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ERAB 304 SYÖTTÖVEDEN SÄÄDIN

 
ASENNUS 
Laite on suunniteltu paneeliasenteiseksi aukkoon, jonka koko on 68 (+0.7) x 138 (+1.0) mm. Etuosan mitta 
on DIN 72 x 144 mukaan. Laitteen syvyys paneelin takaa on 146 mm. Lisävarusteena on saatavana kiin-
nikkeet DIN-kiskoon. 
Tarkista ennen käyttöönottoa, että laite on asennettu oikein ja että laitteen sähkökytkennät on tehty sivun 2 
kytkentäkaavion ja paikallisten säännösten mukaisesti. Tarkista elektrodien pituus: Käyttökohteesta riippu-
en elektrodien pituuseron on oltava 10 – 50 mm. 
 
KÄYTTÖ 
Kytke syöttöjännite. Käytön merkkivalo (supply) syttyy. Molemmilla elektrodeilla on oma merkkivalonsa 
(high el. wet / low el. wet), joka palaa kun elektrodi on vedessä. Mikäli veden pinnan taso on liian alhainen 
tai korkea, laite antaa ohjauspulssin. Mikäli veden pinta on elektrodisauvojen välissä, laite ei anna mitään 
ohjausviestiä. Mikäli veden pinta putoaa pidemmän elektrodin alapuolelle, sen merkkivalo sammuu ja laite 
antaa ensin pitkän ohjauspulssin (p) ja sitten useita lyhyitä pulsseja (i) avatakseen venttiiliä ja päästääk-
seen lisää vettä järjestelmään. Kun veden pinta on normaali, laite lähettää sulkupulsseja ylitäytön kompen-
soimiseksi. Pulssien toiminta on näytetty merkkivaloilla (valve open / valve close). 
 
PARAMETRIEN ASETUS 
Laitteen etupaneelissa on neljä potentiometriä, joilla voidaan asettaa seuraavat parametrit parhaan mah-
dollisen säädön aikaansaamiseksi: 
 
D = Aikaviive (Delay), säädettävissä 2 – 20 s. Käytetään estämään turhia veden loiskumisesta johtuvia 

pulsseja. Tyypillinen asetusarvo on 2,5 – 5 s. 
P = Ensimmäisen pulssin pituus (Pulse), säädettävissä 3 – 30 s. Sopiva arvo riippuu venttiilin toimilait-

teen ja koko prosessin nopeudesta. Tyypillinen asetusarvo on 10 – 15 s. 
I = Pulssien määrä minuutissa (Integration), säädettävissä 4 – 20 kertaa/minuutti. Tyypillinen asetusarvo 

on 5-8.  
T = Korjauspulssi (Tendency), säädettävissä 1 – 10 s. Tämä pulssi ajaa venttiiliä vastakkaiseen suun-

taan kuin pulssit P ja I veden pinnankorkeuden vakauttamiseksi. Tyypillinen asetusarvo on 5 s. 
 
TOIMINTAKOESTUS 
Ylärajan koestuspainikkeella (test high, open valve) voidaan simuloida liian korkea veden pintaa. Painiketta 
painamalla pitäisi molempien elektrodien merkkivalojen syttyä. Asetetun aikaviiveen jälkeen laitteen tulee 
antaa ensimmäinen pulssi (P). Mikäli painiketta pidetään pohjassa, lyhyitä venttiilin sulkupulsseja (I) pitäisi 
tulla niin kauan kuin painike vapautetaan. Mikäli veden pinta on normaali (molempien elektrodien välissä), 
laitteen pitäisi antaa venttiiliä avaava korjauspulssi (T) kun painike vapautetaan. Edellä mainittu tapahtuu 
myös alarajan testauspainiketta (test low, close valve) painettaessa, mutta nyt venttiilin pitäisi liikkua vas-
takkaiseen suuntaan. 
 
KÄYTTÖKOESTUS 
Muuta veden pinnankorkeutta, niin että laite avaa ja sulkee venttiiliä. Säädä parametreja niin, että vakaa 
säätö saavutetaan normaaleissa käyttöolosuhteissa. Tasapainotilassa venttiilin pitäisi ottaa sama väärä 
vettä kuin järjestelmästä poistuu. Näin veden pinta pysyy tasaisena ja venttiilin asento muuttuu vain kuor-
man muuttuessa. 
 
ELEKTRODIEN KOESTUS 
Elektrodit ja niiden kaapelit voidaan koestaa käytön aikana vaihtovirtamittarilla mittaamalla jännite elektro-
din ja elektrodilaipan rungon väliltä. Elektrodin ollessa vedessä, jännitteen pitäisi olla 0,1 – 10 VAC ja elekt-
rodin ollessa ilmassa tai höyryssä 34 - 48 VAC. 
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VIANETSINTÄ 

- Jos laite ei toimi normaalisti, tarkista testauspainikkeilla että laite antaa kaikki pulssit ja että niiden 
pituus on oikea. 

- Tarkista venttiilin toimintasuunta 
- Tarkista elektrodien jännite varmistaaksesi ettei niissä oleva lika toimi eristeenä 
- Tarkista ettei pitkä ja lyhyt elektrodi ole kytketty väärinpäin. Tämä onnistuu helpoiten katsomalla 

missä järjestyksessä elektrodien merkkivalot syttyvät täytön aikana. 
 
TEKNISET TIEDOT 
Syöttöjännite:  230 V ±15%, 50/60 Hz 
Tehontarve:  n. 5 VA 
Releet auki/kiinni: SPCO 5 A @ 230 VAC 
Sulake:   2 A (suositus) 
Suojausluokka:  IP 54 
Ympäristön lämpötila: 60 °C 
Elektrodien jännite: 0,1 – 10 VAC vedessä 
   34 – 48 VAC ilmassa tai höyryssä 
Veden johtokyky: vähintään 10 µS/cm 
Elektrodikaapeli: 1,5 mm2, enintään 500 Ω 
Asennusaukon mitat: 68 (+0.7) x 138 (+1.0) mm 
Rungon materiaali: itsestään sammuva Noryl 
Liitännät:  Plug-in 2,5 mm2 
 
Elektrodit:  Erab ENT120, M14 x 1,25, PN40, 240 °C 
 
 
 
 

   


