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1.1  Om denna bruksanvisning1.1  Om denna bruksanvisning

Bruksanvisningen hjälper dig att installera och underhålla din SYR SafeTech Vattenfelsbrytare på ett 

säkert och effektivt sätt. Den är en del av leveransomfattning och ska alltid finnas tillgänglig.

På grund av teknisk utveckling kan illustrationer och beskrivningar i denna bruksanvisning skilja sig  

något från den SafeTech Vattenfelsbrytare som har levererats.

Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av underlåtenhet att följa instruktionerna i denna  

bruksanvisning.

1.2  Symboler1.2  Symboler

Alla säkerhetsinstruktioner i denna bruksanvisning markeras med varningssymboler.   
Signalordet i början av säkerhetsinstruktionerna anger risknivån.

Fara!
Kombinationen av symbol och signalordet indikerar direkt fara och en situation 
som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

Varning!
Kombinationen av symbol och signalordet indikerar en potentiellt farlig situation 
som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

Försiktighet!
Kombinationen av symbol och signalordet indikerar en potentiellt farlig situation 
som, om den inte undviks, kan resultera i lindrig skada.

Observera!
Kombinationen av symbol och signalordet representerar viktig information som 
hjälper till att förhindra material- eller miljöskador.

1. Allmänt
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1.3 Copyright / Standarder / Garanti1.3 Copyright / Standarder / Garanti

Upphovsrätten för den här bruksanvisningen och alla dokument som följer med enheten tillhör Hans 

Sasserath & Co. KG. 

Deras användning i samband med användning av enheten är både tillåtet och önskvärt. 

Dessa dokument får varken reproduceras eller göras tillgängliga för tredje part, särskilt konkurrenter, 

utan uttryckligt tillstånd från SYR.

Observera att det finns ett patentskydd för SYR SafeTech Connects vattenfelsbrytare.

Följande Europeiska och nationella standarder har tillämpats under utvecklingen och utformningen av 

SafeTech Connect vattenfelsbrytare.

•  DIN EN 806

• DIN 1988

• DIN 3553 
 

Tillverkaren ger en garanti i enlighet med försäljnings- och leveransvillkoren. 

Garantianspråk förfaller då:

• Skada uppstår till följd av felaktig drift.

• Reparationer eller modifieringar har utförts av ej auktoriserade personer.

• Användning av icke-original SYR tillbehör eller reservdelar.

• Felaktiga delar som inte repareras omedelbart för att begränsa skadans omfattning så snart som 
 möjligt och undvika en negativ inverkan på enhetens säkerhet (reparationsskyldighet).
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2.1  Användning 2.1  Användning 

SYR SafeTech Connect används som ett effektivt läckageskyddssystem för lägenheter och enfamiljshus 
i enighet med DIN 3553. 

Ett 100%-igt skydd mot vattenskador kan ej garanteras. SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare är 
avsedd för kallvattensystem. All användning utöver detta utgör en ej avsedd och korrekt användning.

Med avsedd användning innefattas även efterlevnad av denna bruksanvisning.

2.2 Grundläggande risker2.2 Grundläggande risker

Det finns vissa risker med att arbeta med eldriven utrustning. De lagar och regler som finns när det 
gäller skydd av hälsa och säkerhet, inklusive branschregler och generella regler om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen ska alltid följas.

Försök ej att modifiera SYR SafeTech 
Connect. Tillverkaren ansvarar ej för 
skador som uppstår till följd av  
felaktiga ändringar.

2.3 Faror på grund av 2.3 Faror på grund av 
elektrisk energielektrisk energi

Det finns vissa risker med att arbeta med eldriven utrustning. De lagar och regler som finns när det 
gäller skydd av hälsa och säkerhet, inklusive branschregler och generella regler om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen ska alltid följas.

Försök ej att modifiera SYR SafeTech Connect. Tillverkaren ansvarar ej för skador som uppstår till följd 
av felaktiga ändringar.

2. Säkerhet

OBS, var uppmärksam på de tekniska föreskrifterna 
för säkerhetsrelaterade system och ventiler som 
t.ex. nödduschar, nödkylning, brandbekämpning 
mm. 
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Beakta föreskrivna värden för spänning och ström (se tekniska specifikationer) under installationen.

Arbeten på elektriska anordningar får endast utföras av behörig elektriker.

Innan arbetet påbörjas, koppla ur nätadaptern och ta ur batterierna.

Kontrollera regelbundet nätadaptern. Om den är skadad måste den bytas ut av en behörig elektriker.

2.4 Service och reparationer2.4 Service och reparationer

Service och reparationer får endast utföras av utbildade och auktoriserade specialister. Dessa är per-
soner som, på grund av yrkesutbildning, undervisning eller erfarenhet, har fått tillstånd att utföra det 
arbete som krävs och kan känna igen och undvika eventuella risker. De måste kunna visa att de känner 
till relevanta säkerhetsstandarder, regler och rättsliga bestämmelser och de måste ha läst bruksanvis-
ningen.

SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare fungerar på ett ISM band på 2,4 GHz. Kontrollera att instal-
lationen inte är placerad intill enheter med samma kanalriktning. T.ex. Trådlösa LAN-enheter,  
HF-komponenter etc.

Vid ogynnsamma omgivningsförhållanden, i byggnader eller rum med väggar av armerad betong, stål 
eller järnramar eller nära metallbarriärer (t.ex. delar av möbler), kan radiomottagningen försämras 
eller avbrytas. Eventuellt måste en trådlös repeater (signalförstärkare) installeras för att öka radiosig-
nalens räckvidd.

SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare får enbart installeras i frostsäkra, icke-kondenserande rum. 
SYR SafeTech Connect får inte installeras i otillgängliga kanaler.

För att garantera en smidig användning av SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare måste smartpho-
nen eller surfplattan och eventuellt datorn vara ansluten till internet. Det krävs också en trådlös LAN-
aktiverad router.

3. Installation



7

1

2 3 4

5

6

7

Lista

1  Styrenhet

2  9V batteri

3  Nyckel, manuell öppning/stängning

4  Nätadapter

5  Gängad anslutning (2x)

6  Smart start instruktioner

7  Drift och skötsel anvisningar

4.1 Leveransomfattning4.1 Leveransomfattning

4.2 Tillvalsartiklar4.2 Tillvalsartiklar

Systemets funktioner kan utökas med följande tillbehör:

• SYR SafeFloor Connect golvsensor (2422.00.200)

4. Design och funktion
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1 24.3  Design4.3  Design

4.4  Funktion 4.4  Funktion 

SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare är ett effektivt läckageskyddssystem enligt DIN 3553. Tack vare 
permanent övervakning upptäcks vattenläckage i ett tidigt skede och risken för omfattande vattenska-
dor minskas eftersom vattentillförseln stängs av automatiskt.

SafeTech Connect Vattenfelsbrytare har en elektronisk vattenmätare (med hjälp av en turbin), en elek-
triskt driven avstängningsventil, en trycksensor för att övervaka de minsta läckagen och en multifunk-
tionell display. Dessutom mäter enheten vattenhårdheten och indikerar den i tre steg.

SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare kan anslutas till SYR-appen via sin AccessPoint. När du är upp-
kopplad till internet har du tillgänglighet till de uppmätta värdena från dricksvattensystemet på t.ex. 
volymflöde, flödeshastighet per tid, varaktighet på volymflödet, tryckfall och temperatur.

Även när internetanslutningen inte fungerar fortsätter parametrarna att övervakas. Under denna peri-
od finns dock ingen kommunikation med servern och inga meddelanden kommer att registreras om av-
vikelse av inställda parametrarna sker. Naturligtvis fungerar systemet även utan internetuppkoppling.

Nätadaptern används för strömförsörjning. Leveransomfattningen inkluderar ett batteri för kortvarigt 
skydd vid strömavbrott. 

Legend

1  LCD skärm

2  Touch knapp

3  Batterifack

4  Batteri

5  Nyckel, manuell öppning/stängning

6  Batterilucka med produktspecifikation

 och QR-kod
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5.1  Transport5.1  Transport

Enheten är ihopsatt vid leverans.

Den väger ungefär 1,275 g.

5.2  Förvaring5.2  Förvaring

Förvara endast enheten under följande omgivningsförhållanden:

Temperatur: +4 till +60 °C, relativ luftfuktighet: max. 80 %.

Observera!
Felaktig transport kan skada produkten.
Förpackningen fungerar som skydd under transport.

• Installera inte enheten om förpackningen är allvarligt skadad.

• Byt ut de aktuella syntetiska delar om de utsätts för hårda stötar
 (även om det inte visar någon synlig skada).

Obervera!
Felaktig förvaring kan skada enheten!

• Skydda ventilen och det elektroniska systemet mot frost.

5. Transport and förvaring
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6.1  Säkerhetsinstruktioner vid igångkörning6.1  Säkerhetsinstruktioner vid igångkörning

Installation och driftsättning av SYR SafeTech Connect får endast utföras av auktoriserad, utbildad 
och särskilt instruerade specialister, som har lämpliga kunskaper.

Beakta de allmänna säkerhetsanvisningarna för dricksvatteninstallationer    
såsom följande:

• TRWI - DIN 1988, EN 806, EN 1717

• Föreskrifter och bestämmelser hos lokala myndigheter som ansvarar för vattenförsörjningen.

Observera!
Felaktig installation av SafeTech Connect kan leda till skada!

• Montera SafeTech Connect enligt bruksanvisningen. 

• Kontrollera att anslutningarna är täta.

• Undvik vattenslag, t ex. från magnetventiler nedströms.

Observera!
Föroreningar i dricksvattnet kan orsaka korrosion och funktionsproblem hos 
ventiler.

• Vi rekommenderar installation av ett filter (t.ex.. Drufi+ DFR) för
 att skydda installationen nedströms.

Observera!
Möjliga materiella skador kan ske på grund av felaktig elinstallation!

• Anslut enheten till elnätet endast med den medföljande nätadaptern.

6. Installation och igångkörning
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6.2  Installation 6.2  Installation 
  
• Stäng av vattentillförseln innan installationsarbetet.

Installera enheten endast i dricksvat-
teninstallationer enligt DIN 1988,  
direkt nedströms efter vattenmäta-
ren. Installera utan stress på rör eller 
enhetsanslutningar.

Spola rören innan installation. 

För att undvika undermålig dricksvattenkvalitet rekommenderar vi installation av ett dricksvattenfilter 
i enighet med DIN 1988 (t.ex. SYR DRUFI+) nedströms från din SafeTech Connect Vattenfelsbrytare.

Dricksvattenfilter

Vattenmätare
inkommande vatten

SafeTech Connect

Observera att flödesriktningen är markerad
med en pil på ventilkroppen!

OBS, vid stor upprepande vattenförbrukning och framförallt för säkerhetsrelaterade 
system där försäkrad vattentillförsel är av yttersta vikt, måste det finnas ett separat 
utlopp uppströms om SafeTech Connect. Som för t.ex. nödduschar, nödkylning, 
brandbekämpning mm.

• Öppna vattentillförseln.

• Kontrollera så att alla ventilanslutningar är täta!

• Öppna batteriluckan och sätt i det medföljande 9V-blockbatteriet.
  Kontrollera så polerna sitter rätt!
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• Sätt i batteriet 

• Anslut nätadaptern för strömförsörjning.

SafeTech Connect är nu redo att användas
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7. Drift och inställningar

7.1.  Drift och inställningar via SYR appen7.1.  Drift och inställningar via SYR appen

Det är enkelt att ställa in din SYR SafeTech Connect Vattenfelsbrytare via SYR-appen på din smartphone 
eller surfplatta.

Installera bara den aktuella SYR-appen på din smartphone eller surfplatta. Du kan också använda din 
dator (http://syrconnect.de) och följa användarinstruktionerna.

Du hittar exakta instruktioner för den första installationen av din enhet i de bifogade anvisningarna.

SafeTech Connect kan också användas utan internetanslutning. I de fallen är
funktioner som meddelanden via textmeddelanden eller e-post dock inte tillgängliga.
SafeTech Connect kan inte heller i de fallen anslutas till andra enheter, som t.ex. den 
wifi-styrda golvsensorn SafeFloor Connect.
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Förklaring och inställningsalternativ
Fabriks-
inställning

 
User profile / Användarprofil

Det är möjligt att ställa in unika inställningsvärden och intervaller för upp till 
8 olika användarprofiler.

Exempel:
På helgerna samlas hela familjen och vattenförbrukningen ökar.
För att tillgodose det ökade vattenbehovet skapas en ny användarprofil med 
anpassade parametrar.

SYR-tips: Se den smarta självinlärningsfasen i SafeTech Connect för att
bestämma de optimala säkerhetsnivåerna för din nya profil. 

Volume-based leakage / Volymbaserat läckage

Home
(active) 

,Away

Maximal mängd vatten som får förbrukas utan avbrott efter att en tappning 
startat. Inställningen för volymbaserat läckage sträcker sig från 10 till 9 000 
liter. Vid överskriden volym så stängs vattentillförseln.
Volymbaserat läckage kan stängas av.

Exempel:
Tappstället med den största enskilda tappningen i hushållet är badkaret med 
en kapacitet på ca 120 liter. Ställ in de volymbaserade värdet i 
“Home”-läge till 200 liter så att badkaret kan fyllas i en tappning utan prob-
lem samt att du har lite extra vatten för annat bruk.

Time-based leakage / Tidbaserat läckage

300 l

Maximal tid som en kontinuerlig förbrukning utan avbrott får pågå efter att en 
tappning startat. Tidsbaserat läckage kan ställas in mellan 0,5 och 25 timmar, 
med 30 minuters intervall. Vid överskriden tid så stängs vattentillförseln.
Tidbaserat läckage kan stängas av. 

Exempel:
Förutom mängden vatten som är inställd för volymbaserat läckage kan en 
tidsbestämmelse fastställas för hur länge en tappning får pågå utan avbrott. 
Om till exempel det tidsbaserade värdet är inställt på 60 minuter så kommer 
SafeTech Connect att stänga av vattentillförseln när en kontinuerlig tappning 
har överskridit tiden, även om den inställda volymen ännu inte har uppnåtts.

60 minutes

7.1.1.  Inställningsintervall7.1.1.  Inställningsintervall

Nedan hittar du de viktigaste termerna för inställningsintervallen för SafeTech Connect i SYR-appen.  
Exempel ges för att illustrera.
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Om SafeTech Connect upptäcker ovanliga flödeshastigheter inom kort tid kom-
mer enheten att betrakta detta som läckage. Flödesbaserat läckage kan ställas in 
upp till en volym på 5 000 l/h. Denna inställning kan också stängas av helt.

Exempel:
Fabriksinställningen på ett maximalt flöde på 3 000 l/h fortsätter i minst en 
minut - risk för rörbrott: SafeTech Connect Vattenfelsbrytare stänger 
omedelbart av vattentillförseln.

SYR-tips: Installera en extra wifi-styrd golvsensor SafeFloor på kritis-
ka platser. Detta kommer att fastställa lokala vattenläckor, oavsett valda 
inställningar. SafeFloor kan anslutas till SafeTech Connect och kommunicera 
så att den omedelbart stänger av vattentillförseln vid upptäckt läckage.

3.000 l/h

Return to “Home” mode / Tillbaka till “Home“ -läge

Användaren kan bestämma tiden då en vald profil ska vara aktiv. När den inställda 
tiden är över kommer SafeTech Connect att återgå till “Home” -läge. 
Tidsinställningen går att sätta från en timme till 28 dagar. Tiden visas i timmar.

Exempel:
Du kommer att vara hemifrån i fyra dagar och väljer därför en användarprofil 
med låg vattenförbrukning under denna tid. Efter fyra dagar kommer Safe-
Tech Connect automatiskt att växla tillbaka till “Home” -läge och du behöver 
inte oroa dig för något.

Microleakage test / Mickroläckagetest

Time indiction 

Mikroläckagetestet kan aktiveras och avaktiveras. När aktiverat så kommer ett 
mikroläckagetest ske var 24 timma när ingen vattenkonsumtion har skett under 
3 timmar. Vid test så kommer enheten att stänga vattentillförseln i 3 minuter. Där 
efter öppnar enheten och övervakar vattenkonsumtionen under 1 minut. Har en 
vattenförbrukning skett som överstiger 30-40ml så skickas ett larm som visas 
på enhetens skärm. Om enheten är internetansluten så kommer du få ett larm-
meddelande på din mail och som push notis på din smartphone eller surfplatta.
Enheten kommer inte att stänga vattentillförseln vid larm. 

Warning sound / Varningssignal

Warning

Ljudsignal vid larm. Varningsljudet kan slås på eller av. 

Self-learning phase / Självlärningsfas

On

Under självinlärningsfasen analyserar SafeTech Connect Vattenfelsbrytare 
vattenförbrukningen i hushållet och den normala användning. De uppmätta vär-
dena kan sedan användas för din egen valda profil. Varaktigheten för självinlär-
ningsfasen kan justeras mellan 1 och 28 dagar.

Off

Flow-based leakage / Flödesbaserat läckage
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7.2.  Visning och åtgärder direkt på enheten7.2.  Visning och åtgärder direkt på enheten

Användargränssnittet för SafeTech Connect Vattenfelsbrytare inkluderar en 4-linjers LCD-skärm, en LED 
lysdiod för statusindikation och en touch-knapp

LED diod Grön Röd

LED lyser up Aktivt läckageskydd Allmänt fel

LED blinkar Motor öppnar/stänger 
aktivt flöde

Misstänkt läckage

7.1.1.  LED diod

LED

LCD-skärm

Touch knapp

Aktuellt tillstånd Handling Verkan

Ventil öppen
Touch-knapp 
1 x 3 sekunder

Ventil stängs

Ventil stängd
Touch-knapp
1 x 3 sekunder

Ventil öppnas

Fel (“röd” LED lyser) 
Ventil stängd 

Touch-knapp
1 x 3 sekunder

Fel kvitterat, Ventil öppnas

AccessPoint (av)aktiverat
Touch-knapp
1 x 10 sekunder

AccessPoint (av)aktiveras

7.1.2.  Åtgärder
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7.3. Anslutning med flera enheter7.3. Anslutning med flera enheter

För att säkerställa att den externa wifi-styrda golvsensorn SafeFloor Connect meddelar om en  
vattenläcka eller misstänksamma luftfuktighetsnivåer måste den anslutas till en SafeTech Connect 
Vattenfelsbrytare.

För att ansluta enheterna måste de registreras
via SYR CONNECT och vara online.

1 Välj SafeTech Connect Leakage Detector och klicka
   på ”Connected devices”.

2 Klicka sen på “+ Connect device”.

3 Följ instruktionerna och aktivera AccessPoint för
   SafeFloor Connect

4 När en lyckad anslutning av SafeFloor har genomförts  
   kommer den bli indikerad med en grön prick i listan.

1

SafeTech Connect Vattenfelsbrytare fungerar
som huvudenhet, dvs SafeTech Connect aktiverar
anslutningen till den wifi-styrda golvsensorn
SafeFloor Connect, inte tvärtom.

2

3

4
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8.1  Manuell nödupplåsning8.1  Manuell nödupplåsning

Tack vare nödupplåsningsfunktionen kan SafeTech Connect Vattenfelsbrytare öppnas och stängas  
manuellt, till exempel vid strömavbrott eller om batteriet saknas eller är svagt.

Tillgången till nödupplåsningsfunktionen hittar du under kontrollenheten.

8. Manuell nödupplåsning

Inga kablar behöver
tas bort!

• Ta bort batteriluckan och höljet på SafeTech Connect Vattenfelsbrytare.
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• Ta bort nödlåsnyckeln, batteriet och batterifacket.

• Dra höljet uppåt och tippa den i sidled.
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• Sätt i nödupplåsningsnyckeln uppifrån och vrid den motsols för att öppna avstängningsventilen.

• Ta bort klämman som förbinder ventilkroppen med motorenheten och placera   
 motorenheten bredvid, i sidled (utan att ta bort kablarna). På så sätt får du åtkomst till  
 avstängningsventilen. 
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• Sätt i nödupplåsningsnyckeln uppifrån och vrid den medsols för att stänga avstängningsventilen.

 

 Montera ihop enheten i omvänd ordning.
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1  Hölje

2  Batterifack

3  Skal

4  Motorenhet

5  Trycksensor

6  Konduktivitetsinsats

7  Inloppssil

DC monteringsuttag (ingen bild)
2422.00.905

Trycksensor med kabel
2422.00.902

Konduktivitetsinsats
2422.00.901

Tungelement (ingen bild)
2422.00.908

Inloppssil, komplett
2422.00.900

Temperatursensor (ingen bild)
2422.00.904

9. Komponenter och reservdelar

1 

2

3

4

5

3

Komponenter och reservdelar

6

7
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1 

2

3

4

5

3

Turbinen, inloppssilen, kablarna och avstängningsventilen bör underhållas.

• Gör en visuell kontroll av kabalge. Finns det några veckade kablar? Lösa eller felinkopplade?

• Kontroll av turbin och avstängningsventil:
 Välj “Away”-läge i din profil (som har fabriksinställning på max 10 liter) och börja tappa ur  
 vatten.
 Om avstängningsventilen stängs efter att det har runnit ut 10 liter så fungerar
 turbinen och avstängningsventilen korrekt. 

• Kontroll av inloppssilen 

Vi rekommenderar årliga serviceintervaller med våra SYR-servicetekniker eller en certifierad 
specialist för SYR-läckageskydd. Använd vårt serviceavtal!

Obervera!
Potentiell materiell skada på grund av felaktig skötsel!

• Rengör inte de syntetiska delarna med produkter innehållande
 lösningsmedel

Fel indikeras med ett optisk eller akustisk meddelande. Dessutom, om internetansluten, kommer 
felet att meddelas externt till din smartphone / surfplatta eller en dator via e-post.

Ett fel kan bland annat orsakas av:

• Ett gränsvärde överskrids (t.ex. misstänkt läcka)

• Ett enhetsfel

• Urladdat batteri

10. Underhåll

11. Felsökning

Isolera dricksvatteninstallationen vid SafeTech enheten och gör den trycklös. Stäng av strömför-
sörjningen. Lossa på gänganslutningarna helt och ta bort SafeTech enheten. Kontrollera inlop-
pssilen och om det behövs ta bort den och skölj med rent vatten. Byt ut vid behov. Sätt ihop igen i 
omvänd ordning. Öppna långsamt dricksvattenförsörjningen.
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Larm text Orsak Åtgärd

Fault of shut-off 
valve

Fel på avstängnings-
ventilen

Avstängningsventilen kan inte aktiveras.
Möjligt på grund av smuts, defekt 
motor eller gränsvärdesbrytaren. 

OBS: Begränsat läckageskydd!

Kontrollera funktionen genom 
att öppna/stänga avstängnings-
ventilen manuellt.

Fault of  
network connection 

Fel på nätverksupp-
kopplingen

Det finns ingen uppkoppling till nätverket. Upprätta en anslutning till
nätverket

Suspected leak: 
volume-based 
leakage

Misstänkt läcka: 
Volymbaserat 
läckage

Den högsta tillåtna volymen överskrids.
Potentiellt volymbaserat läckage.

Åtgärda läckaget eller justera
gränsvärdet.
Håll in knappen på enheten i 3 
sek för att kvittera larm och öp-
pna avstängningsventilen. Det är 
möjligt att utföra denna åtgärd 
via SYR-appen eller i webbappli-
kationen
(Http://syr-connect.de).

Suspected leak: 
time-based leakage

Misstänkt läcka:
Tidsbaserat läckage

Den maximala tillåtna tiden har överskri-
dits. Potentiellt tidsbaserat läckage.

Åtgärda läckaget eller justera
gränsvärdet. 
Håll in knappen på enheten i 3 
sek för att kvittera larm och öp-
pna avstängningsventilen. Det är 
möjligt att utföra denna åtgärd 
via SYR-appen eller i webbappli-
kationen
(Http://syr-connect.de)

Suspected leak: flow-
based leakage

Misstänkt läcka:
Flödesbaserat 
läckage

Den högsta tillåtna flödeshastigheten har 
överskridits. Potentiellt flödesbaserat lä-
ckage, till exempel på grund av ett rörav-
brott.

Åtgärda läckaget eller justera
gränsvärdet. 
Håll in knappen på enheten i 3 
sek för att kvittera larm och öp-
pna avstängningsventilen. Det är 
möjligt att utföra denna åtgärd 
via SYR-appen eller i webbappli-
kationen
(Http://syr-connect.de)
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Larm text Orsak Åtgärd

Suspected leak: 
Microleakage

Misstänkt läcka:
Mickroläckage

Den maximala tillåtna volymen har över-
skridits. Potentiell mikroläckage, t.ex. i en 
cistern.

Åtgärda läckaget eller avaktivera 
mikroläckage testet.
Tryck på knappen på enheten för 
att kvittera larmet.
Det är möjligt att utföra denna
åtgärd via SYR-appen eller i
webbapplikationen
(Http://syr-connect.de).

Floor sensor leakage

Golvsensor läckage

Golvsensorn indikerar ett läckage Åtgärda läckaget och kontroll-
era golvsensorn och dess pla-
cering

Fault
Flow sensor

Fel
Flödesgivare

Inga turbin impulser har registrerats under 
en längre tidsperiod. Möjligen är turbinen 
eller sensorn förorenad eller defekt.

OBS: Begränsat läckageskydd!

Öppna en tappningspunkt och
kontrollera om enheten indike-
rar (LED) turbin impulser.
Vänligen kontakta SYR service/
återförsäljare.

Fault 
Pressure sensor

Fel
Trycksensor

Trycksensorn vidarebefordrar ingen infor-
mation. Möjligen på grund av en defekt.

Vänligen kontakta SYR service/
återförsäljare.

Fault
Temperature sensor

Fel
Temperatursensor

Temperaturgivaren vidarebefordrar ingen 
information. Möjligen på grund av en defekt.

Vänligen kontakta SYR service/
återförsäljare.

Fault 
Conductivity sensor

Fel 
Konduktivitetsinsats

Konduktivitetssensorn överför inte någon 
information. Möjligen på grund av en defekt.

Vänligen kontakta SYR service/
återförsäljare.

BA – battery 
replacement

BA - Batteri utbyte

Batterierna är slut Byt ut batterierna

Warning volume-
based leakage

Varning volym base-
rat läckage

Gränsvärdet för volymbaserat läckage har 
nästan uppnåtts.

Stoppa vattenförbrukningen un-
der en kort stund så att volym-
räkningen kan nollställas.
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SafeTech Connect VattenfelsbrytareSafeTech Connect Vattenfelsbrytare

Unit

Batteri 1 x 9V Block (6LR61)

Buffertbatteri (på kretskort) 1 x CR 2032

IP Kod IPX3

Standard trådlöst protokoll WiFi 2,4 GHz

Max. arbetstryck bar 16

Max. omgivningstemperatur °C 10 ... 60

Arbetstemperatur °C 10 ... 30

Rumstemperatur °C 5 - 50

Max. vridmoment Nm 2

Tryck vid test bar 4

Material ventilkropp CW724R

Nätadapter Enhet

Inloppsspänning V (AC) 100 - 240

Frekvens Hz 50 - 60

Utloppsspänning V (DC) 12

Ström A 2

Klass II (double insulated)

Flödeskapacitet DN 20 DN 25 DN 32

Dp 0,5 bar 4,5 m3/h 4,8 m3/h 4,8 m3/h

Dp 1,0 bar 6,4 m3/h 7,3 m3/h 7,7 m3/h

12. Specifikationer
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A ¾“ 1“ 1¼“

H 118,8 mm 118,8 mm 118,8 mm

h 39 mm 39 mm 39 mm

L 265,2 mm 261,2 mm 285,2 mm

l 191,2 mm 191,2 mm 191,2 mm

B 79,5 mm 79,5 mm 79,5 mm

13. Måttangivelse

DN 20  DN 25  DN 32Nominell storlek



En animerad 3D-film visar funktionen för SYR SafeTech Connect Vattenfels-
brytare och golvsensorn SafeFloor Connect: Skanna helt enkelt QR-koden till 
höger eller gå till SYR YouTube-kanalen.

Smart och säker — SYR CONNECT dricksvatteninstallationer

SYR CONNECT ger säkra och smarta hushållsinstallationer. Inom områdena läckageskydd, vatten-
behandling, hygienkontroll och övervakning av värmesystem kommer dina respektive ventiler att 
styras via SYR-appen på din smartphone, surfplatta eller dator via webbläsare. Tack vare internet-
baserad svärmintelligens (ISI) kan de också kopplas samman och centralt kontrolleras. 

DIN SYR PLUS 
 

Vinnare av Smart Home 
Award: 

SYR CONNECT

Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • info@syr.de • www.syr.de

Somatherm VVS AB • Fallängsvägen 74 • 671 51 Arvika
Tel. +46 570 72 77 50 • info@somathermvvs.se

www.somathermvvs.se

Tillverkare:

Återförsäljare:
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