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Beskrivning, 7-VAKTEN 95037
Systemöversikt
7-VAKTEN är avsedd för elpannor och vattenvärmare med effekter på 25-140 kW.
Effektstegningen sker binärt via tre reläutgångar. 7-VAKTEN har två olika tempera-
turinställningar och passar alldeles utmärkt till styrning av ackumulatortankar.

Utrustningen består av en reglercentral, panngivare och strömtransformatorer.

Reglercentralen består av ett elektronikkort 95037 som är avsett att monteras i
automatikskåp eller elpanna. Finns också i plastlåda med transparent lock, 95036. På
kortet finns all reglerautomatik, strömförsörjning, vissa inställningsorgan och tre reläer
för styrning av effektkontaktorerna. Elektroniken är galvaniskt skild från nätet vilket
underlättar service och installation samt ger god elsäkerhet.

Panngivaren finns i två olika utföranden, dels kapslad med dykrör för montering på fri
plats, dels utan dykrör för montering i befintligt dykrör i pannan.

Strömtransformatorerna är avsedda för strömmar 20-70 A men kan användas som
sekundärtrafo för 0-5 A genom omkoppling på elektronikkortet.

FIG 1.  Systemöversikt
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Installation
Kretskortet
Kretskortet monteras antingen i eget skåp eller tillsammans med övrig automatik-
utrustning. Kretskortet bör inte placeras i omedelbar anslutning till brytare för höga
effekter som kontaktorer och dyl. Reglercentralen klarar mycket höga störnivåer, men
en viss försiktighet bör ändå iakttagas.

Panngivaren
Panngivaren bör vara placerad i pannkärlet. Montering i utgående rör är olämplig, men
kan eller måste ibland accepteras. I sådana fall ska man sträva efter att göra avståndet
mellan panna och givare så kort som möjligt. OBS! Kontrollera att rätt cirkulations-
pump med tillräckligt flöde är monterad.

ΔΔΔΔΔT, °C

Fig 2. Flödesdiagram, medelstora pannor. OBS! Kompensera för tryckfall.

Maximal
panneffekt
kW

Strömtransformatorerna
Strömtransformatorerna monteras oftast mellan huvudsäkringarna och första grupp-
centralen (före delning till övriga centraler). Strömtransformatorernas mätområde är 0-5
A eller 20-70 A. De monteras direkt på fasledningarna eller i mättransformatorernas
sekundär. Innerdiametern i strömtrafon är 11 mm = max MK 25 mm². Beträffande
strömtransformatorernas belastning och effektförbrukning, se Ström-
transformatorberäkning.

Svag- och starkström
Från reglercentralen dras ledare till panngivare, strömtransformatorer, kontaktorer och
ev tillbehör. Samtliga anslutningar är svagström utom matningsspänningen till krets-
kortet, samt i normalfall manövern till kontaktorerna. Detta innebär dels att svagströms-
delen kan förläggas med svagströmskabel, dels att svag- och starkströmskablarna bör
separeras från varandra. Se Kabelförläggning.

Livslängden på elektroniska komponenter är beroende av arbetstemperaturen. Därför
är det viktigt att tillse att inte för hög omgivningstemperatur råder inne i automatik-
skåpet. Eltex styrsystem arbetar tillfredsställande upp till en omgivningstemperatur på
70°C. Livslängden sjunker dock vid långvarig hög temperatur. Detta gör att man bör
eftersträva att omgivningstemperaturen ej överstiger 40°C. Montera därför inte
automatikdelen över pannan, i närheten av varma rör eller på annan plats som onödigt-
vis höjer temperaturen inne i automatikskåpet.
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Anslutning av tillbehör
Det finns flera olika tillbehör med vilka pannans maxeffekt tillfälligt kan sänkas bero-
ende på t ex effektabonnemang eller åtgärder från elverket, exempelvis rundstyrning.
Se vidare information under Tillbehör.

Oljepanna kan styras från plint B, anslutning 15-16. Utgången ger en styrsignal 10 V
DC, max 50 mA om något av följande villkor uppfylls:

• alla stegen är inkopplade.

• stegbegränsningen är aktiv.

• strömbegränsningen är aktiv.

Anslutning av separat manöverpanel
Det finns en 26-polig kontakt (PL3) på kretskortet för anslutning av separat manöver-
panel (art nr 91532). Om kontakten inte utnyttjas, måste två kortslutningsbyglar vara
monterade mellan stift 15-16 resp 19-20, se Inkopplingsschema. Byglarna är normalt
monterade vid leverans.

Funktionsbeskrivning
Temperaturstyrning
Regulatorn strävar efter att hålla inställd temperatur konstant på pannan. Regulatorn
har ett s k P-område (proportionalområde) på ±5°C. Inställd temperatur vägs mot
faktisk temperatur inom P-området, dvs om temperaturen i pannan håller inställt värde
kommer effekten att lägga sig på tre steg. Sjunker temperaturen, kompenseras detta
med ökad effekt och omvänt. Sålunda kommer regulatorn att ge full effekt (7 steg) om
temperaturen vid givaren är i P-områdets undre kant och ingen effekt om temperaturen
är i P-områdets övre kant. Önskad temperatur ställs med två potentiometrar på kortet
eller via yttre styrning.

I regulatorn finns också en minneskrets, som förhindrar onödiga till- och frånslag av
kontaktorerna. Detta innebär att även om temperaturen ligger så mycket fel att det
egentligen behövs ett steg högre eller lägre effekt, väntar elektroniken för att se om
effektändringen kan undvikas. Genom detta förfarande har antalet kontaktväxlingar
kunnat nedbringas till ett minimum med markant ökad livslängd och driftsäkerhet som
följd. Genom att effekten på pannan kan variera inom vida gränser, finns på reglera-
utomatiken en potentiometer märkt Strömmarginal för inställning av pannans steg-
effekt.

Belastningsvakt
7-VAKTEN har en inbyggd belastningsvakt, som skyddar huvudsäkringarna. Vid risk
för överlast kopplar belastningsvakten tillfälligt bort precis så mycket effekt som be-
hövs för att skydda säkringarna. Tack vare belastningsvakten utnyttjar man anlägg-
ningen maximalt och kan ofta ha mindre huvudsäkringar och därmed billigare abonne-
mang.

Belastningsvakten mäter strömmen med hjälp av tre strömtransformatorer Eltex 91214
+ ev större strömtransformatorer anpassade för abonnemanget.

Stegbegränsning (ställbar maxeffekt)
Dimensioneringen av pannan kan göra det nödvändigt med kompromisser, t ex skall
kanske ett område byggas ut i etapper. Då kan det vara vettigt att välja en större panna
än vad som för tillfället behövs. Detta stöter dock ofta på motstånd från elleverantören.
Han har kanske också svårt med utbyggnad och vill inte få så höga toppbelastningar
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under den första tiden. Därför är reglerutrustningen försedd med stegbegränsning
(ställbar maxeffekt). Denna ställs med en potentiometer märkt Stegbegränsning på
kortet. Stegbegränsningen kan med tillbehör göras plomberbar (se Tillbehör art nr
91509).

Kontaktorutgångar
7-VAKTEN arbetar enligt binärmetoden. Det innebär att de tre kontaktorstegen kopp-
las in i binär ordning, se Tabell 1. För att funktionen skall bli den avsedda måste
stegen ha ett inbördes effektförhållande 1:2:4. När dessa sedan kopplas in i binär följd
kommer effekten att öka med det minsta elements effekt för var och en av de sju
kombinationerna.

Exempel för en panna på 35 kW. För att uppnå kravet på riktig binär fördelning skall
stegens effekter vara 5+10+20 kW. Härigenom erhålls en kontinuerligt reglerad effekt
på 35 kW i steg om 5 kW med endast 3 kontaktorsteg.

STEG  KONTAKTORER   ERHÅLLEN EFFEKT-  TOTAL
NR    NR            KOMBINATION       EFFEKT
      3  2  1        X +  X + X

0     0  0  0        0 +  0 + 0        0
1     0  0  1        0 +  0 + 5        5 kW
2     0  1  0        0 + 10 + 0       10 kW
3     0  1  1        0 + 10 + 5       15 kW
4     1  0  0       20 +  0 + 0       20 kW
5     1  0  1       20 +  0 + 5       25 kW
6     1  1  0       20 + 10 + 0       30 kW
7     1  1  1       20 + 10 + 5       35 kW

0 betecknar kontaktorn i viloläge, 1 dragen kontaktor.

Tabell 1.  Effektstegningar

Återstart efter strömavbrott
Skyddets funktion innebär att en elvärmeanläggning återstartas olika beroende på hur
lång tid strömavbrottet varat. Elektroniken skiljer mellan korta och långa avbrott, där
gränsen går vid ca 3 minuter. När spänningen återkommer slår ingen av de tre
kontaktorerna till. Har avbrottet varit kort börjar instegningen med första steget efter ca
45/90 sek (inställd stegtid), och sedan steg för steg tills rätt effekt erhållits eller inställd
strömgräns uppnås. Därefter arbetar anläggningen som vanligt igen.

Efter ett långt strömavbrott är påfrestningarna större på elnätet. I detta läge träder
återstartskyddets program 2 i funktion. Detta innebär att tillåten ström automatiskt ställs
ned till 30% av inställt värde för att sedan under återstarttiden kontinuerligt återgå till
inställt värde. Ingen av pannans kontaktorer kommer att slå till, förrän tillåtet värde har
stigit över den ström som åtgår för andra apparater och belysningen inom anlägg-
ningen, se Återstart efter långt strömavbrott i slutet av beskrivningen. I anläggning
utan monterade strömtrafo kommer pannan att mjukstarta under 2 tim utan hänsyn till
strömgränsen.

Återstarttiden är 2 tim för att samstämma med Elverksföreningens normer för små
anläggningar, men kan med en enkel bricka programmeras till 1 tim eller 0 tim.

Snabbstart
I samband med start av anläggningen vid installation eller service kan återstarttiden
kortas. Kortslut med en mejsel mellan stiftparet märkt SNABBSTART under ca 1 min
eller tills den gröna lysdioden märkt NORMAL DRIFT lyser.
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Givare
Panngivare
Panngivaren ska vara av termistortyp med negativ temperaturkoefficient. Från denna
erhåller regulatorn uppgift om temperaturen i pannan. Med hänsyn till detta värde i
förhållande till inställd temperatur ställer regulatorn in lämplig effektkombination.

Panngivaren kan levereras i olika utföranden (se Tillbehör). Panngivaren bör placeras
direkt i pannkärlet eller i framledningen så nära pannan som möjligt. Om flödet är
dåligt får man felaktig funktion om givaren sitter i framledningen. Detta brukar resul-
tera i att pannan hela tiden stegar upp och ner.

Panngivarkabeln kan förlängas upp till ca 60 m med minst 0,75 mm² kabelarea. Finns
det risk för störningar bör kabeln vara skärmad och skärmen ansluten till jord endast i
ena änden.

Strömtransformatorer
De tre strömtransformatorerna ger regulatorn information om belastningen i hela eller
en del av anläggningen. Avsikten är att de skall registrera toppbelastningen i systemet
och koppla från elpannan helt eller delvis under toppbelastningstiderna. Ström-
transformatorerna bör därför placeras vid huvudmatningen till abonnemanget efter
elmätaren. OBS! Eldistributörens strömtransformatorer till elmätaren får normalt inte
användas utan eldistributörens medgivande.

Strömtransformatorerna mäter strömmen i varje fas, och den högsta av dessa registreras
av reglercentralen. Om strömmen överstiger inställt värde, kopplas pannan tillfälligt ur
steg för steg tills strömmen åter kommer under inställt värde.

Eltex strömtransformator 91214 är avsedd för en mätström av 0-5 A eller 20-70 A.
Genom att komplettera med för anläggningen lämpliga strömtrafo av standardtyp kan
vilken strömgräns som helst mätas, se Fig 3 och Inkopplingsschema.

Strömtransformatorerna placeras bäst vid huvud- eller delcentral, som kan vara långt
från panncentralen. Montera då både standardströmtransformatorerna och Eltex
strömtrafo vid mätstället och förbind dessa med reglercentralen via en fyrledare på 1,5
mm². Finns det risk för störningar bör kabeln vara skärmad och skärmen ansluten till
jord endast i ena änden.

Observera att den gemensamma ledaren från strömtransformatorerna ansluts till plint B
stift 1. Felkoppling ger helt felaktiga mätvärden med otillfredsställande funktion som
följd. Längden på kablarna är okritisk upp till ett avstånd av 400 meter. OBS! Om 5
A-området används, skall 47 Ω motstånden klippas (se inkopplingsschemat).

L1 L2 L3

Anläggningsanpassade strömtrafo,
exempel omsättning 250:5

0-5 A
Eltex strömtrafo 91214

Fig 3
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Kabelförläggning
Kablarna till panngivare, temperaturinställning och strömtrafo har mycket små spän-
ningar och strömmar. Störningar från omgivningen kan därför påverka dessa och ge
felaktig funktion eller i värsta fall förstöra styrsystemet.

Det är därför av största vikt att en viss hänsyn tas till kablarnas förläggning. Svag-
strömskablarna måste hållas väl avskiljda från starkströmskablarna, särskilt om dessa
överför stora strömmar eller spänningar. Om kablarna dras långa sträckor parallellt
med varandra, ökas kravet på separation.

Att fastställa några direkta normer är omöjligt, men fig 4 kan ge en ledtråd.

82
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100 A
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Fig 4

Inställningar
På kretskortet finns fem potentiometrar och en trimmer. Trimmern som saknar skala är
till för fabrikstrimmning och får absolut ej rubbas.

Strömbegränsning

Endast Eltex strömtrafo
Inställning av den maximala strömmen i kablarna som går genom strömtransforma-
torerna. Om endast Eltex strömtrafo används, gäller skalan 20-70 A.

Större strömtrafo + Eltex strömtrafo
Om större strömtrafo används, ska sex motstånd klippas (markerade på inkopplings-
schemat). Då blir skalan för strömgräns 2-7 A. Inställningen för strömgränsen beräknas
nu genom att dividera maxvärdet med standardströmtransformatorns faktor.

Exempel: Standardströmtransformatorn har omsättningen 250:5 A. Faktorn för denna
är då 250:5 = 50. Får anläggningen belastas max 200 A, blir inställningen 200:50 = 4.
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Strömmarginal
Strömmarginalen är en hysteres, som är till för att undvika täta till- och frånslag på
kontaktorerna, när belastningsvakten kopplat bort något steg p g a överström.
Strömmarginalen anpassar hysteresen till anläggningen. Strömarginalen bör vara minst
den ström, som motsvarar ett effektsteg på elpannan.

Strömmarginalen beräknas enligt följande:

Panneffekt, kW 1
Inställning = 1,45 × ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ × ⎯⎯⎯⎯⎯ + 0,05

  7 steg Omsättning

Omsättning  = Standardtrömtransformatorernas omsättning.

Exempel: Pannan är på 100 kW och strömtransformatorernas omsättning 200:5 = 40.

 100   1
Inställning = 1,45 × ⎯⎯ × ⎯⎯ + 0,05 = 0,57

   7  40

Ovanstående förutsätter att effektstegen är korrekta dvs storleksordning 1:2:4. Om inte,
öka värdet något för att kompensera för det största stegets avvikelse från binära steg-
storleken. Det förutsätter också att strömtransformatorerna är placerade i låg-
spänningsnätet. Vid mätning på högspänningssidan måste omräkning ske med hänsyn
till spänningstransformationen.

Stegbegränsning
Graderingen avser max antal steg som får gå in. Inställbar 0-7 steg.

Panntemperatur
Inställningen av panntemperaturen har två olika skalor. Omkoppling mellan de båda
skalorna sker genom en kortslutningsbygel märkt 100°/120°, se Inkopplingsschemat.

Kortslutningsbygel i övre läget: 30-100°C
Kortslutningsbygel i nedre läget: 40-120°C

Panntemperaturen ställs in med hjälp av två potentiometrar på kortet. Temp 1 gäller
normalt. Omkoppling till Temp 2 görs med hjälp av en slutande kontakt ansluten till
den 16-poliga plinten, anslutning 13-14:

Öppen = Temp 1 Sluten = Temp 2 (Lysdioden TEMP 2 lyser)

Separat potentiometer eller annat tillbehör kan användas i stället för TEMP 1 genom att
flytta kortslutningsbygeln märkt INRE-YTTRE, se Inkopplingsschema. Möjligheten
att ställa in två panntemperaturer kan användas på ackumulatortankar.

Exempel: Tidstariffen styr omkoppling mellan Temp 1 och Temp 2. Tanken laddas till
full temperatur under lågtariff med laddningspumpen igång. Under högtariff gäller den
lägre Temp 2. Om tankens temperatur under högtariff sjunker under Temp 2, startar
pannan utan laddningspumpen, dvs pannan håller endast framledningen vid Temp 2
utan att ladda tanken.

Stegtid
Stegtiden på reläerna kan väljas till 45 resp 90 sek med hjälp av kortslutningsbygeln
mitt på kretskortet, se Inkopplingsschema. Med bygeln i övre läget blir stegtiden
90 sek och i nedre läget 45 sek. Om flödet är dåligt bör stegtiden 90 sek väljas. Dåligt
flöde och kort stegtid brukar resultera i att pannan hela tiden stegar upp och ner.

100°

120°

STEGTID
90 s

45 s
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Lysdioder
7-VAKTEN är försedd med 8 lysdioder för driftlägesindikeringar.

R1 – R3 lyser när resp reläutgång är tillslagen.

NORMALDRIFT lyser alltid när systemet är i normal drift och återstarttiden är till
ända (normalt 2 tim).

TEMP 2 lyser när Temp 2 gäller, när den är släckt gäller Temp 1.

STRÖM är normalt släckt. Vid överlast lyser dioden med fast sken till dess
strömmen begränsats under inställt värde. Då blinkar lysdioden
tills överlasten försvinner och pannan åter regleras normalt.

STEG lyser när stegbegränsningen är aktiverad (överskrider inställt antal
steg eller stegbegränsas från tillbehör).

TEMP BALANS indikerar temperaturläget vid panngivaren.

Fast sken temperaturen för låg (>5°C under inställd temp).

Blinkande rätt temperatur.

Släckt temperaturen för hög (>5°C över inställd temp).
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Tillbehör
Förteckning över de vanligast förekommande tillbehören. För mer detaljerad beskriv-
ning, begär separat information över respektive tillbehör.

91214 Strömtransformator för 0-5 A eller 20-70 A. Innerdiameter 11 mm.

91511 Utetemperatur-kompensator med max-min-begränsning.

91517 Ström/spännings-konverter. För styrning från annan utrustning med
0-20 mA, 4-20 mA eller 0-10 V DC.

91531 Manöverpanel för separat montage.

91532 Manöverpanel för separat montage.

91076 Panngivare för montering i befintligt dykrör.

91077 Dykgivare i helkapslad, rostfri skyddsarmatur, gänga R½”.

91140 Separat temperaturpotentiometer med två skalor 30-100°C och 40-120°C, för
fjärrinställning.

91200 0 tim bricka för sänkning av återstartstiden.

∅ 36,5

∅
 1

1

∅ 3

92
.0
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25

48

18

1 m kabel
SKX 2 x 0,75

Eltex strömtrafo
91214
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Tekniska data
Utförande
Art. nr 95037 Kretskort för inbyggnad (ersätter 95035).

Art. nr 95036 Komplett monterad i låda kapslingsklass IP65.

Insignaler
Temperaturgivare termistortyp 2000 Ω vid 25°C.

Temperaturinställning 30-100°C / 40-120°C.

Strömbegränsning med Eltex strömtrafo 91214, inställningsomr 0-5 A eller 20-70 A.

Tillbehörsingång för temperatur-/steg-/ström-styrning (se Tillbehör).

Utgångar
3 enpoliga styrreläer som kan belastas

kontinuerligt 3 A vid 230 V/ 50 Hz
intermittent 10 A vid 230 V/ 50 Hz

10 V startsignal till oljepanna el dyl. Kan belastas med max 50 mA (200 Ω).

Allmänna data
Matningsspänning 230 V / 50 Hz

Egenförbrukning 5 VA

Mått kretskort 95037 220 x 170 x 50 mm
H x B x D

Mått komplett i låda 300 x 220 x 90 mm
95036, H x B x D

Kapslingsklass IP55
95036

7-VAKTEN är -märkt.

Vi reserverar oss för konstruktionsändringar.
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Felsökningsanvisning
7-VAKTEN är en elektronisk enhet som arbetar utan rörliga delar frånsett relä-
utgångarna. Detta gör att inga delar förslits i normal mening, vilket ger en mycket god
funktion och driftssäkerhet. Varje exemplar av 7-VAKTEN genomgår en omfattande
funktions- och kvalitetskontroll före leverans. Provningen utförs i en datorbaserad
utrustning som testar alla funktioner och även enhetens immunitet mot störningar.

Allmän kontroll
Mätningar bör utföras med ett universalinstrument med minst 20 kΩ/V.

– Innan man spänningssätter anläggningen bör man ha kontrollerat att all kabel-
dragning till elektronikkortet är rätt utförd. En felkoppling kan medföra att enheten
omedelbart förstörs. Detta är särskilt viktigt före utbyte av elektronikkortet.

– Kontrollera på lysdioden märkt NORMAL DRIFT om elektroniken är i normalt
driftsläge, dvs att 2-tim uppstartningstid har passerats. Under starttiden begränsas
pannans effekt även om inte strömtransformatorerna är anslutna. För att passera
uppstartningstiden kan man kortsluta snabbstartstiften tills den gröna lysdioden
märkt NORMAL DRIFT tänds. Detta tar ca 1 min. Om inte lysdioden tänds,
kontrollera att det finns 230 V matningsspänning till kortet. Hjälper inte detta, är det
troligen fel på elektroniken.

Effekten stegar inte in
Kontroll av strömbegränsning

– Kontrollera att lysdioden STRÖM är släckt. Om den lyser eller blinkar kan pann-
effekten inte öka pga strömbegränsningen. Kontrollera att STRÖMBEGRÄNS-
NING är rätt inställd och att primär-strömtransformatorerna har rätt omsättning.
Kontrollera att den gemensamma ledaren från Eltex strömtrafo är ansluen till nr 1 i
plint B, de tre övriga är anslutna till 2, 3 och 4. Lossar man strömtransformatorerna,
skall lysdioden STRÖM slockna och pannan stega in. Genom att mäta
växelspänningen mellan anslutningarna 1 och 2, 1 och 3 resp 1 och 4 kan man se
vilken ström som flyter genom resp strömtransformator. Se TABELL 2.

Ström genom Spänning
Eltex strömtrafo i plinten
20-70 A 2-7 A VRMS

10 1 0,9 V
20 2 1,8 V
30 3 2,7 V
40 4 3,6 V
50 5 4,5 V
60 6 5,4 V
70 7 6,3 V

TABELL 2

Kontroll av panngivare och temperaturinställning
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– Kontrollera att TEMP är rätt inställd.

– Kontrollera att anslutningarna 7, 8 och 9 i plinten är rätt kopplade. 12 V likspänning
mellan 9 och 8 betyder att pannan är inställd på lägsta temperatur, 0 V betyder
maxtemp. För att kontrollera om temperaturgivaringången på elektronikkortet är
riktig, kan man lossa givaren mellan 5 och 6; pannan skall då stega in. Kortsluter
man mellan 5 och 6, skall pannan stega ur. Givaren kan kontrolleras genom att mäta
motståndet i den. Se TABELL 3. Lysdioden TEMP BALANS lyser när pannan
stegar in och är släckt när den stegar ur. Om lysdioden blinkar, reglerar pannan på
den effekt, som elektroniken anser är den rätta.

Temp Motstånd
°C ΩΩΩΩΩ

20 2500
30 1611
40 1065
50 720
60 497
70 350
80 251
90 183

100 136
110 102
120 78

TABELL 3. Panngivarens resistans.

Pannan kokar och överhettningsskyddet löser ut
Kontroll av temperaturinställning och ev yttre potentiometer

– Kontrollera att potentiometer TEMP är rätt inställd och att eventuell yttre poten-
tiometer eller annat tillbehör för styrning av temperaturen är rätt inkopplad och rätt
inställd.

– Kontrollera att bygeln för omkoppling INRE-YTTRE temperaturinställning är rätt
inställd.

Kontroll av temperaturgivare

– Kontrollera att pannan stegar ur, när man kortsluter mellan 5 och 6 i plinten. Mät
även motståndet i givaren och jämför med tabellen.

– Kontrollera att trimpotentiometern ej har rubbats. Denna är fabrikstrimmad och får
absolut ej ändras.

Pannan stegar hela tiden ner och upp
Uppstegning 45 sek/steg, nerstegning ca 4 sek/steg. Detta brukar bero på att flödet är
relativt litet i förhållande till panneffekten. 7-VAKTEN reagerar snabbare än
temperaturändringen i systemet. Man kan motverka detta genom att öka stegtiden från
45 sek till 90 sek (ta bort bygeln STEGTID, se Inkopplingsschemat).
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Återstart efter långt strömavbrott (>3 min)
7-VAKTEN, 95037

Utan övrig last

Med övrig last
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Inkopplingsschema, 95037

Anslutning till
panelkort
Utan panelkort
byglas
15-16 och 19-20.

Säkring 63 mA

Temp-
skala

Klipp motstånden
om Eltex ström-
trafo används
tillsammans med
större strömtrafo,
t ex 100:5 A.

Eltex ström-
transformatorer

Pot. 1 kΩ för
inställning av
panntemperaturen

Panngivare
NTC 2 kΩ

Styrsignal till
– oljepanna, 10 V,
+ max belastn. 50 mA

Sluten = TEMP 2
Öppen = TEMP 1

Mått i mm
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Inkopplingsschema, 95035

Klipp motstånden
om Eltex ström-
trafo används
tillsammans med
större strömtrafo,
t ex 100:5 A.
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ELTEX OF SWEDEN AB • BOX 24 • 283 21 OSBY • TEL 0479-53 63 00 • FAX 0479-53 63 99
info@eltex.se • www.eltex.se

Eltex of Sweden AB
är ett innovationsföretag, som tillverkar och marknadsför elektronik.

Bolaget grundades 1964 och har idag filialer i flera länder.

Eltex of Sweden AB är marknadsledande i världen på elektronisk trådövervakning för textilmaskiner.
Vi har ett stort program av effektvakter och reglersystem för direktverkande och vattenburen
elvärme. Vi tillverkar också system för mätvärdesinsamling samt små, batteridrivna dataloggrar

för temperatur, luftfuktighet, spänning, ström, m.m.




