ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ RE.GUARD
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

2.4.3

Άλλα πρόσθετα εξαρτήματα

Το πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας Z-Wave®
μεταδίδει σε συχνότητα 868,42 MHz και εντός
των κτιρίων έχει εμβέλεια έως και 30 m. Ως
Ωστόσο, η εμβέλεια περιορίζεται σημαντικά
από συμπαγή δομικά στοιχεία, ιδίως από πλάκες
ορόφων με πάρα πολύ οπλισμό χάλυβα και
συμπαγείς τοίχους.
Σε περίπτωση που το σήμα μεταξύ της συσκευής
πύλης RE.HUB και του συστήματος ελέγχου
ύδρευσης RE.GUARD δεν είναι αρκετά δυνατό,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν repeater οποιοδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο
ZWave®-, για παράδειγμα η ασύρματη πρίζα
«QUBINO Smart Plug 16A». Ωστόσο, σε αυτήν την
περίπτωση λάβετε υπόψη τις πρόσθετες υποδείξεις της ενότητας «3 Εγκατάσταση», σελίδα13.
2.5

Εικ. 2-5

Ασύρματη πρίζα QUBINO Smart Plug 16A

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD

Διαστάσεις

h1

h2

b

t

l
Πλάτος περιβλήματος (χωρίς σπειροτομημένους
συνδέσμους)
Συνολικό μήκος (με σπειροτομημένους συνδέσμους)
Απόσταση κάτω άκρου - άξονα σπειρώματος
Απόσταση πάνω άκρου - άξονα σπειρώματος
Συνολικό ύψος
Βάθος

b

141 mm

l
h1
h2
h1 + h2
t

190 mm
76 mm
113 mm
189 mm
77 mm
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Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διάσταση και συνδέσεις
ονομαστική διάσταση
σπείρωμα σύνδεσης (για βιδωτή σύνδεση)
Κλειδί σπειροτομημένων συνδέσμων
Υλικά κατασκευής
Κεντρικό σώμα

DN 20
G 1“ AG σύμφωνα με το ISO 228 (επίπεδης
στεγανοποίησης)
SW27

ερυθρός ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο σύμφωνα με το DIN
SPEC 2701
Περίβλημα
συμπολυμερές ακρυλικού ακρυλονιτριλίου ακρυλικού
στυρενίου (ASA)
Πίνακας χειρισμού
πλεξιγκλάς (PMMA – πολυμεθακρυλικό μεθύλιο)
Ικανότητα παροχής / πτώση πίεσης (με ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα και αισθητήρες)
ονομαστική παροχή
2,5 m³/ώρα
πτώση πίεσης με ονομαστική παροχή
10,5 kPa (105 mbar)
μέγιστη παροχή
5,0 m³/ώρα
πτώση πίεσης με μέγιστη παροχή
36,0 kPa (360 mbar)
Συντελεστής ροής
KVS 8,3 m³/ώρα
Στάθμη ονομαστικής πίεσης
PN 16
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
1,0 MPa (10 bar)
Θερμοκρασίες λειτουργίας
Θερμοκρασία πόσιμου νερού κατά τη λειτουργία 5 °C – 25 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
5 °C – 40 °C
προσωρινά κατ’ εξαίρεση
0 °C – 50 °C (χωρίς παγετό)
Χαρακτηριστικά θορύβου συμπεριλ. βαλβίδας και
κλάση βαλβίδων I σύμφωνα με το DIN EN 13828
αισθητήρων
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
ηλεκτρική σύνδεση
110 – 230 V / 50 – 60 Hz
τάση τροφοδοτικού
12 V=
απορροφούμενη ισχύς (κατά την ενεργοποίηση) 10 W
Βαθμός προστασίας
IP 44
Κλάση προστασίας
σύστημα ελέγχου ύδρευσης III
τροφοδοτικό II
μήκος καλωδίου σύνδεσης
περίπου 1,2 m
1)
4 x AA
μπαταρίες εφεδρικού συστήματος ενέργειας
Βάρος (χωρίς τροφοδοτικό)
1545 g
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας /
Z-Wave®plus / 868,42 MHz
ραδιοσυχνότητα
Έγκριση
σύμφωνα με το DIN 3553 (έκδοση 03-2019) 2)
1) δεν περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό
2) διενεργήθηκαν έλεγχοι που στέφθηκαν με επιτυχία, υποβλήθηκε αίτημα έγκρισης
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3.4

Εγκατάσταση στην πλευρά νερού

3.4.1

Γενικές προϋποθέσεις

Η εγκατάσταση του συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD
αποτελεί μια σημαντική μετατροπή της
εγκατάστασης πόσιμου νερού. Τέτοιου είδους
μετατροπές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την πλειονότητα των εθνικών
κανονισμών μόνο από εταιρείες εγκατάστασης
που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο
εγκαταστατών μιας εταιρείας ύδρευσης. Πριν
από την εγκατάσταση, ενημερωθείτε για τους
εν λόγω εθνικούς κανονισμούς.

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις της
ενότητας «1 Πληροφορίες και
υποδείξεις», σελίδα 6.

3.4.2

Προϋποθέσεις εγκατάστασης

Η εγκατάσταση δεν επιτρέπεται σε:
- συστήματα ύδρευσης ζεστού νερού
- συστήματα ανακυκλοφορίας
- συστήματα ύδρευσης μη πόσιμου νερού
Πριν από την εγκατάσταση του συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD πρέπει να ελεγχθεί
η επαρκής διαστασιολόγηση της εγκατάστασης
πόσιμου νερού. Το σύστημα ελέγχου ύδρευσης
RE.GUARD εγκαθίσταται κατά προτίμηση αμέσως
μετά τη σύνδεση του μετρητή νερού οικιακής
χρήσης στην εγκατάσταση πόσιμου νερού, δηλ.
αμέσως μετά τη συσκευή διακοπής παροχής με
αποτροπέα ανάστροφης ροής, ακριβώς πίσω από
το υδρόμετρο.

Πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής
προϋποθέσεις:
- Η πίεση του δικτύου δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα 1,0 MPa (10 bar). Στην
περίπτωση υψηλότερης πίεσης δικτύου,
το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD
επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο μετά από
μειωτή πίεσης, ο οποίος είναι ρυθμισμένος
σε τιμή 1,0 MPa (10 bar) το ανώτατο.
- Αν πρόκειται να εγκατασταθούν στο ακίνητο
καταναλωτές πόσιμου νερού, η παροχή
των οποίων δεν πρέπει να διακόπτεται σε
καμία περίπτωση από το σύστημα ελέγχου
ύδρευσης RE.GUARD, τότε ο αγωγός
παροχής τους πρέπει να διακλαδίζεται πιο
πριν. Αυτοί μπορεί να είναι:
- Οποιοσδήποτε τύπος συστήματος νερού
πυρόσβεσης όπως για παράδειγμα, υδροστόμιο τοίχου για αυτοβοήθεια, ασφάλεια
επανάφλεξης σε λέβητες στερεών
καυσίμων, σύστημα καταιονισμού
- Οποιοσδήποτε τύπος συστήματος ψύξης
έκτακτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα,
θερμική βαλβίδα εκτόνωσης
- Οποιοσδήποτε τύπος συστήματος
επαναπλήρωσης για σχετικά συστήματα, η μη λειτουργία των οποίων
προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά από
νερό που εκρέει, μεταξύ άλλων για
παράδειγμα, το σύστημα ψύξης μιας
αίθουσας διακομιστή ή το σύστημα
θέρμανσης ενός θερμοκηπίου
Σε γενικές γραμμές, για την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD αμέσως
μετά τον μετρητή νερού ή άλλου ίσιου εξαρτήματος δεν απαιτείται σωλήνωση εξομάλυνσης ροής
στην είσοδο. Για την εγκατάσταση αμέσως μετά
από αλλαγή κατεύθυνσης (π.χ κεκαμμένος σωλήνας/γωνία 90°) συνιστάται ωστόσο ένα τμήμα
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εξομάλυνσης ροής μήκους 5 x DN περίπου για
λόγους βελτίωσης του αποτελέσματος μέτρησης
της παροχής και της πίεσης.
Στη φάση της κατασκευής, είναι δυνατή η αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου ύδρευσης
RE.GUARD από ένα τμήμα σύνδεσης υδρόμετρου
με μήκος 190 mm και σπειροτομημένα άκρα G1“
AG. Το εν λόγω τμήμα σύνδεσης δεν περιλαμβάνεται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό και η
προμήθειά του πρέπει να πραγματοποιείται επί
τόπου.
Για τον χειρισμό και τη συντήρηση του συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD συνιστάται να
υπάρχει πάνω από την οθόνη διαθέσιμος κενός
χώρος 20 cm τουλάχιστον, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η αφαίρεση του επάνω μέρους χωρίς
κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς.
Κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης,
λάβετε επίσης υπόψη την παράγραφο «3.3.2
Z-Wave® - Βασικά στοιχεία 14», σελίδα και
την παράγραφο «3.6.1 Σύνδεση με το ηλεκτρικό
δίκτυο», σελίδα25.
Λάβετε υπόψη και τις υποδείξεις της παραγράφου «2.2 Πεδίο εφαρμογής», σελίδα 9.

Για τον ασφαλή εντοπισμό
συμβάντων διαρροών, ειδικότερα
για την ανίχνευση μικροδιαρροών, είναι
απαραίτητο να λειτουργούν σωστά όλοι οι
εγκατεστημένοι αποτροπείς ανάστροφης
ροής (μετά τον μετρητή νερού οικιακής
χρήσης, μετά τη διακλάδωση προς την
επεξεργασία νερού, στα εξαρτήματα
υδροληψίας). Διασφαλίστε την απρόσκοπτη λειτουργία τους μέσω τακτικής
συντήρησης.

3.4.3

Επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης

Πιθανότητα εσφαλμένης λειτουργίας λόγω εσφαλμένης θέσης
εγκατάστασης
Η εγκατάσταση με την οθόνη προς τα
κάτω δεν επιτρέπεται.

Πρέπει να ελεγχθεί ότι η συσκευή
έχει τοποθετηθεί σωστά κατά την
κατεύθυνση ροής (βέλη κατεύθυνσης ροής
στη συσκευή, ανατρέξτε στην παράγραφο
«3.4.4 Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου
ύδρευσης RE.GUARD», σελίδα 18) και,
αν χρειάζεται, το πάνω τμήμα του
περιβλήματος μαζί με την οθόνη ανάλογα
με την κατεύθυνση χειρισμού πρέπει να
περιστραφεί κατά 180° (ανατρέξτε στην
παράγραφο «3.5 Περιστροφή πάνω τμήματος περιβλήματος», σελίδα 23).

Οριζόντια θέση εγκατάστασης
Η συνήθης θέση εγκατάστασης του συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD είναι η οριζόντια,
με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω.

X

Εικ. 3-5

Οριζόντια θέση εγκατάστασης

x Απόσταση από τον τοίχο ≥ 60 mm
16

Η πιθανή απόσταση από τον τοίχο x είναι
ελαχιστοποιημένη και η δυνατότητα χειρισμού
της οθόνης, καθώς και η αφαίρεση του πάνω
τμήματος του περιβλήματος, π.χ. για την
αντικατάσταση των μπαταριών, είναι η καλύτερη
δυνατή.
Αν χρησιμοποιηθεί βάση υδρόμετρου, μπορεί να
χρειαστεί μεγαλύτερη απόσταση από τον τοίχο.

Κατακόρυφη θέση εγκατάστασης
Το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD
μπορεί να τοποθετηθεί και σε κατακόρυφα
τμήματα αγωγών.

Οριζόντια θέση εγκατάστασης περιστραμμένη έως 90°
Το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD μπορεί να περιστραφεί, αν θέλετε, στην οριζόντια
θέση εγκατάστασης μέχρι 90° προς τα εμπρός.

Εικ. 3-7

≤90°
≤90°

Κατακόρυφη θέση εγκατάστασης

x Απόσταση από τον τοίχο στις 90° ≥ 85 mm

X

Εικ. 3-6

Οριζόντια θέση εγκατάστασης περιστραμμένη έως
90°

Ο προσανατολισμός της συσκευής, μαζί με τον
πίνακα χειρισμού, εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και την επιθυμητή κατεύθυνση χειρισμού,
και μπορεί να πραγματοποιηθεί με περιστροφή
κατά 90° προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

x Απόσταση από τον τοίχο στις 90° ≥ 85 mm
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι η απαιτούμενη απόσταση από τον τοίχο X
μεγαλώνει σταδιακά, όσο περισσότερο περιστρέφεται η συσκευή προς τα εμπρός.

Αν χρησιμοποιηθεί βάση υδρόμετρου, μπορεί να
χρειαστεί μεγαλύτερη απόσταση από τον τοίχο.

Περαιτέρω περιστροφή προς τα
κάτω πάνω από 90° ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργίες της συσκευής.

Αν χρησιμοποιηθεί βάση υδρόμετρου, μπορεί να
χρειαστεί μεγαλύτερη απόσταση από τον τοίχο.
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3.4.4

Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD

Το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD
μπορεί να εγκατασταθεί με δύο τρόπους:
- με βάση υδρόμετρου και βιδωτούς συνδέσμους
υδρόμετρου
- με σφιγκτήρες
Και οι δύο τρόποι εγκατάστασης περιγράφονται
παρακάτω και εξυπηρετούν στην άνευ τάσεων
σύνδεση του συστήματος ελέγχου ύδρευσης
RE.GUARD στο δίκτυο πόσιμου νερού.

Κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας
Ελέγξτε αν, σε παλαιότερα κτίρια, το
μεταλλικό σύστημα ύδρευσης χρησιμοποιείται σαν γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ένας γεφυρωμένος με καλώδιο
μετρητής νερού οικιακής χρήσης αποτελεί
σαφή ένδειξη για κάτι τέτοιο.
Μεριμνήστε για εναλλακτική γείωση, πριν
κόψετε τη σωλήνωση.

Κίνδυνος σύνθλιψης
Η συσκευή διαθέτει ηλεκτρική
βαλβίδα διακοπής παροχής.
Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα ή μέλη
του σώματος στα ανοίγματα των σωλήνων
όταν υπάρχει τάση από το τροφοδοτικό
ή αν είναι τοποθετημένες οι εφεδρικές
μπαταρίες.
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Υλικές ζημίες λόγω εσφαλμένης
κόντρα στήριξης
Μην χρησιμοποιείτε το περίβλημα ή
άλλα τμήματα του συστήματος ελέγχου
ύδρευσης RE.GUARD για κόντρα στήριξη
κατά το σφίξιμο των σπειρωμάτων.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις επιφάνειες εφαρμογής κλειδιού πίσω από τους
σπειροτομημένους συνδέσμους για κόντρα
στήριξη κατά το σφίξιμο των σπειρωμάτων.

3.4.4.1 Εγκατάσταση με βάση υδρόμετρου και βιδωτούς συνδέσμους υδρόμετρου
1

3

Διακόψτε την παροχή στην εγκατάσταση πόσιμου
νερού και εκκενώστε την, αν χρειάζεται.

Στερεώστε τη βάση υδρόμετρου, συμπεριλ. των
βιδωτών συνδέσμων του υδρόμετρου στον τοίχο,
λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση ροής.

2
X

Οι βιδωτοί σύνδεσμοι χρειάζονται στις πλευρές
σύνδεσης με το σύστημα ελέγχου ύδρευσης
RE.GUARD παξιμάδια-ρακόρ G1“ και ανάλογα
επίπεδα στεγανοποιητικά που είναι κατάλληλα
για πόσιμο νερό.
4

Κόψτε τον σωλήνα με κατάλληλα εργαλεία.
Η διάσταση «X» υπολογίζεται από την επιλεγμένη
βάση υδρόμετρου, συμπεριλ. των βιδωτών
συνδέσμων του υδρόμετρου, καθώς και από τους
βιδωτούς συνδέσμους που χρειάζονται επιπλέον
για τη μετάβαση στο υφιστάμενο σύστημα
σωλήνωσης.
Η βάση υδρόμετρου, οι βιδωτοί σύνδεσμοι
υδρόμετρου και οι μούφες δεν περιλαμβάνονται
στον παραδιδόμενο εξοπλισμό, πρέπει δε να
επιλέγονται σύμφωνα με το σύστημα σωλήνωσης
(υλικό, διάσταση) και η προμήθειά τους να
πραγματοποιείται επί τόπου.

Τοποθετήστε το RE.GUARD. Τυχόν απαιτούμενη
περιστροφή της οθόνης περιγράφεται στην
παράγραφο «3.5 Περιστροφή πάνω τμήματος
περιβλήματος», σελίδα 23.

Λάβετε υπόψη τα βέλη κατεύθυνσης ροής στην περιοχή της
επιφάνειας εφαρμογής κλειδιού πίσω από
τους σπειροτομημένους συνδέσμους.
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5

6

Τοποθετήστε τα επίπεδα στεγανοποιητικά και βιδώστε το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD.
Σφίξτε τους βιδωτούς συνδέσμους με κατάλληλο
εργαλείο (γερμανικό κλειδί, γαλλικό κλειδί)
(επιφάνεια εφαρμογής κλειδιού συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD: μέγεθος 27).

Μην χρησιμοποιείτε το περίβλημα
ή άλλα τμήματα του συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD για κόντρα
στήριξη κατά το σφίξιμο των σπειρωμάτων.

Ανοίξτε ξανά τη βαλβίδα διακοπής παροχής.

Στη συνέχεια, ξεπλύνετε την
εγκατάσταση πόσιμου νερού
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και
ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των νέων
σπειρωμάτων. Στην περίπτωση χρήσης
μέσου ανίχνευσης διαρροών, πρέπει να
συμβουλευτείτε προηγουμένως τον
παρασκευαστή του μέσου για να διευκρινιστεί σε ποιον βαθμό μπορεί να επηρεάσει
τα υλικά του συστήματος ελέγχου
ύδρευσης RE.GUARD.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα ανίχνευσης
διαρροών που είναι κατάλληλα για πόσιμο
νερό.
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3.4.4.2 Εγκατάσταση με σφιγκτήρες
1

3

Διακόψτε την παροχή στην εγκατάσταση πόσιμου
νερού και εκκενώστε την, αν χρειάζεται.

Εγκαταστήστε βιδωτούς συνδέσμους με παξιμάδια-ρακόρ G1“ που είναι κατάλληλα για το
εκάστοτε σύστημα σωλήνωσης (υλικό, διάσταση).

2
X

Κόψτε τον σωλήνα με κατάλληλα εργαλεία.
Η διάσταση «X» υπολογίζεται από το μήκος του
συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD των
190 mm καθώς και από τους βιδωτούς συνδέσμους που χρειάζονται για τη μετάβαση στο
υφιστάμενο σύστημα σωλήνωσης.

Πριν από και μετά τη θέση
εγκατάστασης του συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD εγκαταστήστε ένα εξάρτημα επιτοίχιας στερέωσης
(π.χ. σφιγκτήρας σωλήνα), έτσι ώστε το
σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD να
μπορεί να τοποθετηθεί άνευ τάσεων. Αυτό
το εξάρτημα επιτοίχιας στερέωσης δεν θα
πρέπει να απέχει πάνω από 20 cm από τον
σπειροτομημένο σύνδεσμο της συσκευής
(για τις απαραίτητες αποστάσεις από τον
τοίχο ανατρέξτε στην παράγραφο «3.4.3
Επιτρεπτές θέσεις εγκατάστασης»,
σελίδα 16).

Οι βιδωτοί σύνδεσμοι και οι μούφες δεν περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό, πρέπει
δε να επιλέγονται σύμφωνα με το σύστημα
σωλήνωσης (υλικό, διάσταση) και η προμήθειά
τους να πραγματοποιείται επί τόπου.
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Τοποθετήστε το RE.GUARD. Τυχόν απαιτούμενη
περιστροφή της οθόνης περιγράφεται στην
παράγραφο «3.5 Περιστροφή πάνω τμήματος
περιβλήματος», 23σελίδα .

Λάβετε υπόψη τα βέλη κατεύθυνσης ροής στην περιοχή της
επιφάνειας εφαρμογής κλειδιού πίσω από
τους σπειροτομημένους συνδέσμους.

5

Ανοίξτε ξανά τη βαλβίδα διακοπής παροχής.

Στη συνέχεια, ξεπλύνετε την
εγκατάσταση πόσιμου νερού
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και
ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των νέων
σπειρωμάτων. Στην περίπτωση χρήσης
μέσου ανίχνευσης διαρροών, πρέπει να
συμβουλευτείτε προηγουμένως τον
παρασκευαστή του μέσου για να διευκρινιστεί σε ποιον βαθμό μπορεί να επηρεάσει
τα υλικά του συστήματος ελέγχου
ύδρευσης RE.GUARD.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα ανίχνευσης
διαρροών που είναι κατάλληλα για πόσιμο
νερό.

Τοποθετήστε τα επίπεδα στεγανοποιητικά και βιδώστε το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD.
Σφίξτε τους βιδωτούς συνδέσμους με κατάλληλο
εργαλείο (γερμανικό κλειδί, γαλλικό κλειδί)
(επιφάνεια εφαρμογής κλειδιού συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD: μέγεθος 27).
Μην χρησιμοποιείτε το περίβλημα
ή άλλα τμήματα του συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD για κόντρα
στήριξη κατά το σφίξιμο των σπειρωμάτων.
22

3.5

Περιστροφή πάνω τμήματος
περιβλήματος

2

Ανάλογα με την κατεύθυνση ροής, μπορεί να
χρειαστεί να περιστρέψετε το πάνω τμήμα του
περιβλήματος κατά 180°, για να προσανατολιστεί
σωστά η οθόνη και για να εξέρχεται το καλώδιο
σύνδεσης προς τα πίσω από τη συσκευή.

Κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας
Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πάντα
από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν ανοιχτεί.

Πιέστε απαλά προς τα μέσα τα σημεία απασφάλισης πάνω από τις συνδέσεις νερού του
συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD (κατά
5 mm το ανώτατο).
3

Το πάνω τμήμα του περιβλήματος μπορεί να αφαιρεθεί και για να τοποθετηθούν οι μπαταρίες (τροφοδοσία ρεύματος έκτακτης ανάγκης) (ανατρέξτε
στην παράγραφο «6.2 Τοποθέτηση/αντικατάσταση
εφεδρικών μπαταριών», σελίδα 47).
1. Εάν χρειαστεί, αποσυνδέστε τη συσκευή από
το ηλεκτρικό δίκτυο βγάζοντας το φις του
ρεύματος.

Η αποσύνδεση από το ηλεκτρικό
δίκτυο μπορεί να πραγματοποιηθεί
θεωρητικά και με λύσιμο του ενδιάμεσου
φις του τροφοδοτικού και του συστήματος
ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο δεν ενδείκνυται επειδή μπορεί
να προκληθεί ζημιά στις ακίδες ή στο
καλώδιο του φις.

Καθώς πιέζετε τα σημεία απασφάλισης, αφαιρέστε
προσεκτικά το πάνω τμήμα τουπεριβλήματος.
Προσέξτε το πλάτος του διάκενου μεταξύ πάνω και
κάτω τμήματος να μην υπερβεί τα 10 cm περίπου.

Η αφαίρεση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ευθεία όπως δείχνουν τα
βέλη (βλέπε επάνω). Ενδεχόμενη κλίση
μπορεί να προκαλέσει ζημιά τόσο στα μέρη
του περιβλήματος ώστε και στα εσωτερικά
εξαρτήματα. Το πάνω τμήμα δεν πρέπει να
τραβιέται υπερβολικά προς τα πάνω εξαιτίας
των καλωδιακών συνδέσεων μεταξύ του
πάνω και του κάτω μέρους, το μήκος των
οποίων είναι περιορισμένο (περίπου 15 cm).
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6

click

Περιστρέψτε το πάνω τμήμα του περιβλήματος
κατά 180° προσέχοντας το διαθέσιμο μήκος
καλωδίου.

click

Τοποθετήστε συρταρωτά το πάνω τμήμα έως
ότου τα σημεία ασφάλισης κουμπώσουν με έναν
χαρακτηριστικό ήχο στις αντίστοιχες εσοχές.
7

Αν αποσυνδεθούν καλώδια κατά
το άνοιγμα / την περιστροφή του
πάνω τμήματος του περιβλήματος (θήκη
μπαταριών, κινητήρας), συνδέστε τα ξανά
στους ακροδέκτες με το ανάλογο χρώμα.
5

2

2

Συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο
τοποθετώντας το φις ρεύματος.
1

1

Ευθυγραμμίστε το πάνω τμήμα του περιβλήματος
και περάστε το συρταρωτά στο κάτω τμήμα
πιέζοντας τα σημεία απασφάλισης.
Προσέξτε μήπως πιαστούν ή
τραβηχτούν καλώδια κατά τη
συρταρωτή τοποθέτηση. Όπως και κατά την
αφαίρεση του πάνω τμήματος του περιβλήματος, τοποθετήστε συρταρωτά το πάνω
τμήμα υπό ορθή γωνία προς την κατεύθυνση
ροής και τοποθέτησης και χωρίς κλίση.
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3.6

Εγκατάσταση στην πλευρά
ηλεκτρικού δικτύου

3.6.1

Σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

2

Για την ασφαλή σύνδεση του τροφοδοτικού του
συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD στο
ρεύμα, χρειάζεται μια ελεύθερη πρίζα για φις
ευρωπαϊκού τύπου C.

1
Κίνδυνος θανάτου λόγω ηλεκτροπληξίας
Κατά την εγκατάσταση μπορεί να
προκληθεί εκροή νερού, με ενδεχόμενο
αποτέλεσμα την πρόκληση βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.
Η πρίζα και οι ηλεκτρικές συσκευές δεν
επιτρέπεται να βρίσκονται ακριβώς δίπλα
ή κάτω από το σύστημα ελέγχου ύδρευσης
RE.GUARD.

1. Συνδέστε το ενδιάμεσο φις του καλωδίου της
συσκευής.
2. Τοποθετήστε το φις ρεύματος στην πρίζα.
Το συνολικό μήκος του καλωδίου του τροφοδοτικού του RE.GUARD είναι περίπου 1,25 m και
απαγορεύεται να μακρύνετε ή να κοντύνετε το
καλώδιο.
Αποφεύγετε τις μηχανικές τάσεις σε αυτό το
καλώδιο.

Για τη μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος από 110 έως
230 V εσωκλείεται στη συσκευή ανάλογο
τροφοδοτικό. Για τη σύνδεση του
συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο αυτό
το τροφοδοτικό.
Σε περίπτωση βλάβης του τροφοδοτικού,
διατίθεται για τον λόγο αυτό ένα ανταλλακτικό για ξεχωριστή αγορά.
Το ίδιο το σύστημα ελέγχου ύδρευσης
RE.GUARD λειτουργεί με συνεχές ρεύμα
με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας 12 V.

Η REHAU συνιστά να ασφαλίζετε
το σύστημα ελέγχου ύδρευσης
RE.GUARD σε κύκλωμα με προστασία
υπέρτασης, στο οποίο είναι για παράδειγμα συνδεδεμένος και ένας καταναλωτής
ρεύματος που χρειάζεται συχνά (π.χ.
φώτα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση που καεί η ασφάλεια αυτού του
κυκλώματος, μπορεί να εντοπιστεί πιο
γρήγορα η διακοπή ρεύματος δικτύου για
το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD.
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3.6.2

Τροφοδοσία ρεύματος έκτακτης
ανάγκης

Το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD
διαθέτει μια ενσωματωμένη θήκη μπαταριών για
τέσσερις εφεδρικές μπαταρίες τύπου AA ή R6 (οι
μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό).
Σε γενικές γραμμές, το σύστημα ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD λειτουργεί και χωρίς εφεδρικές
μπαταρίες, εφόσον δεν διακοπεί η τάση του
ηλεκτρικού δικτύου.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια στον εντοπισμό
διαρροών, συνιστάται η τοποθέτηση εφεδρικών
μπαταριών REHAU. Οι μπαταρίες εξασφαλίζουν
τις παρακάτω βασικές λειτουργίες, σε περίπτωση
διακοπής της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου:
- Εντοπισμός εκτεταμένης διαρροής (θραύση
σωλήνα) για 24 ώρες
- Αποστολή αντίστοιχων προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του ασύρματου δικτύου Z-Wave®
- Προαιρετικά, το προληπτικό κλείσιμο του
συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD για
μία φορά.
Η τοποθέτηση των εφεδρικών μπαταριών
περιγράφεται στην παράγραφο «6.2 Τοποθέτηση/αντικατάσταση εφεδρικών μπαταριών»,
σελίδα 47.
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3.7

Έναρξη λειτουργίας

Μετά την τοποθέτηση του συστήματος ελέγχου
ύδρευσης RE.GUARD και τη σύνδεση του φις
ρεύματος, η συσκευή διενεργεί έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και είναι έτοιμη για λειτουργία
ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα. Από αυτό το
χρονικό σημείο παρέχεται ήδη μια λειτουργία
προστασίας από διαρροές για θραύσεις σωλήνων
και στάγδην διαρροές, ωστόσο μόνο στο πλαίσιο
των προρρυθμισμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Η REHAU συνιστά την άμεση
εκτέλεση των βημάτων που
περιγράφονται στην ενότητα «5 Χειρισμός», σελίδα 30, ειδικότερα για τον
χειρισμό μέσω της εφαρμογής
smartphone, και την άμεση πραγματοποίηση ρυθμίσεων ανάλογα με το ακίνητο.
Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να
διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του ακινήτου από ζημιές που οφείλονται στο νερό.

Στον ιστότοπο www.rehau.com/ti ή από τον κωδικό QR στη σελίδα 2 του παρόντος εγχειριδίου
καθορίζεται ένα πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
υπόδειγμα για την ενημέρωση και την παράδοση
του συστήματος ελέγχου ύδρευσης RE.GUARD
από τον εγκαταστάτη στον χρήστη.

Με το BIM@REHAU λαμβάνετε άνετα και γρήγορα περισσότερα από το περιεχόμενο BIM
των προϊόντων και λύσεων REHAU. Παρουσιάζει πλεονεκτήματα για εσάς και τα
κατασκευαστικά σας έργα.
Η ισχύς εν τη ενώσει
Το φάσμα λύσεων BIM διασφαλίζει την αλληλεπίδραση όλων
των συμμετεχόντων ενός έργου σε ένα κεντρικό μοντέλο
δεδομένων.
Απόλυτη σιγουριά
Με αυτήν την προσέγγιση είναι δυνατόν να αποφευχθούν
πιθανές διενέξεις και προβλήματα, πριν οδηγήσουν σε
καθυστερήσεις και αλλαγές προγραμματισμού στο εργοτάξιο.
Οι κίνδυνοι όσον αφορά στον σχεδιασμό μειώνονται,
η ποιότητα του έργου και οι δυνατότητες τήρησης των
προθεσμιών και των εξόδων αυξάνονται.
Γρήγορα και απλά
Η REHAU σας προσφέρει το περιεχόμενο BIM των
προϊόντων και συστημάτων που είναι απαραίτητο για τη
δημιουργία του κτιριακού μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε τις
πολυσχιδείς λύσεις σχετικά με το θέμα BIM στον ιστότοπο www.rehau.de/bim.
Έχετε ερωτήσεις;
Είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε σε κάθε μήνυμα που θα στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση bim@rehau.com

Η τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη των αιτιολογημένων εκ
τούτου δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων της μετάφρασης,
της ανατύπωσης, της παραλαβής εικόνων, των ραδιοεκπομπών, της
αναπαραγωγής με φωτομηχανικούς ή άλλους παρόμοιους τρόπους
και της αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών - τόσο προφορικά
όσο και εγγράφως - που αφορούν στις εφαρμογές βασίζεται
σε μακροχρόνιες εμπειρίες, καθώς και προτυποποιημένες
παραδοχές και γίνεται με πλήρη επίγνωση. Ο σκοπός χρήσης
των προϊόντων REHAU περιγράφεται λεπτομερώς στις τεχνικές
πληροφορίες προϊόντων. Μπορείτε να δείτε την εκάστοτε ισχύουσα
έκδοση online στη σελίδα www.rehau.com/TI. Η εφαρμογή, η
χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων γίνονται εκτός των
δυνατοτήτων ελέγχου μας και, συνεπώς, βρίσκονται αποκλειστικά
στο πεδίο ευθύνης του εκάστοτε χειριστή/χρήστη/επεξεργαστή.
Σε περίπτωση, πάντως, που τεθεί θέμα ευθύνης, αυτή βασίζεται
αποκλειστικά στους δικούς μας όρους παράδοσης και πληρωμής,
τους οποίους μπορείτε να δείτε στη σελίδα www.rehau.com/
conditions , εκτός και αν θπάρχει κάποια άλλη έγγραφη συμφωνία
με τη REHAU. Αυτό ισχύει και για πιθανές αξιώσεις εγγυήσεως, όπου
η εγγύηση αφορά τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας σύμφωνα
με τις προδιαγραφές μας. Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.
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