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Installation

Produktens funktion garanteras endast om installationen har gjorts i enlighet med Installationsanvisningen. Produktens garanti gäller ej vid 
felaktig installation eller om produkten har demonterats. 
Ventilenheten är ett precisionsinstrument och får ej modieras eller demonteras. Säkerställ dig om att installatören har utfört samt dokumenterat 
installationen i “Installationsprotokollet” i slutet av denna bruksanvisning innan du som kund godkänner installationen.

Hur ngerar Roth QuickStop Pro2?

Ventilenheten som sitter installerad på inkommande vattenledning skyddar hela rörsystemet eer enheten. Mätkroppen analyserar kontinuerligt 
vattenförbrukningen genom att göra mätningar på ett delöde av det vatten som passerar enheten.

Roth QuickStop Pro2 skiljer på olika typer av vattenförbrukning beroende på ödets storlek och tid:

PULSINDIKERING
När vattnet ödar med mindre än 1 ml/s eller kortare tid än 10 sekunder.
Exempel: fylla ett glas vatten, borsta tänder

FLÖDESINDIKERING 
När vattnet ödar med minst 1 ml/s och längre tid än 10 sekunder. Även upprepad vattenförbrukning i kortare intervall än 10 sekunder räknas 
ihop till ett samman-hängande öde. Exempel: dusch, spola toalett, tvätta bil

Läckagetest

FLÖDESTEST
Skyddar vid ödesläckage mot stora vattenskador genom att se till att vattnet vid ödesindikering inte får rinna längre än den inställda tiden. 
Tiderna som vatten tillåts öda är olika i Hemma- respektive Bortaläge. (se Drislägen)

SNABBTEST
Reagerar på plötsliga droppläckage. Beräknar i realtid ett Snabbtestindex på basen av pulsindikering 60 minuter bakåt i tiden. Indexet funge-
rar som en trendindikator – stigande index reekterar ökad förbrukningsfrekvens och minskande index indikerar sänkt förbrukningsfrekvens.

TÄTHETSTEST
Långtidsanalys som skyddar huset från dolda smygläckage. Varje timme analyseras den senaste 24-timmarsperiodens pulsindikering. Ett tätt 
hus skall ha minst en pulsfri period av inställd längd någon gång under den analyserade perioden.

Om något av läckagetesterna upptäcker något problem varnar QuickStop Pro2 för att påkalla uppmärksamhet. Om felet inte åtgärdas stängs vat-
tnet av automatiskt och systemet ger ett alarm. Undantaget är ödeslarm i Bortaläge då ingen förvarning ges innan vattnet stängs av.

Stäng inte av inkommande vatten annat än vid långvarig frånvaro. Täthetstestet är beroende av kontinuerlig vattentillförsel för att kunna hitta 
dolda smygläckage, som upphör om vattentillförseln stryps.
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Roth QuickStop Cloud

Displayenheten har inbyggd WiFi som enheten använder för att koppla upp sig mot molntjänsten  Roth QuickStop Cloud. Enheten övervakar 
fastigheten och stänger av vattentillförseln även då den inte är uppkopplad till molntjänsten men för att försäkra dig om att den har senaste 
programvaran så rekommenderas det att ansluta till Roth QuickStop Cloud. Molntjänsten kommer även kunna visa historik om tester, alarm och 
utöver det även statistik på er vattenkonsumtion.

För att fullt kunna utnyttja systemet rekommenderar vi att ansluta Roth QuickStop Pro2 till molntjänsten, vilket också gör det möjligt att använda 
Roth QuickStop-appen som nns tillgänglig i App Store och Google Play.
Innan du kan börja använda tjänsten måste du först ansluta displayenheten till ditt lokala WiFi-nätverk. Inställningarna för WiFi-anslutning hittar 
du i displayenhetens meny Installation -> Nätverk

Före installation

Kontrollera att du har WiFi-täckning på platsen du avsett för QuickStop Pro2 display-enheten. Det räcker inte enbart med att kontrollera signal-
styrkan (antal streck) på WiFi-ikonen i mobilen. Signalstyrkan som anges i mobilen avser endast mottagning. Säkerställ dig om att även sändning 
fungerar genom att pröva surfa med mobilen.

Anslut mot WiFi-nätverk
1. Aktivera WiFi i enheten genom att sätta WiFi till ”Aktiverad”.
2. Välj sedan WiFi-nätverk för att scanna eer tillgängliga WiFi-nätverk
3. Välj nätverk och bekräa ditt val med högerpil.
4. Ange nätverkets lösenord (max. 16 tecken). Du väljer tecken (stora bokstäver, små bokstäver eller specialtecken) med pil upp/ner och yttar  
    markören med pil vänster/höger. När du angivit hela lösenordet trycker du högerpil tre gånger.
5. Enheten ansluter nu till nätverket och du är redo att ansluta dig mot molntjänsten.

OBS! Lösenordet får max. innehålla 16 tecken.

Enheten får information från molntjänsten om eventuella programvaruuppdateringar. Om ny programvara nns tillgänglig kommer enheten att 
ladda ner den och starta om automatiskt.

Anslut enheten till Roth QuickStop Cloud

I molntjänsten kan du hantera enheten via din dator, mobil eller surfplatta.  Molntjänsten når du via adressen https://cloud.rothquickstop.com 
eller via Roth QuickStop-appen, som du laddar ner från Google Play eller Apple App Store.

1. Gå till molntjänsten eller starta appen:
2. Skapa ditt Roth QuickStop Cloud-konto genom att välja ”sign up”
3. Hämta din PIN-kod i displayen via menyn Installation -> Nätverk -> Cloud PIN.
Koden är giltig i 15 minuter.

OBS! Ifall koden inte längre är giltig då du aktiverar kontot (ifall du brukat mer än 15 min), är det bara att upprepa steg 3, så att enheten genererar 
en ny kod.

4. Fyll i dina användaruppgier och PIN-koden
5. Du får nu ett mejl med en bekräelselänk för att kontrollera att du angivit korrekt e-postadress. Klicka på länken för att aktivera ditt nya 
Cloud-konto.

OBS! Ifall du inte hittar bekräelsemeddelandet i din inkorg på mejlen, granska även mappen för skräppost.

6. Du kan nu logga in i molntjänsten med ditt nya konto. Kom ihåg att anteckna ditt lösenord på ett säkert ställe. Om du redan har ett Roth 
QuickStop Cloud-konto kan du lägga till era enheter till  samma konto i appen eller på webben. Om enheten har varit oine i mer än 24 
timmar fås en notiering i appen. Om enheten har varit oine i sju dygn så skickas också ett mail för att uppmärksamma dej på att enheten 
har tappat kontakten med molntjänsten.
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Displayenheten

Drislägen
QuickStop Pro2 har tre drislägen. Du växlar drisläge med drislägesknappen. Kort tryck växlar mellan Hemma och 
Bortaläge. Långt tryck aktiverar Pausläget. Aktuellt drisläge visas i displayfönstret samt med drislägesindikatorn.

Drisläge Beskrivning Indikator
Hemma Tillåter längre öden och används när någon vistas i huset. Lyser kontinuerligt

Borta Tillåter minimala öden. Vi rekommenderar att detta läge aktiveras när 
du inte vistas i hemmet på tre dygn eller mer. För maximalt skydd kan du 
använda läget varje gång huset lämnas obevakat.

Blinkar snabbt

Paus Kopplar tillfälligt ur alarm och avstängningsfunktionen. Använd detta 
läge när du vill använda vatten kontinuerligt under en längre tid, t ex vid 
bevattning av gräsmatta.

Blinkar långsamt

När du aktiverar Pausläget kan du välja hur länge Pausläget skall vara innan systemet återgår till föregående drisläge. Du kan avbryta Pausläget 
när som helst genom att växla till något av de andra drislägena.

Alarm
Alarmindikatorn blinkar vid varning och lyser kontinuerligt vid alarm. Med ett kort tryck på kvitteringsknappen tystar du eventuellt 
varnings- eller alarmljud. Med ett långt tryck kvitterar du det aktuella alarmet.

Systemet stänger av vattnet endast vid alarm. Du kan stänga av varningsljudet med ett kort tryck på kvitteringsknappen och  
    felsöka eventuell orsak. Vattnet släpps på igen först då du kvitterat larmet.

Alarm föregås av varning om en fördröjningstid har valts för något av de olika testerna. Alarm måste kvitteras manuellt medan varningar kan 
återställas automatiskt av systemet om situationen som orsakade varningen upphör.
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För att inte störa nattsömnen kan du välja mellan vilka klockslag alarmljudet skall vara avstängt. Du kan även valfritt ställa in om alarmljudet 
skall vara permanent avstängt eller tillåtas vid varning och/eller alarm.

Alarm Varning Beskrivning
Flödestest Ett öde har pågått längre än inställd maxtid.

Se info om Flödestest.

Täthetstest Täthetstestet indikerar ett möjligt smygläckage.

Se info om Täthetstest.

Snabbtest Indexgränsen för Snabbtestet har överskridits.

Se info om Snabbtest.

AUX1 in AUX1-ingången har aktiverats.

AUX2 in AUX2-ingången har aktiverats.

Sensor Ingen pulsregistrering har förekommit under de senaste sju dygnen.

Flödesindikator
Den blå lysdioden på displayenheten är ödesindikatorn. Vid pulsindikering visas en kort blinkning och vid ödesindikering lyser 
dioden kontinuerligt. Flödesindikeringen visas med ca 10 sekunders fördröjning då systemet analyserat vilken typ av förbrukning 
som sker.

Menysystemet
Med pilknapparna navigerar du i menysystemet. Med upp/ner stegar du mellan olika menyval och med vänster/höger går du in i 
respektive ur de olika undermenyerna. Du ändrar värde på inställningsparametrarna med upp/ner och trycker sedan höger för att 
spara eller vänster för att avbryta utan att spara.
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Menysystemets uppbyggnad:

HEMMA HH:MM
OK 0.37

FLÖDESTEST OK
00:33:29

HÄNDELSER (1) >

KONFIGURATION >

TÄTHETSTEST OK 
24h MAX=XX

SNABBTEST  VARN
1.37 (1.00)

STATUS >

INSTALLATION >

AUX1=LÅG
AUX2=12345

CLOUD ONLINE
192.168.1.121

ANALOG IN
INGEN SIGNAL

TID 23:59
EET 2015–10–01

SENSOR=12345678
VENTIL=ÖPPEN

AUX1 OUT ÖPPEN

SSID=MyWiFi Net
RSSI=–74dBm

M4i LOM 301/B
V1.4.0 76d 11 h

TÄTHETSTEST KVT
17/11 22:47 VARN

SNABBTEST
23/9 05:03 VARN

AUX2 IN
23/9 05:03 VARN

ANALOG HÖG KVT
23/9 05:03

ANALOG LÅG KVT
23/9 05:03

ANALOG DIAG KVT
23/9 05:03

FLÖDESTEST
1/10 18:03 LARM

AUX1 IN
23/9 05:03 VARN

SENSOR DIAG. KVT
23/9 05:03 

Allmänt >

Snabbtest >

Flödestest >

Täthetstest >

> Startläge

> Ljudsignal

> Tyst tid

> Tid i pausläge

> Språk

> Tidsinställning

> Tidszon

> Starta om

> Fabriksåterställning

> FT alarm

> FT tid borta

> FT tid hemma

> FT alarmfördröjning

> ST alarm

> ST indexgräns

> ST alarmfördröjning

> TT alarm

> TT antal

> TT längd

> TT alarmfördröjning

Nätverk >

Ingångskong. >

Ventilkong. >

Utgångskong. >

> Motionering

> Klockan

> Sensor diag.

> AUX1 in

> AUX1 aktiveras
Inställningarna nedan är 
synliga endast då ingån-
gen AUX1 in är kongur-
erad som vattenmätare:

> AUX1 pulsenhet

> AUX1 pulsvolym

> AUX1 kalibrering

> AUX2 in

> AUX2 active
Inställningarna nedan är 
synliga endast då ingån-
gen AUX2 in är kongur-
erad som vattenmätare:

> AUX2 pulsenhet

> AUX2 pulsvolym

> AUX2 kalibrering

> Analog in
Inställningarna nedan är  
synliga endast då 
ingången Analog in är 
kongurerad som tryck- 
eller tempgivare.:

> Givarens min

> Givarens max

> Larmtyp hög

> Larmgräns hög

> Larmtyp låg

> Larmgräns låg

> Hysteres

k i

> WiFi

> WiFi nätverk

> Cloud PIN

Huvudmeny

Startsidan i huvudmenyn visar nuvarande drisläge, klocka, larmstatus och snabbtestindex. I Pausläget räknas återstående 
tid ner tills systemet återgår till föregående drisläge. Under uppstart visas snabbtestindex inom parentes, vilket betyder att 
värdet ännu inte stabiliserat sig.

På Täthetstestets statussida visas aktuell status, analysperiodens längd och längsta pulsfria period. Alarm kan genereras 
först vid full analysperiod på 24 timmar. Den längsta pulsfria perioden kan användas som riktmärke om man önskar justera 
känsligheten på Täthetstestet.

På Flödestestets statussida visas aktuell status samt ödeslängd. Eer ödesindikeringen slocknat visas totaltiden för det 
senast registrerade ödet

På Snabbtestets statussida visas aktuell status och indexvärde. Inom parentes visas maximalt inställt gränsvärde för 
snabbtestet.

HEMMA HH:MM
OK 0.37

TÄTHETSTEST OK 
24h MAX=XX

FLÖDESTEST OK
00:33:29

SNABBTEST  VARN
1.37 (1.00)
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Händelsemeny
 
 Menyn innehåller en lista av tidigare händelser. För varje typ av händelse eller alarm sparas datum, klockslag och typ   
 (VARN eller LARM). Kvitterade händelser markeras med (KVT). Informationen sparas även om systemet blir strömlöst.

Statusmeny

Menyn innehåller teknisk information om sensor- och AUX-ingångarna samt ventil- och AUX-utgångarna.

   
  Antal registrerade pulser sedan installation eller senaste fabriksåterställning. Aktuellt ventilläge (ÖPPEN/STÄNGD).

 Aktuell status på AUX-ingångarna. Om porten är kongurerad för vattenmätning och en pulsvattenmätare är inkopplad  
 visas här aktuell mätarställning i liter.

 Aktuell status på AUX utgången (ÖPPEN/STÄNGD).

 Status på koppling till Cloud (OFFLINE/ONLINE) samt IP-adress för valt WiFi-nätverk. Fel som kan uppstå:  
 WiFi disconnect = Lösenord fel eller WiFi AP ej nåbar  
 Begär IP = Ansluten till AP och väntar på DHCP

 Namn och signalstyrka för det kongurerade WiFi-nätverket.

 Aktuell tid, tidzon och datum.

 Programvarans modellbeteckning och version samt enhetens dristid sen senaste omstart.

SENSOR=12345678
VENTIL=ÖPPEN

AUX1=LÅG
AUX2=12345

AUX1 OUT ÖPPEN

CLOUD ONLINE
192.168.1.121

SSID=MyWiFi Net
RSSI=–74dBm

TID 23:59
EET 2015–10–01

M4i LOM 301/B
V1.4.0 76d 11 h

TÄTHETSTEST OK 
24h MAX=XX
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Kongurationsmeny

Här hittar du inställningar du kan vilja ändra för systemet och för de olika testerna. Kongurationsmenyn har följande struktur.  

Standardinställningar från fabrik anges med understruken text.

Allmänt
Startläge Anger vilket drisläge enheten ska starta i eer att den har varit strömlös. Hemma/Borta/

Senaste

Ljudsignal Anger i vilka fall enheten ljuder. Av/Alarm/Alltid

Tyst tid Anger mellan vilka klockslag som enheten ska vara tyst. 23:00-07:00

Tid i pausläge Förvald tidslängd för pausläget. 1-24 timmar (3)

Språk Språk för texterna i displayen. English/Svenska/
Suomi

Tidsinställning Inställning av aktuellt datum och tid.

Tidzon Inställning av tidszon. WET/CET/EET

Omstart Startar om enheten. Välj ”Ja” för omstart. Nej/Ja

Fabriksåterställning Återställer enheten till fabriksinställda värden. Välj ”Ja” för återställning. Nej/Ja

Flödestest (FT)

FT alarm Anger om enheten ska övervaka öden eller inte. Om ”Avstängd” väljs så har 
nedanstående FT-alarmtider ingen eekt.

Aktiverad/Avstängd

FT tid borta Ventilen stängs och alarm ges om öde  registrerats längre än denna tid i 
Bortaläge.

15-999 sec (20)

FT tid hemma Anger hur länge tappning får ske i Hemmaläge innan Flödestestvarning ges.
 
I Hemmaläget stängs magnetventilen om  ödet fortsätter ytterligare så länge 
att den valda fördröjningstiden överskrids.

1-240 min (20)

FT alarmfördröjning Då en ödesvarning uppkommer i Hemmaläge ställs här en extratid som ödet 
tillåts fortsätta innan ventilen stängs.

0-240 min (5)

Snabbtest (ST) ST alarm Aktiverad/Avstängd

QT index limit Anger indexgränsvärdet för när ett snabbtest ska ge upphov till alarm. 0.10-5.00 (1.00)

QT alarm delay Då en snabbtestvarning uppkommer ställs här en extratid som snabbdroppet 
får pågå innan ventilen stängs.

0-24 timmar (1)

Täthetstest (TT)

TT alarm Anger om täthetstestet ska vara aktiverat eller inte. Om ”Avstängd” väljs så har 
nedanstående TT-alarmtider ingen eekt.

Aktiverad/Avstängd

TT antal Antal perioder per dygn som längden på täthetstestet måste vara godkänd. 
Större värde ger en noggrannare kontroll.

1-12 (1)

TT längd Anger hur lång pulsfri tid som måste nnas under ett dygn för att täthetstestet 
skall vara godkänt. Högre värde ger en noggrannare kontroll.

1-60 min (15)

TT alarmfördröjning Då en täthetstestvarning uppkommer ställs här en extratid som varningen får 
pågå innan ventilen stängs.

0-7 dagar (1)
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Installationsmeny

Här hittar du inställningar som huvudsakligen ställs in vid installation av produkten. Installationsmenyn har följande struktur:

Nätverk
Wi-Fi Anger om WiFi ska vara aktiverat eller inte. Avstängd/Aktiverad

Wi-Fi nätverk Söker av och listar tillgängliga WiFi-nätverk. Välj nätverk och ange dess löse-
nord med pilknapparna. Avsluta med högerpil 3 gånger.

Cloud PIN Begär PIN-kod för parning med ditt Cloud konto. Koden är giltig i 15 minuter 
eller tills du begär en ny kod.

Ventilkonguration

Motionering Anger om ventilmotionering ska vara aktiverat eller inte. Om ”Avstängd” väljs 
så motioneras inte ventilen automatiskt.

Avstängd/Aktiverad

Klockan Anger vilken tid på dygnet som ventilmotionering ska göras. 00:00-23:59 (04:00)

Sensordiagnostik Automatisk test av sensorns funktion. Avstängd/Aktiverad

Input conguration

AUX1 in Anger om AUX1-ingången ska användas för väx-ling till Hemma- eller till Bor-
taläge via en extra trycknapp eller från ett villalarm. Den kan i annat fall väljas 
att ge upphov till en varning eller till ett alarm från t.ex. fuktsensor, termostat, 
tryck-givare eller från ett överhettningsskydd. Om en pulsvattenmätare kop-
plas till ingången kan vat-tenförbrukningen beräknas. Om ”Avstängd” väljs så 
registreras inga händelser för denna ingång.

Avstängd/Hemma/
Borta/Varning/Larm

AUX1 aktiveras Anger om ingången ska aktiveras då den blir hög eller då den blir låg. Hög/Låg

AUX2 in Anger AUX2-ingångens funktion. Se beskrivning ovan för AUX1 in. Avstängd/Hemma/
Borta/Varning/Larm

AUX2 aktiveras Anger om ingången ska aktiveras då den blir hög eller då den blir låg. Hög/Låg

Utgångskonguration

AUX ut aktiv Anger om AUX-utgången ska stänga eller öppna vid aktivering. Om ”Avstängd” 
väljs så aktiveras inte utgången vid händelser.

Avstängd/Öppen/
Stängd

Omstart

Displayenheten kan startas om på ett av följande sätt:
> Via menysystemet. Texten ”Starta om” ska då visas en kort stund i displayen och enheten startar om.
> Genom att kortvarigt göra enheten strömlös.

Fabriksåterställning

Displayenheten kan återställas till de fabriksinställda värdena på ett av följande sätt:
> Via menysystemet. Texten ”Fabriksåterställ” ska då visas en kort stund i displayen och enheten startar om med de fabriksinställda värdena.
> Genom att ta bort strömförsörjningen och hålla inne Drislägesknappen och Kvitteringsknappen samtidigt och fortsätta hålla dem intryckta  
   medan ström-försörjningen ansluts på nytt. Texten ”Fabriksåterställ” visas en kort stund i displayen och knapparna kan släppas upp igen.
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Byte av knappcellsbatteri 

Om klockan i displayen visar fel tid eer strömavbrott så bör backup-batteriet bytas.
1. Skjut upp displayenheten och ly bort den från monteringsskruvarna.
2. Skruva bort de fyra hörnskruvarna på lådans baksida och ta bort lådans bak-stycke.
3. CPU-kortet lösgörs försiktigt genom att dra det rakt upp.
4. Batteriet (modell CR2032) tas bort och ett nytt batteri skjuts in i batteri-hållaren.
5. CPU-kortet monteras tillbaka så att den vita pilen pekar uppåt mot lådans övre kant. Pilarna på de bägge kretskorten måste peka åt samma      
     håll annars riskerar korten ta skada.
6. Montera tillbaka bakstycket.

Underhåll

Utför dessa åtgärder årligen: 
    Kontrollera att Flödesindikatorn lyser när vatten tappas. Observera att det normalt nns några sekunders fördröjning i systemet.
   Kontrollera magnetventilens funktion. Ställ systemet i Bortaläge, tappa vatten och kontrollera att enheten larmar och att vattentillförseln    
       stoppas.
   Rengör smutsltret. Ett igensatt lter kan ge upphov till lågt vattenöde eller dåligt vattentryck. Se Installationsanvisning.
   Observera att stihålet i sensorn kan täppas till och bör därför servas av en professionell installatör minst en gång om året.

Utföres vid behov:

 Om klockan i displayen visar fel tid efter strömavbrott, byt knappcellsbatteriet.

Teknisk data

Roth QuickStop Pro2
Displayenhet

Strömförsörjning 24VDC

Strömförbrukning 2W

Dimensioner 126(B) x 74(H) x 30(D) mm

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Open/WEP/WPA/WPA2, DHCP

Ventilenhet

Gänga ¾” – DN20 

Tryckfall 0,30 bar

Max. arbetstryck 10 bar

Max. öde 5,8 m³/h

Dimensioner 90(B) x 225(H) x 125(D) mm

Användningstemperatur +0 .. +90°C (frostfritt)

Ventilläge strömlös NO - Normalt öppen
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INSTALLATIONSPROTOKOLL

Komplett ifyllt och av bägge parter undertecknat installationsprotokoll är ett krav för eventuellt åberopande av produktgaranti och 
säkerställer att produkten fungerar som avsett.

Installationsdatum: Installationsadress:

Serienummer:

Installatörens namn: Installatörens företag:

Kundens namn:

Installatören iller

Smutslter monterat före ventilenhet 
Backventil monterad före ventilenhet 
Ventilenhet monterad enligt monteringsanvisning 
Funktionstest av pulsindikering 
Funktionstest av ödesregistrering 
Funktionstest av alarm och ventilens stängningsfunktion 

Installatören och kunden tillsammans

Inställning av displayenhetens datum och språk 
Kunden instruerad i hur man byter drisläge, kvitterar alarm och använder 
menyn 
Installatörens underskri Kundens underskri


