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1 TEKNISET TIEDOT 

 

Lokaset 20 keskusosa 

Syöttöjännite 230 V ±10%, 50/60 Hz, 2,8 VA 

Toimintarajat koko lämpötila-alueella Hälytys päälle < n. 8 kΩ, hälytys pois > n. 40 kΩ 

Toiminta ilmaisut Vihreä valo:      Käyttövalmius 
Punainen valo: Hälytys 
Summeri:          Hälytysääni 

Relelähtö Päästää hälytyksessä, potentiaalivapaat vaihtokärjet (µ).
Maksimi liitäntäarvot: 250 V / 4 A /100 VA 

Ympäristön lämpötila 0°C…+50° 

Kotelointi Polykarbonaatti, 130 x 80 x 35 [mm]  
(l x k x s), IP54 

Paino n. 0,5 kg 

EMC 
                                Sieto 
                                Päästöt 

.  
EN 50082-1 (1997) 
EN 50081-1 (1992) 

 
 
EN 61326 (1997) + A1:1998 

 
 

SET/LV anturi 

Kaapeli ÖPVC 2 x 0,5 mm² vakiopituus 15 m 

Materiaali RFe / PVC-muovi 

Max. kaapelipituus 150 m, suojattua instrumentointikaapelia  
3 x 0.5 mm² 

Käyttölämpötila -10ºC…+60 ºC 

Paino n. 1,3 kg kaapeleineen 

2 YLEISTÄ 

Lokaset 20 on johtokykytoiminen rajapintakytkin, joka koostuu 
anturista ja keskusosasta.  

Anturin koskettaessa johtavaa nestettä saadaan keskusosalta 
hälytys; punainen merkkivalo syttyy, summeri alkaa soida ja hä-
lytysrele päästää. 

Summeri sammuu kuittauspainikkeesta, mutta merkkivalo jää 
palamaan ja rele päästötilaan kunnes hälytys poistuu, eli anturi 
ei enää kosketa nestettä. Hälytystoiminnoissa on n. 4-5 s viive, 
jotta roiskeet eivät aiheuttaisi turhia hälytyksiä. 

Käytettäessä SET/LV anturia valvoo laite anturia ja sen kaape-
lia ja ilmaisee katkoksesta anturipiirissä. 

Laite saa sähkönsyöttönsä 230 V sähköverkosta, pistotulpalla 
varustetun liitäntäjohdon kautta. Laitteen ollessa virraton häly-
tysrele on hälytystilassa eli päästäneenä. Sähkön ollessa kyt-
kettynä vihreä toimintavalo palaa. 

HUOM ! LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ 
RÄJÄHDYSVAARALLISTEN TILOJEN ASENNUKSIIN. 

SET/LV tai SET/L anturia ei saa asentaa räjähdysvaaralliseen 
tilaan, eikä sitä suositella asennettavaksi tilaan, jossa on höyry-
jä, kaasuja tai nesteitä, jotka voivat vaikuttaa syövyttävästi antu-
rimateriaaleihin, esim. aromaattiset ja klooratut hiilivedyt (PVC), 
vahvat emäkset ja hapot. 
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3 KÄYTTÖ 

Lokaset 20 on tarkoitettu käytettäväksi lokasäiliöiden 
täyttymishälyttimenä. 

4 ASENNUS JA SÄHKÖISET LIITÄNNÄT 

VAROITUS! Varmista, että laitteen pistotulppa on irrotettu-
na pistorasiasta kun kotelon kansi on avattuna. 
 

4.1 Lokaset 20 keskusosan asennus 
Lokaset 20 asennetaan kiinteistön 
sisään kuivaan tilaan. Hyvä asen-
nuspaikka on tila, jossa käydään 
riittävän usein, jotta täyttymishäly-
tystieto tulee rekisteröityä ja tyh-
jennys tehdään oikeaan aikaan. 

Laite kiinnitetään ruuveilla seinään 
pohjaosassa kannen kiinnitysruu-
vien alla olevista rei’istä.  

Anturikaapelin johtimet kytketään 
keskusosan liittimeen X1 napoihin 
1 ja 2 (ks. kuva 1), järjestyksellä ei 
ole merkitystä. 

Mikäli rele otetaan käyttöön, pois-
tetaan kotelon pohjassa oleva 
tulppakansi ja sen tilalle kierretään 
M16x1,5 holkkitiiviste. Liittimeltä 
X3 saadaan potentiaalivapaa kos-
ketintieto täyttymishälytyksestä 
esim. hälytyskeskukselle tai kiin-
teistövalvontajärjestelmälle. Rele 
on varustettu vaihtokärjillä. Häly-
tyksen tai verkkokatkon tapahtues-
sa rele päästää ja sen kärjet 4 ja 5 
avautuvat ja kärjet 3 ja 4 sulkeutu-
vat. 

Laite liitetään 230 V sähköverk-
koon liittämällä laitteen verkkojohto 
pistorasiaan.  

Kuva 1. 
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Kuva 2. 

 

Lokaset 20 keskusosa on tarkoitettu käytettäväksi SET/LV -
anturin kanssa (harmaa kaapeli), jossa on valmius kaapelival-
vonnalle. 

Mikäli keskusosaa halutaan käyttää ilman kaapelivalvontaval-
miutta olevan SET/L -anturin kanssa (sininen kaapeli), täytyy 
kaapelivalvonta poistaa keskusosalta.  

Kaapelivalvonta poistetaan asettamalla oikosulkupala kytkentä-
kentän piikkien 4 ja 6 välille (kuva 2). 

Suositeltava anturin asennus on sellainen, että anturi voidaan 
nostaa puhdistusta varten huoltokuiluun, jossa se on mekaani-
sesti puhdistettavissa. 

Jos 15 m:n vakiomittainen kaapeli ei riitä, tulee kaapeli jatkaa 
vesitiiviisti häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Kaapelin 
maksimipituus on 150 m 

5 HUOLTO JA KORJAUS 

Anturin tunto-osat tulee puhdistaa riittävän usein, esim. säiliön 
tyhjennyksen yhteydessä. Anturin toiminta voidaan tarkistaa 
upottamalla sen tunto-osa veteen - tällöin tulee keskusosan an-
taa hälytys 4-5 s kuluessa. 

Keskusosan toiminnan voi todeta anturin toiminnan tarkastuk-
sen yhteydessä. Keskusosan hälytysmerkkivalon, -releen ja 
summerin toiminta voidaan erikseen tarkistaa kytkemällä lait-
teesta ensin sähkö pois, tällöin hälytysrele päästää. 

Kytkettäessä sähköt uudelleen: 

- summeri antaa lyhyen merkkiäänen 

- punainen hälytysmerkkivalo on päällä n. 1 s 

- hälytysrele vetää n. 4 s kuluessa, mikäli anturi ei anna häly-
tystä 

Keskusosa ei sisällä huollettavia osia, laitteen vikaantuessa ota 
yhteys sen toimittajaan. 

Keskusosan verkkojohdon saa vaihtaa vain laitteen valmistaja 
tai sen valtuuttama huoltoliike. 
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6 LAITTEEN TOIMINTATILAT 

 
Kuva 3. 

 

  MERKKIVALOJEN JA SUMMERIN TILA  

  Merkkivalojen tila Summerin tila  

  Vihreä Punainen   
1 Normaali 

toimintatila 
PALAA EI PALA EI ÄÄNTÄ Säiliö ei ole täysi. 

2 Täyttymishälytys PALAA PALAA JATKUVA 
ÄÄNI 

Säiliö on täysi. 
Hälytyksen saa kuitattua ja summerin 
vaimennettua painamalla kuittauspainiketta. 

3 Täyttymishälytys, 
kuitattu 

PALAA PALAA EI ÄÄNTÄ Säiliö on täysi. 

4 Poistunut 
täyttymishälytys 

PALAA VILKUU EI ÄÄNTÄ Täyttymishälytys, joka on poistunut ennen, 
kuin se on kuitattu. 
Säiliö on ollut täysi ja se on tyhjennetty tai 
säilö voi olla täyttymässä. 
Vilkutuksen saa loppumaan painamalla 
kuittauspainiketta. 

5 Kaapelivikahälytys VILKKUU VILKKUU EI ÄÄNTÄ Anturissa tai sen kaapelissa on vikaa tai 
anturia ei ole kytketty laitteeseen tai 
käytössä on SET/L –anturi, jossa ei ole 
valmiutta kaapelivalvonnalle (ks. kuva 2). 

6 Laitteessa ei ole 
sähköä tai laite on 
viallinen 

EI PALA EI PALA EI ÄÄNTÄ Tarkista, että laite on kytketty 
sähköverkkoon. 

 
Hälytysrele on hälytystilassa eli päästäneenä toimintatilassa 2, 3, 5 ja 6. 
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