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1 Veiligheidsinstructies

2 Aanwijzingen voor de montage en inbedrijfstelling
Laat het gegevensverzamelsysteem “AS DataLog” alleen 
monteren en inbedrijfstellen door deskundige personen.  
Gebruik uitsluitend geschikt gereedschap.

3 Algemene informatie
3.1 Opslag

Droog losse componenten voordat u ze opslaat en verwij-
der de batterij om de elektronica uit te schakelen. Bewaar 
de componenten van het gegevensverzamelsysteem in de 
daartoe bestemde koffer.

OPMERKING

BELANGRIJK! Lees deze bedienings- en montage-
handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op. De 
fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door het niet-opvolgen van de instructies in deze hand-
leiding. Bewaar de handleiding samen met het gege-
vensverzamelsysteem “AS DataLog” in de koffer.
Raadpleeg ook de veiligheidsinstructies 
voor het spoelsysteem ”FLUSH 2.0”.

LET OP!

Controleer voordat u het gegevensverzamelsysteem 
installeert of het spoelsysteem in technisch perfecte 
staat is. 

De batterij van het gegevensverzamelsysteem heeft 
een levensduur van tenminste twee maanden.

Op de meegeleverde sticker kan het volgende tijdstip 
voor het vervangen van de batterij worden genoteerd. 

Als de batterij niet op tijd wordt vervangen, stopt het 
verzamelen van de gegevens. Opgeslagen gegevens 
gaan niet verloren en kunnen met de geleverde soft-
ware worden geanalyseerd. 
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3.2 Afvoer
Voer het verpakkingsmateriaal van dit product milieuvrien-
delijk af. Gooi de batterijen niet bij het huisvuil, maar lever 
ze in op de daartoe bestemde plaatsen.

Gooit u alstublieft het oude, gebruikte apparaat weg in over-
eenstemming met de richtlijn 2012/19/EU (WEEE).

4 Beschrijving van het product
Het gegevensverzamelsysteem AS DataLog van Aqua free 
werkt op batterijen en is een systeem dat het tijdstip van 
waterspoelingen van het spoelsysteem FLUSH 2.0 herkent 
en vastlegt.

Ringsensor

Sensoradapter

Het systeem meet deze gegevens minimaal gedurende een 
periode van twee maanden (batterijduur). Het tijdstip voor de 
waterspoeling wordt herkend op basis van een verandering 
in de watertemperatuur. De gegevens worden intern opgesla-
gen en blijven ook bewaard als de batterij wordt vervangen of 
uitvalt. 
De instellingen moeten na elke batterijvervanging opnieuw 
worden ingevoerd.
De gegevens kunnen worden uitgelezen via de USB-aanslui-
ting. De programmering van het systeem en de analyse van 
de gegevens vindt plaats met meegeleverde Windows-soft-
ware. Een rapport in een pdf-bestand toont het aantal spoe-
lingen per dag. Afwijkingen zijn in een oogopslag te zien. 
U kunt bovendien de spoelgegevens (datum, tijd en tempe-
ratuur aan het einde van de spoeltijd) naar een tekstbestand 
exporteren.
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5 Technische gegevens

Afmetingen L: 92 mm; B: 68 mm;  
H: 30 mm

Tijdsinterval  
temperatuurmeting 30 seconden

Meetnauwkeurigheid* ±1°C na 3 minuten spoelen
Spanning: 3,6 Volt

Batterijen: 1× 3,6-Volt-AA-batterij 
(6LR61, Alkaline)

Gebruiksduur: Minstens twee maanden 
met een batterij

Gegevensopslag: Op interne SD-kaart

Medium: Drinkwater/ 
leidingwater

* de gemeten temperatuur wordt mede bepaald door het leidingsysteem en  
 de technische uitrusting

6 Levering

1× AS DataLog-recorder met ringsensor

1× G3/8”-adapter 
(bevestiging van de sensor op het spoelsysteem FLUSH)

1× Inbussleutel (10 mm)
1× USB-kabel (Micro B naar A)
1× 3,6V AA-batterij
5× Reservepakkingen (G⅜″)
1× Bedieningshandleiding
5× Vervangingssticker voor batterij
1× Transportkoffer
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7 Gebruik

7.1 Installatie
■ Het gegevensverzamelsysteem AS DataLog werkt samen 

met het spoelsysteem FLUSH 2.0. Het spoelsysteem moet 
als volgt worden aangepast:

1. Schroef de hygiënische sproeikop op de afvoer van 
het FLUSH 2.0-systeem los.

2. Draai de zwarte adapter met de meegeleverde 
inbussleutel los en bewaar de adapter in bijvoorbeeld 
de FLUSH 2.0-koffer. 

3. Verwijder de oude pakking in de afvoer van het 
FLUSH 2.0-systeem (evt. met behulp van gereed-
schap) en plaats een nieuwe pakking.

4.  Plaats de sensor op de verchroomde adapter. Let 
erop dat de koperkleurige kant naar de adapter is 
gericht en schroef ook de adapter met de inbussleutel 
aan het FLUSH 2.0-systeem vast.

5. Sluit het systeem aan op een kraan en programmeer 
op het FLUSH 2.0-systeem een handmatige spoeling. 
Controleer de verbinding tussen FLUSH 2.0 en de ver-
chroomde adapter op waterlekkage. Draai de adapter 
indien nodig met de inbussleutel strakker vast tot er 
geen water meer lekt.

6. Monteer de hygiënische sproeikop terug op de adapter. 
7. Bevestig het AS DataLog-systeem met de zuignap 

onder de wastafel.

Sensor- 
adapter

Flush 2.0Ringsensor
(koperkleurige 
kant naar senso-
radapter gericht)
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7.2 Software

De “AS DataLog-software” is nodig voor het programmeren 
van de AS DataLog en het analyseren van de gemeten gege-
vens. De bestanden en de handleiding vindt u op het apparaat 
in de map “Software”.

8 Oplossen van fouten

Soms start het AS DataLog-systeem niet correct of wordt 
het niet herkend als Windows-station. In dit geval dient u het 
systeem opnieuw op te starten.

Dit gaat als volgt:

1. Verwijder het batterijdeksel.

2. Druk een keer kort op de knop “RESET”.

OPMERKING

LET OP!

Bewaar gedemonteerde componenten van het 
FLUSH-systeem in de bijbehorende koffer. U heeft 
de componenten nodig als u het spoelsysteem zon-
der gegevensverzamelsysteem wilt gebruiken.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het spoel-
systeem FLUSH 2.0.

■ Monteer vervolgens het spoelsysteem FLUSH 2.0 weer  
 aan de kraan.
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9 LED-statussignaal

De ingebouwde LED toont de status van het gegevensverza-
melsysteem AS DataLog.

LED Status

LED brandt niet

1. Batterij leeg; vervang 
de batterij.

2. Er is een nieuwe bat-
terij geplaatst, maar 
nog geen gegevens-
verzameling gepro-
grammeerd.

LED knippert vier keer 
met een tussenpauze 
van 2 seconden

Het AS DataLog-systeem 
is verbonden met een pc; 
er worden geen meet-
waarden geregistreerd. 
Zodra in de analysesoft-
ware op “Setup” wordt 
geklikt, brandt de LED 
niet meer. 

LED knippert een keer 
per 30 seconden

Gegevens worden 
verzameld (de gegevens 
worden elke 30 secon-
den opgeslagen); u hoeft 
niets te doen

2 s

30 s
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10 Producent

Aqua free B.V.
Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven 
Nederland
E-Mail:  info@aqua-free.nl
Telefoon: +31(0)40 305 00 92

Hoofdkantoor:
Aqua free GmbH

Winsbergring 31 
22525 Hamburg 
Germany
E-Mail:  info@aqua-free.com
Telefoon: +49 (0)40 468 999 90
Fax:   +49 (0)40 468 999 99

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com


