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TECEguard Plug-in 

Generell information

TECEguard Plug-in
Avser TECEguard Plug-in med RSK nr: 5216600, 
5216601, 5216602 samt 5216603.

Specifikationer
• El: 230V, 1-2 vattensensorer
• VVS: G15 alt. G20, 1-2 st motordrivna kulventiler med 

manuell överstyrning
• Driftstryck: 0-10 bar
• Driftstemperatur: 0-60 °C

Säkerhet
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ 
instruktionerna för placering och användning. Inkoppling 
av produkten får endast utföras av VVS-installatör. Garantin 
omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga 
anslutningar eller felaktig användning av apparaten.

Återvinning
Uttjänta produkter ska lämnas på uppsamlingsplats för 
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att 
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till 
att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
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Användarmanual

Allmänt
Produkten ska installeras av person som har den fackmäs-
siga kunskap som krävs för att utföra installationen på ett 
korrekt sätt. 

TECEguard Plug-in används för att stoppa vattenskadorna 
vid en utrustning eller begränsat område, t ex. diskbänk/
diskmaskin. TECEguard Plug-in kan monteras med en eller 
två motordrivna kulventiler samt en eller två vatten-
sensorer.

Om kulventilen står i öppet läge i mer än tre dagar motion-
eras kulventilen automatiskt, dock stängs vattnet inte av 
helt.

Handhavande
• Tryck ON på TECEguard Plug-in för att slå på vattnet, 

tryck OFF för att stänga av vattnet.
• Vid indikering av vatten larmar systemet och vattnet 

stängs av. Se avsnitt “Larm”.
• Eluttaget 230V kan användas till att ansluta den över-

vakade utrustningen, t ex. diskmaskin. OBS! OFF-knap-
pen på TECEguard Plug-in stänger endast av vattnet, 
ej elen.

Larm
Om vattensensorn har indikerat vatten larmar enheten 
med pulserande signal - vattnet och eluttaget slås av 
automatiskt och lysdioden blinkar rött. Tryck på OFF för att 
tysta systemet och åtgärda läckaget. 

När du har åtgärdat, tryck ON och vattnet slås på igen. Om 
någon av vattensensorerna fortfarande är blöta kommer 
systemet att stängas av igen.



TECEguard Plug-in 

Montering

Elektronikenheten
Elektronikenheten monteras i 230V uttag. Uttaget kan 
fortfarande användas för t ex. diskmaskin.

Motordriven kulventil
Kabeln från den motordrivna kulventilen kopplas in i 
elektronikenheten. En eller två kulventiler kan installeras. 
Ventilen kan monteras i alla lägen; horisontellt, vertikalt, 
upp och ned samt oberoende av flödesriktning. Enheten 
har invändig R-gänga. Anslut mot rör med t ex. klämrings- 
koppling enligt kopplings- och rörtillverkarens monterings- 
anvisningar. Efter färdigställd installation ska täthetskontroll 
utföras.

Inkoppling av ventilen görs på höger sida av enheten (2 st ventiler kan anslutas)
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Vattensensor
De medföljande sensorerna placeras på den plats som ska 
skyddas och ansluts till elektronikenheten.
Kopplas in med medföljande kontakt. 

Vattensensorn kopplas in på vänster sida av enheten (2 st sensorer kan anslutas)
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