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SYR 6630 BA - Bruksanvisning

Bruks- och installationsanvisning: SYR 6630 BA - Automatisk påfyllningsstation
© Copyright Hans Sasserath & Co.KG

Hans Sasserath & Co.KG äger textförfattaren till dessa instruktioner för installation och användning. Dessa in-
struktioner innehåller tekniska recept och siffror som inte får dupliceras eller cirkuleras, varken delvis eller fullstän-
digt, eller användas eller kommuniceras till andra utan tillstånd för tävlingsändamål.

Tillverkare:
Hans Sasserath & Co.KG
Saftey and regulating vales
Mühlenstrasse 62, D-41352 Korshenbroich
P.O box 1151, D-41335 Kroschenbroich

Phone: + 49 2161 6105 - 0
Fax: +49 2161 61 05 - 20

www.syr.de
info@syr.de

Innan användning av SYR 6630 BA läs noga igenom installationsanvisningen.
Följ hela installationsanvisningen för att förhindra olyckor och skador.
Se till att installationsanvisningen alltid finns till hands.
Om frågor uppstår efter att ha läst installationsanvisningen, kontakta tillverkaren 
innan installationen påbörjas.

Distributör Sverige:
Somatherm VVS AB
Fallängsvägen 74, 671 51 Arvika

Phone: + 46 570 - 72 77 50

www.somathermvvs.se
info@somathermvvs.se
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Introduktion - SYR 6630 BA

SYR 6630 BA Påfyllningsstation är utformad för automatisk påfyllning av slutna system. Det 
integrerade återsugningsskyddet uppfyller SS EN 1717 standard och förhindrar återflödet på ej  
tjänligt dricksvatten till dricksvattensystemet och erbjuder skydd upp till kategori 4.   
Den integrerade tryckreduceringsventilen säkerställer ett stabilt tryck vid installationen.

SYR 6630 BA är inklusive ett återsugningsskydd standard SS EN 1717 kat.4, en avloppstratt, 
en motorkulventil, ett styrsystem, en tryckreducringsventil, en sil, en manometer samt   
kulventiler vid både inlopp och utlopp. Systemtrycket kan justeras inom ett intervall från 
0,5 – 5bar. Den är utrustad med gängade kopplingar på båda sidor. Kroppen är gjord av 
varmpressad mässing. Alla syntetiska delar som är i kontakt med vatten är godkända av 
det tyska folkhälsokontoret (KTW).

SYR 6630 BA innehåller alla komponenter som krävs för en permanent anslutning till   
slutna färskvattensystem i enighet med SS EN 1717. Den integrerade tryckreduceringsventilen  
säkerställer att det inställda utloppstrycket förblir stabilt för att skydda det anslutna systemet  
mot oönskat övertryck under påfyllningsprocessen.
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Säkerhetskrav - SYR 6630 BA

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetskrav ska skydda användare mot olyckor och risker som kan orsakas av felaktig 
användning. 

  Det här är för er säkerhet!

Alla personer som installerar, startar, använder och utför service på Påfyllningsstation SYR 
6630 BA måste noggrant läsa och följa instruktionerna och anvisningarna som definieras i den-
na bruksanvisning.

Förutom bruksanvisningens säkerhetskrav måste också säkerhets- och olycksförebyggande 
föreskrifterna i de berört installations-land beaktas.

Alla tekniska specifikationer och branschregler ska också följas för att säkerställa en säker in-
stallation.
- Använd inte riskabla arbetsmetoder!
- Ta aldrig bort, kringgå, överbrygga eller inaktivera skyddsenheter!
- Sätt tillbaka säkerhetsanordningarna efter service och underhållsarbeten!
- Skadade eller felande skyddsenheter ska omedelbart bytas ut av en auktoriserad installatör.
- Använd endast SYR 6630 BA när den är i perfekt skick ur säkerhetssynpunkt.
- Observera alltid varningar, markeringar eller självhäftande etiketter och ta aldrig bort dem.
- Sätt ingång Påfyllningsstation SYR 6630 BA enligt bruks- och installationsanvisningen.
- Använd inte våta rengöringsprodukter vid rengöring av enheten utan endast en lätt fuktad 
trasa, dra alltid ut kontakten.
- Använd endast originaldelar vid service.
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Säkerhetskrav - SYR 6630 BA

          All obehörig ändring av konstruktionen av Påfyllningsstation SYR 6630 BA  
  är förbjuden av säkerhetsskäl!

Tillverkaren/Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår. Det är operatörens ansvar.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på grund av användning av reservdelar som inte är original.

- Följ de lokala installationsreglerna gällande elektronik när du ansluter till elnätet.
- Använde endast säkringar med motsvarande strömstyrka!
- Bryt aldrig eller kringgå säkringar!
- Hindra inte tillgängligheten till Påfyllningsstation SYR 6630 BA.
- Utsätt inte enheten för extrema driftsförhållanden.
- Utsätt aldrig enheten för kontakt med aggressiva ämnen.
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Teknisk data - SYR 6630 BA

Anslutning:  R15
Nominell storlek: DN10
Media:  Färskvatten
Drifttryck  Max 10 bar
Utloppstryck  0,5 – 5 bar
Fabriksinställning: 1,5 bar
Installation:  Horisontalt, avloppstratt nedåt
Inloppstemperatur: Max 30°C
Flöde:   1,0m³

Dimensioner:

Flödesdiagram: Diagram BA-påfyllningsstation - vid 3 bars tryck

  T
ry

ck
fa

ll 
(b

ar
)

Flöde 100% = 1,27m³/tim
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Installation - SYR 6630 BA

Montering:

Ledningen som ansluts till Påfyllningsstation SYR 6630 BA får inte monteras med risk för 
stagnation. Påfyllningsstationen måste vara direkt anslutet till ett rör med dynamiskt vattenflöde 
och rörets längd får ej överstiga 2 – 5 DN av matningsledningen. (Enligt DIN 1988, del 6). 

Spola röret noggrant innan du installerar SYR 6630 BA. Där du ansluter enheten till röret, se 
till att avloppstratten vetter nedåt för att möjliggöra dränering av vatten. Beakta den Europeis-
ka standarden EN 12056 när du ansluter avloppstratten till avloppet. Det ska tillhandahållas fri 
tillgång till enheten för att underlätta inspektions- och underhållsarbeten. 
Installera inte enheten på platser som kan utsättas för frost och översvämning. 
Den ska endast monteras i en väl ventilerad miljö. Avloppsrörets diameter ska kunna rymma 
den maximala flödesvolymen. 
Vi rekommenderar att du installerar ett portabelt vattenfilter (enl. DIN 13443, del 1) 
direkt nedströms vattenmätaren för att säkerställa perfekt och varaktig funktion. 
Observera underhållsintervallen på Påfyllningsstation SYR 6630 BA.

Anslutning av nätkabel

När du ansluter nätkabeln till Påfyllningsstation  
SYR 6630 BA ska du först ta bort det svarta höljet. 
1 - 2  Tryck på hållarna på båda sidor och lyft sedan  
 upp höljet för att ta bort det.
3 Anslut strömkontakten till motsvarande 
 anslutning och sätt tillbaka locket på enheten.

1

2

3
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Uppstart - SYR 6630 BA

Installationskrav - innan installationen påbörjas.

- Rören som ska anslutas till SYR 6630 BA Påfyllningsstation måste spolas och vara fria från 
smuts och svetsrester före installationen.
- Att Påfyllningsstation SYR 6630 BA är monterat
-Att vattenanslutningen till systemet är gjort
- De elektriska anslutningarna är gjorda i enighet med VDE (Tyska Elektriska Engineering Asso-
siation) och den lokala elnätsleverantören.
- Öppna avstängningsventilen vid inloppet av enheten.

Digital display

Mode-knapp

Ner - knapp Upp - knapp

LED

LED- Konfiguration
Auto – Drift
I – Systemets måltryck
II – Påfyllningsintervaller
III – Första påfyllningen
IV – Påfyllningstid

Display
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Igångkörning - SYR 6630 BA

Fabriksinställning:

Första påfyllningen :  2 timmar
Påfyllningsintervaller:  2
Påfyllningstid:   15 minuter
Öppningspunkt (Hysteres h): 0,1 bar
Stängningspunkt (Hysteres H): 0,3 bar
Tryckreduceringsventil:  2 bar

Kapitlen ”Drift” och ”Expertläge” innehåller ytterligare viktiga detaljer 
som rör driften och inställningen av parametrar.

Systemets måltryck:
Tryck på mode-knappen i 4 sekunder. ”I” -lampan (tryck) 
blinkar. Det förinställda värdet visas på displayen. För att 
ändra trycket, tryck på uppåt-knappen (+) eller nedåt-knap-
pen (-) tills du når önskat värde. Tryck på mode-knappen 
igen för bekräftelse. 
Varning: tryckreduceraren för påfyllningscentren måste 
anpassas till önskat systemtryck. H-värdet (exempel 0,3 bar) 
måste läggas till önskat tryck (exempel 1,5 bar).

Första påfyllningen av installationen:
För den första påfyllningen, tryck och håll nere mode-knap-
pen och tryck samtidigt på uppåt-knappen 3 gånger på rad. 
”III” LED (Påfyllningstid) tänds och påfyllningsprocessen 
startar. Den kompletteras antingen efter 2 timmars påfyll-
ningstid (förinställd), när man trycker på mode-knappen 
(manuellt avbrott) eller när man når värmesystemets inställ-
da måltryck. Då lyser ”Auto” dioden grönt. När påfyllningsti-
den överstiger 2 timmar antar systemet att det finns en läcka 
och ett felmeddelande visas.
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Igångkörning - SYR 6630 BA

Normal drift:
”Auto” -lampan (drift) är grön. Det faktiska trycket uttryckt i 
bar visas på displayen. Värmeanläggningens automatiska 
påfyllningssystem och läckagedetektor är aktiverat.

Återpåfyllning av installation.
Ställdonet öppnar kulventilen som förblir öppen under den 
tid som anges under ”Påfyllningstid”. LED ”påfyllningstid” 
tänds. Håll ned-knappen nedtryckt och tryck på upp-knap-
pen 3 gånger i rad. När värmesystemets måltryck uppnås 
eller när du trycker på mode-knappen går systemet tillbaka 
till ”drift” -läget. Avstängningsventilen stängs. När påfyll-
ningstiden överskrids antar systemet att det finns en läcka i 
värmesystemet.

Nödavstängning vid strömavbrott
I händelse av strömavbrott när avstängningsventilen är öppen går batteriet in och stänger 
ventilen. När strömavbrottet är över kopplar batteriet ifrån och säkerställer inte längre strömför-
sörjning till det elektroniska systemet och inga ytterligare funktioner är möjliga. Detta innebär att 
batteriet måste bytas ut efter det utgångsdatum som anges av tillverkaren.

”Vakthund”
En så kallad vakthunds-funktion som övervakar programmet permanent har integrerats i syste-
met för att säkerställa en säker och problemfri drift. Skulle programmet ”krascha” på grund av 
någon form av påverkan, utlöser denna vakthund en definierad systemåterställning.
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Expertmeny - SYR 6630 BA

Expert-läge:

Tryck på knapparna                                              för att komma till expertmenyn. 
Tryck på Mode-knappen för att navigera genom menyn.

Hur man ställer in påfyllnings-cyklerna
Antalet cykler är det maximala antalet möjliga påfyllnings-
processer under 24 timmar. De kan ställas in från 1 till 10 
och är fabriksinställda till 2 cykler. Displayen visar antalet 
tillåtna påfyllningscykler. ”II” -lampan (cykler) blinkar. 
Tryck på ”upp-tangenten” för att öka antalet cykler. 
Tryck på ”ner-knappen” för att minska antalet cykler. 
Tryck på ”Mode-knappen” för att spara värdet och gå till 
nästa meny-nivå.

Expertmeny 
- Inställning av påfyllningscyklerna
- Inställning fyllningstid
- Inställning påfyllningstid
- Ställa in summalarm
- Ställa in stängningspunkt (Hysteres H)
- Ställa in öppningspunkt (Hysteres h)
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Expertmeny - SYR 6630 BA

Hur man ställer in fyllningstiden för den första fyllningen
Displayen visar påfyllningstiden uttryckt i minuter. 
”III” -lampan (initial fyllning) blinkar. 
Denna period kan ställas in i intervallet från 1 till 10 timmar. 
Det är fabriksinställt till 2 timmar. 
Tryck på ”upp-knappen” för att öka antalet cyklar. 
Tryck på ”ner-knappen” för att minska antalet cyklar. 
Tryck på ”Mode-knappen” för att spara värdet och gå till 
nästa meny-nivå.

Hur man ställer in påfyllningstiden
Påfyllningstiden är ställdonets maximala öppningstid när ett 
värmesystem fylls på. Påfyllningstiden kan justeras i inter-
vallet från 5 till 95 minuter. Det är fabriksinställt till 10 minu-
ter. Displayen visar påfyllningstiden uttryckt i minuter. 
”IV” -lampan (påfyllningstid) blinkar. 
Tryck på ”upp-knappen” för att öka tiden (steg i 5 minuter). 
Tryck på ”ner-knappen” för att minska tiden (steg om 5 minuter) 
Tryck på ”Mode-knappen” för att spara värdet och gå till 
nästa meny-nivå.

Summalarm
Summalarm-funktionen (akustisk signal) visas på displayen. 
Tryck på ”upp- eller ner-knappen” för att slå på summalar-
met (display ”b1”) eller för att stänga av den (display ”b0”). 
Tryck på ”Mode-knappen” för att spara värdet och gå till 
nästa meny-nivå.
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Expertmeny - SYR 6630 BA

Stängningspunkt (Hysteres H)
Hysteresen ”H” är det värde till vilket uppvärmnings- 
systemets tryck ökar när det fylls på igen. Hysteresen ”H” 
är justerbar från 0,2 till 0,8 bar (2 till 8) och är fabriksinställd 
till 0,3 bar.

Varning: Se till att ”h” (justeringsområde 0,1 - 0,7 bar) inte 
är inställt på ett högre värde än ”H” (justeringsområde 0,2 - 
0,8 bar).

Displayen visar alltid ”H” vid position 1 och ett värde på 
position 2. Decimalpunkten blinkar. 
Tryck på ”upp-knappen” för att öka hysteresen. 
Tryck på ”ner-knappen” för att minska hysteresen. 
Tryck på ”Mode-knappen” för att spara värdet och gå till 
nästa meny-nivå.

Öppningspunkt (Hysteres h)
Hysteresen ”h” är tryckvärdet som utlöser en påfyllningspro-
cess. Hysteresen ”h” kan justeras från 0,1 till 0,7 bar (1 till 7) 
och är fabriksinställd till 0,1 bar.

Varning: Se till att ”h” (justeringsområde 0,1 - 0,7 bar) inte 
är inställt på ett högre värde än ”H” (justeringsområde 0,2 - 
0,8 bar).

Displayen visar alltid ”h” vid position 1 och ett värde vid 
position 2. Decimalpunkten blinkar. 
Tryck på ”upp-knappen” för att öka hysteresen. 
Tryck på ”ner-knappen” för att minska hysteresen. 
Tryck på ”Mode-knappen” för att spara värdet och gå till 
nästa meny-nivå
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Underhåll - SYR 6630 BA

Hur man ställer in och servar tryckreduceringsventilen
Tryckreduceringsventilen på SYR 6630 BA är inställd på 2,0 bar. Kontrollera att den fungerar 
korrekt och rengör den med jämna mellanrum, men minst en gång per år. 
Rengör insatsen till tryckreduceringsventilen när den är smutsig: 
- Stäng avstängnings-ventilerna uppströms och nedströms om tryckreduceringsventilen. 
- Ta bort locket och skruvkåpan och dra ut insatsen. 
- Rengör insatsen med ENDAST MED KLART OCH KALLT VATTEN. 
Återmontera i omvänd ordning.

Ställ in tryckreduceringsventilen enligt följande:
1. Ta bort isoleringen på Påfyllningsstationen SYR 6630 BA.
2. Stäng kulventilen vid inloppet till påfyllningsstationen och dra ut kontakten för         
    att stänga motorkulventilen vid utloppet.
3. Ta bort tryckreducerarens plugg vid utloppet (3) och montera dit en manometer.
4. Gör installationen trycklös.
5. Öppna avstängningsventilen vid påfyllningsstationens inlopp och stäng den igen.
6. Dra justeringsknappen nedåt (7) för att justera trycket.
7. För att öka utloppstrycket, vrid justeringsknappen medurs. Vrid moturs för att minska 
    utloppstrycket.
8. Justera trycket och kontrollera med manometern.
9. Minska trycket i installationen och vänta tills påfyllningsprocessen startar.
10. Koppla ur och kontrollera igen det inställda trycket med manometern.
11. Upprepa denna procedur för att bekräfta tryckinställningen (anslut, låt installationen starta         
      påfyllningsprocessen, koppla ur, kontrollera trycket).
12. När du har ställt in önskat tryck låser du tryckjusteringsknappen genom att trycka uppåt.
13. När trycket är inställt, stäng avstängningsventilen vid inloppet, ta bort manometern, 
      montera testporten vid utloppet, öppna stoppventilen vid inloppet och plugga in.
      Varning: Trycket kan bara ställas in under den första påfyllningen och vid återpåfyllning.
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Underhåll - SYR 6630 BA

Hur man utför service på Påfyllningsstationen och den sekundära backventilen.
För att testa funktionen för påfyllningsstationen och den sekundära backventilen behöver 
du en annan manometer och testanslutningar med låsbara nålventiler (SYR-testkit best.nr: 
6600.00.902). Se till manometern är korrekt ansluten till testanslutningarna.

Nödvändig testanordning:
1. Inlopp kulventil
2. Utlopp motorkulventil
3. Test plugg, (Utloppstryck)
4. Test plugg (inloppstryck)
5. Test plugg (mellanliggande tryckzon)
6. Avloppstratt
7. Tryckreduceringsventil

verifiera funktionen för återflödesventilen och den sekundära backventilen enligt följande:

1. Stäng kulventilen vid inloppet till påfyllningsstationen (1) och dra ut kontakten för           
    att stänga den motordrivna kulventilen vid utloppet (2).
2. Ta bort isoleringen och manometerpluggarna (4) och (5). Lite vatten kan läcka.
3. Montera testanslutningarna på portarna (4) och (5) och anslut med differenstrycksmätaren.
4. Öppna kulventilen vid inloppet (1) och ventilera testanslutningarna.
5. Stäng kulventilen (1)
6. Öppna långsamt testanslutningen från testpaketet och sänk långsamt trycket 
    (droppe för droppe). - Differenstrycket minskar tills avloppsventilen (6) börjar öppnas och   
    vatten börjar droppa från avloppstratten.
7. Titta noga och kontrollera när vatten börjar droppa från avloppsventilen (6). 
    Detta värde måste vara högre än 0,14bar. Om värdet förblir under 0,14 bar fungerar inte      
    återsugningsskyddet ordentligt. Detta kan orsakas av smuts eller mekaniskt fel.
8. Upprepa denna procedur om det behövs
9. Ta bort den andra manometern.
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Underhåll - SYR 6630 BA

10. Stäng testanslutningen vid inloppet (4), öppna kulventilen (1) och ventilera 
      testanslutningarna.
11. Stäng kulventilen (1) igen.
12. Sänk värmesystemets tryck så att det förblir under tryckreduceringsventilens inställda  
      tryck, vilket säkerställer att tryckreduceringsventilen är öppen.
13. Sätt i kontakten för att öppna den motormanövrerade kulventilen.
14. Öppna testanslutningen (5) för att tömma mellantryckszonen.
15. Titta på avloppstratten (6). Om det droppar vatten permanent så är den sekundära back 
      ventilen inte tät och måste bytas ut.
16. Dra ut kontakten för att stänga den motormanövrerade kulventilen (2).
17. Ta bort testanslutningarna från ventilen och skruva tillbaka manometerpluggen. 
      Vatten dräneras från portarna (4) och (5)!
18. Öppna kulventilen (1) vid påfyllningsstationens inlopp och den motordrivna         
      isoleringsventilen vid utloppet (2) genom att ansluta den.
19. Den automatiska påfyllningen eller den automatiska driften startar.

1

2

Hur man byter batteri:
Ta bort höljet för att byta ut batteriet.
Tryck på båda spärrarna på varsin sida och lyft höljet uppåt 
för att ta bort det.

Batteriet sitter på anordningens framsida
Lyft batteriet försiktigt och ta bort det ifrån komponenten och 
sätt in ett nytt i omvänd ordning.
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Felmeddelanden - SYR 6630 BA

Påfyllningstiden är överskriden
E1 - LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E1” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

-Värmesystemets måltryck + hysteres (H) har inte uppnåtts 
vid slutet av påfyllningstiden. Styrsystemet förutsätter att det 
finns ett läckageproblem i värmesystemet. Tryck på Mo-
de-knappen i minst 3 sekunder för att bekräfta meddelandet 
och återställa den automatiska funktionen.

Påfyllningscyklerna är överskridna
E1 -  LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E1” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

-Fler påfyllningscykler än vad som anges under cykler har 
slutförts inom 60 minuter. Styrsystemet förutsätter att det 
finns ett läckageproblem i värmesystemet. Tryck på Mo-
de-knappen i minst 3 sekunder för att bekräfta meddelandet 
och återställa den automatiska funktionen.

Värmesystemets tryck ej uppnått vid påfyllning
E2 - LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E2” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

- Värmesystemets måltryck + hysteres (H) har inte uppnåtts 
vid slutet av påfyllningstiden. Detta kan bero på att tryckre-
duceringsventilens inställning är för låg mot att det inställda 
måltrycket + H inte kan nås. Detta kan dock också bero på 
ett läckande värmesystem . Tryck på Mode-knappen i minst 
3 sekunder för att bekräfta meddelandet och återställa den 
automatiska driften.
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Felmeddelanden - SYR 6630 BA

Inte trolig tryckvärde
E3 - LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E3” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

- Det registrerade tryckvärdet (AD-omvandling) ligger inte 
inom det tillåtna intervallet. Trycksensorn ger icke logiska 
värden. Detta kan bero på ett avbrott eller en kortslutning 
av trycksensorledningen. Tryck på Mode-knappen i minst 
3 sekunder för att bekräfta meddelandet och återställa den 
automatiska driften.

Motorn når inte 0-possition
E3 - LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E3” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

- Detta kan bero på en blockerad motor eller en felaktig 
mikrobrytare. Det stängda läget kan inte längre nås säkert. 
Tryck på Mode-knappen i minst 3 sekunder för att bekräfta 
meddelandet och återställa den automatiska driften.

Intern systemfel RAM
E3 - LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E3” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

- Vid initialisering visade RAM-kontrollen ett felmeddelande 
”error” Tryck på Mode-knappen i minst 3 sekunder för att be-
kräfta meddelandet och återställa den automatiska driften.

Intern systemfel ROM
E3 - LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E3” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

- Vid initialisering visade ROM-kontrollen ett felmeddelande 
”error” Tryck på Mode-knappen i minst 3 sekunder för att be-
kräfta meddelandet och återställa den automatiska driften.
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Felmeddelanden - SYR 6630 BA

Intern systemfel EE
E3 - LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E3” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

-Vid test av troligt värde av de interna värdena visades ett 
felmeddelande ”error” Tryck på Mode-knappen i minst 3 
sekunder för att bekräfta meddelandet och återställa den 
automatiska driften.

Nödstängningsfunktion
E4 - LED för ”drift” blinkar rött. Meddelandet ”E4” visas på 
displayen, en akustisk varningssignal genereras (om den är 
aktiverad) och systemet stoppar vattentillförseln.

- Detta kan bero på att ett nödstopp måste ha genomförts 
och att systemet hade stängts med hjälp av batteriet. 
Byt ut batteriet. Tryck på Mode-knappen i minst 3 sekunder 
för att bekräfta meddelandet och återställa den automatiska 
driften.
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Elektronik / Larm - SYR 6630 BA

Trycksensor – 
3-polig PH anslutning
- Tillförsel till tryckgivare
- Jord för tryckgivare
- Signal för tryckgivare
(från vänster till höger) 

Motor, mikrobrytare, batteri 
6-polig PH-kontakt
- +pol batteri
- Jord för batteri
- Jord för motor
- Tillförsel motor
- Mikrobrytare
(från vänster till höger) 

Larmkontakt
3-pol terminal
- Växlande kontakt 
(vid normal drift mellan 1 + 2, 
vid fel mellan 2 + 3)
NC eller NO, välj efter behov.
(uppifrån och ner)

Relä

Signalsändare

Stickpropp
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Reservdelar - SYR 6630 BA

Reservdelar

Manometer     6630.10.900
Hållare sil     6630.10.901
Tryckreduceringsfunktionsenhet 6630.10.902
BA-insats + tryckreduceringsventil 6630.10.903
Manometerplugg    0828.08.000
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