Monteringsanvisning

BIOVAC® KOMPLETT BOKS 2 GIVERE
For batteridrift. Med signallampe og lydsignal
Revidert 06.12.2021

Vare 0416
Nivåvarsler med 2 stk. givere med flottør for
avløpstanker/ slamavskillere/ pumpekummer
2 stk. givere har en flottør som gir varsel for
maksimumnivå.
Giveren leveres med 10 m. kabel.
NB! Giveren skal ikke benyttes i forbindelse med
bensin, olje eller andre brennbare stoffer.
Signalenheten drives av 3 st. AA batterier.
Enheten har innebygget varsling for lav
batterispenning, og gir varsel om lav
batterispenning i god tid før batteriene er tomme.
Signalenheten skal monteres innendørs og tørt.
Den skal plasseres slik at den er lett synlig og
hørbar.
Signalenheten skal kun benyttes for indikering av
høytnivåalarm i tanker.

Alarm - lysdiode
Normal - lysdiode

•

Mål: 62 x 112 x 32 mm. (B x H x D)

•

Vekt: Ca 100 g. Ca 165 g inkl. batterier

•

Temperatur: 0 til+40 oC ved drift. -25 til+50 oC
ved lagring

•

IP 42

•

Relekontakter: NO – NC

Lyd av

Signalenhet. Kilde: Afriso Ema AB

Med tanke på fremtiden

Montering

Giverkabel

Giverne festes i tankenes Ø32 mm brakett. Trekk
ledningene, mellom givere og signalenhet. Dersom
det er behov for å skjøte disse ledningene, benytt
koblingsboks IP68 og 2 leder kabel.
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Elektrisk innkobling på rekkeklemme. Kilde: Afriso Ema AB

Koble sammen giver 1 og giver 2 i medfølgende
Wago-klemmer. Kobles deretter etter
koblingsskjema til alarmboks. Pass på at Wagoklemmene legges som vist på bildet under.
Ledning fra giverne kobles på rekkeklemme 3 og 4,
som vist på bildet øverst til venstre.
Sett i batterier i signalenheten og kontroller at
polarisering blir korrekt (se batterisymboler i
batteriholder). Enheten skal nå blinke et raskt blink
ca. annethvert sekund. Om dette skjer er enheten i
drift.
Dersom enheten ikke blinker, kontroller
polarisering eller bytt til nytt batteri.
Boksen festes på veggen.

Pass på at Wago-klemmene legges som vist på bildet

Bakside av front på alarmenhet. Kilde: Afriso Ema AB
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