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Bruksanvisning Eltex-vakten 91273, 91274

91273 91274

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

Inkoppling
En allpolig brytare måste inkopplas före ELTEX-
VAKTEN (finns i de flesta fall redan monterad i
elvärmecentralen).
Strömtransformatorerna träs över inkommande
faserna till gruppcentralen och inkopplas på plin-
ten i ELTEX-VAKTEN. En ledare från vardera
strömtransformatorn kan vara gemensam och an-
sluts längst till vänster i plinten. Ledarna kan för-
längas med 1,5 mm² kabel upp till ca 100 m.
OBS! Genom att elektroniken i vakten är för-

bunden med nätet får strömtransforma-
torerna ej ha förbindelse med nät eller jord.

De belastningar man vill styra ansluts i prioritets-
ordning, så att de minst viktiga kopplas bort först
vid överlast. Urkopplingen går till så, att först
kopplas kontaktor 3 ur, sedan kontaktor 2 och
sist kontaktor 1. Varmvattenberedare bör anslutas
till kontaktor 3. Fasbelastningarna 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-VAK-
TEN.

Inkoppling av temperatursänknings-
automatik
Då temperatursänkning önskas, borttages bygeln
i plinten märkt ”TERMOSTAT” och där kopp-
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las termostat och ev kopplingsur in. Normal ter-
mostat kan användas, alltså slutning då värme
önskas.
OBS! På grund av att elektroniken i ELTEX-

VAKTEN är förbunden med nätet, får in-
kopplad termostat ej ha ytterligare förbin-
delse med nät eller jord. Är termostaten
spänningsförande, måste därför ett mellan-
relä typ 91281 användas.

Med / utan varmvattenberedare

Bygel
ELTEX-VAKTEN har konstruerats för att varm-
vattenberedare skall kopplas till kontaktor 3. Vid
temperatursänkning ligger därför kontaktor 3 till
och kontaktor 2 och 1 går ur. När termostaten
sluter, kopplas först kontaktor 3 ur och därefter
kopplas kontaktorerna in i ordning 1-2-3 med ca
30 sek mellanrum. Vill man att även kontaktor 3
ska bryta när termostaten bryter, måste den sned-
ställda bygeln (märkt ”BYGEL”) mitt på krets-
kortet klippas bort. För ytterligare information,
se ”Funktionsbeskrivning”.

Tidstariffen
Med tidstariffen kan man spara minst 400 kr/år
genom att ladda varmvattenberedaren med bara
lågprisel under vintermånaderna. Detta görs ge-
nom att styra kontaktor 3 med hjälp av brytaren
i elverkets kopplingsur i mätarskåpet (se inkopp-
lingsschemat).
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Innan du spänningssätter

Inställning
ELTEX-VAKTEN är inställbar 15-30 A med en
potentiometer på kretskortet. Strömgränsen kan
normalt väljas ca 20 % högre än värdet på huvud-
säkringen.
För anläggningar med större huvudsäkringar än
25 A finns det nivåbrickor för att ändra inställ-
ningsområdet till 30-60 A eller 45-90 A. Nivå-
brickorna monteras på stift som sitter på krets-
kortet.
För att undvika att ett kontaktorsteg slår till och
från ofta, måste det alltid finnas en viss marginal
mellan till- och frånslag. Marginalen ställs in med
potentiometern märkt EFFEKTMARG på krets-
kortet. Man bör ställa den på ett värde som är
något större än effekten på det största kontaktor-
steget. Exempel: Om man har två elpatroner på
1,5 kW och en på 3 kW ska effektmarginalen
ställas på drygt 3 kW.

Har du kontrollerat:
att strömtransformatorerna är rätt kopplade.
att eventuella nivåbrickor har rätt värde och att

strömgränsen är rätt inställd.
att bygeln i termostatingången är riktigt fastsatt,

eller, om termostat används, att den är rätt
inkopplad, i annat fall slår endast kontaktor 3
till.

att ingen spänningsförande termostat anslutits.
Spänningsförande kontakt på termostat eller
klocktermostat måste anslutas via mellanrelä
91281.

Snabbstart
Återinkopplingsskyddet gör att det tar upp till
2 tim innan alla stegen kopplats in vid spännings-
sättning. För att undvika detta finns det en snabb-
start.
Kortslut mellan stiften vid snabbstarten med t ex
en skruvmejsel under ca 1 min tills den gröna
lysdioden märkt NORMALDRIFT tänds.
OBS! ELTEX-VAKTENs elektronik kan vara

spänningsförande mot jord. För ytterligare
information, se ”Funktionsbeskrivning”.

EFTER SPÄNNINGSSÄTTNING

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

2 tim, för att alla kontaktorerna skall slå till.
Kortslut mellan snabbstartstiften under ca
1 min, tills den gröna lysdioden märkt
NORMALDRIFT tänds.

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.

att bygeln i termostatingången är riktigt fastsatt,
i annat fall slår endast kontaktor 3 till eller
om temperatursänkningsautomatik har in-
kopplats att kretsen är sluten vid normalläge.

att omkopplaren på fronten står i rätt läge (gäller
91274).

att ryttarna sitter rätt på kopplingsurets vecko-
skiva och klockan är rätt inställd.

att eventuell termostat är rätt inställd.

Inställning av kopplingsuret (endast
91274)
ELTEX-VAKTEN 91274 är försedd med en
3-läges omkopplare

Fig 2 Kopplingsuret styr temperatursänkningen

Konstant temperatursänkning

Normal temperatur

Figur 3

Kopplingsuret har en veckoskiva med 24 kopp-
lingssegment per dygn. OBS! Alla segmenten
inom en temp.sänkningsperiod måste flyttas.
Klockan ställs genom att vrida det genomskin-
liga fönstret med minutvisaren. Klockan har
gångreserv.
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FUNKTIONSBESKRIVNING

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

Överlastkontroll
Kontroll mot överlast av huvudsäkringar sker ge-
nom att ELTEX-VAKTEN via strömtrans-
formatorerna känner vilken ström som flyter ge-
nom resp huvudsäkring. Det högsta av dessa tre
värden jämförs med den inställda strömgränsen.
Är uppmätt värde högre än inställt värde kopp-
las kontaktor 3 från. Är strömmen fortfarande
för hög, kopplas efter ca 30 sek även kontaktor 2
från osv. Genom att vakten hela tiden jämför den
högst belastade fasen med inställt värde, är det
viktigt, att faserna är någorlunda jämnt belas-
tade. Återinkoppling sker sedan i omvänd ord-
ning när belastningen minskar.

Återinkopplingsskydd
Kort strömavbrott, mindre än ca 3 min.
Efter ett kort strömavbrott kopplas stegen in med
ca 30 sek mellanrum. Skulle strömmen uppnå
inställt värde, stoppas inkopplingen tills dess att
strömmen sjunker igen (samma funktion som un-
der normaldrift).
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 återinkopp-
ling med kanske ända upp till 30-40 min mellan
varje steg. Hur lång tid det tar mellan stegen be-
ror helt på den egna anläggningens strömförbruk-
ning. 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 sam-
band med installation, använd ”SNABB-
START”.

Varmvattenfunktion
Vid direktverkande elvärme ska varmvatten-
beredaren kopplas till kontaktor 3. Denna kom-
mer då att kopplas ifrån först vid överlast. På de
andra två kontaktorerna fördelas sedan elvärmen.

Vid temperatursänkning får däremot inte kon-
taktor 3 falla. ELTEX-VAKTEN är därför så
konstruerad, att när termostatingången bryts, lig-
ger kontaktor 3 konstant till. Efter ca 1 minut
kopplas kontaktor 2 ur och efter ytterligare 30
sek kontaktor 1. När sedan termostatingången
åter sluts, försvinner urkopplingsspärren till kon-
taktor 3, varför denna omedelbart faller. Däref-
ter kopplas kontaktorerna in i ordning 1-2-3 med
ca 30 sek mellanrum.
I många tillämpningar vill man inte ha denna funk-
tion på tredje kontaktorn. Det gäller t ex om
ELTEX-VAKTEN skall styra en elpanna. I detta
fall kan funktionen lätt ändras genom att klippa
bort den snedställda bygeln, märkt ”BYGEL”,
mitt på kretskortet. Med klippt bygel slår kontak-
torerna alltid ifrån i ordning 3-2-1 och åter-
inkopplas i ordning 1-2-3 vid manövrering via
termostatingången.

Stora anläggningar
ELTEX-VAKTEN har som standard ett in-
ställningsområde på 15-30 A. I många anlägg-
ningar är detta för lite. För att möjliggöra an-
vändningen även för större strömmar, är ELTEX-
VAKTEN försedd med 6 stift på kretskortet för
inkoppling av nivåbrickor. Dessa brickor finns i
två olika utföranden:
art.nr. 91276, 30–60 A
art.nr. 91277, 45–90 A.
Vid användning av nivåbrickor ändras poten-
tiometrarnas skalor med samma faktor.
Exempel: Nivåbrickor 30–60 A ger inställnings-

områdena strömbegränsning 30–60 A
och effektmarginal 2–12 kW.

I mycket stora anläggningar, eller om grova
matarledningar används, måste speciella ström-
transformatorer användas. I handeln finns ström-
transformatorer för strömmar upp till tusentals
ampere. Gemensamt för alla är, att de normalt tar
ner strömvärdet till 5 A. Genom att ELTEX-
VAKTENs inställningsområde inte går lägre än
till 15 A, måste speciella åtgärder vidtagas. Detta
kan bäst visas med ett exempel (se fig 4).
Exempel: Anläggning har huvudsäkringar på
160 A. Vi kan då välja strömtransformator på
200 A, alltså omsättning 200:5.
Matarledningen från huvudsäkringarna träs alltså
genom den stora strömtransformatorn. Utgången
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från denna, som kan dras med 1,5 mm² kabel, träs
6 varv genom ELTEX-VAKTENs strömtransfor-
mator. ELTEX-VAKTEN kommer nu att upp-
fatta en ström på 5 A från den stora strömtrans-
formatorn som 6 x 5 = 30 A. Alltså kommer
200 A i matarledningen att indikeras som 30 A i

Exempel 100–200 A

Figur 5

Figur 4

Till ELTEX-VAKTEN, som då
känner 6 x 5 = 30 A vid 200 A
i matarledningen

Eltex strömtrafo

6 varv
Matarledning

Strömtrafo
200:5 A 81
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Eltex of Sweden AB • Box 24 • 283 21 OSBY
Tel 0479-53 63 00 • Fax 0479-53 63 99
E-post: info@eltex.se • Web: www.eltex.se

Eltex-vakten är -märkt.

Om kablarna till strömtransformatorerna ligger
nära spänningsförande kablar från t ex pannan,
rekommenderas skärmad kabel, t ex EKLK,
jordad endast i ena änden.

OBS!
Eltex-vaktens elektronik är spännings-
förande. Därför måste alla brytare,
som ansluts, vara fria brytare utan
anslutning till nät eller jord.

ELTEX-VAKTEN. Vi har skapat en omsätt-
ningsfaktor på 200/30 = 6,7 ggr. För att ställa in
ELTEX-VAKTEN på huvudsäkringens 160 A
enligt exemplet, ställer vi ströminställningen på:

Huvudsäkring, A 160
–––––––––––––– = ––– = 24 A
Omsättningsfaktor 6,7
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Elvärme Elvärme VVB

91273 (E88 710 05 /E38 860 45)
91274 (E88 710 07 /E38 860 47) kopplingsur

bruksanvisningen
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Nivåbrickor 91276 (E8871011/E3886051) 30–60 A
Nivåbrickor 91277 (E8871012/E3886052) 45–90 A


