
Vuotovahti Toimisto
  ASENNUSOHJE

1 Asenna vesiyksikkö vesijohtoon. Venttiili voidaan asen-
taa kaikkiin asentoihin mutta suositeltavin toiminta-asen-

to on vaakatasossa moottori ylöspäin. Virtaussuunta on merkit-
ty venttiilin runkoon.

2 Kytke vesiyksikön moottorin liitin keskusyksikön kaape-
lissa olevaan liittimeen. TOIMISTO-mallissa jossa nor-

maalisti vain yksi venttiili, kaapelin toinen liitin jää kytkemättä. 
Kytke virtapistoke verkkovirtaan ja pistotulppa keskusyksik-
köön. Kokeile vesiyksikön venttiilin toiminta keskusyksikön ON/
OFF-painikkeilla. Varmista putkiliitosten pitävyys. Kiinnitä kes-
kusyksikkö niin, että se on helposti käytettävissä ja varmista, 
että yhdyskaapeli kulkee esteettömästi vesiyksikköön.

4 Ajastimen ajan muuttaminen tapahtuu keskusyksikön si-
sällä olevista DIP-kytkimistä 1 ja 2. Kytkimien 3 ja 4 

asennolla ei ole väliä.

3 Sijoita Vesianturiyksikön anturit niin, että mahdollinen 
vuotovesi osuu niihin. Voit testata anturiyksikön toimin-

nan kastelemalla yhtä anturia ja laukaisemalla hälytyksen. Antu-
riyksikön hälyttäessä tarkista, että vesiyksikkö sulkeutuu ja hä-
lytys kuuluu ja näkyy myös keskusyksikössä. Kuittaa hälytykset 
ja kuivaa anturi ennen kuin kytket sen takaisin päälle.

Jos järjestelmään halutaan toinen Vesianturiyksikkö esim. kuu-
malle vedelle, asennetaan ja testataan se kuten edellä. Tarkem-
mat käyttöohjeet ja vianetsintä löytävät pakkauksen mukana 
tulevasta asennusoppaasta. Asennusoppaan sivulla 48 on 
asennuspöytäkirja joka asentajan tulee täyttää.

TOIMISTO-malli on ohjelmoitu niin, että ON-painike avaa 
vedentulon ja se sulkeutuu automaattisesti 12 tunnin ku-
luttua. Jos vettä halutaan tämänkin jälkeen uusi ON-pai-
nallus avaa veden taas 12 tunnin ajaksi. Viivästetty OFF 
-painike ei ole käytössä ja tarpeellinen TOIMISTO-mallissa.

Vesi päällä 12 tuntia 
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Vesi päällä 1 tunti.
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Vesi päällä 6 tuntia.
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Ei ajastinta. Vesi päälle ja pois 
ON/OFF-painikkeista

Keskusyksikkö Basic
Vesiyksikkö

Vesianturit

HELA Vuotovahdin saa asentaa vain valtuutettu 
LVI-alan asiantuntija, jolla on asennukseen 
tarvittava ammattitaito.

Lisätietoja asennusoppaasta tai www.hela.fi


