ALSIDENT®

SYSTEM10
Luftvagt

M o n ta g e - o g b r u g s v e j l e d n i n g

Montagevejledning
1. Placér montagelabel på overkant af rør
– så tæt på lukkeledet som muligt.
Se ill. A

A
Spjæld

2.	Bor 3 huller (ø3,8 mm) som vist på montagelabel. Lad montagelabel blive siddende.

?

3. Montér bunden af Luftvagten.
Se ill. B
Det er vigtigt, at der ikke bruges el-værktøj,
da bunden herved kan deformeres.

B

4.	Indsæt batteri.
5. Kontrollér at stik til hhv. lysdioder og
funktionsknap er påsat.
6. Påse, at ingen ledninger kommer i klemme.
7. Klik overparten på. Tryk på begge ender til
der lyder et ”klik”. Luftvagten er nu klar til
brug.
Se ill. C

Ved udskiftning af batteri:
Stik en lille skruetrækker ind i slidsen og
overparten kan tages af.

Denne æske indeholder:

Luftvagt........................ 1 stk.
Batteri – 9V.................. 1 stk.
Bor 3,8 mm.................. 1 stk.
Skruer 4,2 x 9,5.......... 2 stk.
Montagelabel............ 1 stk.

C

Brugsvejledning
Luftvagten er et vacuumbaseret måleinstrument,
forsynet med en lysdiode (LED), der vha. blink
og farveskift indikerer forskellige drifttilstande.
Måling foretages én gang i minuttet.
Aktivering ved opstart
Ventilatoren skal være tændt og spjældet åbent.
Se ill. A . Luftvagten aktiveres med et tryk på
funktionsknappen. Et kort lydsignal og fire
grønne blink angiver, at Luftvagten er aktiv.

Ved optimal udsugning blinker dioden grønt
hvert 6. sekund.
Alarm ved for lidt udsugning
Ved manglende eller for lidt udsugning,
aktiveres alarmfunktionen i form af rødt blink
med interval på ca. et sekund. For hvert 5. blink
afgives et lydsignal. Alarmen vil fortsætte indtil
der igen er tilstrækkelig udsugning – eller overgå til dvaletilstand efter 8 minutter. Lydsignalet
ophører efter 2 minutter.

Lydsignalet kan afbrydes ved kort tryk på
funktionsknappen.

Genoptagelse af optimal udsugning
Når der igen er tilstrækkelig udsugning, vil
Luftvagten automatisk meddele dette med et
grønt lys og 3 korte lydsignaler.

Batterikontrol
Luftvagten advarer automatisk ved for lav
batterikapacitet.
Når LED-lampen blinker rødt-grønt med et
interval på ca. 1 sekund samt lydsignal hvert 10.
sekund skal batteriet udskiftes.

Programmering til nyt alarmpunkt
Som standard er alarmpunktet for minimumsudsugning indstillet til ca. 4 m/sek. Ønskes højere
alarmpunkt kan Luftvagten programmeres på
følgende måde:
Indstil ventilatoren til det ønskede minimumssug. Hold derefter funktionsknappen nede i
ca. 10 sekunder, indtil et rødt blink efterfulgt af
lydsignal og 4 grønne blink bekræfter, at et nyt
alarmpunkt er fastlagt.

Ved alarm, kontrollér at:
1. 	Ventilatoren er tændt
2. 	Spjældet er åbent
3. Hastighedsregulatoren er skruet op
4.	Der er fri luftpassage i armen.

Er alarmpunktet under 4 m/sek. vil Luftvagten
med ét langt lydsignal og røde blink indikere, at
alarmpunktet er for lavt valgt.

OBS: Ved vedvarende alarm, kontakt Deres installatør, da anlægget muligvis skal efterses, rengøres
eller optimeres.

Afbryd Luftvagten
Luftvagten kan undtagelsesvis afbrydes ved at
holde funktionsknappen nede i ca. 3 sekunder.
mens dioden lyser grønt. Når dioden herefter
slukkes, er luftvagten afbrudt.
Levetiden på det medfølgende batteri er ca. 9
måneder.
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