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Datasheet : FLOODLINE Lekdetectie
Breeameter

De BREEAM-NL® is ontwikkeld waarbij de eerste
twee versies betrekking hadden op kantoren en
woningen. Versies worden regelmatig bijgewerkt
in overeenstemming met de bouwvoorschriften
van de EU en Nederland.

Credits worden toegekend op basis van de 
milieu-impact van de ontwikkeling en het 
gebruik van een gebouw. De credits worden bij
elkaar opgeteld om één totaalscore te
verkrijgen. Het gebouw wordt vervolgens
beoordeeld op een schaal van ”Pass, Good, very 
good, excellent of outstanding”. Een certificaat
wordt toegekend aan het gebouw.

Het Floodline Breeameter-systeem biedt flow
monitoring en detectie van waterlekkages in 
overeenstemming met de gedefinieerde normen
"WAT03" en kan helpen bij het verzamelen van 
credits onder voorbehoud van een succesvolle
audit door een geautoriseerde beoordelaar.

De Floodline Breeameter gebruikt 2 flowmeters 
om de leidingwatertoevoer actief te bewaken.
Eén debietmeter bevindt zich achter de 
afsluitkraan.

Het systeem controleert het leidingwerk tussen
de externe en interne debietmeters op lekkage
en gebruikt de debieten en volumes van de 
interne debietmeter om overmatig
waterverbruik te identificeren. De limieten voor
deze alarmen worden door de gebruiker
ingesteld op het moment van inbedrijfstelling.

Uitgangsrelais zijn voorzien voor "stroomuitval", 
"stroomalarm", stroommeterfout" en "volledige
stroomuitval".

BREEAM® "Grote lekdetectie"

WAT03 - Bewijs wordt geleverd om 
aan te tonen dat een
lekdetectiesysteem is 
gespecificeerd of geïnstalleerd op 
elke unit.
Andel Ltd, producten en diensten
zijn niet gealiaseerd, 
onderschreven of gecertificeerd
door BRE Global Ltd. Alle rechten
zijn voorbehouden. Onze
producten kunnen helpen bij het 
verkrijgen van erkenning binnen
BREEAM®, onder voorbehoud van 
een passende beoordeling door 
een geautoriseerde beoordelaar.

Voor meer informatie over 
BREEAM®
bezoek hun website op
http://www.breeam.org/

Functie:
Waterlekdetectie of overmatig watergebruik.
Voeding:
110/230 VAC 50/60Hz netvoeding 51Watt 
(max)
Uitvoering:
Gepoedercoate stalen behuizing.
Afmetingen:
H400 x B300 x D150 mm
Montage:
Bedieningspaneel: wandopbouw
Flowmeters: compressie/flensbevestiging
afhankelijk van buisdiameter.
Monitoring:
Extern – Leidingwerk.
LEK - continue bewaking.
FLOW METER FOUT – continue bewaking Intern 
- Bedrijfsruimte
2 programma's; 7 dagen week of 5 dagen week 
plus weekends.
Debietbewaking (door gebruiker te definiëren)
Totale stroom voor een periode van 24 uur.
Status- en alarmindicatoren:
Het systeem maakt gebruik van een 4 x 12 LCD-
display met achtergrondverlichting dat echte
tekstberichten weergeeft in volgorde van 
prioriteit van alarm/bericht.
Hoorbaar zoemeralarm.
Alle alarmen worden continu weergegeven
totdat ze zijn gecorrigeerd en gereset op het 
systeem.
Bediening:
Interactief drukknopsysteem verwerkt in het 
LCD-display.
Uitgangen:
1. Stroomstoring - SPCO-relais (5A @ 250VAC)
2. Stroomalarm - SPCO (5A @ 250VAC)
3. Storing stroommeter - SPCO (5A @ 250VAC)
4. Volledige stroomstoring - SPCO (5A @ 
250VAC)
Alle relais zijn potentiaalvrije contacten.
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Protecting your assets. 
Protecting the environment.


