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Montasje og Test av Nor-Guard Vannvakt system

Montasje:

 Tavle enhet Nor-Guard Logic monteres på Din skinne i tavleskap eller annen 
egnet boks
Se eget koblingsskjema

 Følere skal kables med RG59 koaks kabel og tilkobles med BNC plugger. 
Hoved føler G1 skal stå først og man kan ha inntil fem G2 følere etter denne.

 Føler plasseres på et flatt Ikke ledende underlag og skal ligge støtt og 
eventuelt beskyttes om nødvendig.

 Føler ligger løst, men kabel klamres, og bør beskyttes om det er behov. 
 Plassering av følere bør gjøres ut fra rommets utforming slik at de er der det 

eventuelt vil samles seg eller komme vann ved en lekkasje. Typisk ved sluk, 
under rørgater eller langs vegg

 Testknapp for montasje på siste føler i hver sløyfe monteres på stedet om 
ønskelig. For å kunne teste hele sløyfen på en gang.

Test:

 Når utstyret er rett koblet skal tavle enhet ha grønt lys i tilkoblede soner, om 
ikke må kabling/montasje kontrolleres. Er der soner som er aktive i tavle enhet 
men som ikke er benyttet må disse laskes

 Sjekk at man får alarm ved å koble fra G1 føler
 Sjekk at du får alarm ved å trykke på testknapp om det er montert
 Sjekk at du får alarm ved å plassere en og en føler i ca 2mm vann. Bruk 

gjerne en liten flat skål til dette
 Etter å ha testet med vann skal føler tørkes av med en ren klut, kontroller at 

alarm lar seg resette og at Tavle enhet lyser grønt etter dette.
 Sjekk at eventuelt releer aktiverer ønsket funksjon, f.eks stenging av ventil ved 

alarm.
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