не
смее премногу да се подига бидејќи
меѓу двете половини на куќиштето
има поврзани жици чијашто должина е
ограничена (околу 15 cm).
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4
Погрижете се ниту една жица
да не е приклештена додека го
поставувате горниот дел од куќиштето. Исто како при извлекувањето,
притиснете го горниот дел од
куќиштето под точниот агол во насоката на монтирање и без навалување.

Изротирајте го горниот дел на куќиштето
за 180°, а притоа внимавајте на потребната
должина на кабелот за приклучување во
штекер.

6

click

Жиците што се разлабавиле
при отворањето/вртењето
на горниот дел од куќиштето (преградата на батеријата, моторот), треба
повторно да се наместат во соодветните клеми според бојата.

5

Ставајте го горниот дел додека не слушнете
звук од копчињата за отклучување и додека
целосно не влезат на својата позиција.
7

2

2

click

1

1

Порамнете го горниот дел од куќиштето и
притиснете го врз долниот дел додека копчињата за отклучување се притиснати.
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Потоа, поврзете го уредот со струја со приклучување во штекер.

3.6

Инсталација за напојување со
струја

3.6.1

Поврзување со струја

2

Потребен слободен евро-штекер од тип C
за безбедно приклучување на адаптерот на
RE.GUARD контролерот на вода.

1
Опасност по живот поради
струен удар
Додека се врши инсталирање, може
да се случи протекување на вода и
така да се предизвика краток спој или
струен удар.
Штекерот и електричните уреди не
смеат да бидат во непосредна близина
до или под RE.GUARD контролерот на
вода.

1. Поврзете го меѓуприклучникот на уредот.
2. Приклучете го во приклучницата на
адаптерот.
Вкупната должина на кабелот од адаптерот
до RE.GUARD изнесува 1,25 m и не смее ниту
да се продолжува, ниту да се крати.
Избегнувајте механичко оптоварување на
кабелот.

Адаптерот на уредот служи за
трансформирање на наизменична струја од 110 до 230 V. За приклучувањето на RE.GUARD контролерот на вода, смее да се користи само
овој адаптер.
Во случај на дефект на адаптерот, можете да набавите резервен одделно.
RE.GUARD контролерот на вода работи
со безбеден и прилично низок напон
на директна струја од 12 V.

РЕХАУ препорачува RE.GUARD
контролерот на вода да биде
заштитен од преголем напон во струјното коло на коешто се приклучени
други уреди што почесто трошат
струја (пр. светлото). Така, кога заштитата во струјното коло се активира,
RE.GUARD контролерот на вода е заштитен од прегорување.

25

3.6.2

Напојување во итни ситуации

RE.GUARD контролерот на вода користи
вградена преграда за четири батерии AA или
R6 за итни ситуации (батериите не се опфатени во опсегот на испорака).
Во основа, функционалноста на RE.GUARD
контролерот на вода е загарантирана ако тој
има батерии, но сè додека напонот е правилен.
За да ја зголемите сигурноста при откривањето протекувања, РЕХАУ препорачува
да поставите батерии за итни ситуации.
Батериите ги одржуваат следните основни
функции во случаи кога снемува струја:
--препознавање на макропротекувања (пукната цевка) во период од 24 часа
--испраќање соодветни предупредувања
преку Z-Wave®
--еднократно превентивно затворање на
RE.GUARD контролерот на вода.
Поставувањето на батериите за итни ситуации е опишано во поглавјето „6.2 Ставање/
менување батерии за итни ситуации“, страница 47.
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3.7

Пуштање во работа

По монтирањето на RE.GUARD контролерот
на вода и приклучувањето во штекер, тој
прави самостоен тест и по неколку секунди
е подготвен за користење. Од тој момент,
функцијата за заштита од протекување и
капење капки е активирана, но со фабричките поставки.

РЕХАУ строго препорачува да
ги изведете работните чекори
од поглавјето „5 Ракување“, страница 30 – особено за ракувањето
преку апликација за паметен телефон
– и да ги приспособите сите поставки
точно според потребите. Само на тој
начин е загарантирана најдобрата
можна заштита на објектот од штети
од протекување на вода.

Протоколот за пуштање во работа можете да
го пронајдете на www.rehau.com/ti или преку
QR-кодот на страница 2 од овие упатства,
којшто инсталатерот може да го користи
како шаблон за предавањето на RE.GUARD
контролерот на вода на корисникот и да го
упати како се користи.

4 НАЧИНИ НА РАБОТА / РЕЖИМИ
Зависно од ситуацијата во којашто се наоѓа, RE.GUARD контролерот на вода работи со одреден начин на работа (режим). Алтернативно, уредот можете намерно да го поставите да
работи во одреден режим директно на него или преку апликацијата.
4.1

Режим за пуштање во работа

RE.GUARD контролерот на вода се наоѓа во
режимот за пуштање во работа во следните
ситуации:
--при првото пуштање во работа
--по враќањето на фабрички поставувања
Следните функционалности се достапни:
Заштита од пукната
цевка:
Тест за капење:
Безжично
поврзување:
Вентил:
Уред:
Гранични вредности:

Приказ на дисплејот / осветлениот прстен на
уредот:

бела

бела

исклучезелена
но

бела

активна
активен (видете го и
поглавјето 5.1.5)
сè уште нема
спарување
отворен
подготвен за работа
режим „Присутност“
фабрички
поставувања
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4.2

Режим на нормална работа
4.3

По спарувањето (погледнете го поглавјето
„5.1.1 Спарување - Приклучување на уредот
во Z‑Wave® (инклузија/додавање)“, страница 31), уредот преминува во режим на
нормална работа.
Следните функционалности се достапни:
Заштита од пукната
цевка:
Тест за капење:
Безжично
поврзување:
Вентил:
Уред:

Гранични вредности:

активна
активен (видете го и
поглавјето 5.1.5)
успешно спарување
отворен
подготвен за работа
режим „Присутност“
фабрички
поставувања /
приспособени
вредности

Приказ на дисплеј / осветлен круг на уредот:

бела

бела

бела

зелена

бела

По одредено време, копчињата престануваат да светат и осветлениот прстен се гаси.

Не може да се направи разлика
и не може да се приспособат на
самиот уред режимите 4.3 „Присутност“ и „Отсутност“ опишани во следното поглавје. Тоа се прави само со
апликацијата RE.GUARD.
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Режим „Присутност“
и „Отсутност“

Режим „Присутност“
RE.GUARD контролерот на вода се наоѓа во
режим на нормална работа. Граничните вредности се поставени фабрички за просечното
секојдневие. Функционалноста и состојбата
се прикажуваат согласно режимот за нормална работа. Фабричките поставувања се
наоѓаат во делот за приспособување гранични вредности за режимот „Присутност“,
страница 43. Табела со препораки за
граничните вредности во зависност од опремата и бројот на лица се наоѓа во прилогот
во делот „Табела со гранични вредности“,
страница 65.
Режим „Отсутност“
Овој режим може да се активира кога сте
отсутни (пр. на одмор). Критериумите за
затворање на линијата во основа соодветствуваат на режимот „Присутност“, со
таа разлика што граничните вредности се
поставени да бидат пониски. Додека сте
отсутни, можете да оставите автоматското
наводнување на градината или цвеќињата
да биде вклучено. Освен тоа, со режимот
„Отсутност“ можете и да го затворите
RE.GUARD контролерот на вода. На тој начин
доводот на вода ќе биде целосно прекинат.
Состојбата на индикаторите соодветствува
на режимот за нормална работа.
Фабричките поставувања се наоѓаат во делот за приспособување гранична вредност
за режимот „Отсутност“, страница 43.

4.4

Специјален режим

Во специјалниот режим, функцијата за
заштита од протекување на RE.GUARD
контролерот на вода е привремено надвор
од употреба. Тоа може да е потребно кога,
на пример, полните базен или е потребна
поголема потрошувачка на вода преку друг
уред во подолг временски период. Откако
ќе истече поставеното време (фабрички е
поставено на 2 часа), RE.GUARD контролерот
на вода автоматски преминува во нормална
работа (режим „Присутност“) и заштитните
функции се враќаат.

посакува да се следи потрошувачката преку
апликацијата.
Следните функционалности се достапни:
Заштита од пукната
цевка:
Заштита од капење:
Безжично
поврзување:
Вентил:

неактивно
неактивно
успешно спарување
отворен

Приказ на дисплеј / осветлен круг на уредот:
Следните функционалности се достапни:
Заштита од пукната
цевка:
Заштита од капење:
Безжично
поврзување:
Вентил:

привремено неактивно
привремено неактивно
успешно спарување

жолта

жолта

жолта

жолта

жолта

отворен

Приказ на дисплеј / осветлен круг на уредот:

трепка
во бела
боја
4.5

бела

бела

зелена трепка
во бела
боја

Деактивирање

При деактивирањето, функцијата за заштита од протекување на RE.GUARD контролерот на вода е трајно надвор од употреба (=
специјален режим без временско ограничување). Тоа може да е потребно при поголеми и подолги потфати на реновирање на
инсталацијата за вода за пиење, при процес
на плакнење и слично, но каде што сепак се
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5 РАКУВАЊЕ
5.1

Ракување и индикатори за статусот

Во основа, ракувањето со уредот е сведено
на основните функционалности. Инклузивно
приспособување вклучително и приспособување на граничните вредности, поставувања за известувања, временски распореди
и дополнителни дејствија е возможно само
со апликацијата RE.GUARD (погледнете во
поглавјето „5.2 Ракување со апликацијата
RE.GUARD“, страница 40).
Копче

Функционалност

Приказ на статус
не е блокирано /
Ја менува
зелена
вентилот е отворен
Блокатор
актуелната позиција
блокирано /
црвена
на вентилот
вентилот е затворен
исклучено
не е спарено, уредот не е
Го менува статусот (неосветлено) поврзан во Z‑Wave®
Безжично
на поврзувањето
спарено, има безжично
бела
поврзување
(статусот на
поврзување
спарено, безжичното
спарувањето)
жолта
поврзување е изгубено
Приказ и
бела
нема капење
Капење капки
потврдување на
(микропротекување)
црвена
откриено е капење
капењето
Приказ и
Пукната цевка
потврдување на
(макропротекување)
пукнатата цевка

Осветлен
прстен
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RE.GUARD контролерот на вода има приказ
со четири капацитивни копчиња на горната
страна што служи за приказ на статусот и
за ракување со основните функции, како и
осветлениот и служат за приказ на целокупниот статус (погледнете го и поглавјето „2.3
Контролни елементи и индикатори“, страница 9).

Приказ на статус

бела

нема пукната цевка

црвена

откриена е пукната цевка /
откриен е влажен под (со
RE.GUARD детектор на
вода)

бела

сè во ред, нема пречки

жолта

има една пречка

црвена

има едно предупредување

Овој пиктограм (прикажан лево) се користи во следните упатства како симбол за
притискање одредено копче или комбинација од копчиња.
5.1.1

Спарување на уредот во Z‑Wave® (вклучување/додавање)

За да го приклучите RE.GUARD контролерот
на вода во Z-Wave®-мрежа, потребно е спарување. Таквото приклучување оптимизирано за поврзување преку RE.HUB Gateway
(погледнете го поглавјето „2.4.1 RE.HUB
Gateway“, страница 10 и упатствата за
работа за RE.HUB Gateway уредот).

Паралелно со процесот на приклучување за RE.GUARD контролерот на вода, RE.HUB Gateway
уредот мора да биде подготвен за
спарување. Ова се прави исклучиво
преку апликацијата RE.GUARD за време на процесот на учење во чекори
(погледнете го поглавјето 5.2).

Пребарувањето за спарување трае околу 30
секунди додека последователниот процес на
вклучување трае неколку минути.
Спарувањето со други уреди приклучени
на Z-Wave® (вкл. Gateway/Централата за
паметен дом Z-Wave®) е исто така возможно,
иако текот на спарување може да се разликува. Информирајте се за тоа преку документацијата за производот од соодветниот
производител.

Активирано пребарување за спарување:

бела

бела

при- зелена
тискајте
3 секунди,
трепка
30 секунди во
бела боја

бела

Спарувањето е успешно:

бела

бела

бела

зелена трепка
3x во
зелена
боја
(потврдување)

Спарувањето не беше успешно:

бела

бела

исклучено

зелена трепка
3х во
црвена
боја
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5.1.2

Спарување на уредот од Z‑Wave® (исклучување/отстранување)

Отстранувањето на уредот од мрежата може
да биде потребно при евентуална замена на
RE.HUB Gateway или трајно отстранување на
RE.GUARD контролерот на вода (пр. ако треба да го дадете уредот на друго лице).

Отстранување уред:

бела
Паралелно со процесот на исклучување за RE.GUARD контролерот на вода мора и RE.HUB
Gateway да биде подготвен за отстранување од мрежата. Тоа се прави
директно на уредот со долго притискање на копчето за Z-Wave® на
задната страна од куќиштето на
Gateway (погледнете ги упатствата за
работа за RE.HUB Gateway уредот
5.2.1).

Пребарувањето трае околу 30 секунди додека последователниот процес на исклучување трае неколку минути.

бела

притис- зелена
нете 3x
во рок од
3 секунди,
трепка
30 секунди во
жолта
боја

бела

Отстранувањето е успешно:

бела

бела

исклучено

зелена трепка
3x во
зелена
боја
(потврдување)

Отстранувањето е неуспешно:

бела
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бела

бела

зелена трепка
3х во
црвена
боја

5.1.3

Рачно затворање/отворање вентил

RE.GUARD контролерот на вода може да се
затвори или отвори рачно.
По таквото дејствие, следува промена на
режимот во „Присутност“.
Рачно затворање вентил:

Пред да го потврдите известувањето, прво проверете дали
има пукната цевка, или само се работи
за необична ситуација на истекување
вода (пр. сте заборавиле да ја затворите славината).
Потврдувањето не води кон промена на
режимот.
Известување за пукната цевка:

бела

бела

бела

се
менува
во
црвена

бела
црвена

бела

бела

црвена трепка
во црвена боја

Рачно отворање вентил:
Потврда на известувањето:

бела

5.1.4

бела

бела

се менува во
зелена

бела

Потврдување пукната цевка (макропротекување)

Доколку граничните вредности на максималното време на истекување, количина на
вода и проток се надминати, RE.GUARD контролерот на вода проценува дека има пукната цевка и го прекинува протокот на вода.

се мену- бела
ва во
бела боја

бела

црвена се менува во
бела боја

По потврдувањето на известувањето, линијата за вода останува затворена сè додека
вентилот не биде рачно отворен (погледнете
го поглавјето „5.1.3 Рачно затворање/отворање вентил“, страница 33).
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5.1.5

Потврда на капење капки (микропротекување)

RE.GUARD контролерот на вода проверува
дали во инсталацијата за вода за пиење има
многу мало протекување, пр. поради славина
што капе, казанче или навојно поврзување
што не дихтува, на точно одредени периоди
со кратко блокирање на линијата и истовремено надгледување на притисокот. Дури и
таквото најмало протекување може долгорочно да предизвика големи штети.
RE.GUARD контролерот на вода е фабрички
поставен да прави мерења за протекување
капки секојдневно по 03:00, при што тој
постојано е отворен (Опција 1, фабрички
поставувања) и дава само предупредување.
Опцијата 2 („Затвори вентил“) е возможна
само преку апликацијата.
Додека трае мерењето за протекување капки, снабдувањето со вода е прекинато. Ако
некој фитинг е отворен во точно истото време, мерењето ќе прекине и снабдувањето со
вода ќе продолжи. Притоа, доводот на вода
може да доцни неколку секунди.

Без разлика на избраната опција, важно е да се побараат
знаците на протекување капки (за
коишто индикатор може да бидат
влажните дамки на ѕидот или таванот,
мирисот на мувла во одредени простории, славините што капат, казанчето)
и да се отстранат причините. Само
тогаш може да се потврди предупредувањето за микропротекување.

Потврдувањето не води кон промена на
режимот.
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Опција 1: „Само известување“
Известување за протекување капки:

бела

црвена

бела

зелена трепка во
црвена
боја

Потврда на известувањето:

бела

се менува бела зелена се менува
во бела
во бела
боја
боја

Потврдувањето не води кон промена на
режимот.
Опција 2: „Затвори вентил“
Известување за протекување капки:

бела

црвена

бела

црве- трепка во
на
црвена
боја

Потврда на известувањето:

бела се менува бела
во бела
боја

црвена се менува
во бела
боја

По потврдувањето на известувањето, линијата
за вода останува затворена сè додека вентилот не биде рачно отворен (погледнете го
поглавјето „5.1.3 Рачно затворање/отворање
вентил“, страница 33).

5.1.6

Потврдување на влажен под (преку изборен RE.GUARD детектор вода)

Ако се монтира и дополнителен RE.GUARD
детектор вода и ако тој открие влажност,
RE.GUARD контролерот на вода ќе прикаже
предупредување.
RE.GUARD контролерот на вода е фабрички
поставен да даде само предупредување при
откриена влажност, додека истовремено
е отворен (Опција 1). Опцијата 2 („Затвори
вентил“) е возможна само преку апликацијата.

Потврда на известувањето:

се мену- бела
ва во
бела боја

бела

зелена се менува во
бела боја

Потврдувањето не води кон промена на
режимот.
Независно од избраната опција,
потребно е да се побараат знаците за истекувањето вода во подрачјето на RE.GUARD детекторот вода.
Причината за предупредувањето може
да е и дождот, канализацијата, кондензацијата или топлата вода. Само
откако ќе се разреши причината, известувањето може да се потврди.
Потврдувањето не води кон промена на
режимот.

Опција 2: „Затвори вентил“
Известување за влажен под:

црвена

бела

бела

црве- трепка во
на
црвена
боја

Потврда на известувањето:

Опција 1: „Само известување“
Известување за влажен под:
се менува бела
во бела
боја
црвена

бела

бела

зелена трепка
во црвена боја

бела

црвена се менува
во бела
боја

По потврдувањето на известувањето, линијата
за вода останува затворена сè додека вентилот не биде рачно отворен (погледнете го
поглавјето „5.1.3 Рачно затворање/отворање
вентил“, страница 33).
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5.1.7

Активирање/деактивирање специјален режим

Во специјалниот режим, функцијата за
заштита од протекување на RE.GUARD
контролерот на вода е привремено надвор
од употреба (погледнете го поглавјето „4.4
Специјален режим“, страница 29).
По истекувањето на времето, RE.GUARD
контролерот на вода автоматски преминува
во нормална работа (режим „Присутност“) и
заштитните функции се враќаат.
Специјалниот режим е фабрички поставен
на околу 2 часа. Ако се потребни други максимални времиња за специјалниот режим,
истите можете да ги приспособите само
преку апликацијата.

Доколку се смени максималното време во апликацијата, новото време ќе важи и за новата поставка
на специјалниот режим директно на
уредот.

Деактивирањето на специјалниот режим
води кон промена на режимот во „Присутност“
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Активирање специјален режим:

прибела
тискајте 3
секунди,
трепка во
бела боја

бела

зелена трепка
во бела
боја

Рачно деактивирање специјален режим:

се менува бела
во бела
боја (постојано
светење)

бела

зелена трепка
3x во
зелена
боја (потврдување)

5.1.8

Деактивирање

При деактивирањето, функцијата за заштита од протекување на RE.GUARD контролерот на вода е трајно надвор од употреба
(погледнете го поглавјето „4.5 Деактивирање“, страница 29).
Деактивирањето мора да се направи во два
чекора:
1. Иницирање на деактивирањето
2. Потврда на деактивирањето
Ако нема потврда, RE.GUARD контролерот на
вода ќе премине во режимот пред деактивирањето.

Потврда на деактивирањето
Држете го 6 секунди црвеното трепкачко
копче за пукната цевка:

трепка
6 секунди
во
црвена
боја

бела

бела

бела

трепка
6 секунди во
црвена
боја

Деактивирање со притискање на уредот:
Не заборавајте да ја поништите
деактивацијата (реактивирање)
кога причините за тоа веќе не постојат, инаку, нема да работи функцијата за заштита од протекување.

сите индикатори трепкаат 3х во жолта боја,
на крајот се јавува сијаличка што непрекинато
свети во жолта боја
Деактивирање без притискање на уредот:

Иницирање на деактивирањето
Заедно држете ги копчињата во траење од
6 секунди:
сите индикатори трепкаат 3х во црвена боја
Враќање во режимот пред иницирањето

бела

притискајте 6
секунди

бела

притискајте 6
секунди

бела

Ако деактивирањето не се потврди преку
уредот, мора да се повторат двата чекора
(иницирање и потврда).
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5.1.9

Реактивирање

За повторно да се врати во нормална работа
по деактивирањето, RE.GUARD контролерот
на вода мора да биде реактивиран.
Реактивирањето мора да се направи во два
чекора:
1. Иницирање на реактивирањето
2. Потврда на реактивирањето
RE.GUARD контролерот на вода автоматски
преминува во нормална работа (режим
„Присутност“) и заштитните функции се
враќаат.
Иницирање на реактивирањето
Заедно држете ги копчињата во траење од
6 секунди:

Потврда на реактивирањето
Држете го 6 секунди црвеното трепкачко
копче за пукната цевка:

трепка
6 секунди
во
црвена
боја

жолта

жолта

жолта

трепка
6 секунди во
црвена
боја

Реактивирање со притискање на уредот:

сите индикатори трепкаат 3х во жолта боја,
на крајот се јавува сијаличка што непрекинато
свети во бела боја
жолта

притискајте 6
секунди

жолта

притискајте 6
секунди

жолта

Реактивирање без притискање на уредот:

сите индикатори трепкаат 3х во црвена боја
Уредот останува деактивиран
Ако реактивирањето не се потврди преку
уредот, мора да се повторат давата чекора
(иницирање и потврда).
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5.1.10

Враќање на уредот на фабричките поставувања

При подолго отстранување од употреба на
RE.GUARD контролерот на вода, можете да
е потребно да направите ресетирање на
поставувањата во фабрички (пр. кога треба
да го дадете на друг корисник) или кога има
дефект со RE.HUB Gateway.
Ресетирањето мора да се направи во два
чекора:
1. Иницирање на ресетирање
2. Потврда на ресетирање
Со враќање на поставувањата во фабрички,
RE.GUARD контролерот на вода се враќа во
истата состојба како при испорака. Сите
надградби на фирмверот до тој момент ќе
бидат зачувани.
Уредот преминува во режим „Пуштање во
употреба“ (погледнете го поглавјето „4.1
Режим за пуштање во употреба“, страница 27).
Иницирање на ресетирање
Заедно држете ги копчињата во траење од
20 секунди:

Потврда на ресетирање
Држете го 6 секунди црвеното трепкачко
копче за безжично поврзување:

бела

бела

трепка
6 секунди
во
црвена
боја

бела

трепка
6 секунди во
црвена
боја

Ресетирање со притискање на уредот:

сите индикатори трепкаат 3х во зелена боја,
повторно стартување во режим „Пуштање во
употреба“
Ресетирање без притискање на уредот:

сите индикатори трепкаат 3х во црвена боја
враќање во режимот пред ресетирањето
притискајте
20 секунди

бела

бела

притискајте 20
секунди

бела

Ако ресетирањето не се потврди преку
уредот, мора да се повторат давата чекора
(иницирање и потврда).
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5.2

Ракување со апликацијата RE.GUARD
Подесување на RE.GUARD апликацијата
Вклучете ја апликацијата RE.GUARD и следете ги упатствата во неа за чекорите.
1

Апликацијата RE.GUARD по првото стартување

Апликацијата RE.GUARD ви дава можност да
управувате со сите функции на RE.GUARD
контролерот на вода и да ги приспособувате
вредностите за постоечката инсталација
за вода за пиење. Апликацијата е оптимизирана за паметен телефон, но може да се
користи и на таблет.
Предуслови
--Паметен телефон или таблет со оперативен систем Android (верзија 7 или понова)
или iOS (верзија 11 или понова)
--RE.HUB Gateway (додаток по избор, погледнете во поглавјето „2.4.1 RE.HUB Gateway“,
страница 10).
--Паметниот телефон/таблетот и RE.HUB
Gateway уредот треба да се на истата мрежа
--Преземете ја апликацијата RE.GUARD од
соодветната продавница за апликации и
инсталирајте ја
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При првата инсталација:
Направете корисничка сметка за RE.GUARD
контролерот на вода и изберете лозинка.
Креирањето на корисничка сметка е задолжително ако сакате да ракувате со контролерот преку апликацијата.
Кога имате корисничка сметка на располагање:
Се најавувате во неа со корисничкото име и
лозинка.
2

Подесување на RE.HUB Gateway
Во упатствата со чекори ќе биде побарано од
Вас да го поставите и RE.HUB Gateway. Поставувањето се состои од:
1. Поврзете го RE.HUB Gateway со струја.
2. Поврзете го RE.HUB Gateway преку
LAN-кабел (којшто е дел од испораката)
со рутерот.
3. Отстранување на провидната рамка за
инсталација (повлечете ја надолу).
4. Чекање RE.HUB Gateway да се подготви
за работа. Ова може да одземе две до
три минути и ќе се прикаже бела сијаличка што трепка.
2a

Кога ќе се побара од вас, скенирајте го
QR-кодот на RE.HUB Gateway:
QR-кодот можете да го скенирате на
задната страна на RE.HUB Gateway.
2b

По избор: Додајте RE.GUARD детекторот
вода.
RE.GUARD детекторот вода може да се додаде и подоцна во апликацијата, односно
преку „Поставувања > Детектор на вода“.
3

Откако ќе заврши поставувањето, апликацијата ќе го прикаже почетниот екран, на
којшто во реално време може да се приспособуваат актуелниот статус и вредностите,
како и поставките.

Како прв чекор по поставувањето, РЕХАУ препорачува да
ги приспособите фабричките поставувања според објектот, бројот на луѓе и
поединечната опрема во менито „Поставувања – Гранични вредности“
(погледнете го поглавјето „5.2.2 Приспособување гранични вредности“,
страница 43). Вашиот инсталатер
треба да ви помогне во тоа.
Вредностите што служат за ориентација можете да ги пронајдете во прилогот.
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5.2.1

Нивоа и навигација низ апликацијата

Мојот дом (почетна страница)
На овој екран се прикажани актуелниот
статус и вредностите во реално време. Овде
можете директно да го затворате или отворате RE.GUARD контролерот на вода.
Оваа страница претставува почетната страница на апликацијата. Можете да стигнете
до неа и преку допирање на симболот за
куќичка во најдолната лента.
Пораки
Во овој дел ќе се прикажуваат различни
пораки, а ако допрете на нив, ќе се прикаже
кратко објаснување со можната причина и
корективната мерка.
Постои разлика меѓу:
--Известувања: настани со подредена важност (во смисла на совет или препорака)
--Предупредувања: релевантни настани во
поглед на заштитата од протекување (пр.
откриена е влага, пречекорена е граничната вредности)
--Пречки: релевантни настани во поглед на
функционалноста на уредот (пр. дефектен
сензор, загубена врска)
Подесувања
Во делот за поставувања можете да правите
различни приспособувања на фабричките
или лично поставените вредности.
До овој дел се пристапува ако кликнете на
симболот за навртка на долната лента.
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До оваа страница се пристапува преку кликнување на симболот за ѕвоно на долната
лента.

5.2.2

Приспособување гранични вредности

Граничните вредности за режимот „Присутност“ и „Отсутност“ можат да се поставуваат преку „Поставувања > Гранични
вредности“.

Параметар

Опсег на
Фабричко
поставување поставување
Макс.
1–120 min
30 min
времетраење на во минутни секвенци
истекување
Макс. количина 1–1.000 литри 400 литри
на истекување во секвенци од по 1 литар
Макс. проток
5.000 l/h
3.600 l/h
во секвенци од по 1 литар
на час
Приспособување на граничните вредности за режимот „Отсутност“

Приспособување на граничните вредности за режимот „Присутност“
Повикајте ја мени точката за режимот „Присутност“.
Приспособете ги граничните вредности по
потреба.
При напуштањето на екранот, се пренесуваат и зачувуваат внесените вредности за
RE.GUARD контролерот на вода.
Критериумите за затворање на RE.GUARD
контролерот на вода се:
--максимално непрекинато времетраење на
единечно истекување
--максимална непрекината количина на
единечно истекување
--максимален највисок проток
Фабричките поставувања во овој режим се
прикажани во следната табела. Возможно е
менување во следните граници и нивоа:

Повикајте ја мени точката за режимот „Отсутност“. Приспособете ги граничните вредности по потреба.
При напуштањето на екранот, се пренесуваат и зачувуваат внесените вредности за
RE.GUARD контролерот на вода.
Критериумите за затворање на RE.GUARD
контролерот на вода се идентични со режимот „Присутност“, но граничните вредности
може да се пониски.
Фабричките поставувања во овој режим се
прикажани во табелата. Возможно е менување во следните граници и нивоа:
Параметар

Опсег на
Фабричко
поставување поставување
Макс.
1–120 min
30 min
времетраење на во минутни секвенци
истекување
Макс. количина 1–1.000 литри 20 литри
на истекување во секвенци од по 1 литар
Макс. проток
5.000 l/h
3.600 l/h
во секвенци од по 1 литар
на час
Со режимот „Отсутност“ можете е и да го
затворите RE.GUARD контролерот на вода.
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5.2.3

Менување режим

Менување меѓу режимите „Присутност“
и „Отсутност“
Можете рачно да менувате меѓу режимите
„Присутност“ и „Отсутност“ директно во
делот „Поставувања“.
Автоматско менување во „Отсустност“
Постои можност за автоматско менување на
режимот од „Присутност“ во „Отсутност“ по
одреден временски период без да се мери
протокот.
Оваа опција е фабрички исклучена. Ако
треба да ја активирате, мора да изберете
период меѓу 1 час и 1 недела (168 часа).
Враќањето во режим „Присутност“ може да
се направи рачно преку апликацијата или
директно на уредот со едно затворање и
отворање на блокаторот (копчето со капки).
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Менување во специјален режим
Специјалниот режим се наоѓа во „Поставувања > Гранични вредности > Специјален
режим“.
Во специјалниот режим, функцијата за
заштита од протекување на RE.GUARD контролерот на вода е привремено надвор од
употреба. Тоа може да е потребно кога, на
пример, полните базен или е потребна поголема потрошувачка на вода преку друг уред
во подолг временски период.
Откако ќе истече поставеното време (фабрички е поставено на 2 часа), RE.GUARD
контролерот на вода автоматски преминува
во нормална работа (режим „Присутност“) и
заштитните функции се враќаат.
РЕХАУ контролерот на вода преминува во
специјален режим кога ќе го напуштите
екранот за „Специјален режим“, а по истекот
на поставеното времетраење, тој се враќа
во нормална работа (режим „Присутност“).

За менување на деактивирањето
Деактивирањето претставува специјален
случај на специјален режим: Специјален
режим без временско ограничување. Режимот за деактивирање може да се пронајде
во „Поставувања > Гранични вредности >
Специјален режим“.
Овој режим може да е потребен при поголеми и подолги потфати на реновирање на
инсталацијата за вода за пиење, при процес
на плакнење и слично, но каде што сепак
се посакува следењето на потрошувачката
преку
апликацијата.
Штом го напуштите екранот за „Специјален
режим“, РЕХАУ контролерот на вода го менува режимот во деактивација.

Активирајте ја опцијата за
трајна деактивација само кога
сакате трајно да го деактивирате
РЕХАУ контролерот на вода.
Не заборавајте да ја поништите деактивацијата (да го отштиклирате полето за трајна деактивација) кога причините за тој да биде деактивиран веќе
не постојат. Инаку, нема да можете да
ја користите функција за заштита од
протекување.

5.2.4

Поставување време за мерење на
капењето

RE.GUARD контролерот на вода проверува
на точно одредени периоди со кратко затворање и истовремено надгледување на
притисокот, дали во инсталацијата за вода
за пиење има многу мало протекување,
пр. поради славина што капе, казанче или
навојно поврзување што не дихтува. Дури и
таквото најмало протекување може долгорочно да предизвика големи штети.
Фабрички е поставено RE.GUARD контролерот на вода да прави мерења за протекување капки секојдневно по 03:00, при што
тој постојано е отворен (Опција 1, фабрички
поставувања) и дава само предупредување.
Опцијата 2 („Затвори вентил“) е возможна
преку апликацијата.
Временската точка и зачестеноста на
мерењето за капки може да се сменат во
„Поставувања > Капење“. Тука се потврдува
и дали ќе следува само предупредување или
предупредување и блокирање на линијата.

Повикајте ја мени точката „Мерење на
капењето“. Утврдете временска точка, зачестеност и дејствие (Опција 1 или 2).
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За веднаш да се активира мерењето, допрете на „Започни мерење сега“.

5.2.5

Поставување опција за наводнување на градината

При напуштањето на екранот, се пренесуваат и зачувуваат внесените вредности на
RE.GUARD контролерот на вода.

Тука можете да го одредите секојдневниот
временски распоред за автоматско наводнување на градината. Така ќе спречите
RE.GUARD контролерот на вода да го препознава наводнувањето на градината како
протекување и притоа да ја исклучи водата.

За време на автоматското наводнување градина, функцијата
за заштита од протекување на
RE.GUARD контролерот на вода е неактивна.

Опцијата за наводнување на градината
се наоѓа во „Поставувања > Наводнување
градина“.

Повикајте ја мени точката „Наводнување
градина“. Активирање временски управувано наводнување и поставување временски
распоред.
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6 СЕРВИСИРАЊЕ
6.1

Проверки и одржување

RE.GUARD контролерот на вода претставува уред за инсталации за вода за пиење,
којшто има движечки делови (актуатор и
вентил) за коишто е потребно сосема малку
одржување. Како и со секоја сигурносна
опрема, тој мора да се проверува и одржува
на редовни интервали.
Треба да се прави едноставна визуелна
проверка барем еднаш неделно, особено
ако не се користи апликацијата, односно
ако се исклучени мобилните известувања,
за навремено да се увидат активираните
предупредувачки индикатори на уредот (пр.
индикаторот за менување на батериите).

Одржувањето смеат да го прават само соодветни и обучени
стручни лица.

Интервали на проверка и одржување
Интервалот за проверки и одржување на
RE.GUARD контролерот на вода изнесува 12
месеци, доколку националните прописи не
пропишуваат пократки интервали.
Опсег на работите (проверки и одржување)
--Освен визуелни проверки, се прави проверка и во поглед на дихтувањето, дали
има корозија, штетни влијанија, проодност
и добра прицврстеност

--Визуелна проверка на внатрешните делови
на секциите со вода за тоа дали дихтуваат,
имаат корозија, непосакувана кондензација или други штетни влијанија
--Активирање на вентилот за исклучување,
вклучително и процена на проодноста на
топчестиот вентил и актуаторот, како и
создавањето бучава
--Ако е потребно, заменете ги батериите за
итни ситуации
6.2

Ставање/менување батерии за
итни ситуации

RE.GUARD контролерот на вода користи
вградена преграда за четири батерии AA или
R6 за итни ситуации (батериите не се опфатени во опсегот на испорака).
Во основа, функционалноста на RE.GUARD
контролерот на вода е загарантирана ако тој
има батерии, но сè додека напонот е правилен.
За да ја зголемите сигурноста при откривањето протекувања, РЕХАУ препорачува
да поставите батерии за итни ситуации.
Батериите ги одржуваат следните основни
функции во случаи кога снемува струја:
--препознавање на макропротекувања (пукната цевка) во период од 24 часа
--испраќање соодветни предупредувања
преку Z-Wave®
--еднократно превентивно затворање на
RE.GUARD контролерот на вода.
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Материјални штети поради
истечени батерии
Веднаш отстранете ги испразнетите батерии од уредот за да избегнете
оштетување на RE.GUARD контролерот
на вода поради истекувањето на течноста од батериите.

Уредот има можност да прикажува низок напон на батеријата
и така да ве извести ако е потребно
менување на батеријата. Притоа, треба
да запомните дека овој индикатор се
исклучува само ако батеријата се замени.
Ако употребите веќе употребени батерии или батерии на полнење, работата
на основната функција не е загарантирана.

Совети за исфрлањето на батериите:
Батериите не спаѓаат во нормалниот отпад
од домаќинството и може да се однесат
во собирните центри и секаде каде што се
продаваат батерии од засегнатиот тип. Кога
батериите не се целосно испразнети, мора
да спречите да се создаде краток спој, на
пример, преку изолирање на контактите.

Опасност по животот поради
струен удар
Секогаш исклучувајте го уредот од
струја ако го отворате.
1

Исклучете го адаптерот на уредот од штекер.
2

Притиснете ги лесно навнатре копчињата за
отклучување над приклучоците за
вода на RE.GUARD контролерот на вода (максимум 5 mm).
3

Исклучувањето од струја може
да се постигне и со исклучување на меѓуприклучникот што води
од адаптерот во RE.GUARD контролерот на вода. Но, тоа не се препорачува
бидејќи така може да се оштетат игличките или приклучникот.
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Додека се притиснати копчињата на
куќиштето, внимателно извлечете го горниот
дел. Погрижете се ширината на процепот
меѓу горниот и долниот дел да не надминува
околу 10 cm.

Вадењето треба да биде во
насока на стрелката (погледнете
горе). Навалената позиција може да ги
оштетите деловите на куќиштето и внатрешните компоненти.
Горниот дел не смее премногу да се
подига бидејќи меѓу двете половини
на куќиштето има поврзани жици
чијашто должина е ограничена (околу
15 cm).

5

Ставете четири нови батерии AA (R6) во
преградата за батерии. Внимавајте на правилниот поларитет, негативните контакти на
батеријата мора се во контакт со пружините.
Ако треба, ставете го или отстранете го
заштитниот слој од батериите.

Проблем со струјата во итни
ситуации
Ако ставите веќе употребени батерии
или батерии на полнење, основната
функција не е загарантирана во случај
на пад на струјата.

4

Навалете го горниот дел и извадете ја преградата за батерии
од горниот дел на
куќиштето со лесно подигнување под агол
додека нежно применувате притисок врз
стегите.

Кога ја отстранувате, внимавајте
на должината на жичаните врски меѓу преградата за батерии и горниот дел на куќиштето (околу 10 cm).

Во случај на циклуси на замена
на батериите за итни ситуации
подолги од 12 месеци, како што е
опишано во поглавјето 6.1., наместо
вообичаените алкални батерии, можете да употребите и литиумски (но не и
литиумски на полнење). Така, циклусот на замена се зголемува на 60
месеци. Притоа, секогаш внимавајте
на индикаторите за замена на батеријата на уредот и во апликацијата.
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6

Погрижете се ниту една жица да
не е приклештена додека го
поставувате горниот дел од куќиштето.
Исто како кај извлекувањето на горниот дел на куќиштето, притиснете го
горниот дел под точниот агол во насоката на монтирање и без навалување.

Вратете ја преградата со поставените батерии на предвиденото место во горниот дел
од куќиштето.
Притоа, лесно подигнете ја преградата под
агол за да ги помине стегите што ја држат
на место. Вметнете ја преградата на место и
проверете уште еднаш дали е цврста.

Внимавајте на тоа сите жичани
поврзувања да се приклучени.
Жицата што се откачила (на преградата за батерии, моторот) треба повторно да се врати во соодветната клема.

8

click

click

Ставајте го горниот дел додека не слушнете
звук од копчињата за отклучување и додека
целосно не влезат на својата позиција.
9

7
2

2

1

1

Порамнете го горниот дел од куќиштето и
притиснете го врз долниот дел додека копчињата за отклучување се притиснати.
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Потоа, поврзете го уредот со струја со приклучување во штекер или со приклучување
на меѓуприклучницата.
Штом RE.GUARD контролерот на вода е
приклучен во струја, тој прави самостоен
тест и по неколку секунди е подготвен за
користење.

6.3

Ажурирања

За уредот секогаш да биде во ажурирана
состојба, потребно е да правите редовни
надградби на апликацијата и фирмверот на
уредот.

Редовно проверувајте во продавницата за апликации и во
самата апликација дали има надградби на располагање, коишто треба
навремено да ги инсталирате, или пак
само активирајте ја функцијата за
автоматски надградби.
Само така може да се загарантира и подобри трајната безбедност при работа и
дополнителните функции секогаш да бидат
на располагање.
6.4

Ако треба да избришете со влажна крпа,
користете само чиста вода за пиење без да
додавате нешто во неа. Избегнувајте притоа
контакт со адаптерот или електричната линија за снабдување, бидејќи така може да се
оштети уредот или дури и да дојде до лична
повреда поради струен удар.
6.5

Резервни делови

Употребувајте само оригинални
резервни делови и опрема од
РЕХАУ Забранети се неовластените
модификации на RE.GUARD контролерот на вода, особено при монтажата и
употребата на самостојно набавени
електрични, електронски и сензорни
компоненти што доаѓаат во допир со
водата.

Одржување
6.6

Непрописната употреба, особено
употребата на средства за чистење со разредувачи или алкохол, сенаменски средства за чистење и слично,
може да предизвика хемиско нагризување
на пластичните компоненти на RE.GUARD
контролерот на вода, а со тоа и ограничување на функциите, па дури и целосно
расипување или напукнување на куќиштето. Поради тоа, не е дозволена употреба на
такви средства.
Ако е возможно, користете само крпи без
влакненца кога го чистите RE.GUARD контролерот на вода. Крпата не смее да биде
абразивна бидејќи така може да го изгребете куќиштето или индикаторите.

Отстранување

RE.GUARD контролерот на вода
содржи електрични и електронски компоненти и затоа подлежи на
регулативата за стари електронски
уреди 2012/19/EU (WEEE-II). Контролерот не смее да се фрла несортиран
(односно со отпадот од домаќинството).
Мора да се внимава на националните
прописи и соодветните локални услови (пр. носење во центри за рециклирање).
Правилно исфрлете ги батериите.
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7 ПРЕЧКИ

Во случај на пречки, прво проверете ја табелата дали нуди
мерки со коишто самите можете да ја
отстраните пречката. Ако не успеете,
стапете во контакт со вашиот инсталатер за да ја открие причината за
пречката и да ја отстрани.

Сите настани како макропротекувања (пукната цевка), микропротекувања (капење) и
влажен под, не се зачувуваат и прикажуваат
како пречки, туку како предупредувања
(преку RE.GUARD детекторот вода). Не се наведени долу бидејќи причините и решенијата
се наведени во соодветните поглавја.
7.1

Приказ на пречки

Во основа, пречките се прикажани во апликацијата (погледнете го поглавјето „5.2.1
Нивоа и навигација низ апликацијата“, страница 42) исто како на уредот. На уредот е
прикажано следното:

Индикатори за пречки во моторот и сензорите
Пречки во моторот:

бела

бела

трепка трепка
во
во
жолта жолта
боја
боја

Пречки во сензорите:

трепка трепка
во
во
жолта жолта
боја
боја

бела

зелена трепка
во жолта
боја

Индикатор за проблем со струјата и батериите за итни ситуации
Испразнети батерии - се препорачува замена:

бела
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бела

бела

бела

зелена

сите
трепкаат 2 секунди во
жолта
боја

Батериите се во ред - падната струја:

бела

бела

бела

зелена

сите
трепкаат
2 секунди во
црвена
боја

Испразнети батерии - падната струја:

исклучено

исклу- исклуче- исклу- сите
чено
но
чено трепкаат
4 секунди во
црвена
боја

Ресетирање на Z-Wave-чипот

бела

бела

при- зелена трепка
тискајте
во
20 сежолта
кунди
боја

Ресетирање со притискање на уредот:

сите индикатори трепкаат 3х во зелена боја
Уредот повторно се стартува со режимот за
пуштање во употреба.

Ресетирање без притискање на уредот:
Пречки во поврзувањето со Z‑Wave®
Доколку врската меѓу RE.GUARD контролерот на вода и RE.HUB Gateway е прекината,
истото ќе се индицира на уредот како овде
десно.
Ако мерките за отстранување пречки наведени во следниот список се спроведени, но
неуспешно, тогаш можете да го ресетирате
безжичниот чип за Z-Wave®.

сите индикатори трепкаат 3х во црвена боја
Уредот се наоѓа во состојбата пред ресетирањето.

Загубена врска:

бела

бела

трепка зелена трепка
во жолта
во
боја
жолта
боја
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Корективни мерки

Опис на пречка

Можна мерка

Загубена врска со
RE.HUB Gateway

1. Проверете дали доаѓа струја до RE.HUB Gateway како и до
RE.GUARD контролерот на вода, дали адаптерот е правилно приклучен и не е дефектен.
2. Отстранете ги можните извори на пречки во подрачјето
на безжичниот сигнал и коишто се преблиску до уредот
(најмалку 50 cm растојание).
3. Проверете дали во близина има метални компоненти (пр.
метални ормани; најмалку 50 cm растојание).
4. Проверете ја раздалеченоста на уредот и најблискиот
ѕид. Раздалеченоста треба по можност да биде 50 cm.
5. Ако треба инсталирајте дополнителни Z-Wave®-компоненти, како репетитор за сигналот да биде појак (пр.
безжична приклучница „Qubino Smart Plug 16A“).
6. Доколку мерките горе не се успешни, ресетирајте го
безжичниот чип за Z-Wave® како што е опишано во ова
поглавје во делот за приказ на пречки.
7. Повторете го процесот на спарување во апликацијата.

Загубена врска со
RE.GUARD детекторот
вода

1. Можете да проверите дали функционира RE.GUARD
детекторот вода со тоа што кратко ќе го поставите на
влажно место. Најгоре на детекторот мора да засвети
светло во форма на капка.
2. Ако не засвети, заменете ги батериите на уредот (тип
ER14250 или ½AA). Прочитајте за ракувањето во упатствата за употреба на RE.GUARD детекторот на вода.
3. Ако засвети сијаличка, тоа значи дека батериите немаат
доволен напон и дека безжичниот контакт е веројатно
прекинат. Проверувајте на редовни интервали за можни
извори на пречки на сигналот (пр. WLAN), како што се
метални компоненти, панели или ѕидови и воспоставете
раздалеченост од нив од барем > 50 cm.
4. Ако треба инсталирајте дополнителни Z-Wave®-компоненти, како репетитор за сигналот да биде појак (пр.
безжична приклучница „Qubino Smart Plug 16A“).
5. Повторете го процесот ако треба за спарување во апликацијата.

Опис на пречка

Можна мерка

Пречка со вентилот на
RE.GUARD контролерот
на вода

1. Како прво, потврдете го известувањето на уредот или во
апликацијата со затворање и отворање на вентилот.
2. Внимавајте дали уредот всушност се отвора и затвора
3. Внимавајте дали повторно се појавува известувањето.
4. Ако одговорот е да, тогаш исклучете го уредот од штекер
и отстранете ги батериите за итни ситуации, а потоа
повторно вклучете го во струја.
5. Ако повторно се појави известувањето за пречка за вентилот, тогаш всушност проблемот е кај вентилот. (Пречка
кај актуаторот или вентилот). Стапете во контакт со Вашиот инсталатер.

Пречка кај сензорот на
RE.GUARD контролерот
на вода
Пречки кај сензорот за
проток / сензорот за
притисок / сензорот за
температура
Празни батерии за итни
ситуации на RE.GUARD
контролерот на вода

1. Исклучете го уредот од штекер и отстранете ги батериите
за итни истуации, а потоа повторно вклучете го во струја.
2. Внимавајте дали повторно се појавува известувањето.
3. Ако повторно се појави известувањето за пречка за
сензорите, тогаш всушност проблемот е кај сензорите.
Стапете во контакт со Вашиот инсталатер.
Заменете ги батериите за итни ситуации (4 x AA) како што е
опишано во поглавјето „6.2 Ставање/менување батерии за
итни ситуации“, страница 54

На www.rehau.com/ti или преку QR-кодот на страница 2 од овие упатства, ќе пронајдете ажуриран список со проблеми и како да се отстранат.
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7.3

Одблокирање во итни ситуации
(функција за итни ситуации)

Во случај на непосакувано блокирање на
снабдувањето со вода за пиење преку
RE.GUARD контролерот на вода, коешто не
може да се отстрани преку самиот уред,
преку негово исклучување и вклучување од
струја или преку апликацијата RE.GUARD,
можете да ја користите рачната функција за
итни ситуации.
Опасност по животот поради
струен удар
Секогаш исклучувајте го уредот од
струја ако го отворате.

2

Притиснете ги лесно навнатре копчињата за
отклучување над приклучоците за
вода на RE.GUARD контролерот на вода (максимум 5 mm).
3

1

Исклучете го адаптерот на уредот од штекер.

Додека се притиснати копчињата на
куќиштето, внимателно извлечете го горниот
дел. Погрижете се ширината на процепот
меѓу горниот и долниот дел да не надминува
околу 10 cm.
Вадењето треба да биде во насока на стрелката (погледнете горе).
Навалената позиција може да ги оштетите деловите на куќиштето и внатрешните
компоненти.
Горниот дел не смее премногу да се
подига бидејќи меѓу двете половини на
куќиштето има поврзани жици чијашто
должина е ограничена (околу 15 cm).
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4

6

Опасност од повреди
Деловите што ги придвижува
моторот може да се придвижат поради струјата во батериите. Отстранете
барем една батерија од преградата за
батерии (погледнете го поглавјето„6.2
Ставање/менување батерии за итни
ситуации“, страница 47) за да нема
напојување.

5

Извлечете го актуаторот заедно со кабелот за поврзување нагоре.
7

Одвртете ги

завртките со имбус.

8

Извлечете го сигурносниот прстен за
заклучување на моторот во насоката на
стрелката.

Вметнете го имбус клучот во прифатот во
којшто бил отстранетиот актуатор.
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9
90°

10. Разгледајте го списокот со пречки на
крајот од овие упатства, како и во апликацијата и ако треба контактирајте го
инсталатерот за да ги утврдите причините за пречката.
11. По утврдување и отстранување на пречката, следува исклучување на функцијата за итни ситуации, а монтажата
следува во обратен редослед.

Завртете го имбусот за 90° во насока на
стрелките на часовникот.
Вентилот е отворен (за итни ситуации), а
блокаторот е отстранет.
Инсталацијата за вода за пиење
се враќа во состојба како пред
инсталирањето на уредот за заштита
од протекување. Во случај на пукање
на цевка, нема да има автоматско
блокирање на линијата и нема да се
открие капењето капки.
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8 Z-WAVE®: РЕЛЕВАНТНИ ПОДАТОЦИ
Овој уред е Z-Wave® Plus производ којшто
е усогласен со безбедносните стандарди
и којшто користи шифрирани Z-Wave® Plus
пораки за комуникација со другите Z-Wave®
Plus производи усогласени со безбедносните
стандарди.

8.1

Производот може да се користи во секоја
Z-Wave® мрежа со други Z-Wave®-сертифицирани уреди од други производители. Сите
уреди што не користат батерии во мрежата
дејствуваат како репетитори на сигналот,
независно од производителот, со цел сигурна мрежа.

Поврзување (Associations)

Идентификација
1

Име

2

Статус на
вентил

5

3

Протекување
Порака

5

Главно
поврзување

Дозволени
поврзувања
1

Опис
Ги поддржува следните класи на команди:
-- Локално ресетирање на уредот: Активирање по потреба
-- Извештај за бројач: Активирање по потреба или на секој
час
-- Извештај за пораки: Активирање преку аларми за вода,
снабдувањето со струја, системот или блокаторот
-- Извештај за бинарен прекинувач: Активирање по
потреба
-- Извештај за сензорот од повеќе нивоа: Активирање по
потреба или на секој час
-- Извештај за батеријата: Активирање по потреба или
процентуална промена на капацитетот
-- Извештај за часовникот: се активира при вклучување на
напојувањето
Ги поддржува следните класи на команди:
-- Основен извештај: Активирање преку менување на
статусот на вентилот
Ги поддржува следните класи на команди:
-- Извештај за пораки: Активирање при промени во
притисокот на водата и температурата на водата во
комбинација со параметрите од конфигурацијата 50 - 53,
макропротекување во комбинација со параметрите од
конфигурацијата 15 - 26 и 28 + 30, микропротекување во
комбинација со параметрите од конфигурацијата 4 - 12,
состојбата батериите за итни ситуации во комбинација
со параметрите за конфигурација 31 + 32
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8.2

Пораки (Notifications)

Тип на пораки
Вода (0x05)

Пораки за настани
Откриено е протекување вода
(0x02)

Вода (0x05)

Аларм за притисок во водата
(0x07)

Вода (0x05)

Аларм за температурата на
водата (0x08)

Напојување со струја
(0x08)

Замена на батериите за итни
ситуации (0x0B)

Систем (0x09)

Пад на системскиот хардвер
(0x01)
Пречка кај вентилот (0x03)

Вентил (0x0F)
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Опис
Во случај на пречекорување на поставените
гранични вредности за протокот, волуменот
и времето, ќе се испрати порака.
Во случај на пречекорување на граничните
вредности за протокот, падот на притисокот
при затворен блокатор, ќе се испрати
порака.
Во случај на непостигнување/
пречекорување на минималните вредности
за притисокот во водата, ќе се испрати
порака.
Во случај на непостигнување/
пречекорување на минималните вредности
за температурата на водата, ќе се испрати
порака.
Во случај на непостигнување/
пречекорување на минималните вредности
за напонот и капацитетот на батериите, ќе
се испрати порака.
Во случај ако нема одговор од матичната
плоча, ќе се испрати порака.
Во случај на пречка кај вентилот (блокада,
премал напон, краток спој), ќе се испрати
порака.

17

16

15

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Време на чекање
меѓу мерења
Реакција на
микропротекување
Максимален проток
во режим на работа 2
Максимален пад на
притисокот во режим
на работа 2
Максимален
единечен волумен во
режим на работа 2

Број на мерења

Автоматски
временски интервал
Микропротекување
- време на мерење
Микропротекување
- пад на притисокот
Микропротекување
- прекин на падот на
притисокот

Утврден временски
распоред - ден во
седмицата

Утврден временски
распоред - часови
Утврден временски
распоред - минути

2
2

2

Гранична вредност за максимален пад на притисокот во режим на работа
„Присутност“

Граничната вредност за максимален волумен за единечно истекување во
режим на работа „Присутност“

1

Дејствија при откриено микропротекување (0=игнорирај, 1=порака, 2=порака
и блокада)

Гранична вредност за максимален проток во режим на работа „Присутност“

1

1

Број на повторени мерења (со време на чекање #12), одлуката се носи преку
мноштво резултати

Одложено време до следното мерење (се изведуваат до #11 мерења)

2

2

2

Критериуми за прекин на поединечно мерење на микропротекување поради
намерно отстранување за време на мерењето

Време со затворен блокатор за време на поединечно мерење на
микропротекување
Критериуми за откривање за вистинско микропротекување за време на
поединечно мерење

2

1

Претходно поставен ден во седмицата: Сумирање на вредностите за
поединечните денови во седмицата, во коишто треба да се направи
тест-циклус за микропротекувања (недела=1, сабота =2, петок=4,
четврток=8, среда=16, вторник=32, понеделник=64)

Часови меѓу два последователни тест-циклуси за микропротекување

1

1

1

0-32000

0-32000

0-32000

0-2

1-60

1-99

0-32000

0-32000

0-32000

1-168

0-127

0-59

0-23

0-3

L

400

1000

3600

литри
од час
kPa

1

10

3

100

5

100

24

127

0

3

2

/

минути

/

kPa

kPa

секунди

час

/

м.

час

/

Големина Дозволена
Фабрички
Единица
(бајт)
вредност
поставувања

Претходно поставено време (минути) за тест-циклусот за микропротекувања

Претходно поставено време (час) за тест-циклусот за микропротекувања

Општа состојба на уредот (0 = вентилот е (постојано) затворен / 1 =
корисникот е „отсутен“, односно не е дома или е на одмор / 2 = корисникот е
„присутен“, односно дома е / 3 = вентилот е (постојано) отворен)

1

Режим на работа

Опис

Идентифи
Име
кација

8.3
Параметри за конфигурирање Z‑Wave®

RE.GUARD контролерот на вода ги користи следните параметри за конфигурација:
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Идентифи
Име
кација
Максимален
18
целокупен волумен во
режим на работа 2
Максимално
19
единечно време во
режим на работа 2
Максимално
20
целокупно време во
режим на работа 2
Максимален проток
21
во режим на работа 1
Максимален пад на
22
притисокот во режим
на работа 1
Максимален
23
единечен волумен во
режим на работа 1
Максимален
24
целокупен волумен во
режим на работа 1
Максимално
25
единечно време во
режим на работа 1
Максимално
26
целокупно време во
режим на работа 1
Макропротекување
27
- деактивација на
време
Реакција на
28
макропротекување
Реакција за влажен
30
под
2

2

2

2

2

Граничната вредност за максимален волумен за единечно истекување во
режим на работа „Отсутност“

Граничната вредност за максимален волумен за постојано истекување во
режим на работа „Отсутност“

Граничната вредност за максимално време за единечно истекување во режим
на работа „Отсутност“

Граничната вредност за максимално време за постојано истекување во режим
на работа „Отсутност“

Привремено деактивирање за да се открие макропротекување поради
специјален случај на истекување вода, пр. полнење базен

1-168

0-1440

0-1440

0-32000

0-32000

0-32000

0-2

2

Гранична вредност за максимален пад на притисокот во режим на работа
„Отсутност“

0-32000

1

2

Гранична вредност за максимален проток во режим на работа „Отсутност“

0-1440

0-2

2

Граничната вредност за максимално време за постојано истекување во режим
на работа „Присутност“

0-1440

0-32000

1

2

Граничната вредност за максимално време за единечно истекување во режим
на работа „Присутност“

Дејствија при откриено макропротекување
(0=игнорирај, 1=порака, 2=порака и блокада)
Дејствија при откриен влажен под
(0=игнорирај, 1=порака, 2=порака и блокада)

2

/

/

час

минути

минути

L

L

1

2

2

30

30

20

20

1000

3680

литри
од час
kPa

30

30

400

минути

минути

L

Големина Дозволена
Фабрички
Единица
(бајт)
вредност
поставувања

Граничната вредност за максимален волумен за постојано истекување во
режим на работа „Присутност“

Опис
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56

54

2
1
4
4
2
2

Номинален капацитет на батериите за итни ситуации

Времето се поставува со команда за поставување време на Gateway уредот
(1 = времето е правилно поставено, 0 = времето не е правилно поставено)

Следење на времето на работа од почеток

Измерено време на работа од последниот прекин на струјата

Автоматска промена од „Присутност“ во „Отсутност“ по одредено време без
истекување вода (0 = деактивирано, 1-168 часа без истекување)

Вредност на горниот праг за температура на водата за предупредување
поради можно намалување на чистотата (стагнација)

0-1

0-255

0-32000

/

/

kPa

kPa

-1000+1000 1/10 °C

2

1

час
-1000+1000 1/10 °C

0-168

0-2147483647 секунди

0-32000

2

/

mAh

mV

0-2147483647 секунди

0-1

0-32000

0-32000

2

2

2

0

0

100

1000

20

250

0

0

0

0

3000

6000

Големина Дозволена
Фабрички
Единица
(бајт)
вредност
поставувања

Номинален напон на батериите за итни ситуации

Опис

Вредноста на долниот праг за температура на вода за предупредување од
можна опасност за замрзнување
Вредноста на горниот праг за притисок на водата за предупредување за
вредности над тие за дозволени работни услови
Вредноста на долниот праг за притисок на водата за предупредување за
вредности под тие за безбеден режим на работа
Код за грешка (само за отчитување) за идентификација на причините за
Код за грешка
предупредувањето или грешката
Автоматско приспособување на граничните вредности врз основа на
Автоматски режим на историските податоци
изучување
(се поставуваат идентификациите #15-26 за дознаените вредности, но само
ако последните 40 дена сè било во ред и не се случило протекување)

Идентифи
Име
кација
Номинален напон
31
- батерии за итни
ситуации
Номинален капацитет
32
- батерии за итни
ситуации
Правилно
37
поставување време
Целокупно време на
38
работа
Време на работа од
39
последниот прекин на
струјата
Автоматизиран
49
режим за отсутност
Температура на
50
водата кај горниот
праг
Температура на
51
водата под прагот
Притисок на водата
52
кај горниот праг
Притисокот на водата
53
под прагот

8.4

Класи на команди (Command Classes)

Следните Z‑Wave®-класи на команди се употребуваат за RE.GUARD контролерот на вода:
5E - COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2
6C - COMMAND_CLASS_SUPERVISION_V1
55 - COMMAND_CLASS_TRANSPORT_SERVICE_V2
98 - COMMAND_CLASS_SECURITY_V1
9F - COMMAND_CLASS_SECURITY_2_V1
25 - COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V1 [S0]* [S2]*
85 - COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 [S0]* [S2]*
59 - COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2 [S0]* [S2]*
86 - COMMAND_CLASS_VERSION_V2 [S0]* [S2]*
72 - COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 [S0]* [S2]*
80 - COMMAND_CLASS_BATTERY_V1 [S0]* [S2]*
81 - COMMAND_CLASS_CLOCK_V1 [S0]* [S2]*
31 - COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V9 [S0]* [S2]*
5A - COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1 [S0]* [S2]*
70 - COMMAND_CLASS_CONFIGURATION_V1 [S0]* [S2]*
32 - COMMAND_CLASS_METER_V4 [S0]* [S2]*
71 - COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V8 [S0]* [S2]*
73 - COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1 [S0]* [S2]*
7A - COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V4 [S0]* [S2]*
*[S0] класа на сигурносна команда
*[S2] класа на сигурносна S2 команда
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ПРИЛОГ
Табела со гранични вредности
Во следната табела се дадени гранични вредности за ориентација, односно примери за
режимот „Присутност“ зависно од опремата и бројот на луѓе.
Режимот „Отсутност“ зависи од она што е можно за време на тој период (пр. полевање
цвеќиња од страна на соседите додека сте на одмор).
Ситуација на монтажа
Максимално
време на
истекување
30 минути

Параметар
Максимална
количина на
истекување
400 литри

Максимален
проток

(0) Фабричко поставување
1,0 литар во
„Присутност“
секунда
(1) Едносемејна куќа / живеалиште со: 45 минути
500 литри
0,6 литри во
- Мал број на луѓе (2-3 лица)
секунда
- Тоалетно казанче за вода (без уред
за плакнење под притисок)
- Нормално туширање (18 литри во
минута) и нормална када (150
литри)
- Рачно наводнување на градината
Како (1), но
45 минути
500 литри
0,8 литри во
- Голем број на луѓе (4-5 лица)
секунда
Како (1), но
45 минути
500 литри
1,0 литар во
- Со уред за плакнење под притисок
секунда
Како (1), но
45 минути
500 литри
0,8 литри во
- Со комфорно туширање (30 литри
секунда
во минута) и/или комфорна када
(Whirlpool)
Како (1), но
45 минути
500 литри
0,5 литри во
- Со туш што штеди вода (9 литри во
секунда
минута) и без када
Како (1), но
30 минути
300 литри
0,6 литри во
- Без рачно наводнување на
секунда
градината
Можете да направите дополнително приспособување, односно намалување на граничните
вредности врз основа на податоците за потрошувачката достапни во апликацијата.
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ЗАБЕЛЕШКИ

Со BIM@РЕХАУ навремено и брзо ќе добиете BIM‑содржина за производи и
решенија од РЕХАУ. Така стекнувате предност, како за Вас, така и за Вашиот
објект.
Заедно посилни
BIM означува интеракција на сите учесници во проектот,
со и на централен модел за податоци.
За посигурно
Овој пристап помага во отстранување на потенцијалот за
конфликти и во избегнувањето проблеми пред тие да
предизвикаат одложувања. Ризиците од планирањето
исчезнуваат, додека квалитетот на проектот и
прецизноста на роковите и трошоците се зголемуваат.
Брзо и едноставно
РЕХАУ ја нуди BIM-содржината за производите
и системите со цел создавање модел на објект.
Можете да пронајдете разни решенија
на темата BIM на www.rehau.de/bim.
Имате прашања?
Се радуваме на Вашите пораки кои можете да ги испраќате на bim@rehau.com

Документот е заштитен со авторски права. Правата,
особено оние за превод, повторно печатење, повторна
употреба на илустрации, радио-емитувања, репродукција
со фотомеханички или слични средства и складирање во
системите за обработка на податоци, се задржани.

Нашите усни и писмени совети за примената на производите
се засноваат на долгогодишното искуство,нашите најдобри
сознанија како и стандардизирани претпоставки. Примената
на производите на РЕХАУ детално е опишана во техничките
информации за производите. Соодветната важечка верзија
е достапна на www.rehau.com/TI. Употребата, примената и
обработката на производите се вршат надвор од нашите
можности за контрола и затоа одговорноста е исклучиво
кај соодветниот корисник/преработувач. Меѓутоа, ако сепак
постои основа за наша одговорност, тогаш таа се раководи
исклучиво според нашите услови за испорака и плаќање,
кои се достапни на www.rehau.com/conditions, освен ако не
е поинаку договорено во писмена форма со компанијата
РЕХАУ. Ова исто така важи за евентуални гаранции, при што
гаранцијата се однесува на константен квалитет на нашите
производи соодветно на нашата спецификација. Правото на
технички измени е задржано.
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