
  
   

Nöykkiönpuro 19    puh: 09-8192 7110   www.kokko-control.fi 
02300  ESPOO   fax:  09-801 8706    info@kokko-control.fi 

1

HYDROSET ERK-S 
ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 

 
 

 
 
1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 
2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauk-

sissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 
3. Syöttöjännitteen merkkivalo, joka ilmoittaa että kuivakiehuntasuojan vaatima jännite on käytettä-

vissä. 
4. Kanavan 1 hälytyksen merkkivalo. 
5. Kanavan 1 eristysvian hälytyksen merkkivalo. 
6. Kanavan 1 koestuspainike. 
7. Kuivakiehuntasuojan kuittaus avaimella. 
8. Kuiviinkiehuntasuojan hälytyksen merkkivalo 
9. Kanavan 2 hälytyksen merkkivalo. 
10. Kanavan 1 eristysvian hälytyksen merkkivalo. 
11. Automaattisen itsetestauksen merkkivalo. 
12. Kanavan 2 koestuspainike. 
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Keskusyksikkö 
Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai pa-
neeliasenteisena. 
Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot, testauspainikkeet sekä 
kuittausavaimen. 
 
Toiminta 
Kuivakiehuntasuoja on itse valvovaa mallia, jossa on varmistettu kaksikanavainen elektroninen ra-
kenne. Kuivakiehuntasuoja laukeaa seuraavissa tapauksissa: 
 Alhainen vedenpinta pintaelektrodilla 
 Maadoituskaapelin vaurio 
 Pintaelektrodin kaapelivaurio 
 Esim. pinta-anturin likaantumisesta johtuva eristysvika 
 
Kuivakiehuntasuoja on varustettu automaattisella itsetestauksella. Laite testaa itsensä kerran kah-
dessa tunnissa ja testi kestää 10 sekuntia. Itsetestauksen aikana normaalit valvontatoiminnot eivät 
ole aktivoituina ja käytön merkkivalo on sammuneena. 
(Vianetsinnässä itsetestausta voidaan nopeuttaa yhdistämällä liittimet 6 ja 7. Itsetestaus tapahtuu 
tällöin joka toinen minuutti.) 
Itsetestauksessa testataan seuraavat toiminnot: 
 Itsetestauksen toiminta 
 Kuivakiehuntasuojan toiminta (kuivakiehuntareleen avautuminen ja sulkeutuminen) ilman, että 

hälytys aktivoituu. 
 Kanavien 1 ja 2 toiminta. 
 Vaurio elektrodin kaapelissa pintaelektrodin eristysosaan. 
 Kaikkien suojakomponenttien toiminnan testaus. 

 
Manuaalinen testaus voidaan suorittaa kahdella eri tavalla: 
1. Painamalla koestusnappia 1, jolla simuloidaan alhaista veden pintaa. Kuivakiehuntasuojan pi-

täisi laueta 10 sekunnin sisällä (Polttimen ohjausjännite katkeaa ja kattila pysähtyy). 
2. Painamalla koestusnappia 2 (enintään 45 s ajan) automaattisen itsetestauksen testaamiseksi. 

Itsetestauksessa simuloidun virheen pitäisi laukaista kuivakiehuntasuoja. Kuivakiehuntasuojan 
laukeamisen jälkeen se on kuitattava manuaalisesti avaimella. 

 
Yli 10 sekunnin sähkökatkojen jälkeen kuivakiehuntasuoja on kuitattava avaimella. (UPS sähkön-
suojausjärjestelmällä ja jäätymisvahdilla voidaan selvitä pidempienkin sähkökatkosten yli.) 
 
Sähkökytkennät 
Paikallisia säännöksiä on noudatettavia. Etäisyys elektrodien ja vahvistinyksikön välillä saa olla 
enintään 100 m. 
Elektrodikaapelin suojus liitetään liittimeen 1 ja se on oltava eristettynä elektrodista. 
Elektrodikaapelia ei saa jatkaa. 
Elektrodin kytkennässä on käytettävä kuumuudenkestävällä suojuksella (180 °C) varustettua eri-
koiskaapeli VSK 4 x 0,75 mm2. 
 
Ent 220 elektrodi 
Elektrodi asennetaan höyrykattiloissa elektrodilaippaan (katso kuva). Vesikattiloissa elektrodi asen-
netaan kattilan nousuputkeen tai suoraan kattilan vesitilaan. 
Kuivakiehuntasuoja on valmistettu siten, että elektrodi voidaan asentaa valinnaisesti joko päältä 
täytettävään järjestelmään tai järjestelmään, jossa on höyrytila. 
Elektrodin ryömintäelektrodi valvoo jatkuvasti elektrodin vastusta suhteessa maadoitukseen. Tämä 
on erityisen hyödyllistä päältä täytettävissä järjestelmissä. Mikäli ryömintäelektrodi likaantuu, tasa-
paino häiriintyy suhteessa maadoitukseen ja kuivakiehuntasuoja laukeaa. Ryömintäelektrodille ei 
tarvitse tehdä mitään esiasetuksia ennen käyttöönottoa. 
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Käyttöönotto 
Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että laitteisto on asennettu ohjeiden ja voimassaolevien 
määräysten mukaisesti. Täytä järjestelmä vedellä haluttuun korkeuteen (höyrykattilat). Tarkista ve-
sikattiloissa, että kaikki ilma on poistettu järjestelmästä. Kääntämällä kuittausavainta oikealle käy-
tön merkkivalon pitäisi syttyä ja hälytyksen merkkivalon sammua. Samoin pitäisi olla mahdollista 
käynnistää poltin. 
Mikäli vihreä merkkivalo ei syty, tarkista että elektrodin pituus on oikea ja että sen kärki osuu ve-
teen. Mikäli vihreä merkkivalo ei vieläkään syty, ota yhteyttä laitteen toimittajaan. 
Varmista myös oikea käyttöpaine ja käyttölämpötila. 
 
HUOLTO-OHJEET 
 
Määräaikainen tarkastus 
Käyttöhenkilökunnan on tarkistettava laitteisto säännöllisesti. 
 Toimintakoestus suoritetaan joka kuukausi. 
 Koestus käytön aikana tehdään vuosittain. 
 
Koestus käytön aikana 
Alenna veden pintaa. Kun pinta on laskenut elektrodin alapuolelle, laukeaa kuivakiehuntasuoja (hä-
lytysviive n. 10 s). Poltin pysähtyy, tapahtuu hälytys, hälytyslamppu syttyy, käyttölamppu sammuu. 
Uudelleenkäynnistys tapahtuu kääntämällä kuittausavaimesta, kun veden pinta on noussut nor-
maaliksi. 
 
Toimintakoestus 
Testaa kuiviinkiehuntasuojan toiminta pitämällä koestuspainiketta 1 painettuna yli 10 s. Polttimen 
pitäisi pysähtyä ja hälytyksen tapahtua, hälytyslamppu syttyy ja käyttölamppu sammuu. Uudelleen-
käynnistys tapahtuu avaimen avulla. 
Mikäli hälytysvalo ei syty ja poltin sammu, on laitteistossa häiriö ja se on välittömästi tarkastettava. 
 
Testaa itsevalvonnan toiminta painamalla koestuspainiketta 2. Pidä Painiketta painettuna n. 45 se-
kunnin ajan, jolloin hälytyksen pitäisi tapahtua (hälytyksen merkkivalo syttyy ja poltin sammuu). Uu-
delleenkäynnistys tapahtuu kääntämällä kuittausavaimesta. 
 
Huom. 
6 sekunnin aikaviive estää uudelleen käynnistyksen heti hälytyksen jälkeen. Tämä varotoimenpide 
estää automaattisen uudelleen käynnistyksen, mikäli avain on jumittunut käynnistysasentoon. 
 
Huom. 
Avain ei saa koskaan olla kiinni kuivakiehuntasuojassa käytön aikana, vaan sitä säilyttää järjestel-
män toiminnasta vastuussa oleva henkilö. 
 
 
Mikäli laite ei toimi yllä mainitulla tavalla, on järjestelmää valvottava jatkuvasti kunnes vika 
on selvitetty. 
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TEKNISET TIEDOT 
 
Laitekotelo 
 
CE-merkitty  
Suojausluokka  IP 54 
Käyttöjännite  230 VAC 
Taajuus   50/60 Hz 
Tehontarve   n. 15 VA 
Turvapiiri   maks. 2 A, AC 1, 230 VAC 
Hälytys rele  maks. 6 A, AC 1, 230 VAC 
Max. ympäristön lämpötila  + 60 °C 
Elektrodin jännite  n. 3 VAC 
Kattilaveden johtokyky min. 3 S/cm 
 

SÄHKÖKYTKENNÄT 
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ENT 220 ELEKTRODI 

 

 
 

 
 
 
 SEINÄASENNUS     PANEELIASENNUS 
 

 
 

Leveys 105 mm     Upotussyvyys  = 164 mm 
Reikä  = 112 x 69 mm 
Ruuvit  = 4 x M3 

 
 


