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HYDROSET EVM-1 F SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN

 
EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine korkein-
taan 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan 
korkeuden vakiona säätämällä syöttövesimäärää toimilaitteella varustettua säätöventtiiliä pulssittamalla. 
Ohjauspulssien pituudet ovat aseteltavissa halutuiksi. Toimilaitteen min. nopeus 60 s/isku. 

 
 

 
 

1. Jatkuvatoiminen pinnansäädin malli EVM – 1 F 
 
2. Elektrodilaippa malli C DN 50 – 100 / PN 16 – 100 varustettu 2 elektrodilla malli ENT 120 Elektrodi-

laippa asennetaan suoraan kattilan yhteeseen kattilan höyrytilaan vastalaipalla.   
 
3. Elektrodit ENT 120, jotka mittaavat veden pintaa, asennettuina laippaan. Yksi elektrodi mittaa 

”venttiili auki” -tason, toinen ”venttiili kiinni” -tason. Etäisyyden elektrodien välillä tulee olla n.15 mm. 
 
4. Syöttöveden säätöventtiili, joka on varustettu sähköisellä toimilaitteella. 
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HYDROSET EVM-1 F SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN

 
TEKNISET TIEDOT 
 
-syöttöjännite    230 V 50/60 Hz 
-tehon tarve     n. 10 VA 
-katkaisukyky, koskettimet   3 A/230 V 
-elektrodijännite     42 V 50/60 Hz 
-ympäristön lämpötila   maks. + 60 C 
-työskentelypaine, elektrodit  maks.100 bar 
-johtokyky, kattilavesi   vähintään 50 S/cm 
 
 
RAKENNE 
 
Laitteisto koostuu elektrodeista, elektronisesta vahvistimesta ja sähkömoottorikäyttöisestä säätöventtii-
listä. Säätäjä on varustettu veden aaltoilun vaatimilla hidastimilla ja veden johtokyvyn kompensoinnilla.   
 
 
SÄÄTÄJÄ 
 
Säätäjä (keskusyksikkö) koostuu elektroniikkaosasta ja pohjalevystä, jossa on kytkentälista. Keskusyk-
sikkö koostuu kahdesta ohjausreleellä varustetusta vahvistimesta, elektronisista aikareleistä, merkki-
lampuista ja testauspainikkeista. ID -toiminnat voidaan säätää portaattomasti. 
Syöttövedensäädin pitää vedenpinnan vakiona ohjaamalla moottoriventtiiliä. Kun vedenpinta on elektro-
dien välissä, ei moottoriventtiili toimi. Kun pinta laskee (”avaa” -elektrodin alle) tai nousee (”sulje” -
elektrodiin), aukeaa tai vastaavasti sulkeutuu moottoriventtiili pulsseittain. Asettamalla pulssitoiminnat 
sopivasti saavutetaan moitteeton syöttöveden säätö. 
Säätäjän toiminta voidaan tarkistaa testauspainikkeilla “lisää” tai “vähennä”. 
 
 
SÄÄTÖVENTTIILI 
 
Moottorin tulee olla 1-vaihe 230 V-moottori, jonka asetusaika on n. 1 minuutti. Venttiilillä tulee olla tasa-
prosenttiset säätöominaisuudet, jolloin syöttöveden virtaus tulee suhteelliseksi venttiilin nosto-
korkeuteen nähden. Täten saavutetaan moitteeton säätö. p:n tulee olla venttiilissä vähintään 1 bar. 
Kapasiteetti mitataan tässä p:n arvossa. Tarkista, että toimilaitteen voima on riittävä venttiilin sulku-
asennossa. 
 
 
ASENNUS 
 
Elektrodilaippa 
 
Elektrodilaippa asennetaan suoraan kattilan höyrytilaan, kohtaan, jossa aaltoilu on vähäisintä. Tarkista 
elektrodien pituudet. Etäisyyden elektrodien välillä tulee olla n. 15 mm. Elektrodeja voi pidentää jatko-
kappaleilla ja lyhentää rautasahalla. Asentaessasi elektrodeja käytä 20 mm lenkkiavainta ja tarkista, että 
kuparitiiviste on pitävä. Kierteet (M 14 x 1,2 mm) tulee rasvata teflonrasvalla tms.  
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HYDROSET EVM-1 F SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN

Keskusyksikkö 
 
Keskusyksikkö asennetaan sopivaan paikkaan siten, että vältytään tärinältä ja haitalliselta lämpenemi-
seltä. 
Maks. ympäristön lämpötila + 60 C 
 
 
Säätöventtiili 
 
Moottorikäyttöinen säätöventtiili voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoriin putkijohtoihin. Moottoria 
ei kuitenkaan tule asentaa venttiilin alapuolelle, koska tällöin saattaa karan tiivisteestä mahdollisesti tip-
puva vesi vaurioittaa moottoria. Asenna säätöventtiili siten, että sekä moottoriin että nostomekanismiin 
on helppo päästä käsiksi mahdollisten myöhäisempien säätöjen varalta. Venttiiliin nuolella merkittyä vir-
tasuuntaa on noudatettava. 
 
 
Kytkentä 
 
Syöttövedensäädin EVM-1 F kytketään kytkentäkaavion mukaisesti ja kussakin tapauksessa on nouda-
tettava voimassaolevia säännöksiä. Kytkiessäsi kaapelin elektrodeihin, pidä kiinni punaisella merkitystä 
kohdasta. Elektrodien ja keskusyksikön välinen etäisyys on rajoittamaton. Kontaktien katkaisukyky on 3 
A 230 V. 

 
 
 

 
 

Keskusyksikön liittimet 
 
1 - 2  verkkovirta 230 V 50/60 Hz 
5  vaihe L  
6  venttiili 230 V avaa   
7  venttiili 230 V sulkee  
31  elektrodilaippa 
36  elektrodi syöttövedensäädin (venttiili avaa) 
37 elektrodi syöttövedensäädin (venttiili sulkee) 
 
 
Elektrodit 
 
31  elektrodilaippa 
EVM 36  elektrodi syöttövedensäätäjälle (venttiili avaa) 
EVM 37  elektrodi syöttövedensäätäjälle (venttiili sulkee) 
 
 
Säätöventtiili 
 
Säätöventtiili kytketään viereisen kytkentäkaavion sekä moottorin  
kytkentäkaavion mukaisesti. Tarkista, että moottori on 1-
vaihemoottori, käyttöjännite 230 V 50/60 Hz ja käyntiaika on n. 1 
min. 
 
 
Sähköjohtimet 
 
elektrodikaapeli: lämmönkestävää silikonikaapelia / 0,75 

mm2 - 1,5 mm2 
muut kaapelit:  standardikaapelia 



   

Nöykkiönpuro 19 p. 09-8192 7110  www.kokko-control.fi 
02300 ESPOO f.  09-801 8706  info@kokko-control.fi 

4

HYDROSET EVM-1 F SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN

 
KÄYTTÖÖNOTTO JA VIRITYS 
 
Käyttöönotto 
 
Tarkista vedenpinnan korkeus kattilassa ennen käynnistämistä. Sen jälkeen kytke syöttöjännite. Uusis-
sa kattiloissa saattaa veden epäpuhtaudesta johtuen esiintyä erityisen voimakasta vaahtoamista. Pohja- 
ja pintapuhallus tavallisesti auttavat tähän. Mikäli ei auta, kysy neuvoa kattilan valmistajalta. Tarkista, et-
tä kattilaveden suola- ja alkalipitoisuudet vastaavat valmistajan suosituksia sekä se, ettei vedessä ole 
vaahtoa muodostavia aineita. 
 
 
 
Säätäjän viritys 
 
Säätäjä pitää vedenpinnan korkeuden vakiona säätämällä moottoriventtiiliä. Virittämällä säätäjän ID -
toiminnat, saadaan aikaan moitteeton säätö. Pinnankorkeuden muuttuessa avaa/sulkee säätöventtiili 
pulsseittain säädettävissä olevan ajan kuluttua (viive 1,5 – 5 s). Ensimmäinen impulssi ns. D-toiminta, 
on säädettävissä 3-20 sekunnin välille. Mikäli pinta tämän ensimmäisen impulssin jälkeen vielä poikke-
aa ”normaalista pinnankorkeudesta”, jatkaa säätöventtiili pulsseittain aukaisemista/sulkemista. Nämä 
impulssit, ns. I-aika on säädettävissä 2-6 -kertaiseksi (I-aika x2 – x 6) säätöventtiilin asetusnopeuteen 
verrattuna. Kompensoidakseen veden nousun, antaa säätäjä sulkupulssin eli takaisinkytkentäpulssin 
(asetusaika 0-10 s) 
Sopivat säätöarvot käynnistettäessä: Kaikki nupit keskiasennossa. 
Tasaisella kuormituksella saavuttaa moottoriventtiili tasapainoasennon, asettuakseen kuormituksen 
muuttuessa nopeasti uuteen tasapainoasentoon. Täten saavutetaan moitteeton säätö ja samalla sää-
tömoottorin käyttöikä pitenee. Säätäjän toiminta voidaan tarkistaa testipainikkeella ”lisää/vähennä”.  
 
- Toimintakoe 
Vaihtele kattilan kuormitusta siten, että säätäjä säätää syöttöveden virtauksen. 
 
 
- Tasapaino 
Säätäjä on tasapainossa, kun vedenpinta on ”lisää” ja ”vähennä” elektrodien välissä (sopiva elektrodien 
pituusero 15 mm) 
 
- ”LISÄÄ” -säätö 
 
Kun vedenpinta on laskenut ”lisää” -elektrodin alle, tapahtuu säädetyn ”viiveajan” jälkeen lisää -impulssi, 
joka kestää ”pulssi” ajan. Tämän impulssin jälkeen tapahtuu ”lisää” -impulsseja ja taukoja, siten että 
moottoriventtiilin käyntiaika viivästyy säädetyn ”I-toiminnan” mukaan. Kun pinta on noussut normaalita-
solle, tapahtuu takaisinkytkentäpulssin pituinen venttiilin korjaus kiinni-suuntaan. 
 
- ”VÄHENNÄ” -säätö 
 
Kun pinta on noussut ”vähennä” -elektrodiin, tapahtuu ”vähennä” -impulsseja samalla tavalla kuin edel-
lä, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. 
 
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS 
 
Syöttövedensäätöjärjestelmä testataan viikoittain painamalla säätäjän koestuspainikkeita AVAA - SUL-
KEE ja todetaan säätöventtiilin toiminta. 
 
Vesihuollon yhteydessä voidaan elektrodit irrottaa ja puhdistaa elektrodien läpivientieristimet. 
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Elektrodit ENT 120 
 
Tekniset tiedot: 
 
liitäntä:   M14 x 1,25 mm 
paineluokka: PN 40 
max. lämpötila: 240 C  
sauvan materiaali: ruostumaton teräs SS 2346 
kierteen materiaali: niklattu teräs  
  
Elektrodin pituus ilmoitetaan tilattaessa. 
Elektrodin toimintakuvaus merkitään prikkaan. 
Teflonholkki eristää sauvaosan metallisesta tä-
rinätuesta. 
Elektrodisauvaa voidaan pidentää tai lyhentää. 


