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VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Geräts entgegengebracht haben. Mit 
diesem Leckageschutz haben Sie ein Gerät erworben, das sich auf dem neuesten Stand der Technik befin-
det.

Der Leckageschutz ist für den Einsatz in kaltem Trinkwasser bis zu einer Wasser- und Umgebungs-
temperatur von maximal 30 °C geeignet.

Der Leckageschutz schützt vor den Auswirkungen von Wasserrohrbrüchen und Leckagen. Außerdem 
kann der Leckageschutz zur Begrenzung von außergewöhnlich hohem Wasserverbrauch eingesetzt wer-
den.

Alle Funktionen dieses Leckageschutzes wurden vor der Auslieferung gewissenhaft überprüft. Sollten 
dennoch Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen Kundendienst (siehe 
Kapitel 12 „KUNDENDIENST“).

Warenzeichen:

In dieser Unterlage verwendete Warenzeichen sind geschützte und eingetragene Warenzeichen der je-
weiligen Inhaber.
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1                                                                                                                                                          
ZU DIESER BETRIEBSANLEITUNG

Diese Betriebsanleitung soll es erleichtern, den Leckageschutz kennenzulernen und die bestimmungs-
gemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, um den Leckageschutz sicher, sachgerecht und wirt-
schaftlich zu betreiben. Sie enthält grundlegende Hinweise, die bei Installation, Betrieb sowie Instandhal-
tung zu beachten sind.

Die Beachtung dieser Hinweise hilft, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten zu vermindern und die 
Zuverlässigkeit sowie die Lebensdauer des Leckageschutzes zu erhöhen.

Die Betriebsanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit Arbeiten am Leckageschutz 
beauftragt ist, wie z. B.:

/ Installation,

/ Betrieb,

/ Instandhaltung (Wartung, Inspektion, Instandsetzung).

Installation und Instandhaltung darf nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal erfolgen, das in der 
Lage ist, die in der Einbau- und Betriebsanleitung genannten Anweisungen und die landesspezifischen 
Vorschriften zu erfüllen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen 
Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und 
fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung vom 
Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen.

Es sind nicht nur die im Kapitel 4.1 „ BESTIMMUNGS GEMÄSSE VERWENDUNG“ aufge-
führten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die, unter den ande-
ren Hauptpunkten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

Die Betriebsanleitung muss ständig am Einsatzort des Leckageschutzes verfügbar 
sein.
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2                                                                                                                                                          
VERWENDETE EINHEITEN UND SYMBOLE

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind mit folgenden Symbolen gekenn-
zeichnet:

Direkt am Einbaudrehflansch bzw. am Leckageschutz angebrachte Hinweise, wie z. B.

/ Fließrichtung (siehe Abb. 1),

/ Typenschild,

/ Reinigungshinweis,

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

Abweichend vom Internationalen Einheitensystem SI (Système International d’Unités) werden folgende 
Einheiten und Begriffe verwendet:

Achtung!
Dieses Zeichen weist auf einen Punkt hin, der für einen zuverlässigen Betrieb oder der Sicherheit
wegen unbedingt beachtet werden muss.

Wichtig!
Dieses Zeichen bezeichnet Anwendungstipps und andere nützliche Informationen.

Warnung!
Dieses Zeichen weist auf Warnung vor elektrischer Spannung hin.

Einheit:
Dieses Zeichen bezeichnet vom Hersteller vorgeschriebene Anziehmomente.

Abb. 1:   Einbaudrehflansch

Einheit Umrechnung

bar 1 bar = 105 Pa = 0,1 N/mm2

1" DN 25
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3                                                                                                                                                          
ALLGEMEINES

3.1                                                                                                                                                     
EINSATZZWECK

Der Leckageschutz wird in Trinkwasserinstallationen zur Überwachung des Wasserverbrauchs und Ab-
sperrung der Trinkwasserleitung bei Überschreitung von einstellbaren Grenzwerten eingesetzt. Er wurde 
für das Verbrauchsverhalten in Einfamilienhäusern entwickelt, um vor den Auswirkungen bei Wasser-
rohrbrüchen, Leckagen und Defekten an der Hauswasserinstallation, sowie vor außergewöhnlichem Was-
serverbrauch zu schützen. Außerdem kann eine Überwachung von Leckagen in Firmengebäuden und öf-
fentlichen Gebäuden in Zeiträumen der Abwesenheit durchgeführt werden.Der Leckageschutz erkennt 
rinnende Wasserhähne und Armaturen. Informationen zu Einsatzbeschränkungen sind im Kapitel 4.1 
„BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG“ enthalten.

3.2                                                                                                                                                     
LIEFERUMFANG

/ fertig vormontierter Leckageschutz, inkl. 4 Befestigungsschrauben und Profilflanschdichtung

/ Einbaudrehflansch mit Bajonettanschluss und Verschraubung

/ Netzgerät

/ Montage- und Betriebsanleitung

Bitte prüfen Sie gleich nach dem Auspacken die Sendung auf Vollständigkeit und Transportschäden, da 
spätere Reklamationen nicht mehr anerkannt werden können.

3.3                                                                                                                                                     
PRÜFZEICHEN

Der Leckageschutz entspricht den technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen gemäß 
DIN EN 806 ff. und der nationalen Ergänzung DIN 1988 ff. sowie der DIN EN 1717. Er ist gemäß den An-
forderungen der DVGW-Prüfgrundlage VP 638 („Leckagedetektoren zum Einbau in Trinkwasser-Installa-
tionen“) ausgeführt. Die DVGW-Zertifizierung ist beantragt.

Dieser Leckageschutz ist für den Einsatz in kaltem (bis max. 30 °C) Trinkwasser 
(Wasser der kommunalen Wasserversorgung) entwickelt worden. Vor dem Einbau 
in andere Medien als Wasser oder in Wässer mit Zusätzen ist unbedingt mit dem 
Hersteller Rücksprache zu halten!
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4                                                                                                                                                          
SICHERHEIT

4.1                                                                                                                                                     
BESTIMMUNGS GEMÄSSE VERWENDUNG

Die Installation und die Nutzung des Leckageschutzes unterliegen jeweils den geltenden nationalen Be-
stimmungen. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden 
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für si-
cherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Das zu verwendende Wasser muss der europäischen Trinkwasserrichtlinie entsprechen!

Vor einer Nutzung mit Wasser anderer Qualität bzw. mit Zusätzen ist unbedingt mit dem Hersteller/Lie-
ferer Rücksprache zu halten.

Der Leckageschutz ist für den Einsatz in kaltem Trinkwasser bis zu einer Wasser- und Umgebungs-
temperatur von maximal 30 °C geeignet. Er ist nach dem neuesten Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln in Deutschland hergestellt.

Der Leckageschutz darf ausschließlich wie in der Betriebsanleitung beschrieben genutzt werden. Eine an-
dere oder darüber hinausgehende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Es bestehen zusätzliche Gefahren bei nichtbestimmungsgemäßer Verwendung und bei Nichtbeachtung 
der Gefahrensymbole und Sicherheitshinweise. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/
Lieferer nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung.

Vor einer Nutzung des Leckageschutzes außerhalb der in der Betriebsanleitung aufgeführten Einsatz-
grenzen ist unbedingt mit dem Hersteller/Lieferer Rücksprache zu halten. Der Leckageschutz ist nur in 
technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter 
Beachtung der Betriebsanleitung zu benutzen!

Funktionsstörungen umgehend beseitigen lassen!

4.2                                                                                                                                                     
VERWENDETE WERKSTOFFE

Die zur Verwendung kommenden Werkstoffe sind gegenüber den im Trinkwasser zu erwartenden physi-
kalischen, chemischen und korrosiven Beanspruchungen beständig und erfüllen die in der Prüfgrundlage 
VP 638 („Leckagedetektoren zum Einbau in Trinkwasser-Installationen, Anforderungen und Prüfungen“) 
geforderten Vorgaben. Alle Werkstoffe sind hygienisch und physiologisch unbedenklich. Trinkwasserbe-
rührte Kunststoffe erfüllen die KTW-Leitlinie des Umweltbundesamts (UBA) und das DVGW-Arbeitsblatt 
W 270. Metallische Werkstoffe erfüllen die Anforderungen der DIN 50930-6 (Beeinflussung der Trink-
wasserbeschaffenheit).

Wenn ein Leckageschutz im ausgebauten Zustand in Betrieb genommen wird, be-
steht die Gefahr von Quetschungen durch drehende Teile!
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4.3                                                                                                                                                     
GEFAHREN BEI NICHTBEACHTUNG

Im Einzelnen kann die Nichtbeachtung der allgemeinen Gefahrensymbole beispielsweise folgende Ge-
fährdungen nach sich ziehen:

/ Versagen wichtiger Funktionen des Leckageschutzes,

/ Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen,

/ Gefährdung von Personen und Umgebung durch Leckage.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung und deren Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefähr-
dung für Personen als auch für die Umwelt und den Leckageschutz zur Folge haben.

4.4                                                                                                                                                     
WASSERDRUCK

Der Wasserdruck darf 16 bar Eingangsdruck nicht überschreiten.

Bei Netzdrücken über 16 bar (auch kurzzeitig) darf der Leckageschutz nicht installiert werden.

4.5                                                                                                                                                     
ELEKTRISCHE GERÄTE/EINRICHTUNGEN

Elektrische Geräte/Einrichtungen, die nicht spritzwassergeschützt sind und sich in der Nähe des Leckage-
schutzes befinden, können durch Wasser, das bei der Montage oder bei unsachgemäßer Verwendung aus 
dem Leckageschutz austritt, beschädigt werden.

Sind die elektrischen Geräte/Einrichtungen an die Stromversorgung angeschlossen, kann es außerdem zu 
einem Kurzschluss kommen.

Für Personen besteht in diesem Fall die Gefahr eines Stromschlags.

In der Nähe befindliche elektrische Geräte/Einrichtungen müssen deshalb spritzwassergeschützt sein 
bzw. den gesetzlichen Vorschriften für Nassräume entsprechen (IP44).

Es dürfen sich keine elektrischen Leitungen und Geräte unterhalb oder in unmit-
telbarer Nähe des Leckageschutzes befinden!

Im Netzgerät wird die Netzspannung auf eine ungefährliche Kleinspannung von 
24 V reduziert, mit der die Elektronik des Leckageschutzes betrieben wird. Es dür-
fen keine anderen Netzgeräte verwendet werden.

Vorsicht bei Berührung ohne Abdeckhaube! Die Bauelemente der Elektronik kön-
nen im Betrieb heiß werden.
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5                                                                                                                                                          
EINBAU

5.1                                                                                                                                                     
ALLGEMEINES

Die Rohrleitung, an die der Leckageschutz montiert wird, muss das Gewicht des Leckageschutzes sicher 
aufnehmen können. Ansonsten kann es zu einer mechanischen Beschädigung bis hin zum Bruch kommen. 
Daraus können größere Wasserschäden resultieren.

Personen, die sich in der Nähe des Leckageschutzes aufhalten, sind in diesem Falle durch die größeren 
Wassermengen einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt.

Deshalb müssen gegebenenfalls die Rohrleitungen zusätzlich fixiert bzw. gestützt werden.

Zur bequemen Bedienung und Wartung unbedingt oberhalb und unterhalb der Geräte einen Freiraum 
von mindestens 250 mm einhalten.

5.2                                                                                                                                                     
ANFORDERUNGEN AN DEN EINBAUORT

/ Die Umgebungstemperatur darf 30 °C nicht überschreiten!

/ Der Raum für die Installation muss trocken und frostfrei sein. Unbefugte Personen dürfen zu dem 
Raum keinen Zutritt haben.

/ Der Leckageschutz darf keinen starken Stößen ausgesetzt sein.

/ Der Leckageschutz wird in der Regel vor dem Schutzfilter eingebaut.

/ Vor dem Leckageschutz muss ein Absperrventil installiert sein! Damit kann die Wasserzufuhr bei Ins-
tallation, Wartung, Reparatur und Fehlfunktion des Leckageschutzes unterbrochen werden. Über-
schwemmungen und größere Wasserschäden an Hauseinrichtungen lassen sich so vermeiden.

/ Das Gerät kann in alle handelsüblichen Trinkwasserleitungen eingebaut werden.

/ Die Installation des Leckageschutzes vor dem Wasserzähler ist grundsätzlich nicht erlaubt.

Die Installation darf nur von geeignetem Fachpersonal durchgeführt werden. Das 
Kapitel 4.1 „ BESTIMMUNGS GEMÄSSE VERWENDUNG“ ist unbedingt zu beach-
ten!

Um einen störungsfreien Betrieb sicherstellen zu können, müssen die nachfolgend 
genannten Anforderungen eingehalten werden:
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5.3                                                                                                                                                     
STROMVERSORGUNG

Die Netzspannung darf nicht unterbrochen werden (z. B. durch Lichtschalter)!

Wird der Leckageschutz nicht permanent mit Strom versorgt,

/ kann eine mögliche Leckage nicht erkannt werden,

/ kann der Leckageschutz bei einer Leckage nicht schließen.

5.4                                                                                                                                                     
EINBAUMASSE

Montage des Leckageschutzes in horizontale oder vertikale Rohrleitungen möglich.

Für das Netzgerät des Leckageschutzes ist oberhalb des Filters im Abstand von 
höchstens 1,5 m eine spritzwassergeschützte Steckdose mit andauernder Strom-
versorgung erforderlich, gemäß den gesetzlichen Vorschriften für Nass räume!

Abb. 2:  Einbaumaße

Einbaumaß CLEAR STOP

A: Einbaulänge mit Verschraubungen 195

B: Gerätebreite 203

Alle Maße in [mm] (siehe Abb. 2)
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5.5                                                                                                                                                     
MONTAGE DES EINBAUDREHFLANSCHS

Die Montage des Leckageschutzes an die Rohrleitung erfolgt mit dem mitgelieferten Einbaudrehflansch. 
Der Einbaudrehflansch dient als Verbindungselement mit der Hauswasserinstallation. Der Leckageschutz 
kann nur in waagerechte Rohrleitungen eingebaut werden. Beim Einbau des Leckageschutzes  in senk-
rechte Rohrleitungen muss ein Zwischenflansch zwischen Rohrleitung und Gerät eingebaut werden (siehe 
Kapitel 11 „ZUBEHÖR“).Die Einbauhöhe richtet sich nach dem Verlauf der Leitung.

Der Einbaudrehflansch muss in Fließrichtung installiert werden. Diese ist durch einen 
eingegossenen Pfeil gekennzeichnet (siehe Abb. 3).

Die Flanschfläche des Einbaudrehflanschs muss vertikal stehen! Der Einbaudrehflansch muss so montiert 
werden, dass keine mechanischen Verspannungen auftreten!

Ansonsten kann es zu einer mechanischen Beschädigung bis hin zum Bruch der Rohrleitung oder des Ein-
baudrehflanschs kommen. Daraus können größere Wasserschäden resultieren. Personen, die sich in der 
Nähe des Leckageschutzes aufhalten, sind in diesem Fall durch die größeren Wassermengen einem ge-
sundheitlichen Risiko ausgesetzt.

Beim Einbau ist deshalb darauf zu achten, dass keine großen Kräfte auf Rohrleitung, Einbaudrehflansch 
und Leckageschutz einwirken.

C: Höhe oberhalb Rohrmitte 80

D: Höhe unterhalb Rohrmitte 61

E: Einbautiefe bis Rohrmitte 143

Abb. 3:  Einbaudrehflansch

Bei Nichtbeachtung ist der Leckageschutz nicht funktionsfähig.

Alle Maße in [mm] (siehe Abb. 2)

Profilflanschdichtung Fließrichtungspfeil
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5.6                                                                                                                                                     
MONTAGE DES LECKAGESCHUTZES

Der Einbaudrehflansch für den Leckageschutz ist mit Bajonettbohrungen ausgerüstet. Beim Leckage-
schutz sind die erforderliche Dichtung und die Schrauben vormontiert.

/ Zunächst die Rohrleitung mit dem neu installierten Einbaudrehflansch spülen. Der Einbaudrehflansch 
ist noch durch den schwarzen Montagedeckel verschlossen.

/ Anschließend das Wasser wieder absperren (am Haupthahn bzw. Absperrventil) und den schwarzen 
Montagedeckel des Einbaudrehflanschs entfernen.

/ Die Köpfe der vier Zylinderschrauben M6×100 durch die Bajonettbohrungen am Einbaudrehflansch 
stecken (siehe Abb. 4 I).

/ Den Leckageschutz im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (siehe Abb. 4 II).

/ Die vier Zylinderschrauben M6×100 fest anziehen.

Das Profil der Profilflanschdichtung muss zum Einbaudrehflansch zeigen (siehe Abb. 3). Wird dies nicht 
beachtet, kann es zu Undichtigkeiten und zum Austreten von Wasser kommen. Dabei können Wasser-
schäden an Haus und Einrichtung entstehen.

Die Schrauben nicht lösen!

Das Anziehmoment (ca. 4 Nm) so wählen, dass die Dichtung schließt und der Leck-
ageschutz nicht beschädigt bzw. verspannt wird!

Abb. 4:  Montage des Leckageschutzes

I II
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6                                                                                                                                                          
BETRIEB

6.1                                                                                                                                                     
FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Der Leckageschutz hat die Funktion, vor Wasserschäden, Wasserverlust und ungewolltem Wasserver-
brauch in der Trinkwasserinstallation zu schützen.

Mit Hilfe einer Wasserzählerturbine wird der momentane Volumenstrom, die am Stück verbrauchte Was-
sermenge und die Zeitdauer einer Wasserentnahme bestimmt. Die maximal zulässigen Grenzwerte kön-
nen über das Bedienfeld eingestellt werden. Wird einer dieser Grenzwerte überschritten, schließt das Ab-
sperrventil des Leckageschutzes.

6.2                                                                                                                                                     
INBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme (Erstinbetriebnahme oder Inbetriebnahme nach Wartungsarbei-
ten) muss der Leckageschutz mit Wasser gefüllt und entlüftet werden!

/ Wasserzufuhr (Haupthahn bzw. Absperrventil) öffnen und einen Wasserhahn hinter dem Leckage-
schutz voll aufdrehen. Nach einer Spülwassermenge von 5 Litern ist der Leckageschutz entlüftet.

Der Leckageschutz ist nun betriebsbereit.

Nach dem Einstecken des Netzgeräts prüft die Steuerung die Position des Absperrventils. Wenn das Ab-
sperrventil geöffnet ist, wird der Motor zur Bestimmung der exakten Position für ca. 20 Sekunden einge-
schaltet. Das Absperrventil bleibt in der geöffneten Stellung stehen.
Anschließend wird auf dem Display die Betriebsanzeige dargestellt:

Das Kapitel 4.1 „BESTIMMUNGS GEMÄSSE VERWENDUNG“ ist unbedingt zu be-
achten!

Das Netzgerät darf erst eingesteckt werden, wenn der Leckageschutz fertig mon-
tiert und entlüftet ist. Wenn ein Leckageschutz im ausgebauten Zustand in Be-
trieb genommen wird, besteht die Gefahr von Quetschungen durch drehende Tei-
le!

Den Leckageschutz an die Stromversorgung anschließen.
Netzgerät in die Steckdose stecken.

Leckageschutz
geöffnet

Abb. 5:  Betriebsanzeige
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6.3                                                                                                                                                     
BEDIENFELD

Die Bedienung des Leckageschutzes erfolgt über die Tastatur und das Display (siehe Abb. 6).

Die Tasten haben folgende Funktionen:

Abb. 6:  Bedienfeld des Leckageschutzes

Taste Funktion

- Zugang zum Hauptmenü

- Blättern im Menü nach oben
- Wert vergrößern

- Blättern im Menü nach unten
- Wert verkleinern

- eine Menüebene zurück ohne zu speichern

- Zugang zum Untermenü
- Wert übernehmen und speichern, eine Menüebene zurück
- Meldung quittieren

zweizeiliges Display

Tastatur
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6.4                                                                                                                                                     
MENÜFUNKTIONEN

Nach Betätigen der Taste  wird das Hauptmenü aufgerufen:

Mit den Tasten  und  wird das nächste bzw. vorige Untermenü angezeigt und mit der Taste <OK> 
aufgerufen.
Im jeweiligen Untermenü wird mit den Tasten  und  der jeweilige Wert vergrößert oder verkleinert 
und anschließend mit der Taste <OK> übernommen.

Untermenüs:

· Öffnen/Schließen (siehe Kapitel 6.7)

/ manuelles Öffnen oder Schließen des Absperrventils

· Sleepmodus (siehe Kapitel 6.11)

/ Sleepmodus 6 h starten

· Grenzwerte (siehe Kapitel 6.5)

/ maximale Entnahmemenge

/ maximaler Volumenstrom

/ maximale Entnahmezeit

· Urlaubsmodus (siehe Kapitel 6.10)

/ Aus

/ U1

/ U2

/ U3

· Einstellungen

/ Beleuchtung: einstellbar von 0 % bis 100 %

/ Kontrast: einstellbar von 10 % bis 100 %

/ Werkseinstellung

· Betriebsdaten

/ gesamte Wassermenge seit Inbetriebnahme [m³]

· Info

/ Historie

/ Gerätenummer

/ Softwareversion

/ Messwerte (Volumenstrom)

/ Service

Hauptmenü
· öffnen/schliess
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6.5                                                                                                                                                     
EINSTELLUNG DER GRENZWERTE

Die Grenzwerte (Abschaltkriterien) werden folgendermaßen eingestellt:

Taste  und anschließend Taste  2x betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Taste <OK> betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Nach Auswahl des gewünschten Grenzwerts mit der Taste  oder  und Betätigen der Taste <OK> 
kann der Grenzwert mit der Taste  oder  verkleinert oder vergrößert und mit der Taste <OK> dau-
erhaft gespeichert werden. Dabei sind die folgenden Einstellungen möglich:

Beim Weiterblättern über den größten einstellbaren Wert hinaus erscheint die Anzeige „deaktiviert“ im 
Display. Beim Speichern dieser Einstellung ist Folgendes zu beachten:

Die Grenzwerte müssen auf die jeweiligen Verbrauchsgewohnheiten eingestellt werden. Wenn bei den 
normalen Verbrauchsgewohnheiten regelmäßig einer der Grenzwerte überschritten wird, ohne dass eine 
Leckage vorliegt, kann der entsprechende Grenzwert auf einen größeren Wert umgestellt werden.

Hauptmenü
· Grenzwerte

Grenzwerte
· Max.Entn.menge

Grenzwert
kleinster

einstellbarer Wert
Standardwert

(Werkseinstellung)
größter

einstellbarer Wert
Schrittweite

maximale
Entnahme-
menge

100 l 500 l
3000 l,

deaktiviert

100 l
(unter 1000 l)

200 l
(über 1000 l)

maximaler
Volumenstrom

10 l/min 65 l/min
100 l/min,
deaktiviert

10 l/min

maximale
Entnahmezeit

10 min 30 min
2 h,

deaktiviert
10 min

Wenn einer der Grenzwerte deaktiviert wird, wird dieser Wert nicht mehr über-
wacht. Wenn z. B. der Grenzwert der maximalen Entnahmezeit deaktiviert ist, 
kann eine kleine Leckage vom Leckageschutz erst erkannt werden, wenn die mit 
einem anderen Grenzwert eingestellte maximale Wassermenge erreicht wird.
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Einstellwerte am Beispiel eines privaten Haushalts

6.6                                                                                                                                                     
AUTOMATISCHER BETRIEB

Der Wasserverbrauch wird ständig überwacht. Wird bei einer Wasserentnahme einer der eingestellten 
Grenzwerte überschritten, schließt das Absperrventil des Leckageschutzes. Das geschlossene Absperr-
ventil wird in der Betriebsanzeige des Displays angezeigt.

Bewusste Grenzwertüberschreitung: Wird das Absperrventil nach Überschreitung der Grenzwerte „ma-
ximale Entnahmemenge“ oder „maximale Entnahmezeit“ geschlossen, so öffnet der Leckageschutz nach 
30 s sein Absperrventil, um eine Kontrolle des Volumenstroms durchzuführen:

/ Wenn bei der Überprüfung des Volumenstroms eine Reduktion festgestellt wird (Entnahmestelle 
wurde geschlossen), dann bleibt das Absperrventil geöffnet. Die Messwerte der Wasserentnahme 
werden zurückgesetzt.

/ Wenn bei der Überprüfung des Volumenstroms keine Reduktion festgestellt wird, schließt der Lecka-
geschutz sofort sein Absperrventil. Das Absperrventil bleibt geschlossen.

Beispiel
maximale

Entnahmemenge
maximaler

Volumenstrom
maximale

Entnahmezeit

Einfamilienhaus, 2 Personen,
keine Druckspüler

200 l 35 l/min 30 min

Einfamilienhaus, 4 Personen,
keine Druckspüler

500 l 35 l/min 1 h

Einfamilienhaus, 4 Personen, 
2 Druckspüler

500 l 100 l/min 1 h

Falls eine Wasserenthärtungsanlage eingebaut ist, dann muss die maximale Ent-
nahmezeit mindestens auf die Regenerationszeit eingestellt sein.

Das automatische Öffnen und Kontrollieren des Volumenstroms nach dem Schlie-
ßen des Absperrventils ermöglicht die Rücksetzung des Schließvorgangs ohne 
manuelle Bedienung der Tastatur. Es muss lediglich dafür gesorgt werden, dass 
nach dem automatischen Schließen des Leckageschutzes die Entnahmestelle für 
länger als 30 s geschlossen wird. Die Intelligenz der Steuerung erkennt daran, dass 
Benutzer im Haus sind und die zu große Wassermenge bewusst entnommen haben.

Nach dem Schließen des Leckageschutzes durch
 - eine Grenzwertüberschreitung
 - den Urlaubsmodus
 - manuelle Bedienung
muss zunächst geprüft werden, ob eine Undichtigkeit des Wasserleitungssystems 
vorliegt.
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6.7                                                                                                                                                     
ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES ABSPERRVENTILS ÜBER 
DIE TASTATUR

Taste  betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Taste <OK> betätigen.

Bei geöffnetem Leckageschutz zeigt das Display Folgendes:

Nach Betätigen der Taste <OK> wird der Leckageschutz geschlossen.
Zum Schließen benötigt der Antrieb des Absperrventils ca. 20 Sekunden.

Bei geschlossenem Leckageschutz zeigt das Display Folgendes:

Nach Betätigen der Taste <OK> wird der Leckageschutz geöffnet.
Zum Öffnen benötigt der Antrieb des Absperrventils ca. 20 Sekunden.

6.8                                                                                                                                                     
ANZEIGE DER ABSCHALTURSACHE

Wenn einer der eingestellten Grenzwerte überschritten wird, schließt das Absperrventil automatisch. 
Das geschlossene Absperrventil und die jeweilige Abschaltursache werden auf dem Display angezeigt.

WICHTIG:
Bei vorhandener Warmwasserbereitung, insbesondere bei gas- oder elektrisch 
betriebenen Durchlauferhitzern bzw. Heizthermen, müssen vor dem Öffnen des 
Leckageschutzes die Herstellervorgaben des Warmwasserbereiters beachtet 
werden (Anweisungen zur Entlüftung)!

Hauptmenü
· öffnen/schliess

Leckageschutz
· schliessen

Leckageschutz
· öffnen

Beim Wiederöffnen des Absperrventils ist zu überprüfen, ob nachfolgend instal-
lierte Geräte (z. B. Waschmaschine, Enthärtungsanlagen usw.) durch das Absper-
ren des Wassers in ihrer Funktion beeinflusst wurden.

Die Meldungen geben einen Hinweis auf die Ursache der Abschaltung. Bevor das 
Absperrventil geöffnet wird, sollte eine eventuelle Leckage behoben werden.
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6.9                                                                                                                                                     
ANZEIGE DES MOMENTANEN WASSERVERBRAUCHS

Der Volumenstrom eines momentan stattfindenden Wasserverbrauchs wird wie folgt angezeigt:

Taste  und anschließend Taste  6x betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Taste <OK> 1x und anschließend Taste  3x betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

6.10                                                                                                                                                     
URLAUBSMODUS

Wenn für die Zeitdauer von 72 h kein Wasser verbraucht wird (z. B. bei Abwesenheit im Urlaub), kann der 
Leckageschutz in den sogenannten „Urlaubsmodus“ schalten. Voraussetzung hierfür ist, dass der Urlaubs-
modus eingestellt ist.

Urlaubsmodus einstellen:

Taste  und anschließend Taste  3x betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Taste <OK> betätigen, mit der Taste  den gewünschten Urlaubsmodus auswählen und mit der Taste 
<OK> speichern.

Es stehen die folgenden Urlaubsmodi zur Verfügung:

/ Kein Urlaubsmodus:
Der Urlaubsmodus ist deaktiviert.

/ Urlaubsmodus 1:
Nach 3 Tagen ohne Wasserverbrauch wird der Urlaubsmodus mit folgenden Grenzwerten aktiviert:
50 l • 10 l/min • 5 min (Werkseinstellung!)

/ Urlaubsmodus 2:
Nach 3 Tagen ohne Wasserverbrauch wird der Urlaubsmodus mit folgenden Grenzwerten aktiviert:
100 l • 20 l/min • 10 min

/ Urlaubsmodus 3:
Nach 3 Tagen ohne Wasserverbrauch wird der Urlaubsmodus aktiviert und der Leckageschutz ge-
schlossen.

Hauptmenü
· Info

Volumenstrom
xxx Liter/min

Hauptmenü
· Urlaubsmodus
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Anzeige des Urlaubsmodus:

Nachdem der Leckageschutz in den Urlaubsmodus umgeschaltet hat, wird auf dem Display abwechselnd 
angezeigt:

Verlassen des Urlaubsmodus:

Durch Betätigen der Taste <OK> wird der Urlaubsmodus verlassen und der Leckageschutz kehrt in den 
normalen Betriebsmodus zurück.

6.11                                                                                                                                                     
SLEEPMODUS

Die Überwachung der Grenzwerte kann vorübergehend ausgeschaltet werden. Dies ist notwendig, wenn 
große Wassermengen am Stück benötigt werden – z. B. für Bewässerungszwecke oder zum Nachfüllen ei-
nes Schwimmbads.

Das Absperrventil muss sich hierzu in der Stellung „auf“ befinden. 

Sleepmodus starten:

Taste  und anschließend Taste  1x betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Taste <OK> betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Nach Betätigen der Taste <OK> wird der Sleepmodus gestartet. Das Display zeigt Folgendes:

Die Zeitangabe zeigt die aktuelle Restlaufzeit in Stunden an.
Nach Ablauf der Restlaufzeit kehrt der Leckageschutz automatisch in den normalen Betriebsmodus zu-
rück.

Vorzeitiges Verlassen des Sleepmodus:

Taste  und anschließend Taste <OK> betätigen. Der Sleepmodus wird dann vorzeitig verlassen.

Leckageschutz
im Urlaubsmodus

Zum Beenden
<OK> drücken

Hauptmenü
· Sleepmodus

Sleepmodus ein
<OK>

Sleepmodus ein
Zeit:          6 h

Während der 6 Stunden im Sleepmodus findet keine Überwachung des Wasserver-
brauchs statt!
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Wenn große Wassermengen länger als 6 Stunden entnommen werden müssen (z. B. bei Befüllung eines 
Schwimmbads), kann das Netzgerät des Leckageschutzes ausgesteckt werden. Hierzu muss das Absperr-
ventil des Leckageschutzes geöffnet sein. Nach der Wasserentnahme muss das Steckernetzgerät wieder 
eingesteckt werden.

6.12                                                                                                                                                     
NOT-AUF-FUNKTION

Das Absperrventil kann auch ohne Stromversorgung geöffnet oder geschlossen werden: zum Beispiel bei 
Stromausfall durch Gebäudebrand. Dies ist besonders wichtig, wenn Löschwasser benötigt wird.

/ Netzgerät ausstecken.

/ Vordere Verkleidung abnehmen (siehe Abb. 7).

/ Hintere Verkleidung (1) etwas nach hinten drücken.

/ Elektronische Steuerung (2) nach links bis zum Anschlag schieben.

/ Roten Arretierstift (3) entfernen.

/ Motor (4) gegen den Uhrzeigersinn um ca. 90 Grad (¼ Umdrehung) drehen. Es muss hierzu keine 
Schraube gelöst werden.

Bei Wiederinbetriebnahme in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Bei ausgestecktem Netzgerät findet keine Überwachung des Wasserverbrauchs 
durch den Leckageschutz statt!

Abb. 7:   Not-Auf-Funktion

3

4

1

2
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6.13                                                                                                                                                     
AUTOMATISCHE ÜBERPRÜFUNG DES ABSPERRVEN-
TILS

Um eine langfristige Funktionstauglichkeit des Absperrventils sicher zu stellen, wird die Kugel des Ab-
sperrventils im Abstand von 2 Wochen automatisch gedreht. Die Überprüfung findet nicht während einer 
laufenden Wasserentnahme statt.

6.14                                                                                                                                                     
MENÜSTRUKTUR

Abb. 8:  Menüstruktur
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6.15                                                                                                                                                     
ANSCHLUSS EINES FEUCHTIGKEITSSENSORS

Mithilfe eines Feuchtigkeitssensors kann das Absperrventil bei Erkennung einer Leckage geschlossen 
werden (siehe Kapitel 11 „ZUBEHÖR“). Der Feuchtigkeitssensor besteht aus 2 Edelstahlelektroden, die 
sich ca. 2 mm oberhalb des Fußbodens befinden. Die Auslösung findet statt, wenn die Elektroden durch ei-
nen Wasserfilm verbunden werden. Das Wasser muss einen Leitwert von größer 100 μS/cm haben.

6.16                                                                                                                                                     
ANSCHLUSS EINES LAN-KABELS

Zur Fernbedienung kann das Gerät durch ein LAN-Kabel mit der CLEAR BOX verbunden werden (siehe 
Kapitel 11 „ZUBEHÖR“).

6.17                                                                                                                                                     
WARTUNG/REPARATUR

Bei Nichtbeachtung kann es durch unkontrolliertes Austreten von Wasser zu Wasserschäden im Haus 
kommen. Die in Kapitel 5 „EINBAU“ und Kapitel 7 „INSTANDHALTUNG“ genannten Anweisungen müs-
sen daher genau eingehalten werden.

6.18                                                                                                                                                     
UMBAUTEN/VERÄNDERUNGEN/ERSATZTEILE

Vor Arbeiten am Leckageschutz, die über die reine betriebsbedingte Bedienung 
hinausgehen, muss der Leckageschutz drucklos gemacht werden!

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden!

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verbo-
ten! Diese können die Funktion des Leckageschutzes beeinträchtigen, zu Undich-
tigkeiten und im Extremfall zum Bersten des Leckageschutzes führen. Die aufge-
druckten Prüfzeichen sind nur bei Verwendung von Original-Ersatzteilen gültig.
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6.19                                                                                                                                                     
BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Wenn der Leckageschutz ausgebaut werden muss, sind die folgenden Hinweise unbedingt 
zu beachten:

/ Die Flanschflächen vor Beschädigungen schützen! Beschädigte Flanschflächen können nicht mehr 
dicht schließen. Durch austretendes Wasser können infolge davon Haus und Einrichtung beschädigt 
werden.

/ Es muss sichergestellt werden, dass kein Schmutz in den Leckageschutz gelangt! Dieser Schmutz kann 
bei Wiederinbetriebnahme des Leckageschutzes mit Trinkwasser in Kontakt kommen und an dieses 
abgegeben werden. Personen, die verschmutztes Wasser aufnehmen, sind gesundheitlich gefährdet.

/ Den Leckageschutz frostfrei lagern! Durch Frost kann in Hohlräumen des Leckageschutzes einge-
schlossenes Wasser gefrieren, wobei der Leckageschutz mechanisch so beschädigt werden kann, dass 
er bei Betriebsdruck undicht wird oder bersten kann. Durch austretendes Wasser können größere 
Sachschäden im Haus entstehen. Außerdem können Personen, die sich in der Nähe des Leckageschut-
zes aufhalten, durch abplatzende Gehäuseteile verletzt werden.

/ Bei der Wiederinbetriebnahme des Leckageschutzes wie bei einer Neumontage verfahren.

6.20                                                                                                                                                     
RÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG

Alle kundenseitigen Einstellungen (z. B. Grenzwerte) können folgendermaßen auf die Werkseinstellung 
zurückgesetzt werden:

Taste  und anschließend Taste  4x betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Taste <OK> 1x und anschließend Taste  2x betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Taste <OK> betätigen. Das Display zeigt Folgendes:

Mit der Taste  oder  wird zwischen <ja> und <nein> gewechselt.

Mit der Taste <OK> werden bei Auswahl <ja> die folgenden Standardwerte wiederhergestellt:

/ Grenzwerte: 500 l • 65 l/min • 30 min

/ Urlaubsmodus U1 (50 l • 10 l/min • 5 min)

/ Beleuchtung 50 %

/ Kontrast 50 %

Hauptmenü
· Einstellungen

Einstellungen
· Werkseinstellg.

Werkseinstellg.
<nein>
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6.21                                                                                                                                                     
ÜBERSICHT DER DISPLAYMELDUNGEN

Anzeige Beschreibung weitere Informationen

Grundstellung
Leckageschutz

Die Meldung erscheint während 
der Grundstellungssuche des Ab-
sperrventils.

Leckageschutz
geschlossen
im Wechsel mit
Zum Öffnen
<OK> drücken

Die Meldung erscheint, wenn der 
Leckageschutz manuell oder durch 
U3 (Urlaubsmodus) geschlossen 
wurde.

siehe Kapitel 6.7 „ÖFFNEN/SCHLIESSEN 
DES ABSPERRVENTILS ÜBER DIE TASTA-
TUR“

Leckageschutz
im Urlaubsmodus
im Wechsel mit
Zum Beenden
<OK> drücken

Die Meldung erscheint, wenn der 
Leckageschutz nach 72 Stunden 
ohne Wasserverbrauch in den Ur-
laubsmodus geht.

siehe Kapitel 6.10 „URLAUBSMODUS“

Leckageschutz
geschlossen
im Wechsel mit
Entnahmemenge
überschritten
im Wechsel mit
Zum Öffnen
<OK> drücken

Die Meldung erscheint, wenn 
durch Überschreitung des Grenz-
werts maximale Entnahmemenge 
das Absperrventil des Leckage-
schutzes geschlossen wurde.

siehe Kapitel 6.6 „AUTOMATISCHER BE-
TRIEB“

Leckageschutz
geschlossen
im Wechsel mit
Volumenstrom
überschritten
im Wechsel mit
Zum Öffnen
<OK> drücken

Die Meldung erscheint, wenn 
durch Überschreitung des Grenz-
werts maximaler Volumenstrom 
das Absperrventil des Leckage-
schutzes geschlossen wurde.

siehe Kapitel 6.6 „AUTOMATISCHER BE-
TRIEB“

Leckageschutz
geschlossen
im Wechsel mit
Entnahmezeit
überschritten
im Wechsel mit
Zum Öffnen
<OK> drücken

Die Meldung erscheint, wenn 
durch Überschreitung des Grenz-
werts maximale Entnahmezeit das 
Absperrventil des Leckageschutzes 
geschlossen wurde.

siehe Kapitel 6.6 „AUTOMATISCHER BE-
TRIEB“

Leckageschutz
geschlossen
im Wechsel mit
Bodensensor
Leckagemeldung
im Wechsel mit
Zum Öffnen
<OK> drücken

Die Meldung erscheint, wenn 
durch Auslösung des Feuchtig-
keitssensors das Absperrventil des 
Leckageschutzes geschlossen wur-
de.

siehe Kapitel 6.15 „ANSCHLUSS EINES 
FEUCHTIGKEITSSENSORS“
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7                                                                                                                                                          
INSTANDHALTUNG

7.1                                                                                                                                                     
REINIGUNG

Substanzen mit ausgeprägt polarem Charakter, wie z. B. Alkohole, konzentrierte Mineralsäuren, Ameisen-
säure, Phenol, m-Kresol, Tetrahydrofuran, Pyridin, Dimethylformamid und Mischungen aus Chloroform 
und Methanol dürfen nicht im Reinigungswasser sein.

Diese Substanzen können die Kunststoffteile chemisch angreifen, was zu Versprödungen bis hin zum 
Bruch führen kann.

Derartige Reiniger dürfen daher nicht verwendet werden!

7.2                                                                                                                                                     
GEWÄHRLEISTUNG UND WARTUNG

Ein Wartungsvertrag sichert am besten eine gute Betriebsfunktion auch über die Gewährleistungszeit hi-
naus.

Es ist anzustreben, dass die regelmäßigen Wartungsarbeiten und die Versorgung mit Verschleißmaterial 
durch das Fachhandwerk oder den Werkskundendienst erfolgen.

Sleepmodus ein
Zeit:       6 h

Die Meldung erscheint bei aktivier-
tem Sleepmodus.

siehe Kapitel 6.11 „SLEEPMODUS“

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses nur klares Trinkwasser.

Haushaltsübliche Allzweckreiniger und Glasreiniger, Lösemittel, Lösemittel-
dämpfe, Lacke und alkohol haltige Reiniger führen zu einer Versprödung und zu ei-
ner starken Oberflächenrissbildung bis hin zum Bruch der Kunststoffteile.

Nach DIN EN 806-5 muss die routinemässige Wartung entsprechend den jeweili-
gen Herstelleranweisungen erfolgen.
Wir schreiben dazu eine Sicht- und Funktionskontrolle des Geräts alle 6 Monate 
vor.
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8                                                                                                                                                          
STÖRUNG

Hilfe bei Störungen:

Das Öffnen der Geräte und der Austausch von wasserdruckbelasteten Teilen darf 
nur durch konzessionierte Personen erfolgen, um die Sicherheit und Dichtheit der 
Geräte zu gewährleisten.

Anzeige auf Display Ursache Behebung

Achtung! Störung
Kugelventil

Nach dem Starten des Motors wird 
die Position des Nockenschalters 
nach 30 s noch nicht erkannt.

Störmeldung zurücksetzen:

Taste <OK> drücken
oder
Netzgerät aus der Steckdose ziehen und 
nach ca. 5 s wieder einstecken!

Falls Störung erneut auftritt:

Netzgerät ausstecken!
Absperrventil manuell in die gewünschte 
Position drehen (siehe Kapitel 6.12 „NOT-
AUF-FUNKTION“)!
Kundendienst verständigen!

Achtung! Störung
Tastatur

Tastatur defekt.

Störmeldung zurücksetzen:

Netzgerät aus der Steckdose ziehen und 
nach ca. 5 s wieder einstecken!

Falls Störung erneut auftritt:

Netzgerät ausstecken und Kundendienst 
verständigen!
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9                                                                                                                                                          
ERSATZTEILE

Abb. 9:  Ersatzteile CLEAR STOP

Ersatzteilliste CLEAR STOP

Pos. Benennung Stück Best.-Nr.

1 Netzgerät 1 2210506

2 Elektronische Steuerung 1 2990330

3 Turbine + Sicherungsring 1 2140117

1

2

3
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10                                                                                                                                                          
TECHNISCHE DATEN

11                                                                                                                                                          
ZUBEHÖR

/ Feuchtigkeitssensor (Best.-Nr. CLEARFS)

/ CLEAR BOX (Best.-Nr. CLEARBOX)

/ Zwischenflansch für den Einbau des Leckageschutzes in senkrechte Rohrleitungen
(Best.-Nr. 1420043)

Technische Daten CLEAR STOP

Anschlussnennweite DN 25 / 1"

Nenndruck PN 16

Nenndurchfluss 4 m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,5 bar

Wasser- und Umgebungstemperatur max. 30 °C

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) 203 x 141 x 143 mm

einstellbare Grenzwerte

/ max. Entnahmemenge 0,1 bis 3 m³

/ max. Volumenstrom 10 bis 100 l/min

/ max. Entnahmezeit 10 min bis 2 h

Anlaufwert 12 bis 15 l/h

sonstige Funktionen

/ Not-Auf-Funktion

/ Urlaubsmodus (einstellbar)

/ Sleepmodus (Grenzwerte abgeschaltet)

Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Leistungsaufnahme 1 W (10 W beim Öffnen/Schließen)

Schutzart IP22
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12                                                                                                                                                          
KUNDENDIENST

Wir wünschen Ihnen einen jederzeit störungsfreien Betrieb. Sollten sich jedoch einmal Probleme oder 
Rückfragen ergeben, so steht Ihnen die CONEL Kundendienstabteilung — Stichwort CLEAR von CONEL 
— für Auskünfte gerne zur Verfügung.

Deutschland:

T +49 (0) 7195 692-0

Frankreich:

T +33 (0) 3 88 65 93 94

Wir empfehlen Ihnen dringend, einen Wartungsvertrag abzuschließen, damit alle Wasseraufbereitungs-
geräte regelmäßig auf ihre einwandfreie Funktion überprüft werden können.

Garantie- und Haftungsansprüche können nur berücksichtigt werden, wenn die Betriebsanleitung genau 
eingehalten wird.
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CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft: 
Margot-Kalinke-Straße 9 
80939 München

Geschäftsführer: 
Detlef Greunke

Amtsgericht München: 
HRB 179425 

info@conel.de

E -KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der E -Richtlinie entsprechen. Bei einer nicht mit uns 
abgestimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

Produktbezeichnung: 

Auf dieses Produkt angew ndte Richtlinien:

ichtlinie 2014/3 /E

Harmonisierte Norm

Die Einhaltung der EMV-Verordnungen (CE-Konformität) für den Einsatz des Gerätes im Haushalts-/
Gewerbebereich und im Industriebereich wird hiermit in allen oben genannten Punkten bestätigt.

München, den  

CONEL GmbH / Geschäftsführer: Detlef Greunke Datum 
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Notizen / Notes / Notatki
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FOREWORD

Dear customer,

Thank you for the confidence you have shown in us by purchasing this device. In purchasing this water leak 
protection system you have procured a state of the art device.

This water leak protection system is suitable for use in cold drinking water up to a maximum water and am-
bient temperature of 30 °C.

The water leak protection system protects against the effects of water pipe breakages and leaks. Moreo-
ver the water leak protection system can be used to protect against exceptionally high water consumption.

All functions of this water leak protection system were carefully checked prior to delivery. Nevertheless, if 
difficulties occur, please contact the closest customer service point (see chapter 12 “CUSTOMER SER-
VICE”).

Trademarks:

Trademarks used in this document are the protected and registered trademarks of the respective owner.
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1                                                                                                                                                          
ABOUT THESE OPERATING INSTRUCTIONS

These operating instructions should simplify getting to know your water leak protection system and in-
form you of its intended applications.

The operating instructions contain important information so that you can use the water leak protection 
system, safely, professionally and economically. They contain basic information that must be observed 
during installation, operation and maintenance.

Observance of this information will help to avoid dangers, reduce repair costs and increase the reliability 
and service life of the water leak protection system.

The operating instructions must be read by each person charged with working on the water leak protec-
tion system, e.g. for:

/ Installation,

/ Operation,

/ Maintenance (service, inspection, repair).

Installation and maintenance must only be performed by personnel who have been authorised by the man-
ufacturer to do so, i.e. who are able to fulfil the instructions referred to in the installation and operating in-
structions as well as country-specific regulations.

Alongside the operating instructions and the legal regulations applicable in the country and place of use in 
respect of accident prevention, the recognised technical regulations for safe and professional work must 
be observed.

Therefore, these operating instructions must be read by the installer and the responsible technical person-
nel/operators prior to installation, commissioning and maintenance.

Not only must the general safety instructions listed in chapter 4.1 “INTENDED USE” be 
observed, but also the specific safety instructions that are included under the other main 
points.

These operating instructions must always be available at the place of use of the 
water leak protection system.
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2                                                                                                                                                          
SYMBOLS AND UNITS USED

The safety instructions contained in these operating instructions are labelled with the following symbols:

Instructions attached directly to the built-in rotary flange or the water leak protection system, such as

/ Direction of flow (see fig. 1),

/ Type label,

/ Cleaning information,

must be observed without fail and maintained so that they are always legible.

The following units and terms which do not form part of the SI (Système International d’Unités) system are 
used:

Attention!
This symbol refers to a point which must be observed to ensure reliable operation and safety.

Note!
This symbol highlights user tips and other useful information.

Warning!
This symbol flags up an electrical voltage warning.

Unit:
This symbol indicates torques specified by the manufacturer.

Fig. 1:   Built-in rotary flange

Unit Conversion

bar 1 bar = 105 Pa = 0,1 N/mm2

1" DN 25
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3                                                                                                                                                          
GENERAL

3.1                                                                                                                                                     
APPLICATION

The water leak protection system is used in drinking water systems to monitor the water consumption and 
shut-off the drinking water pipe if set limits are exceeded. It was developed for use in single family dwell-
ings, to protect against the effects of water pipe breakages, leaks and defects in the domestic water instal-
lation in addition to preventing exceptional water consumption. Moreover monitoring for leaks in com-
mercial and public buildings can be performed when there is nobody there. The leak protection system 
detects running taps and valves. Information about usage limitations is contained in chapter 4.1 “INTEND-
ED USE”.

3.2                                                                                                                                                     
SCOPE OF SUPPLY

/ Pre-assembled leak protection system including 4 fastening screws and a profiled flange gasket

/ Built-in rotary flange with bayonet connection and compression fitting

/ Power supply unit

/ Installation and operating instructions

Immediately after unpacking please check the shipment for completeness and any transport damage; it will 
not be possible to acknowledge subsequent claims.

3.3                                                                                                                                                     
APPROVAL MARKS

The water leak protection system complies with the technical regulations for drinking water installation 
according to DIN EN 806 ff. and the national supplement DIN 1988 ff. as well as DIN EN 1717. It is de-
signed according to the DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) test reg-
ulations VP 638 (“Leakage detectors for installation in drinking water systems”). DVGW certification has 
been applied for.

This leak protection system has been developed for use in cold mains drinking wa-
ter (up to 30 °C). Prior to installation in media other than water or in water con-
taining additives, the manufacturer must be consulted.
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4                                                                                                                                                          
SAFETY

4.1                                                                                                                                                     
INTENDED USE

Both installation and use of the water leak protection system are subject to the applicable national regula-
tions. Alongside the operating instructions and the legal regulations applicable in the country and place of 
use in respect of accident prevention, the recognised technical regulations for safe and professional work 
must be observed.

The water being used must comply with the European Drinking Water Directive!

The manufacturer/supplier must be consulted before using water of a different quality or water with addi-
tional additives.

This water leak protection system is suitable for use in cold drinking water up to a maximum water and am-
bient temperature of 30 °C. It is manufactured according to the state of the art and recognised German 
safety regulations.

The water leak protection system may only be used as described in the operating instructions. Any other 
use or use beyond the specified use is considered to represent incorrect use.

Additional dangers exist in the event of incorrect use and if the danger symbols and safety instructions are 
ignored. The manufacturer/supplier shall not be responsible for any resulting damage. All risks are borne 
solely by the user.

Intended use includes observance of the operating instructions.

The manufacturer/supplier must be consulted before using the leak protection system outside the limits 
of use described in these operating instructions. The water leak protection system must only be used as 
intended in a technically fault-free state, while maintaining safety and hazard awareness, and in compli-
ance with the operating instructions.

Ensure that malfunctions are rectified immediately!

4.2                                                                                                                                                     
MATERIALS USED

The materials used are resistant to the physical, chemical and corrosive loads expected to be encountered 
in drinking water and fulfil the specifications given in the test regulations VP 638 (“Leakage detectors for 
installation in drinking water systems”). All materials are hygienically and physiologically harmless. Plastics 
contacted by drinking water fulfil the KTW Guideline (Guideline for the Hygienic Assessment of Organic 
Materials in Contact with Drinking water) of the German Federal Environmental Agency (UBA) and 
DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) working sheet W 270. Metallic 
materials fulfil the requirements of DIN 50930-6 (Effect of metallic materials on the quality of drinking wa-
ter).

If a leak protection system is operated when not installed, there is a risk of crush-
ing due to rotating parts!
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4.3                                                                                                                                                     
DANGERS DUE TO NON-OBSERVATION

In detail, the non-observation of the general danger symbols is typically associated with the following haz-
ards:

/ Failure of important water leak protection system functions,

/ Endangering of persons due to electrical and mechanical effects,

/ Endangering of persons and the environment due to leaks.

Any working methods that might endanger safety must be avoided.

Non-observation of these operating instructions and the safety instructions herein may endanger per-
sons, as well as the environment and the leak protection system itself.

4.4                                                                                                                                                     
WATER PRESSURE

The water pressure must not exceed 16 bar input pressure.

The leak protection system must not be installed where mains pressures are greater than 16 bar (even if 
only temporarily).

4.5                                                                                                                                                     
ELECTRIAL DEVICES/INSTALLATIONS

Electrical devices/installations that are not splash-proof and are located in the vicinity of the leak protec-
tion system, may be damaged by water that escapes during installation or in the event of incorrect use of 
the leak protection system.

If the electrical devices/installations are connected to the power supply, it is also possible that a short-cir-
cuit could occur.

Should this occur there is a risk of electric shocks to people.

Therefore electrical devices/installations in the vicinity must be splash-proof and/or comply with the legal 
regulations for wet areas (IP44).

No electrical cables and equipment may be located below or in the immediate vi-
cinity of the leak protection system!

In the power supply unit the mains voltage is reduced to a safe low voltage of 24 V 
which is then used to operate the leak protection system electronics. No other 
power supply units must be used.

Caution when touching without the cover! During operation, electronic compo-
nents can become hot.
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5                                                                                                                                                          
INSTALLATION

5.1                                                                                                                                                     
GENERAL

The pipe in which the leak protection system is installed, must be able to safely withstand the weight of the 
leak protection system. Otherwise mechanical damage up to and including breaks can result. This can re-
sult in severe water damage.

Should such an event occur, persons in the vicinity of the leak protection system are exposed to a risk of 
injury of harm because of the large water volumes that could escape.

For this reason pipes must, where necessary, be provided with additional fastenings or support.

For easy operation and maintenance always maintain a clearance space of at least 250 mm above and be-
low the device.

5.2                                                                                                                                                     
REQUIREMENTS FOR THE PLACE OF INSTALLATION

/ The ambient temperature must not exceed 30 °C.

/ The installation room must be dry and free from frost. It must not be possible for unauthorised persons 
to access the room.

/ The water leak protection system must not be subject to severe impacts.

/ In general the leak protection system is installed upstream of the protective filter.

/ A shut-off valve must be installed upstream of the water leak protection system! This allows the water 
supply to be disconnected for water leak protection system maintenance, repairs or if a fault occurs. 
Likewise flooding and severe water damage to household furnishings and equipment can be avoided 
in this way.

/ The device can be installed in all commercially available drinking water pipes.

/ Installation of the water leak protection system upstream of the water meter is forbidden.

Installation must only be performed by suitably qualified technical personnel. 
chapter 4.1 “INTENDED USE” must be observed without fail!

To ensure fault-free operation, observe the following requirements:
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5.3                                                                                                                                                     
POWER SUPPLY

The mains voltage must not be interrupted (e.g. via a light switch).

If the leak protection system does not have a permanent power connection,

/ a possible leak may not be identified,

/ the water leak protection system cannot close in the event of a leak.

5.4                                                                                                                                                     
INSTALLATION DIMENSIONS

The leak protection system can be installed in horizontal or vertical pipes.

A splash-proof socket, complying with the legal regulations for wet areas, is re-
quired for the power supply unit of the leak protection system and must be posi-
tioned above the filter at a separation of at least 1.5 m!

Fig. 2:  Installation dimensions

Installation dimension CLEAR STOP

A: Installation length with fittings 195

B: Device width 203

All dimensions in [mm] (see fig. 2)
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5.5                                                                                                                                                     
MOUNTING THE BUILT-IN ROTARY FLANGE

Installation of the leak protection system in the pipe is performed using the supplied built-in rotary flange. 
The built-in rotary flange serves as the connecting element to the domestic water installation. The leak 
protection system can only be installed in horizontal pipes. For installation in vertical pipes, an intermedi-
ate flange has to be mounted between the pipe and the leak protection system (see chapter 11 “ACCES-
SORIES”). The installation height depends on the pipe course. 

The built-in rotary flange must be installed in the direction of flow. This is indicated by 
an arrow integral with the casting (see fig. 3).

The flange surface of the built-in rotary flange must be vertical! The built-in rotary flange must be fitted so 
that it is free from mechanical stress or strain.

Otherwise mechanical damage to the pipe or the built-in rotary flange up to and including breaks can re-
sult. This can result in severe water damage. Should such an event occur, persons in the vicinity of the leak 
protection system are exposed to a risk of injury of harm because of the large water volumes that could es-
cape.

Therefore when fitting, ensure that no large forces act on the pipe, built-in rotary flange or leak protection 
system.

C: Height above the pipe middle 80

D: Height below the pipe middle 61

E: Installation depth up to the pipe middle 143

Fig. 3:  Built-in rotary flange

If this requirement is ignored, the leak protection system will not work.

All dimensions in [mm] (see fig. 2)

Profiled flange gasket Flow direction arrow
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5.6                                                                                                                                                     
INSTALLATION OF THE LEAK PROTECTION SYSTEM

The built-in rotary flange for the water leak protection system is equipped with bayonet holes. The neces-
sary seals and screws are pre-assembled on the leak protection system.

/ First flush the pipe with the newly installed built-in rotary flange. The built-in rotary flange is still sealed 
by the black mounting cover.

/ Then shut-off the water again (at the stopcock or isolating valve) and remove the black mounting cover 
of the built-in rotary flange.

/ Insert the heads of the four M6×100 hexagon socket head screws through the bayonet holes on the 
built-in rotary flange (see fig. 4 I).

/ Screw the water leak protection system fully home in a clockwise direction (see fig. 4 II).

/ Tighten the four M6×100 hexagon socket head screws.

The profile of the profiled flange gasket must point towards the built-in rotary flange (see fig. 3). If this is 
not observed, water leaks may occur resulting in water damage to the home and furnishings and equip-
ment.

Do not undo the screws!

Select the tightening torque (about 4 Nm) so that the seal is effective and the wa-
ter leak protection system is not damaged or strained!

Fig. 4:  Installation of the leak protection system

I II
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6                                                                                                                                                          
OPERATION

6.1                                                                                                                                                     
FUNCTION DESCRIPTION

The function of the water leak protection system is to protect against water damage, water loss and un-
wanted water consumption in the drinking water system.

The instantaneous volume flow rate is measured by a water meter turbine, which is then used to determine 
the water volume consumed in an uninterrupted period and the time for which water has been drawn. The 
maximum permissible limits can be set via the control panel. If one of these limits is exceeded, the leak pro-
tection system shut-off valve closes.

6.2                                                                                                                                                     
COMMISSIONING

The leak protection system must be filled with water and bled before commissioning 
(first use or commissioning after maintenance)!

/ Open the water supply (stopcock or shut-off valve) and fully open a tap downstream of the leak pro-
tection system. After a flushing water quantity of 5 litre, the leak protection system is bled.

The leak protection system is now ready for operation.

After the power supply unit is plugged in, the control system checks the position of the shut-off valve. If the 
shut-off valve is open, the motor is switched on for approximately 20 seconds to determine the exact po-
sition. The shut-off valve remains in the opened position.
Then the operating indication is output to the display:

The chapter 4.1 “INTENDED USE” must be observed without fail!

The power supply unit may only be plugged in once the water leak protection sys-
tem is fully installed and bled. If a leak protection system is operated when not in-
stalled, there is a risk of crushing due to rotating parts!

Connect the water leak protection system to the power supply.
Plug the power supply unit into the power outlet.

Leckageschutz
geöffnet

Fig. 5:  Operating indication
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6.3                                                                                                                                                     
CONTROL PANEL

Operation of the water leak protection system takes place via the keypad and display (see fig. 6).

The keys have the following functions:

Fig. 6:  Control panel of the leak protection system

Key Function

- Access to the main menu

- Scroll up in the menu
- Increase value

- Scroll down in the menu
- Reduce value

- Jump a menu level back without saving

- Access to the sub-menu
- Accept value and save, jump a menu level back
- Acknowledge message

Two line display

Keypad
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6.4                                                                                                                                                     
MENU FUNCTIONS

Pressing the key  calls the main menu:

The next or previous sub-menu is displayed using keys  and  and called using the <OK> key.
In each sub-menu individual values are increased or decreased using keys  and  and then accepted 
using the <OK> key.

Sub-menus:

· Open/Close (see chapter 6.7)

/ Manual opening or closing of the shut-off valve

· Sleep mode (see chapter 6.11)

/ Start 6 h sleep mode

· Limit values (see chapter 6.5)

/ Max. water volume drawn

/ Max. volume flow rate

/ Max. drawing time

· Holiday mode (see chapter 6.10)

/ Off

/ H1

/ H2

/ H3

· Settings

/ Light output: adjustable from 0 % to 100 %

/ Contrast: adjustable from 10 % to 100 %

/ Factory setting

· Operating data

/ Total volume of water since commissioning [m³]

· Info

/ History

/ Device number

/ Software version

/ Measured values (volume flow rate)

/ Service

Hauptmenü
· öffnen/schliess
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6.5                                                                                                                                                     
SETTING THE LIMIT VALUES

The limit values (switch off criteria) are set as follows:

Press key  and then key  2x. The display shows the following:

Press the <OK> key. The display shows the following:

After selection of the desired limit value  or  and pressing the key <OK> the limit value can be in-
creased or reduced with key  or  and then permanently saved with the <OK> key. In this context the 
following settings are possible:

If you scroll beyond the highest settable value, the indication “deactivated” appears in the display. Note the 
following upon saving this setting:

The limit values must be set according to the respective consumption habits. If under the normal consump-
tion habits a limit value is regularly exceeded without a leak being present, the corresponding limit value 
can be reset to a larger value.

Hauptmenü
· Grenzwerte

Grenzwerte
· Max.Entn.menge

Limit value
Lowest

settable value
Default value

(Factory setting)
Highest

settable value
Step size

Maximum vol-
ume drawn

100 litre 500 litre
3000 litre,

deactivated

100 litre
(less than 

1000 litre)
200 litre

(more than 
1000 litre)

Maximum
volume flow
rate

10 litre/minute 65 litre/minute
100 litre/minute

deactivated
10 litre/minute

Maximum
drawing time

10 minutes 30 minutes
2 hours,

deactivated
10 minutes

If one of the limit values is deactivated, this value is no longer monitored. If for ex-
ample the maximum drawing time is deactivated, then a small leak can only be de-
tected by the leak protection system when the maximum water volume set for an-
other limit value is reached.
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Adjustment values for the example of a private household

6.6                                                                                                                                                     
AUTOMATIC OPERATION

Water consumption is constantly monitored. If during drawing of water one of these limits is exceeded, the 
leak protection system shut-off valve closes. The closed shut-off valve is shown in the operating indication 
of the display.

Intentional limit value exceeding: If the shut-off valve is closed after exceeding of the “Max. water volume” 
limit or “Max drawing time”, then the leak protection system opens its shut-off valve after 30 s to perform 
a volume flow rate check:

/ If the volume flow rate check reveals a reduction (drawing point has been closed), then the shut-off 
valve remains open. The water drawing measured values are reset.

/ If the volume flow rate check does not reveal any reduction, then the leak protection system immedi-
ately closes its shut-off valve. The shut-off valve remains closed.

Example
Maximum

water volume drawn
Maximum

volume flow rate
Maximum

drawing time

Single family dwelling, 2 persons,
no pressure flushing valves

200 litre 35 litre/minute 30 minutes

Single family dwelling, 4 persons,
no pressure flushing valves

500 litre 35 litre/minute 1 hour

Single family dwelling, 4 persons, 
2 pressure flushing valves

500 litre 100 litre/minute 1 hour

If a water softening system is fitted, then the max. drawing time must be set to at 
least the regeneration time.

The automatic opening and checking of the volume flow rate after shutting of the 
shut-off valve enables the resetting of the closing action without manual opera-
tion of the keypad. It must solely be ensured that, after automatic closing of the 
leak protection system, the drawing point remains closed for longer that 30 s. The 
intelligence of the control system then recognizes in this that users are at home 
and have intentionally drawn the too large water volume.

After closing of the leak protection due to
 - exceeding of a limit
 - holiday mode
 - manual operation
a check must then be performed to determine if there is a leak in the water pipe 
system.
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6.7                                                                                                                                                     
OPENING/CLOSING OF THE SHUT-OFF VALVE USING 
THE KEYPAD

Press key  . The display shows the following:

Press the <OK> key.

If the leak protection system is opened the display shows the following:

After pressing the <OK> key the leak protection system is closed.
The drive of the shut-off valve requires about 20 seconds for shutting.

If the leak protection system is closed the display shows the following:

After pressing the <OK> key the leak protection system is opened.
The drive of the shut-off valve requires about 20 seconds for opening.

6.8                                                                                                                                                     
INDICATION OF THE CAUSE OF SWITCHING-OFF

If one of the set limit values is exceeded, the shut-off valve closes automatically. The closed shut-off valve 
and the relevant switching-off cause are shown on the display.

NOTE:
If a hot water heating system is fitted, especially in the case of gas or electric com-
bi-boilers or shower heaters, then before opening the leak protection, the manu-
facturer’s instructions for the hot water heater must be inspected (instructions 
for bleeding)!

Hauptmenü
· öffnen/schliess

Leckageschutz
· schliessen

Leckageschutz
· öffnen

During reopening of the shut-off valve a check must be performed to determine 
whether the functioning of downstream installed devices (e.g. washing machine, 
water softening systems, etc.) has been affected by shutting off of the water.

The messages give an indication of the cause of the switching-off. Before the shut-
off valve is opened, any possible leaks should be cleared.
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6.9                                                                                                                                                     
INDICATION OF THE INSTANTANEOUS WATER 
CONSUMPTION

The volume flow rate of an instantaneous water consumption is indicated as follows:

Press key  and then key  6x. The display shows the following:

Press key <OK> 1x and then key  3x. The display shows the following:

6.10                                                                                                                                                     
HOLIDAY MODE

If no water is used for a duration of 72 h (e.g. absence due to holiday), the leak protection system can switch 
to so-called “Holiday mode”. Prerequisite for this is that holiday mode is set.

Setting holiday mode:

Press key  and then key  3x. The display shows the following:

Press the <OK> key, select the desired holiday mode with key  and confirm with the <OK> key.

The following holiday modes are available:

/ No holiday mode:
Holiday mode is deactivated.

/ Holiday mode 1:
After 3 days without holiday use, holiday mode is activated with the following limit values.
50 l • 10 l/min • 5 min (factory setting!)

/ Holiday mode 2:
After 3 days without holiday use, holiday mode is activated with the following limit values.
100 l • 20 l/min • 10 min

/ Holiday mode 3:
After 3 days without holiday use, holiday mode is activated and the leak protection system closed.

Hauptmenü
· Info

Volumenstrom
xxx Liter/min

Hauptmenü
· Urlaubsmodus
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Holiday mode display:

After the leak protection system has switched over to holiday mode, the following is shown alternatingly 
on the display:

Exiting holiday mode:

Pressing the <OK> key exits holiday mode and the leak protection system returns to its normal operating 
mode.

6.11                                                                                                                                                     
SLEEP MODE

Monitoring of the limit values can be temporarily switched off. This is necessary if large water volumes are 
required in an uninterrupted period, e.g. for watering the garden or filling of a swimming pool.

Additionally the shut-off valve must also be in the “Open” position. 

Start sleep mode:

Press key  and then key  1x. The display shows the following:

Press the <OK> key. The display shows the following:

After pressing the <OK> key sleep mode starts. The display shows the following:

The time indication displays the remaining period in hours.
Once the residual period has elapsed, the leak protection system automatically switches back to normal 
operating mode.

Holiday mode display:

Press key  and then the <OK> key. Sleep mode is then exited early.

Leckageschutz
im Urlaubsmodus

Zum Beenden
<OK> drücken

Hauptmenü
· Sleepmodus

Sleepmodus ein
<OK>

Sleepmodus ein
Zeit:          6 h

During the 6 hours in sleep mode no monitoring of water consumption takes place!
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If large water volumes must be drawn for longer than 6 hours (e.g. for filling a swimming pool), the leak pro-
tection system power supply unit can be unplugged. In addition the leak protection system shut-off valve 
must be open. After the water has been drawn, the plug-in power supply unit must be plugged back in.

6.12                                                                                                                                                     
EMERGENCY ON FUNCTION

The shut-off valve can also be opened or closed without a power supply: for example loss of power as a re-
sult of a house fire. This is particularly important when extinguishing water is needed.

/ Unplug the power supply unit.

/ Remove forward cover panel (see fig. 7).

/ Press rear cover panel (1) slightly to the rear.

/ Push electronic control system (2) to the left up to the stop.

/ Remove red locking pin (3).

/ Turn the motor (4) anticlockwise through approximately 90 degrees (¼ of a turn). It is not necessary to 
undo any screws to do this.

For recommissioning perform the reverse sequence.

If the power supply unit is unplugged, the leak protection system no longer moni-
tors water consumption!

Fig. 7:   EMERGENCY ON FUNCTION

3

4

1

2
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6.13                                                                                                                                                     
AUTOMATIC CHECKING OF THE SHUT-OFF VALVE

To ensure long-term functioning of the shut-off valve, the ball of the shut-off valve is automatically rotated 
every 2 weeks. The check does not taken place while water is being drawn.

6.14                                                                                                                                                     
MENU STRUCTURE

Fig. 8:  Menu structure
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6.15                                                                                                                                                     
CONNECTION OF A HUMIDITY SENSOR

With the aid of a humidity sensor, the shut-off valve can be closed upon detection of a leak (see chapter 11 
“ACCESSORIES”). The humidity sensor comprises 2 stainless steel electrodes, that are located approxi-
mately 2 mm above the floor. Triggering takes place if the electrodes are connected by a water film. The 
water must have conductivity of greater than 100 μS/cm.

6.16                                                                                                                                                     
CONNECTION OF A LAN CABLE

The device can be remotely controlled via a LAN cable connected to the CLEAR BOX (see chapter 11 “AC-
CESSORIES”).

6.17                                                                                                                                                     
SERVICE/REPAIR

If this is ignored, the result may be uncontrolled egress of water resulting in water damage to the building/
home. Therefore the instructions given in chapter 5 “INSTALLATION” and chapter 7 “MAINTENANCE” 
must be strictly observed.

6.18                                                                                                                                                     
CONVERSIONS/CHANGES/SPARE PARTS

Before performing work on the leak protection system that goes beyond pure op-
erational use, the leak protection system must be depressurised!

Only original spare parts may be used!

Unauthorised conversions and changes are forbidden for safety reasons. These 
can impair the function of the leak protection system, leading to leaks and, in the 
worse case, to bursting of the leak protection system. The imprinted approval 
marks are only valid if original spare parts are used.
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6.19                                                                                                                                                     
INTERRUPTION OF OPERATION

If the leak protection system must be removed, the following instructions must always be 
followed:

/ Protect the flange surfaces against damage! Damaged flange surfaces will no longer seal correctly. The 
resulting escaping water can cause damage to the home and furnishings and equipment.

/ It must therefore be ensured that no dirt gets into the water leak protection system! When the leak 
protection system is reconnected this dirt can come into contact with the drinking water and be re-
leased into it. The health of persons drinking contaminated water is put at risk.

/ Store the leak protection system in a frost-free location! Frost can cause water confined in the hollow 
spaces of the leak protection system to freeze so that the leak protection system may be so badly me-
chanically damaged that it leaks at the operating pressure or can even burst. Escaping water can cause 
serious property damage in the home. Moreover, persons in the vicinity of the leak protection system 
may be injured by splintering housing parts.

/ When recommissioning the water leak protection system, proceed as with a new installation.

6.20                                                                                                                                                     
RESETTING TO FACTORY SETTING

All customer settings (e.g. limit values) can be reset to the factory setting in the following way:

Press key  and then key  4x. The display shows the following:

Press key <OK> 1x and then key  2x. The display shows the following:

Press the <OK> key. The display shows the following:

Key  or  is used to change between <yes> and <no>.

The following default values are recreated by pressing key <OK> with <yes> selected.

/ Limit values: 500 l • 65 l/min • 30 min

/ Holiday mode U1 (50 l • 10 l/min • 5 min)

/ Lighting 50 %

/ Contrast 50 %

Hauptmenü
· Einstellungen

Einstellungen
· Werkseinstellg.

Werkseinstellg.
<nein>
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6.21                                                                                                                                                     
OVERVIEW OF DISPLAY MESSAGES

Indication Description Further information

Grundstellung
Leckageschutz

The message appears during the 
home position search of the shut-
off valve.

Leckageschutz
geschlossen
alternating with
Zum Öffnen
<OK> drücken

The message appears if the leak 
protection system has been manu-
ally closed or closed via U3 (holiday 
mode).

see chapter 6.7 “OPENING/CLOSING OF 
THE SHUT-OFF VALVE USING THE KEY-
PAD”

Leckageschutz
im Urlaubsmodus
alternating with
Zum Beenden
<OK> drücken

The message appears, if the leak 
protection system enters holiday 
mode after 72 hours without water 
consumption.

see chapter 6.10 “HOLIDAY MODE”

Leckageschutz
geschlossen
alternating with
Entnahmemenge
überschritten
alternating with
Zum Öffnen
<OK> drücken

The message appears, if the shut-
off valve of the leak protection sys-
tem has been closed due to exceed-
ing of the Maximum volume drawn 
limit value.

see chapter 6.6 “AUTOMATIC OPERA-
TION”

Leckageschutz
geschlossen
alternating with
Volumenstrom
überschritten
alternating with
Zum Öffnen
<OK> drücken

The message appears, if the shut-
off valve of the leak protection sys-
tem has been closed due to exceed-
ing of the Maximum volume flow 
rate limit value.

see chapter 6.6 “AUTOMATIC OPERA-
TION”

Leckageschutz
geschlossen
alternating with
Entnahmezeit
überschritten
alternating with
Zum Öffnen
<OK> drücken

The message appears, if the shut-
off valve of the leak protection sys-
tem has been closed due to exceed-
ing of the Maximum drawing time 
limit value.

see chapter 6.6 “AUTOMATIC OPERA-
TION”

Leckageschutz
geschlossen
alternating with
Bodensensor
Leckagemeldung
alternating with
Zum Öffnen
<OK> drücken

The message appears, if the shut-
off valve of the leak protection sys-
tem has been closed due to tripping 
of the humidity sensor.

see chapter 6.15 “CONNECTION OF A HU-
MIDITY SENSOR”
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7                                                                                                                                                          
MAINTENANCE

7.1                                                                                                                                                     
CLEANING

Substances with a distinct polar character, e.g. alcohol, concentrated mineral acids, formic acid, phenol, m-
cresol, tetrahydrofuran, pyridine, dimethylformamide and mixtures of chloroform and methanol must not 
be in the cleaning water.

These substances can chemically attack the plastic parts resulting in embrittlement and even breakage.

Therefore do not use these types of cleaner!

7.2                                                                                                                                                     
WARRANTY AND SERVICE

A service contract is the best way of ensuring correct operation even after the warranty period has 
elapsed.

It is desirable that the regular maintenance work and the supply of wear parts is performed by a technical 
service provider or the factory customer service team.

Sleepmodus ein
Zeit:       6 h

The message appears if sleep mode 
is activated.

see chapter 6.11 “SLEEP MODE”

To clean the housing use only clear drinking water.

Standard domestic all purpose cleaners and glass cleaners, solvents, solvent va-
pours, varnish and alcohol containing cleaning agents lead to embrittlement and 
severe surface crack formation up to the point where plastic parts break.

Routine servicing must be performed in accordance with DIN EN 806-5 according 
to the relevant manufacturer’s instructions.
For this purpose we stipulate a visual and functional check of the device every 6 
months.
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8                                                                                                                                                          
FAULT

Fault tips:

Opening of devices and replacement of parts subject to water pressure must only 
be performed by licensed persons to ensure the safety and leak-tightness of the 
devices.

Indication on the dis-
play

Cause Remedy

Achtung! Störung
Kugelventil

After starting of the motor, the po-
sition of the cam switch is still not 
detected after 30 s.

Reset fault message:

Press <OK> key
or
Pull the power supply unit out of the socket 
and plug back in after about 5 s!

If fault occurs again:

Unplug the power supply unit!
Manually turn the shut-off valve to the de-
sired position (see chapter 6.12 “EMER-
GENCY ON FUNCTION”)!
Notify customer service!

Achtung! Störung
Tastatur

Keypad defective.

Reset fault message:

Pull the power supply unit out of the socket 
and plug back in after about 5 s!

If fault occurs again:

Unplug the power supply unit and notify 
customer service!
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9                                                                                                                                                          
SPARE PARTS

Fig. 9:  Spare parts CLEAR STOP

List of spare parts CLEAR STOP

Item Designation Piece(s) Order no.

1 Power supply unit 1 2210506

2 Electronic control unit 1 2990330

3 Turbine + circlip 1 2140117

1

2

3
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10                                                                                                                                                          
TECHNICAL DATA

11                                                                                                                                                          
ACCESSORIES

/ Humidity sensor (order no. CLEARFS)

/ CLEAR BOX (order no. CLEARBOX)

/ Intermediate flange for installing the leak protection system in vertical pipes (order no. 1420043)

Technical data CLEAR STOP

Connection nominal diameter DN 25 / 1"

Nominal pressure PN 16

Nominal flow 4 m³/h

Pressure drop at nominal flow 0.5 bar

Water and ambient temperature max. 30 °C

Dimensions (width x height x depth) 203 x 141 x 143 mm

Adjustable limit value

/ max. volume drawn 0.1 to 3 m³

/ max. volume flow rate 10 to 100 l/min

/ max. drawing time 10 min to 2 h

Starting value 12 to 15 l/h

Miscellaneous functions

/ Emergency on function

/ Holiday mode (adjustable)

/ Sleep mode (limit values switched off)

Electrical connection 230 V / 50 Hz

Power consumption 1 W (10 W during opening/closing)

Degree of protection IP22
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12                                                                                                                                                          
CUSTOMER SERVICE

We hope you enjoy fault-free operation at all times. If however you should encounter problems or have any 
queries, then the CONEL customer service department — keyword CLEAR from CONEL — will be happy 
to provide you with any information you may require.

Germany:

T +49 (0) 7195 692-0

France:

T +33 (0) 3 88 65 93 94

We strongly recommend that you take out a service contract, so that all water treatment devices can be 
checked regularly for fault-free operation.

Warranty and liability claims can only considered, if the operating instructions have been precisely ob-
served.



64
CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft: 
Margot-Kalinke-Straße 9 
80939 München

Geschäftsführer: 
Detlef Greunke

Amtsgericht München: 
HRB 179425 

info@conel.de

E -KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der E -Richtlinie entsprechen. Bei einer nicht mit uns 
abgestimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

Produktbezeichnung: 

Auf dieses Produkt angew ndte Richtlinien:

ichtlinie 2014/3 /E

Harmonisierte Norm

Die Einhaltung der EMV-Verordnungen (CE-Konformität) für den Einsatz des Gerätes im Haushalts-/
Gewerbebereich und im Industriebereich wird hiermit in allen oben genannten Punkten bestätigt.

München, den  

CONEL GmbH / Geschäftsführer: Detlef Greunke Datum 
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Notizen / Notes / Notatki
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WSTĘP

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zaufanie okazane poprzez zakup tego urządzenia. Zabezpieczenie przed nieszczelnością to 
urządzenie zgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Urządzenie przystosowane jest do użytku z zimną wodą pitną do temperatury otoczenia na poziomie 
maks. 30 °C.

Zabezpieczenie przed nieszczelnością chroni przed skutkami pęknięć rur wodnych i nieszczelnościami. 
Może również służyć do ograniczenia niestandardowo wysokiego zużycia wody.

Wszystkie funkcje zabezpieczenia zostały starannie sprawdzone przed jego wysyłką. Jeśli mimo to wystą-
pią problemy, prosimy o kontakt z najbliższym serwisem (patrz rozdział 12 „SERWIS”).

Znaki towarowe:

Używane w niniejszej instrukcji znaki towarowe są zastrzeżone i stanowią własność producenta towaru.
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1                                                                                                                                                          
INFORMACJE O TEJ INSTRUKCJI EKSPLOATACJI

Niniejsza instrukcja eksploatacji ma ułatwić zapoznanie się z zabezpieczeniem i wykorzystywanie jego 
możliwości zgodnie z przeznaczeniem.

Instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji za-
bezpieczenia przed nieszczelnością. Zawiera ona podstawowe zalecenia, których należy przestrzegać pod-
czas montażu, eksploatacji i utrzymania sprawności technicznej urządzenia.

Ich przestrzeganie pomaga w uniknięciu zagrożeń, ograniczeniu kosztów napraw oraz w zwiększeniu nie-
zawodności i trwałości zabezpieczenia.

Niniejsza instrukcja musi zostać przeczytana i musi być stosowana przez wszystkie osoby zatrudnione 
do prac przy zabezpieczeniu, np. w zakresie:

/ montażu,

/ eksploatacji,

/ utrzymania ruchu (konserwacji, przeglądów, napraw).

Prace w ramach montażu i utrzymania ruchu mogą przeprowadzać wyłącznie pracownicy upoważnieni 
przez producenta, którzy są w stanie wypełnić zalecenia wskazane w instrukcji montażu i eksploatacji oraz 
przepisy charakterystyczne dla danego kraju.

Oprócz instrukcji eksploatacji i przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom, obowiązujących 
w kraju i w miejscu zastosowania, należy przestrzegać również uznanych przez specjalistów zasad bezpie-
czeństwa i prawidłowego wykonania prac.

W związku z tym monter oraz odpowiedni specjaliści/użytkownicy są bezwzględnie zobowiązani do prze-
czytania niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem montażu, rozruchu i prac z zakresu utrzymania ruchu.

Oprócz przepisów bezpieczeństwa, wyszczególnionych w rozdziale 4.1 „ZASTOSOWA-
NIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM“, należy przestrzegać również specjalnych przepisów 
bezpieczeństwa, wymienionych w innych punktach głównych.

Instrukcja eksploatacji musi być zawsze dostępna w miejscu eksploatacji zabez-
pieczenia przed nieszczelnością.
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2                                                                                                                                                          
STOSOWANE JEDNOSTKI I SYMBOLE

Zawarte w niniejszej instrukcji eksploatacji przepisy bezpieczeństwa oznaczone są następującymi symbo-
lami:

Informacje umieszczone bezpośrednio na kołnierzu obrotowym lub zabezpieczeniu przed nieszczelnością, 
np.:

/ kierunek przepływu (patrz rys. 1),

/ tabliczka znamionowa,

/ informacje dotyczące czyszczenia,

muszą być bezwzględnie respektowane i zawsze w pełni czytelne.

Odmiennie od międzynarodowego układu jednostek miar SI (Système International d’Unités) stosowane 
są następujące jednostki:

Uwaga!
Ten znak wskazuje punkt, którego trzeba bezwzględnie przestrzegać dla zapewnienia niezawod-
nej pracy lub bezpieczeństwa.

Ważne!
Ten znak oznacza wskazówki użytkowe i inne ważne informacje.

Ostrzeżenie!
Ten znak wskazuje na ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym.

Jednostka:
Tym znakiem oznaczone są wymagane przez producenta momenty dokręcania.

Rys. 1.   Kołnierz obrotowy

Jednostka Przelicznik

bar 1 bar = 105 Pa = 0,1 N/mm2

1" DN 25
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3                                                                                                                                                          
INFORMACJE OGÓLNE

3.1                                                                                                                                                     
PRZEZNACZENIE

Zabezpieczenie przed nieszczelnością stosuje się w instalacjach wody pitnej do monitoringu zużycia wody 
i odcięcia instalacji wodnej przy przekroczeniu nastawnych wartości granicznych. Została on zaprojekto-
wany dla potrzeb konsumentów w domach jednorodzinnych, aby chronić przed negatywnymi skutkami 
pęknięcia rur wodnych, nieszczelności i uszkodzeń domowej instalacji wodnej, a także do ochrony przed 
niestandardowym zużyciem wody. Ponadto w budynkach komercyjnych i publicznych może być stosowa-
ny monitoring nieszczelności w czasie nieobecności.Zabezpieczenie przed nieszczelnością wykrywa ciek-
nące krany i nieszczelności pozostałej armatury. Informacje o ograniczeniach zastosowania można znaleźć 
w rozdziale 4.1 „ZASTOSOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM“.

3.2                                                                                                                                                     
ZAKRES DOSTAWY

/ Zmontowane wstępnie zabezpieczenie przed nieszczelnością wraz z 4 śrubami mocującymi 
i profilowaną uszczelką kołnierzową

/ Kołnierz obrotowy ze złączem bagnetowym i połączeniem skręcanym

/ Zasilacz

/ Instrukcja montażu i eksploatacji

Bezpośrednio po wypakowaniu sprawdzić przesyłkę pod kątem kompletności oraz uszkodzeń transporto-
wych. Reklamacje składane później nie będą uznawane.

3.3                                                                                                                                                     
ZNAK KONTROLNY

Zabezpieczenie przed nieszczelnością jest zgodne z zasadami technicznymi dla instalacji wody pitnej zgod-
nie z DIN EN 806 i nast. oraz krajowym uzupełnieniem DIN 1988 i nast. i DIN EN 1717. Jest wykonane 
zgodnie w oparciu o wymagania podstawy do badań DVGW VP 638 („wykrywacze nieszczelności do mon-
tażu w instalacjach wody pitnej”). Złożono wniosek o certyfikat DVGW.

Opisywane zabezpieczenie przed nieszczelnością jest przystosowane do użytku 
z zimną wodą pitną (do maks. 30 °C, woda wodociągowa). Przed montażem 
w mediach innych niż woda albo w wodzie z domieszkami należy koniecznie skon-
sultować się z producentem!
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4                                                                                                                                                          
BEZPIECZEŃSTWO

4.1                                                                                                                                                     
ZASTOSOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacja i stosowanie zabezpieczenia przed nieszczelnością podlegają obowiązującym przepisom krajo-
wym. Oprócz instrukcji eksploatacji i przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom, obowiązują-
cych w kraju i w miejscu zastosowania, należy przestrzegać również uznanych przez specjalistów zasad 
bezpieczeństwa i prawidłowego wykonania prac.

Stosowana woda musi być zgodna z europejską dyrektywą o wodzie pitnej!

Przed wykorzystaniem wody o innej jakości lub zawierającej domieszki należy koniecznie skonsultować się 
z producentem/dostawcą.

Urządzenie przystosowane jest do użytku z zimną wodą pitną do temperatury otoczenia na poziomie 
maks. 30 °C. Jest on wykonany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i w oparciu o stosowane 
powszechnie w Niemczech zasady bezpieczeństwa technicznego.

Zabezpieczenie przed nieszczelnością może być wykorzystywane wyłącznie w sposób opisany w instrukcji 
eksploatacji. Inne lub wykraczające poza ten zakres sposoby użytkowania uważane są za niezgodne 
z przeznaczeniem.

W przypadku stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, ignorowania symboli bezpieczeństwa lub nie-
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa występują dodatkowe zagrożenia. Za szkody wynikające z tego 
tytułu producent/dostawca nie odpowiada. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Do zakresu stosowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie zapisów w instrukcji 
eksploatacji.

Przed rozpoczęciem korzystania z zabezpieczenia przed nieszczelnością poza zakresem zastosowania, 
wymienionym w niniejszej instrukcji, należy bezwzględnie skontaktować się z producentem/dostawcą. 
Użytkować zabezpieczenie przed nieszczelnością wyłącznie sprawne technicznie, zgodnie 
z przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń, przestrzegając za-
pisów niniejszej instrukcji eksploatacji!

Natychmiast usuwać wszelkie usterki!

4.2                                                                                                                                                     
STOSOWANE MATERIAŁY

Zastosowane materiały są odporne na występujące standardowo w wodzie pitnej obciążenia fizyczne, 
chemiczne i korozyjne, a także spełniają warunki określone w podstawach badań VP 638 („Detektory nie-
szczelności do montażu w instalacjach wody pitnej, wymagania i kontrole”). Żadne materiały nie budzą za-
strzeżeń pod kątem higienicznym i fizjologicznym. Tworzywa sztuczne w kontakcie z wodą pitną spełniają 
wymogi wytycznych KTW UBA (niemiecki federalny urząd ds. środowiska naturalnego) oraz DVGW, pu-
blikacja W 270. Materiały metalowe są zgodne z normą DIN 50930-6 (wpływ na cechy wody pitnej).

Jeżeli zabezpieczenie przed nieszczelnością uruchamiane jest w stanie wymonto-
wanym, istnieje zagrożenie zmiażdżeniem przez obracające się elementy!



                                                                                                                                                                                  73
4.3                                                                                                                                                     
ZAGROŻENIA W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA 
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

Ignorowanie ogólnych symboli bezpieczeństwa może spowodować w szczególności następujące zagroże-
nia:

/ Brak działania istotnych funkcji zabezpieczenia przed nieszczelnością,

/ Zagrożenie dla osób w wyniku oddziaływań elektrycznych i mechanicznych.

/ Zagrożenie dla osób i otoczenia wskutek nieszczelności.

Nie wykonywać prac wątpliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji eksploatacji oraz zawartych w niej przepisów bezpieczeństwa może 
być niebezpieczne dla osób, środowiska naturalnego oraz samego zabezpieczenia.

4.4                                                                                                                                                     
CIŚNIENIE WODY

Ciśnienie wody nie może przekraczać wartości wejściowej 16 barów.

W przypadku ciśnienia w sieci powyżej 16 barów (nawet krótkotrwale) nie można zamontować zabezpie-
czenia przed nieszczelnością.

4.5                                                                                                                                                     
PRZYRZĄDY/URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Przyrządy/urządzenia elektryczne, nie zabezpieczone przed bryzgami wody, a znajdujące się w pobliżu za-
bezpieczenia przed nieszczelnością, mogą zostać uszkodzone przez wodę wyciekającą z zabezpieczenia 
podczas montażu albo przy nieprawidłowym zastosowaniu.

Jeżeli przyrządy/urządzenia są podłączone do zasilania elektrycznego, mogą również wystąpić zwarcia.

W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo porażenia użytkowników prądem elektrycznym.

Przyrządy/urządzenia elektryczne, znajdujące się w pobliżu, muszą być w związku z tym chronione przed 
bryzgami wody bądź spełniać wymogi prawne dla pomieszczeń wilgotnych (IP44).

Poniżej lub w bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą znajdować się żadne przewody 
ani przyrządy elektryczne!

Napięcie sieciowe jest redukowane w zasilaczu do niegroźnego niskiego napięcia 
24 V, wykorzystywanego do zasilania układów elektronicznych zabezpieczenia 
przed nieszczelnością. Nie stosować innych zasilaczy.

Zachować ostrożność, dotykając urządzenie przy zdjętej osłonie! Elementy ukła-
dów elektronicznych mogą nagrzewać się podczas pracy.
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5                                                                                                                                                          
MONTAŻ

5.1                                                                                                                                                     
INFORMACJE OGÓLNE

Przewód rurowy, na którym montuje się zabezpieczenie przed nieszczelnością musi być w stanie bezpiecz-
nie przyjąć obciążenie związane z urządzeniem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mecha-
nicznego przewodu, a nawet do jego pęknięcia. Skutkiem tego mogą być znaczne szkody spowodowane 
wyciekiem wody.

Zdrowie osób przebywających w pobliżu zabezpieczenia przed nieszczelnością jest w takiej sytuacji zagro-
żone w związku z kontaktem z dużymi ilościami wody.

Dlatego w razie potrzeby trzeba dodatkowo zabezpieczyć lub podeprzeć przewód rurowy.

W celu ułatwienia obsługi i konserwacji koniecznie zapewnić przestrzeń pod urządzeniami, min. 250 mm.

5.2                                                                                                                                                     
WYMAGANIA W STOSUNKU DO MIEJSCA MONTAŻU

/ Temperatura otoczenia nie może przekraczać 30 °C!

/ Przestrzeń instalacyjna musi być sucha i zabezpieczona przed mrozem. Osoby postronne nie mogą 
mieć dostępu do pomieszczenia!

/ Zabezpieczenie przed nieszczelnością nie może być narażone na silne uderzenia.

/ Zabezpieczenie przed nieszczelnością z reguły montuje się przed filtrem ochronnym.

/ Przed zabezpieczeniem przed nieszczelnością musi być zainstalowany zawór odcinający! Umożliwia 
on odcięcie dopływu wody podczas instalacji, konserwacji, naprawy lub awarii zabezpieczenia. Pozwa-
la to uniknąć zalania lub znacznych szkód spowodowanych przez wyciek wody w budynku.

/ Urządzenie można wbudować do wszystkich standardowych przewodów wody pitnej.

/ Montaż zabezpieczenia przed nieszczelnością przed wodomierzem jest generalnie niedozwolony.

Prace montażowe mogą wykonywać wyłącznie specjaliści o odpowiednich kwali-
fikacjach. Bezwzględnie przestrzegać rozdział 4.1 „ZASTOSOWANIE ZGODNIE 
Z PRZEZNACZENIEM”!

Aby zapewnić niezakłóconą pracę, należy przestrzegać poniższych wymagań:
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5.3                                                                                                                                                     
ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Nie wolno przerywać zasilania elektrycznego (np. stosując włącznik światła)!

Jeśli zabezpieczenie przed nieszczelnością nie będzie stale zasilane prądem,

/ istnieje możliwość nierozpoznania nieszczelności,

/ po stwierdzeniu nieszczelności zabezpieczenie może się nie zamknąć.

5.4                                                                                                                                                     
WYMIARY MONTAŻOWE

Możliwy montaż zabezpieczenia przed nieszczelnością w rurach poziomych lub pionowych.

Dla zasilacza zabezpieczenia przed nieszczelnością, powyżej filtra w odległości 
maksymalnie 1,5 m, wymagane jest gniazdko zabezpieczone przed bryzgami ze 
stałym zasilaniem, zgodnie z przepisami dla pomieszczeń wilgotnych!

Rys. 2.  Wymiary montażowe

Wymiar montażowy CLEAR STOP

A: Długość montażowa z połączeniami śrubowymi 195

B: Szerokość urządzenia 203

Wszystkie wymiary w [mm] (patrz rys. 2)
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5.5                                                                                                                                                     
MONTAŻ KOŁNIERZA OBROTOWEGO

Montaż zabezpieczenia przed nieszczelnością w rurociągu należy przeprowadzić przy użyciu dołączonego 
do zestawu kołnierza obrotowego. Kołnierz jest elementem łączącym z instalacją wodną budynku. System 
ochronny wycieku wody może być montowany jedynie w poziomych rurociągach. Przy montażu systemu 
ochronnego wycieku wody w pionowych rurociągach pomiędzy rurociągiem a urządzeniem musi zostać 
zamontowany kołnierz pośredni (patrz rozdział 11 „AKCESORIA”). Wysokość montażu zależy od układu 
instalacji.

Zamontować kołnierz obrotowy zgodnie z kierunkiem przepływu. Jest on oznaczony od-
laną strzałką (patrz rys. 3).

Powierzchnia kołnierza obrotowego musi być ustawiona pionowo! Kołnierz obrotowy zamontować w taki 
sposób, aby nie występowały naprężenia mechaniczne!

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mechanicznego, a nawet do pęknięcia rurociągu lub koł-
nierza obrotowego. Skutkiem tego mogą być znaczne szkody spowodowane wyciekiem wody. Zdrowie 
osób przebywających w pobliżu zabezpieczenia przed nieszczelnością jest w takiej sytuacji zagrożone 
w związku z kontaktem z dużymi ilościami wody.

Dlatego przy montażu należy zwrócić uwagę na to, aby na instalację rurową, kołnierz i zabezpieczenie nie 
działały duże siły.

C: Wysokość powyżej środka rury 80

D: Wysokość poniżej środka rury 61

E: Głębokość montażu do środka rury 143

Rys. 3.  Kołnierz obrotowy

W przeciwnym razie zabezpieczenie przed nieszczelnością nie będzie sprawne.

Wszystkie wymiary w [mm] (patrz rys. 2)

Profilowana uszczelka kołnierzowa Strzałka kierunku przepływu
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5.6                                                                                                                                                     
MONTAŻ ZABEZPIECZENIA PRZED NIESZCZELNO-
ŚCIĄ

Kołnierz obrotowy do zabezpieczenia przed nieszczelnością jest wyposażony w otwory bagnetowe. Wy-
magane uszczelnienia i śruby są zamontowane wstępnie w zabezpieczeniu.

/ Najpierw przepłukać instalację rurową z nowym kołnierzem obrotowym. Kołnierz obrotowy zamknię-
ty jest tylko czarną pokrywką montażową.

/ Następnie zablokować dopływ wody (na zaworze głównym lub zaworze odcinającym) i zdjąć czarną 
pokrywkę montażową kołnierza.

/ Łby czterech śrub walcowych M6×100 przetknąć przez otwory bagnetowe kołnierza (patrz rys. 4 I).

/ Przekręcić zabezpieczenie przed nieszczelnością w prawo do oporu (patrz rys. 4 II).

/ Mocno dokręcić cztery śruby z łbem walcowym M6×100.

Profil uszczelki musi być skierowany w stronę kołnierza (patrz rys. 3). W przypadku zignorowania powyż-
szego zapisu mogą wystąpić nieszczelności i wycieki wody. Może to spowodować szkody w budynku 
i urządzeniu.

Nie odkręcać śrub!

Moment dokręcania (około 4 Nm) dobrać w taki sposób, aby uszczelnienie 
domknęło się, a zabezpieczenie nie zostało uszkodzone lub naprężone!

Rys. 4.  Montaż zabezpieczenia przed nieszczelnością

I II
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6                                                                                                                                                          
EKSPLOATACJA

6.1                                                                                                                                                     
OPIS DZIAŁANIA

Zabezpieczenie przed nieszczelnością dysponuje funkcją ochrony przed szkodami wodnymi, utratą wody 
i niezamierzonym zużyciem wody w instalacji wody pitnej.

Za pomocą turbin wodomierza określa się chwilowy strumień objętości, zużycie wody w danym punkcie 
oraz czas trwania poboru wody. Maksymalne dozwolone wartości graniczne można ustawić w polu obsłu-
gi. Po przekroczeniu jednej z tych wartości granicznych zawór odcinający zabezpieczenia przed nieszczel-
nością zamyka się.

6.2                                                                                                                                                     
ROZRUCH

Przed rozruchem (pierwszy rozruch lub rozruch po przeprowadzeniu prac konserwacyj-
nych) trzeba wypełnić zabezpieczenie wodą i odpowietrzyć je!

/ Odkręcić dopływ wody (zawór główny lub zawór odcinający) i całkowicie otworzyć kurek za zabezpie-
czeniem przed nieszczelnością. Po przepłukaniu około 5 l wody urządzenie jest odpowietrzone.

Zabezpieczenie przed nieszczelnością jest teraz gotowe do pracy.

Po włożeniu zasilacza do gniazdka sterownik sprawdzić położenie zaworu odcinającego. Jeżeli zawór od-
cinający jest otwarty, silnik zostanie uruchomiony w celu określenia dokładnej pozycji na ok. 20 sekund. 
Zawór odcinający pozostanie w pozycji otwartej.
Następnie na ekranie widoczny jest wskaźnik stanu:

Bezwzględnie przestrzegać rozdział 4.1 „ZASTOSOWANIE ZGODNIE 
Z PRZEZNACZENIEM”!

Zasilacz można umieścić w gniazdku dopiero po całkowitym zmontowaniu 
i odpowietrzeniu zabezpieczenia przed nieszczelnością. Jeżeli zabezpieczenie 
przed nieszczelnością uruchamiane jest w stanie wymontowanym, istnieje zagro-
żenie zmiażdżeniem przez obracające się elementy!

Zabezpieczenie przed nieszczelnością podłączyć do zasilania elektrycznego.
Włożyć zasilacz do gniazdka.

Leckageschutz
geöffnet

Rys. 5.  Wskaźnik stanu
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6.3                                                                                                                                                     
POLE OBSŁUGI

Obsługa zabezpieczenia przed nieszczelnością realizowana jest poprzez klawiaturę i ekran (patrz rys. 6).

Przyciski mają następujące funkcje:

Rys. 6.  Pole obsługi zabezpieczenia przed nieszczelnością

Przycisk Funkcja

- Dostęp do menu głównego

- Przewijanie menu w górę
- Zwiększ wartość

- Przewijanie menu w dół
- Zmniejsz wartość

- Jeden poziom menu wstecz bez zapisywania

- Dostęp do podmenu
- Zastosuj wartość i zapisz, jeden poziom menu wstecz
- Zatwierdź komunikat

Wyświetlacz dwurzędowy

Klawiatura
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6.4                                                                                                                                                     
FUNKCJE MENU

Po naciśnięciu przycisku  otwiera się menu główne:

Przyciskami  i wyświetla się kolejne lub poprzednie podmenu, do którego przechodzi się przyciskiem 
<OK>.
W danym podmenu, przyciskami  oraz  zwiększa się lub zmniejsza poszczególne wartości, przenoszo-
ne przyciskiem <OK>.

Podmenu:

Otwórz / zamknij (patrz rozdział 6.7)

/ Ręczne otwieranie / zamykanie zaworu odcinającego

Tryb uśpienia (patrz rozdział 6.11)

/ Uruchom tryb uśpienia 6 h

Wartości graniczne (patrz rozdział 6.5)

/ maksymalna ilość wody

/ maksymalny strumień objętości

/ maksymalny czas poboru

Tryb urlopowy (patrz rozdział 6.10)

/ wył.

/ U1

/ U2

/ U3

Ustawienia

/ Oświetlenie: nastawne w zakresie od 0% do 100%

/ Kontrast: nastawny w zakresie od 10% do 100%

/ Ustawienia fabryczne

Parametry eksploatacyjne

/ Całkowita ilość wody od rozruchu [m³]

Informacje

/ Historia

/ Numer urządzenia

/ Wersja oprogramowania

/ Wartości pomiarowe (strumień objętości)

/ Serwis

Hauptmenü
· öffnen/schliess
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6.5                                                                                                                                                     
USTAWIENIE WARTOŚCI GRANICZNYCH

Wartości graniczne (kryteria wyłączenia) ustawia się w następujący sposób:

Nacisnąć przycisk  a następnie 2× przycisk . Widok na ekranie:

Nacisnąć przycisk <OK>. Widok na ekranie:

Po wyborze pożądanej wartości granicznej przyciskiem  albo  i naciskając przycisk <OK> można 
zwiększyć lub zmniejszyć wartość graniczną przyciskami  oraz , a następnie trwale ją zapisać przyci-
skiem <OK>. Dostępne są przy tym następujące ustawienia:

Przy przewijaniu dalej przez największą możliwą do ustawienia wartość na ekranie pojawia się informacja 
„nieaktywny”. Przy zapisywaniu tego ustawienia trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Wartości graniczne muszą być dostosowane do charakterystyki zużycia. Jeżeli przy normalnym zużyciu re-
gularnie przekraczane są wartości graniczne bez występowania nieszczelności, można ustawić wyższą 
wartość graniczną.

Hauptmenü
· Grenzwerte

Grenzwerte
· Max.Entn.menge

wartość
graniczna

najniższa
wartość możliwa 

do ustawienia

wartość standardowa
(ustawienie fabryczne)

największa
wartość możliwa 

do ustawienia
długość kroku

maksymalny
ilość wody

100 l 500 l
3000 l,

nieaktywne

100 l
(poniżej 1000 l)

200 l
(ponad 1000 l)

maksymalny
strumień
objętości

10 l/min 65 l/min
100 l/min,

nieaktywne
10 l/min

maksymalny
czas poboru

10 min 30 min
2 h,

nieaktywne
10 min

Kiedy jedna z wartości granicznych jest nieaktywna, dana wartość nie jest objęta 
monitoringiem. Jeżeli np. wartość graniczna maksymalnego czasu poboru jest nie-
aktywna, zabezpieczenie przed nieszczelnością wykryje wyciek dopiero po osią-
gnięciu maksymalnej ilości wody ustawianej w innej wartości granicznej.
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Wartości nastaw na przykładzie prywatnego gospodarstwa domowego

6.6                                                                                                                                                     
PRACA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM

Zużycie wody jest stale monitorowane. Jeżeli przy poborze wody dojdzie do przekroczenia jednej 
z wartości granicznych, zamyka się zawór odcinający zabezpieczenia przed nieszczelnością. Zamknięty za-
wór odcinający wyświetlany jest na wskaźniku pracy na ekranie.

Świadome przekroczenie wartości granicznej: Jeżeli zawór odcinający zostanie zamknięty po przekrocze-
niu wartości granicznej „maksymalna ilość wody” albo „maksymalny czas poboru”, zabezpieczenie przed 
nieszczelnością otwiera zawór po 30 sekundach, aby przeprowadzić kontrolę strumienia objętości:

/ Jeżeli podczas kontroli strumienia objętości stwierdzona zostanie redukcja (miejsce poboru zostało 
zamknięte), to zawór odcinający pozostaje otwarty. Wartości pomiarowe poboru wody zostają skaso-
wane.

/ Jeżeli podczas kontroli strumienia objętości nie zostanie stwierdzona redukcja strumienia objętości, 
zabezpieczenie przed nieszczelnością zamyka natychmiast zawór odcinający. Zawór odcinający pozo-
staje zamknięty.

Przykład
maksymalny

ilość wody
maksymalny

strumień objętości
maksymalny
czas poboru

dom jednorodzinny, 2 osoby,
brak spłuczki ciśnieniowej

200 l 35 l/min 30 min

dom jednorodzinny, 4 osoby,
brak spłuczki ciśnieniowej

500 l 35 l/min 1 h

dom jednorodzinny, 4 osoby, 
2 spłuczki ciśnieniowe

500 l 100 l/min 1 h

Jeżeli wbudowana jest stacja zmiękczania wody, maksymalny czas poboru musi 
być ustawiony przynajmniej na czas regeneracji.

Automatyczne otwieranie i kontrolowanie strumienia objętości po zamknięciu 
zaworu odcinającego umożliwiają cofnięcie procesu zamykania bez konieczności 
ręcznej obsługi klawiatury. Wystarczy zadbać tylko o to, aby po automatycznym 
zamknięciu zabezpieczenia przed nieszczelnością punkt poboru był zamknięty 
przez więcej niż 30 s. Układ logiczny sterownika rozpoznaje wówczas, że użyt-
kownicy są w domu i celowo pobrali zbyt dużo wody.

Po zamknięciu zabezpieczenia przed nieszczelnościami wskutek:
 - przekroczenia wartości granicznej
 - przejścia w tryb urlopowy
 - obsługi ręcznej
trzeba najpierw sprawdzić, czy wstępuje nieszczelność w systemie przewodów 
wody.
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6.7                                                                                                                                                     
OTWIERANIE / ZAMYKANIE ZAWORU ODCINAJĄCE-
GO Z KLAWIATURY

Nacisnąć przycisk . Widok na ekranie:

Nacisnąć przycisk <OK>.

Kiedy zabezpieczenie przed nieszczelnością jest otwarte, na ekranie widoczne są następujące informacje:

Po naciśnięciu przycisku <OK> zabezpieczenie przed nieszczelnością zostaje zamknięte.
Napęd zaworu odcinającego potrzebuje około 20 sekund do pełnego zamknięcia.

Kiedy zabezpieczenie przed nieszczelnością jest zamknięte, na ekranie widoczne są następujące informacje:

Po naciśnięciu przycisku <OK> zabezpieczenie przed nieszczelnością zostaje otwarte.
Napęd zaworu odcinającego potrzebuje około 20 sekund do pełnego otwarcia.

6.8                                                                                                                                                     
WSKAŹNIK PRZYCZYNY ODŁĄCZENIA

Po przekroczeniu jednej z ustawionych wartości granicznych, zawór odcinający zamyka się automatycznie. 
Zamknięty zawór odcinający i dana przyczyna wyłączenia widoczne są na ekranie.

WAŻNE: Jeżeli dostępny jest układ uzdatniania wody ciepłej, w szczególności 
w podgrzewaczach przepływowych gazowych lub elektrycznych lub termach, 
przed otwarciem zabezpieczenia przed nieszczelnościami należy upewnić się, że 
spełnione są wytyczne producenta układu uzdatniania wody ciepłej (instrukcje 
dotyczące odpowietrzenia)!

Hauptmenü
· öffnen/schliess

Leckageschutz
· schliessen

Leckageschutz
· öffnen

Przy ponownym otwarciu zaworu odcinającego należy sprawdzić, czy odblokowa-
nie wody wpływa na działanie urządzeń umieszczonych dalej (np. pralki, urządzeń 
redukujących twardość wody).

Komunikaty zawierają informacje o przyczynie wyłączenia. Przed otwarciem za-
woru odcinającego trzeba usunąć ewentualną nieszczelność.
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6.9                                                                                                                                                     
WSKAŹNIK AKTUALNEGO ZUŻYCIA WODY

Wartość strumienia objętości dla aktualnego zużycia wody wyświetlana jest w następujący sposób:

Nacisnąć przycisk  a następnie 6× przycisk . Widok na ekranie:

Nacisnąć 1x przycisk <OK> a następnie 3× przycisk . Widok na ekranie:

6.10                                                                                                                                                     
TRYB URLOPOWY

Jeżeli przez czas 72 h nie będzie zarejestrowane zużycie wody (np. podczas nieobecności w czasie urlopu), 
zabezpieczenie przed nieszczelnością może przejść do tzw. „trybu urlopowego”. Warunkiem jest ustawie-
nie tego trybu.

Ustawienie trybu urlopowego:

Nacisnąć przycisk  a następnie 3× przycisk . Widok na ekranie:

Nacisnąć przycisk <OK>, przyciskiem  wybrać odpowiedni tryb urlopowy i zapisać przyciskiem <OK>.

Dostępne są następujące tryby urlopowe:

/ Brak trybu urlopowego:
Tryb urlopowy jest nieaktywny.

/ Tryb urlopowy 1:
Po 3 dniach bez zużycia wody uaktywnia się tryb urlopowy z następującymi wartościami granicznymi:
50 l • 10 l/min • 5 min (ustawienia fabryczne!)

/ Tryb urlopowy 2:
Po 3 dniach bez zużycia wody uaktywnia się tryb urlopowy z następującymi wartościami granicznymi:
100 l • 20 l/min • 10 min

/ Tryb urlopowy 3:
Po 3 dniach bez zużycia wody uaktywnia się tryb urlopowy a zabezpieczenie przed nieszczelnością zo-
staje zamknięte.

Hauptmenü
· Info

Volumenstrom
xxx Liter/min

Hauptmenü
· Urlaubsmodus
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Wskaźnik trybu urlopowego:

Po przełączeniu się zabezpieczenia przed nieszczelnością do trybu urlopowego na ekranie wyświetlana 
jest na przemian następująca informacja:

Opuszczenie trybu urlopowego:

Po naciśnięciu przycisku <OK> opuszcza się tryb urlopowy, a zabezpieczenie przed nieszczelnością po-
wraca do zwykłego trybu pracy.

6.11                                                                                                                                                     
TRYB UŚPIENIA

Monitoring wartości granicznych można tymczasowo wyłączyć. Jest to konieczne, gdy wymagane są duże 
ilości wody na raz – np. podlewanie lub uzupełnienie basenu.

Zawór odcinający musi być w tym celu ustawiony w pozycji „otw.”. 

Uruchomienie trybu uśpienia:

Nacisnąć przycisk  a następnie 1× przycisk . Widok na ekranie:

Nacisnąć przycisk <OK>. Widok na ekranie:

Po naciśnięciu przycisku <OK> uruchamia się tryb uśpienia. Widok na ekranie:

Informacja o czasie wskazuje pozostałe godziny.
Po upływie pozostałego czasu zabezpieczenie przed nieszczelnością automatycznie powraca do standar-
dowego trybu pracy.

Przedwczesne wyjśćie z trybu uśpienia:

Nacisnąć przycisk  a następnie przycisk <OK>. Tryb uśpienia zostaje zakończony przedwcześnie.

Leckageschutz
im Urlaubsmodus

Zum Beenden
<OK> drücken

Hauptmenü
· Sleepmodus

Sleepmodus ein
<OK>

Sleepmodus ein
Zeit:          6 h

W czasie 6 godzin w trybie uśpienia nie jest prowadzony monitoring zużycia wo-
dy!
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Jeżeli większe ilości wody muszą być pobierane przez czas dłuższy niż 6 godzin (np. napełnianie basenu), 
zasilacz zabezpieczenia przed nieszczelnością można wyciągnąć z gniazdka. W tym celu trzeba otworzyć 
zawór odcinający zabezpieczenia. Po zakończeniu pobierania wody zasilacz ponownie włożyć do gniazdka.

6.12                                                                                                                                                     
FUNKCJA OTWIERANIE AWARYJNE

Zawór odcinający może być otwierany lub zamykany również bez zasilania: np. przy awarii prądu wskutek 
pożaru budynku. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy wymagana jest woda gaśnicza.

/ Odłączyć zasilacz.

/ Zdjąć przednią obudowę (patrz rys. 7).

/ Wcisnąć tylną obudowę (1) nieco do tyłu.

/ Wsunąć sterownik elektroniczny (2) w lewo do ogranicznika.

/ Usunąć czerwony kołek ustalający (3).

/ Przekręcić silnik (4) w prawo o ok. 90 stopni (¼ obrotu). W tym celu nie trzeba odkręcać jakichkolwiek 
śrub.

Przy ponownym rozruchu postępować w odwrotnej kolejności.

Kiedy zasilacz jest wyciągnięty, zabezpieczenie przed nieszczelnością nie prowa-
dzi monitoringu zużycia wody.

Rys. 7.   Funkcja otwieranie awaryjne

3

4

1

2
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6.13                                                                                                                                                     
AUTOMATYCZNA KONTROLA ZAWORU ODCINAJĄ-
CEGO

Aby zapewnić długotrwałą sprawność zaworu odcinającego, kula zaworu odcinającego obraca się automa-
tycznie co 2 tygodnie. Kontrola nie odbywa się podczas poboru wody.

6.14                                                                                                                                                     
STRUKTURA MENU

Rys. 8.  Struktura menu
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6.15                                                                                                                                                     
PODŁĄCZENIE CZUJNIKA WILGOTNOŚCI

Za pomocą czujnika wilgotności można zamknąć zawór odcinający po wykryciu nieszczelności (patrz 
rozdział 11 „AKCESORIA”). Czujnik wilgotności składa się z 2 elektrod ze stali nierdzewnej, umieszczo-
nych ok. 2 mm ponad posadzką. Wyzwolenie następuje po zwarciu elektrod w warstwie wody. Woda musi 
mieć przewodność powyżej 100 μS/cm.

6.16                                                                                                                                                     
PODŁĄCZENIE KABLA LAN

W ramach obsługi zdalnej urządzenie można połączyć kablem LAN z CLEAR BOX (patrz rozdział 11 „AK-
CESORIA”).

6.17                                                                                                                                                     
KONSERWACJA/APRAWA

W przypadku zignorowania powyższego zapisu może nastąpić niekontrolowany wyciek wody, co w konse-
kwencji może spowodować znaczne szkody w budynku. Bezwzględnie przestrzegać instrukcji wyszczegól-
nionych w rozdział 5 „MONTAŻ” oraz rozdział 7 „UTRZYMANIE RUCHU”.

6.18                                                                                                                                                     
PRZEBUDOWA / MODYFIKACJE / CZĘŚCI ZAMIENNE

Przed rozpoczęciem na zabezpieczeniu przed nieszczelnością prac, wykraczają-
cych poza zwykłą obsługę eksploatacyjną, rozprężyć zabezpieczenie!

Wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne!

Samodzielna przebudowa i modyfikacje są zabronione ze względów bezpieczeń-
stwa! Mogą one negatywnie wpłynąć na działanie zabezpieczenia przed nieszczel-
nością, wywołać nieszczelności, a w ekstremalnym przypadku spowodować pęk-
nięcie zabezpieczenia. Nadrukowane znaki kontrolne obowiązują wyłącznie w 
przypadku stosowania oryginalnych części zamiennych.
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6.19                                                                                                                                                     
PRZERWA W EKSPLOATACJI

Jeżeli zabezpieczenie przed nieszczelnością trzeba zdemontować, koniecznie przestrze-
gać poniższych zaleceń:

/ Chronić powierzchnie kołnierza przed uszkodzeniem! Uszkodzone powierzchnie kołnierza nie są w sta-
nie łączyć się szczelnie. Wyciekająca woda może skutkować uszkodzeniami budynku lub urządzenia.

/ Upewnić się, że do zabezpieczenia przed nieszczelnością nie dostają się zabrudzenia! Zabrudzenia te 
mogą przy ponownym uruchomieniu zabezpieczenia zetknąć się z wodą pitną i przeniknąć do niej. Mo-
że to zagrażać zdrowiu osób, które spożyją zanieczyszczoną wodę.

/ Zabezpieczenie przed nieszczelnością przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem! W niskiej 
temperaturze może zamarznąć woda w komorach zabezpieczenia przed nieszczelnością, co może 
w takim stopniu je uszkodzić, że pod ciśnieniem roboczym będzie nieszczelne lub pęknie. Wyciekająca 
woda może skutkować poważne szkody w budynku. Ponadto osoby przebywające w pobliżu zabezpie-
czenia mogą doznać urazów spowodowanych przez pękające elementy obudowy.

/ Podczas ponownego rozruchu zabezpieczenia przed nieszczelnością postępować tak, jak przy nowym 
montażu.

6.20                                                                                                                                                     
PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Wszystkie ustawienia wprowadzane przez klienta (np. wartości graniczne) można skasować do ustawień 
fabrycznych w następujący sposób:

Nacisnąć przycisk  a następnie 4× przycisk . Widok na ekranie:

Nacisnąć przycisk <OK> a następnie 2× przycisk . Widok na ekranie:

Nacisnąć przycisk <OK>. Widok na ekranie:

Przyciskiem  albo  można przełączać się pomiędzy <tak> i <nie>.

Przyciskiem <OK>, przy wyborze <tak> przywraca się następujące wartości standardowe:

/ Wartości graniczne: 500 l • 65 l/min • 30 min

/ Tryb urlopowy U1 (50 l • 10 l/min • 5 min)

/ Oświetlenie 50%

/ Kontrast 50%

Hauptmenü
· Einstellungen

Einstellungen
· Werkseinstellg.

Werkseinstellg.
<nein>
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6.21                                                                                                                                                     
PRZEGLĄD KOMUNIKATÓW NA EKRANIE

Komunikat Opis Więcej informacji

Grundstellung
Leckageschutz

Komunikat pojawia się w czasie po-
szukiwania położenia podstawo-
wego zaworu odcinającego.

Leckageschutz
geschlossen
na zmianę z
Zum Öffnen
<OK> drücken

Komunikat pojawia się, jeżeli za-
bezpieczenie przed nieszczelnością 
zostało zamknięte ręcznie albo po-
przez U3 (tryb urlopowy).

patrz rozdział 6.7 „OTWIERANIE / ZAMY-
KANIE ZAWORU ODCINAJĄCEGO 
Z KLAWIATURY”

Leckageschutz
im Urlaubsmodus
na zmianę z
Zum Beenden
<OK> drücken

Komunikat pojawia się, jeżeli za-
bezpieczenie przed nieszczelno-
ścią, po upływie 72 godzin bez zu-
życia wody, przechodzi w tryb 
urlopowy.

patrz rozdział 6.10 „TRYB URLOPOWY”

Leckageschutz
geschlossen
na zmianę z
Entnahmemenge
überschritten
na zmianę z
Zum Öffnen
<OK> drücken

Komunikat pojawia się, jeżeli wsku-
tek przekroczenia wartości gra-
nicznej maksymalna ilość wody za-
wór odcinający zabezpieczenia 
przed nieszczelnością został za-
mknięty.

patrz rozdział 6.6 „PRACA W TRYBIE AU-
TOMATYCZNYM”

Leckageschutz
geschlossen
na zmianę z
Volumenstrom
überschritten
na zmianę z
Zum Öffnen
<OK> drücken

Komunikat pojawia się, jeżeli wsku-
tek przekroczenia wartości gra-
nicznej maksymalny strumień ob-
jętości zawór odcinający 
zabezpieczenia przed nieszczelno-
ścią został zamknięty.

patrz rozdział 6.6 „PRACA W TRYBIE AU-
TOMATYCZNYM”

Leckageschutz
geschlossen
na zmianę z
Entnahmezeit
überschritten
na zmianę z
Zum Öffnen
<OK> drücken

Komunikat pojawia się, jeżeli wsku-
tek przekroczenia wartości gra-
nicznej maksymalny czas poboru 
zawór odcinający zabezpieczenia 
przed nieszczelnością został za-
mknięty.

patrz rozdział 6.6 „PRACA W TRYBIE AU-
TOMATYCZNYM”

Leckageschutz
geschlossen
na zmianę z
Bodensensor
Leckagemeldung
na zmianę z
Zum Öffnen
<OK> drücken

Komunikat pojawia się, jeżeli wsku-
tek wyzwolenia czujnika wilgotno-
ści zamknięty zostaje zawór odci-
nający zabezpieczenia przed 
nieszczelnością.

patrz rozdział 6.15 „PODŁĄCZENIE CZUJ-
NIKA WILGOTNOŚCI”
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7                                                                                                                                                          
UTRZYMANIE RUCHU

7.1                                                                                                                                                     
CZYSZCZENIE

Woda do czyszczenia nie może zawierać substancji o wyraźnym charakterze polarnym, takich jak np.: alko-
hole, skoncentrowane kwasy mineralne, kwasy mrówkowe, fenole, m-krezole, tetrahydrofuran, pirydyna, 
dimetyloformamid oraz mieszaniny chloroformu i metanolu.

Substancje te mogą wchodzić w reakcję chemiczną z elementami z tworzywa sztucznego, co może powo-
dować ich odkształcenie a nawet pękanie.

W związku z tym nie wolno stosować tego typu środków czyszczących!

7.2                                                                                                                                                     
RĘKOJMIA I KONSERWACJA

Umowa o konserwację zapewnia sprawność eksploatacyjną, również poza okresem gwarancyjnym.

Należy dążyć do tego, aby za regularne prace konserwacyjne i zaopatrzenie w materiały zużywające się 
odpowiadali specjaliści lub serwis zakładowy.

Sleepmodus ein
Zeit:       6 h

Komunikat pojawia się po aktywacji 
trybu uśpienia.

patrz rozdział 6.11 „TRYB UŚPIENIA”

Do czyszczenia obudowy stosować wyłącznie czystą wodę pitną.

Stosowane w gospodarstwie domowym uniwersalne środki czyszczące oraz środki 
do czyszczenia szyb, rozpuszczalniki, opary rozpuszczalników oraz środki czysz-
czące zawierające alkohol powodują odkształcenia i tworzenie się pęknięć po-
wierzchniowych, a nawet złamania elementów z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z normą DIN EN 806-5 wymagana jest regularna konserwacja, odpowied-
nio do zaleceń producenta.
Dodajemy do tego kontrolę wzrokową i kontrolę działania urządzenia raz na 
6 miesięcy.
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8                                                                                                                                                          
BŁĄD

Pomoc w przypadku błędów:

Otwieranie urządzeń i wymiana elementów pod ciśnieniem wody zastrzeżone są 
wyłącznie dla osób z odpowiednimi uprawnieniami, które zapewnią bezpieczeń-
stwo urządzeń i ich szczelność.

Informacja na wy-
świetlaczu

Przyczyna Usunięcie

Achtung! Störung
Kugelventil

Po uruchomieniu silnika pozycja 
mechanizmu krzywkowego nie jest 
zostaje jeszcze rozpoznana po 30 s.

Kasowanie komunikatu o błędzie:

Nacisnąć przycisk <OK>
lub
Wyciągnąć zasilacz z gniazdka i włożyć po-
nownie po ok. 5 s.

Jeżeli błąd pojawi się ponownie:

Odłączyć zasilacz!
Przekręcić zawór odcinający ręcznie do po-
żądanej pozycji (patrz rozdział 6.12 „FUNK-
CJA OTWIERANIE AWARYJNE”)!
Skontaktować się z serwisem!

Achtung! Störung
Tastatur

Uszkodzenie klawiatury!

Kasowanie komunikatu o błędzie:

Wyciągnąć zasilacz z gniazdka i włożyć po-
nownie po ok. 5 s.

Jeżeli błąd pojawi się ponownie:

Odłączyć zasilacz i skontaktować się 
z serwisem!
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9                                                                                                                                                          
CZĘŚCI ZAMIENNE

Rys. 9.  Części zamienne CLEAR STOP

Lista części zamiennych CLEAR STOP

Poz. Nazwa Szt. Nr kat.

1 Zasilacz 1 2210506

2 Sterownik elektroniczny 1 2990330

3 Turbina + pierścień zabezpieczający 1 2140117

1

2

3
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10                                                                                                                                                          
DANE TECHNICZNE

11                                                                                                                                                          
AKCESORIA

/ Czujnik wilgotności (nr kat. CLEARFS)

/ CLEAR BOX (nr kat. CLEARBOX)

/ Kołnierz pośredni do montażu systemu ochronnego wycieku wody w pionowych rurociągach
(nr kat. 1420043)

Dane techniczne CLEAR STOP

Znamionowa szerokość przyłącza DN 25 / 1"

Ciśnienie znamionowe PN 16

Przepływ znamionowy 4 m³/h

Straty ciśnienia przy przepływie znamionowym 0,5 bar

Temperatura wody i otoczenia maks. 30 °C

Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość) 203 × 141 × 143 mm

Nastawne wartości graniczne

/ Maks. ilość wody od 0,1 do 3 m³

/ Maks. strumień objętości od 10 do 100 l/min

/ Maks. czas poboru od 10 min. do 2 h

Wartość uruchomieniowa od 12 do 15 l/h

Pozostałe funkcje

/ Funkcja otwieranie awaryjne

/ Tryb urlopowy (nastawny)

/ Tryb czuwania (wartości graniczne wyłączone)

Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz

Pobór mocy 1 W (10 W przy otwieraniu / zamykaniu)

Stopień ochrony IP22
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12                                                                                                                                                          
SERWIS

Życzymy Państwu bezawaryjne funkcjonowanie o każdej porze. W razie problemów lub pytań stoi Pań-
stwu dział CONEL-obsługi klienta — hasło CLEAR z CONEL — do dyspozycji.

Niemcy:

T +49 (0) 7195 692-0

Francja:

T +33 (0) 3 88 65 93 94

Pilnie zaleca się zawarcie umowy serwisowej na wykonywanie regularnych fachowych przeglądów, aby 
urządzenia uzdatniające wodę mogły być regularnie sprawdzane na doskonałe ich funkcjonowanie.

Rękojmia oraz roszczenie z tytułu odpowiedzialności mogą tylko być uwzględnione, jeśli instrukcja obsługi 
dokładnie przestrzegana.
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CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft: 
Margot-Kalinke-Straße 9 
80939 München

Geschäftsführer: 
Detlef Greunke

Amtsgericht München: 
HRB 179425 

info@conel.de

E -KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der E -Richtlinie entsprechen. Bei einer nicht mit uns 
abgestimmten Änderung der Produkte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

Produktbezeichnung: 

Auf dieses Produkt angew ndte Richtlinien:

ichtlinie 2014/3 /E

Harmonisierte Norm

Die Einhaltung der EMV-Verordnungen (CE-Konformität) für den Einsatz des Gerätes im Haushalts-/
Gewerbebereich und im Industriebereich wird hiermit in allen oben genannten Punkten bestätigt.

München, den  

CONEL GmbH / Geschäftsführer: Detlef Greunke Datum 
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