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Introduktion  

 

 

Denne installation, montage, og betjeningsvejledning vil hjælpe dig med installering af HVL100 og 

HVL200 

Læs derfor denne vejledning før du sætter systemet i drift.  

 

Systemer er Patenteret. Ret til tekniske ændringer kun af producenten.  

 

Udpakning: 

 

Efter HVL100/HVL200 er blev leveret, bør du tjekke alle dele for eventuelle skader. 

Enhver skade, skal rapporteres øjeblikkeligt.  

Sikkerhedsanvisninger og advarsler  

Symboler angiver potentielt farlige forhold.. 

Læs disse oplysninger omhyggelig 

Symboler angiver potentielt farlige forhold. Læs disse oplysninger nøje og træffe de nødvendige foranstalt-

ninger til personale. 

 

 

 

 

 

 

Montering og vedligeholdelse  udføres af specialiserede virksomheder. 

 

Åbning af elektroniske komponenter udelukker eventuelle erstatningskrav.  

 

 

Overensstemmelseserklæring : 

 

Vi erklærer herved. 

 

Producent/Forhandler: 

 

Executive Manuel Goerke  

Langer Acker 25  

30900 Wedemark  

Tyskland  

At anlægget HVL100 Art. Nr.: 120029 og HVL200 Art.:Nr.: 120043. 

 

Standarder og retningslinjer er: 

 

EF Lavspændingsdirektivet 2006/95 / EF, EF elektromagnetisk  

Kompatibilitet 2004/108 / EF, EN61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2007, EN 61010-1:  

DIN EN-12050-1, DIN EN-120056-4, 2001 + berigtigelse 1: 2002 + Berigtigelse 2: 2004, DIN EN-12050- 

DIN/EN 13564 

 

Wedemark, den 01/07/2011  

Patent indehaveren: Manuel Goerke  
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Installationskrav : 

 

 

 

HVL100 og HVL200 

 
 

 

Installationen af systemet og HVL100 bør HVL200 på det relevante sted i afløbsinstallatio-

nen, så den kommende regnvand ikke  kan trænge ind i bygningen. 

 

 

 

Før montering:  

 

 

Til montering så adgang for vedligeholdelse er mulig, samt alle kabler kan udskiftes. 

Alle brønde skal være af en diameter så ”arbejde i brønde” overholdes. 

  

Kabelrør skal være min. ø50 og uden skarpe retningsændringer. 

 

Strømforsyning til 100-200 Kontrolenhed =  mindst 5A  

 

Kabellængden mellem HVL100-200 UPS Kontrol og højvandslukker er leveret med  

10 meter. Dette kan forlænges via stikforbindelse.  

 

Kontrolenhed til HVL100—200 skal monteres i et tørt og frostsikret teknikrum 

 

Strømforsyning til kontrolenhed = 230V udføres så strøm ikke kan afbrydes ved fejltagelse. 

 

Alt arbejde må kun udføres af Aut. Fagmand 

 

Alle gennemføringer skal være vand og lugttætte 

 

  
 



 5 

HVL100—Montering på rørledning 

 

 

 

 
Kan anvendes på alle godkendte kloakrør.  

Alle samlinger skal udføres med godkendte samlingsmetoder.  

Højvandslukker skal understøttes med egnet rørbære hvis dette er nødvendig. 

 

 

 
 

Enheden kan roteret 90 ° i dette tilfælde skal flangerne roteres 90gr. så sensoren er placeret i 

toppen af røret. 

 

 

 

 

 

HUSK: Sensor i toppen! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ved montering på en eksisterende rørledning fjernes er rørstykke på 450mm. 
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HVL200 Montering i eksisterende brønd 

         1          2 

   3          4 

I brøndens udløbsside opmærkes et område 

på: 

B = 330mm D = 295mm 

 

Det markerede område hukkes væk i en 

dybde på ca. 12cm. 

Monteringen rammen monteres og fast-

spændes med M20 møtrikker. Justering af 

højden med de 4 justerskruer. 

M20 møtrikker til spændes med fastnøgle. 

Tilslut kabel og trykslange. 

Kabel (M12)fastspændes med hånden på  

sensor uden værktøj. 

Blå trykslange (M8) fastspændes med hån-

den på højvandslukkeren uden brug af 

værktøj. 
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Tilslutning af kabler og trykslange til HVL100 & HVL200 

Strømtilslutning 230V 

Alle tilslutninger fastspændes med 

håndkraft. 

Brug ag værktøj frarådes. 

Kabler og trykslanger er mærket med 

en farve så fejl tilslutninger undgås. 
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Idriftsættelse af HVL100 & HVL200  

 

 
Funktions princip: 

 

Hvis vandniveauet stiger i kloaksystemet til, et bestemt niveau vil en Industriel sensor et signal til styreen-

heden. 

I styreenheden er der indbygget et intelligent styresystem der sender et signal til højvandslukkeren. 

Ved dette signal vil højvandslukkeren lukke med stor kraft på ca. 8 sekunder og afløbet er nu lukket så et 

tilbageløb ikke opstår. 

Systemet lukker og åbner med så stor kraft at evt. snavs og skidt ikke påvirker funktionen. 

1 

Efter montering af  kontrol enheden kan en simpel funktionstest 

gennemføres: 

Først tilsluttes strøm til kontrol enheden. 

Kontakten drejes om på ”Manuelt åben” 

Højvandslukkeren er nu åben! 

 

 

 

2 

Kontakten drejes nu om på ”Manuelt luk” 

Nu lukker højvandslukkeren på ca. 8 sekunder hvorefter en aku-

stisk og visuel alarm vil starte. 

Det røde felt vil også lyse: ”afløb er afspærret”  

 

 

 

 

3 

Kontakten drejes om på ”Automatik” og sensoren sænkes ned i et 

glas vand. Højvandslukkeren vil nu lukke. Sensoren tages op af 

vandet igen og højvandslukkeren åbner igen. Nu monteres senso-

ren igen i højvandslukkeren og anlægget er nu driftsklar. 

 

HUSK: Kontakten skal stå på ”Automatik” = Driftsklar !  
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Batteri Back Up HVL100 og HVL200 

Kontrolenheden er udstyret med et Back Up system ser sikrer at højvandslukkeren er fuld funktions 

dygtig selv ved et strømsvigt. 

 

Status på Back Up kan aflæses på kontrolenhedens display: 

 

Årsag og betydning: 

 

Display:           Status: 

 

”Fejl—Alarm”    Lyser konstant    Batteri er defekt 

 

”Batteri oplades”   Lyser konstant    Enheden er i Batteri drift 

 

”Batteri oplades”   Blinker     Batteri oplades 

 

”Batteri ok!    Lyser konstant    Batteri er fuld opladet 
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Vedligeholdelse af HVL100 og HVL200 

 

 

Denne højvandslukker er produceret i en meget høj kvalitet og kræver kun en minimum vedligeholdelse. 

 

For at sikre pålidelig drift af anlægget, anbefales det at udføre et service hver 6. måned, dog mindst hver 12 

måned. 

 

Visuel og funktionskontrol skal udføres. Med fokus på følgende punkter  

 

1. 

 

Generel visuel inspektion.  

 

2.   

 

Rengøring af  monterings rammen (HVL200) og højvandslukker 

Åbn højvandslukker ved at løsne de 6 unbrakoskruer. Den komplette klappe system kan  derefter trækkes 

ud sammen med cylinderen.  

 

3.  

Kontroller og efterspænd M20 på rammen (på HVL200).  

 

4.  

 

Kontroller tæthed af alle dele i lukket tilstand.  

 

På kontrol enheden drejes kontakten om på ”Manuelt luk”  og der tilføres vand til højvandslukkeren ved at 

sætte forbrug på. Det opbygget vandspejl må ikke synke = tæt system 

 

5.  

 

Funktionstest (se Idriftsættelse) udføres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVARSEL!  
 

Når vedligeholdelsesarbejder er afsluttet, skal kontakten igen drejes om på 

”Automatik” 

 

Systemet er så i standby-tilstand og driftsklar. 

Den grønne LED lyser.  
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Fejl Mulig årsag Afhjælp 

Anlægget vil ikke starte Afbrudt  strøm forsyning Tjek strøm forsyningen 

Højvandslukker vil ikke lukke el-

ler åbne 

Kabelstik en ikke forbundet Tjek stik og omløber 

Højvandslukker lukker ikke helt i Kraft ”Block off” er aktiveret 

En genstand blokerer bundløb 

Dæksel afmonteres og genstand 

fjernes 

 

Højvandslukker reagerer ikke på 

de signaler der aktiveres på kon-

trol enheden 

Motor defekt Udskift motordel 

Højvandslukker reagerer ikke når 

der er tilbageløb 

Sensor kabel er defekt  

Sensor er defekt 

Kontrol enheden er defekt 

Tjek kabel forbindelser evt. skidt 

dem 

Skift sensor 

Skift kontrol enhed 

Alt arbejde med højvandslukkeren må kun udføres af Aut. Kloakmestre. 

Ved spørgsmål kan kundeservice kontaktes på: 

Telefon + 45 41 18 81 50 

Mail  rwj@skybrudskompagniet.dk 
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 HVL100 Højvandslukker  

 

 

Produktbeskrivelse:  

Højvandslukker til montering i eksisterende brønd eller leveres komplet i ny brønd med en diameter på 

minimum ø1000 < Iht. DS 432  

Lukker automatisk ved tilbageløb fra kloakken.  

CE godkendt i henhold til DS/EN 13564  

Vare nummer 120029  

Byggelængde 400mm  

Byggebredde 200mm  

Byggehøjde 575mm  

Fald gennem lukker 0,0mm  

Modtryk 2,5 bar / 25MvS  

Dim. 110 / 160 / 200mm  

 

Anvendelse:  

 

Højvandslukker til sikring mod kælderoversvømmelse ved tilbageløb fra kloakken.  

Enkel og logisk betjening  

Kraftig industri kvalitet og minimum vedligeholdelse  

Nem installering i brønd eller på fritliggende afløbsrør  

Gulvmodel til indvendig montering efter ønske  

Alarm og kontrol anlæg med batteri backup i 24 timer  

Lukkeenhed i messing/rustfri/rødgods som rotter ikke kan ødelægge  
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 HVL200 Højvandslukker  

 

Produktbeskrivelse:  

 

Højvandslukker til montering i eksisterende brønd med en diameter på ø1000 < iht. DS 432.  

Lukker automatisk ved tilbageløb fra kloakken.  

CE godkendt i henhold til DS/EN 13564  

Vare nummer 120043  

Byggelængde 250mm  

Byggebredde 200mm  

Byggehøjde 575mm  

Fald gennem lukker 0,0mm  

Modtryk 2,5 bar / 25MvS  

Dim. 110 / 160 / 200mm  

 

Anvendelse:  

 

Højvandslukker til sikring mod kælderoversvømmelse ved tilbageløb fra kloakken.  

Til lille brugerkreds  

Enkel og logisk betjening  

Kraftig industri kvalitet og minimum vedligeholdelse  

Nem installering i eksisterende brønd med åbne bundløb  

Kan udbygges til By-pass Hybrid løsning  

Alarm og kontrol anlæg med batteri backup i 24 timer  

Lukkeenhed i messing/rustfri/rødgods som rotter ikke kan  ødelægge 
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Noter 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Kloakmester:         Dato: 

 


