
Bruksanvisning, Eltex-vakten 91271

något större än effekten på det största kontaktor-
steget.

Exempel: Om man har en elpatron på 1,5 kW och
en på 3 kW ska effektmarginalen ställas på drygt
3 kW.

Snabbstart
Återinkopplingsskyddet gör att det kan ta upp till
2 tim innan alla stegen kopplats in vid spännings-
sättning. För att undvika detta finns det en snabb-
start.

Kortslut mellan stiften märkta SNABBSTART
med t ex en skruvmejsel under ca 1 min, tills den
gröna lysdioden märkt NORMALDRIFT tänds.

OBS! ELTEX-VAKTEN:s elektronik kan vara
spänningsförande mot jord. För ytterligare infor-
mation, se FUNKTIONSBESKRIVNING.

EFTER SPÄNNINGSSÄTTNING

Har du kontrollerat:
att det finns 230 V matningsspänning.
att vakten är snabbstartad så du slipper vänta i

2 timmar för att alla kontaktorerna skall slå
till. Kortslut mellan snabbstartstiften under ca
1 min, tills den gröna lysdioden märkt
NORMALDRIFT tänds. OBS! Vaktens elek-
tronik kan vara spänningsförande mot jord.

att strömgränsen är rätt inställd.
att effektmarginalen är rätt inställd.
att ingen snedbelastning föreligger på faserna.

Snedbelastningen har ingen betydelse för
ELTEX-VAKTEN, men den gör att anlägg-
ningen utnyttjas dåligt.

FUNKTIONSBESKRIVNING

Allmänt
ELTEX-VAKTEN har två olika uppgifter i en
elanläggning. Dels att hjälpa abonnenten att bättre
utnyttja sitt tillåtna effektuttag (huvudsäkring-
arnas storlek), dels att hjälpa elverket efter ett
strömavbrott.

Överlastkontroll
Kontroll mot överlast av huvudsäkringar sker ge-
nom att ELTEX-VAKTEN via strömtransfor-
matorerna känner vilken ström som flyter genom
resp huvudsäkring. Det högsta av dessa tre vär-
den jämförs med den inställda strömgränsen. Är

MONTERING
ELTEX-VAKTEN monteras lämpligen jämte
gruppcentralen (vid direktverkande elvärme) el-
ler vid den apparat, som skall kopplas bort vid
överlast, t ex elpannan.

INKOPPLING
En allpolig strömställare måste inkopplas före
ELTEX-VAKTEN (finns i de flesta fall redan
monterad i elvärmecentralen).

Strömtransformatorerna träs över inkommande
faserna till gruppcentralen och kopplas in på plin-
ten i ELTEX-VAKTEN. En ledare från vardera
strömtransformatorn kan vara gemensam och an-
sluts då längst till vänster i plinten. Ledarna kan
förlängas med 1,5 mm² kabel upp till ca 100 m.

OBS! Genom att elektroniken i vakten är förbun-
den med nätet får strömtransformatorerna ej ha
förbindelse med nät eller jord.

De belastningar man vill styra ansluts i priori-
tetsordning, så att de minst viktiga kopplas bort
först. Bortkoppling vid överlast går till så, att
först kopplas steg 2 ur och sedan steg 1. Fas-
belastningarna bör vara jämnt fördelade så att
varje kontaktor bryter ungefär lika mycket i varje
fas.

Hushållsströmmen (kyl, frys, tvätt, spis m m)
skall naturligtvis inte brytas av Eltex-vakten.

INNAN DU SPÄNNINGSSÄTTER

Inställning
ELTEX-VAKTEN är inställbar 15-30 A med en
potentiometer på kretskortet. Strömgränsen kan
normalt ställas ca 10% högre än värdet på huvud-
säkringen.

För att undvika att ett kontaktorsteg slår till och
från ofta, måste det finnas en viss marginal mel-
lan till- och frånslag. Marginalen ställs in med
potentiometern märkt EFFEKTMARG på krets-
kortet. Man bör ställa den på ett värde som är



uppmätt värde högre än inställt värde kopplas
kontaktor 2 från. Är strömmen fortfarande för
hög kopplas även kontaktor 1 från efter ca 30 sek.
Genom att vakten hela tiden jämför den högst
belastade fasen med inställt värde, är det viktigt
att faserna är jämnt belastade. Åter-inkoppling
sker i omvänd ordning när belastningen minskar.

Återinkopplingsskydd
Kort strömavbrott, mindre än ca 3 min.

Stegen kopplas in med ca 30 sek mellanrum.
Skulle strömmen uppnå inställt värde, stoppas
inkopplingen tills dess att strömmen sjunker igen
(samma funktion som under normaldrift).
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Eltex-vakten är -märkt.

Långt strömavbrott, mer än ca 3 min.

Har avbrottet varat längre än 3 min sker en om-
ställning av strömgränsen till noll. Detta värde
ökar sedan under två timmar upp till inställt värde.
Härigenom sker en långsam återinkoppling med
kanske ända upp till 30-40 min mellan varje steg.
Hur lång tid det tar mellan stegen beror helt på
den egna anläggningens strömförbrukning. Efter
ett långt strömavbrott kan det därför vara lämpligt
att se till, att inga stora laster är inkopplade, som
torkskåp, tvättmaskin o dyl. För att komma ifrån
denna långa start-tid i samband med installation,
använd SNABBSTART.

ELTEX-VAKTEN   Inkopplingsschema
91271 (E88 710 01 / E38 860 41)
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15 Om kablarna till strömtransformatorerna
ligger nära spänningsförande kablar från t ex
pannan, rekommenderas skärmad kabel,
t ex EKLK, jordad endast i ena änden.


