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OSA
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Tillverkaredeklaration
Tillverkare: Afriso Ema AB,
Kilvägen 2, SE-232 37 Arlöv
Produkt: Avskiljarlarm
Tekniska detaljer: AC 230V, 4VA, IP65
Ovanstående nämnda produkt överenstämmer med följande europeiska direktiv
och standarder.
Direktiv för elektromagnetisk kompabilitet:
- EN 61000-6-4 (2001), EN 61000-6-3 (2007)
- EN 61000-6-2 (2005), EN 61000-3-3 + A1:2001 + A2:2005
Lågspänningsdirektivet:
- EN 61010-1 (2001)
ATEX-direktivet:
- SS-EN 60079-0 utg. 4+A11
- SS-EN 60079-11 utg. 2
- EC Typgodkännande : SP04ATEX3620X - Märkning
Ta 0..+40°C

II (1) G [Ex ia Ga] IIB,

Signatur:
Urban Nilsson
Tekniskt ansvarig
Datum: 2016-05-12

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Beskrivning

Beståndsdelar

Elektronikenhet typ ema signal OSA avsedd
att anslutas till kapacitiv givare ES4 samt
termistorgivare R6.
Användningsområde (beskrivning)
ema Signal typ OSA är en elektronikenhet
avsedd att monteras direkt på vägg. Enheten
är avsedd att anslutas till kapacitiv givare som
olje- bensin- och fettvarnare i avskiljar-tankar.
Enheten kan även anslutas till en termistorgivare för att ge larm vid stopp i tankens utlopp.
Funktion
Givarströmmen är egensäker. Elektronikenheten är försedd med en bygel på kretskortet,
(ej åkomlig utifrån) för val av antal anslutna
givare. Denna kan stå i 2 olika lägen, 1=endast kapacitiv givare, 2=kapacitiv givare och
termistorgivare. (Läge 1 är standardinställning
vid leverans). Observera att enheten alltid
kontrollerar om bägge givare är anslutna.
I läge 1 larmar ej enheten om termistorgivare
saknas vid uppstart.
Frontens knappar och lysdioder

Lysdioder
för skiktlarm
och felvisning

Lysdioder
Testknapp
för högnivålarm
och felvisning

Kvitteringsknapp

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Tekniska data
Data ema signal OSA
			
Egensäkert utförande
II (1) G [EEx ia] II B
			
			
Egensäker krets är galvaniskt skild från jord.
			
L0: 2,0 mH
			Egensäker krets givare
C0: 0,60 mF,
						I0: 170 mA ,
U0: 24,9 V
						P0: 1,1 W
			Driftspänning		230 V, 50 Hz
			Reläutgångar, kontaktdata Um 250 V, Im 5A, max 100 VA (AC)
						Um 24 V, Im 1,5A, 20 W (DC)
			Omgivningstemperatur
±0 - +40°C
			elektronik
			Kapslingsklass		IP 65
Data Givare
Kapacitiv givare typ ES4
			
Egensäkert utförande
II 1 G EEx ia II A T4
			
			
Måste anslutas till barriär som är galvaniskt skild från jord.
			
Elektriska parametrar
Ci: 500 nF,
						
Ii: 170 mA ,
						Pi: 1,1 W
			Omgivningstemperatur
			givare

Li: 10 mH
Ui: 25,0 V

-20 - +40°C

Termistorgivare typ R6
			
Egensäkert utförande
II 1 G EEx ia II A T3
			
			
Måste anslutas till barriär som är galvaniskt skild från jord.
			
Elektriska parametrar
Ci: 1 nF, 		
						
Ii: 200 mA ,
						Pi: 1,25 W
			Omgivningstemperatur
			givare
			

Li: 10 mH
Ui: 30,0 V

-25 - +50°C

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Installation EMA Signal OSA

Allmänt
Installation får endast utföras av behörig
installatör. Elektronikenheten är avsedd att
monteras direkt på vägg. Elektronikenheten får ej monteras i explosionsfarligt utrymme. Allmäna bestämmelser för installation och underhåll av explosionsskyddad
elutrustning skall beaktas (EN 60079-14,
EN60079-17 i europeiska länder anslutna till
CENELEC).
Montering
Elektronikenheten är försedd med kapsling
IP 65, vilket innebär att den monteras direkt
på vägg i fuktiga utrymmen. Vid montering
direkt på vägg skruvas enheten fast med 4
skruvar.

Inkoppling
Givarens kabelsvans skall vara fast förlagd,
mekaniskt skyddad och skyddad från annan miljöpåverkan så att explosionsskyddet
säkerställes. Om kabel mellan givare och
elektronikenhet förlängs skall skärmad kabel
2 x 1,5 mm2 användas, max.längd 200 m.
Den egensäkra kretsen får ej jordförbindas.
Inkoppling till elektronikenheten sker enligt
givna inkopplingsscheman. Nätanslutning
görs på plint K1. Den kapacitiva givaren
ansluts till plint P1. Om termistorgivare skall
användas ansluts dennna till plint P2. Enheten har 2 st potentialfria reläutgångar, R1 är
utgången för skiktlarm från den kapacitiva
givaren. R2 är utgången för högnivålarm från
termistorgivaren

Kabelanslutning givare och
strömförsörjning

230V anslutning
L = Brun
N = Blå
Jord = Gul/Grön

Kapacitiv givare Termistorgivare
1 = Svart (1)
1 = Svart (1)
2 = Svart (2)
2 = Svart (2)

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Kontroll

Kontrollera att all inkoppling till elektronikenheten följer angivna scheman. Polvändning av
trådarna medför att elektronikenheten visar
larm. Avbrott eller kortslutning av givarkabeln
ger larmsignal på centralenheten. Kontrollera
att rätt kabel och kabelarea har använts.
Kontrollera på kretskortet att bygeln är i rätt
läge. Omk. i läge 1 för endast skiktlarm och i
läge 2 för även högnivålarm (detta kräver att
termistorgivare blir ansluten).

Givarfel Skikt : Vid kortslutning på ingången
för den kapacitiva givaren blinkar ”skikt” röd
med ca 1 Hz (snabbt), vid öppen krets blinkar
den med ca 1/3 Hz (långsamt) samt summern
ljuder. R1 är fallet.
		
Givarfel Hög : Vid kortslutning på ingången
för termistorgivaren blinkar ”hög” röd med
ca 1 Hz (snabbt), vid öppen krets blinkar den med ca 1/3 Hz (långsamt)
samt summern ljuder. R2 är fallet.
Vid tryck på ”RESET” skall summern tystna,
summerljudet skall återkomma efter ca 20
timmar
Varning!
En förutsättning att olje- bensinfettvarnaren larmar är att det bildas ett markerat skikt mellan vattnet och olja- fett- bensin. Utrustningen fungerar ej i emulsion eller där fett
eller olja lösts upp av kemikalier.
Enheten får ej öppnas med driftsspänningen
ansluten till givaren.
			
Elektronikenheten får ej monteras i Ex-zon.

!

Tillse att flatlisten från locket ansluts till
kontakten på kretskortet korrekt.
			
Uppstart
Slå till spänningen till elektronikenheten.
Vid uppstart så utför enheten en kontroll av
givarsignaler och eventulla larm kommer att
visas inom 30 sekunder efter uppstart.
			
Driftsinformation
Normal : Vid inget larm på någon ingång lyser
”skikt” grön samt ”hög” grön. R1 och R2 är
dragna. 				

Reparation och ombyggnad		
Reparation och ombyggnad får ej utföras på
plats. Enheter måste sändas till tillverkaren
för reparation eller utbyte.

Skiktlarm : Vid skiktlarm dvs. kap. givare är
i olja eller fett lyser ”skikt” röd samt summern
ljuder. R1 är fallet.
		
Högnivålarm : Då termistor är i vätska lyser
”hög” röd samt summern ljuder: R2 är fallet.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Installation av Kapacitiv Givare ES4 samt Termistorgivare R6

Allmänt
Installation får endast utföras av behörig installatör enligt bruksanvisning som medföljer
respektive givare.

Montering
Den kapacitiva givaren ES4 monteras så att
dess nedre ände mynnar vid den nivå vid
vilken alarm önskas.
Givarens undersida fixeras 150 mm under
den konstanta vätskeytan.
ES4-Givarens undersida måste befinna sig i
vatten för att ej ge larm. Termistorgivare skall
normalt befinna sig i luft för att ej avge larm.

Termistorgivare

Kapacitivgivare

Om enheten även skall användas för högnivåalarmering monteras termistorgivaren på
rätt höjd i tankens inloppskammare vilken
anvisas av tanktillverkaren. (OBS! Detta behöver endast göras om denna funktion skall
användas).
Kontroll
Kontrollera att givaren/givarna är monterade
på rätt höjd.
Kontrollera att nippeln på kabelgenomföringen är åtdragen.
Om givarkabeln skarvas, se till att kablarna
kopplas in enligt kopplingsschemat och att
kablarna ej polvänds.

ES4-Givarens undersida måste befinna sig i
vatten för att ej ge larm. Termistorgivare skall
normalt befinna sig i luft för att ej avge larm.
Om givaren monteras i tanken med hjälp av
1” kabelgenomföringen, för kabeln genom
kabelgenomföringen och drag åt nippeln så
att kabeln hålls på plats. Se till vid montering
att givaren är lätt åtkomlig vid tömning av
avskiljaren. Givarens kabelsvans skall vara
fast förlagd, mekaniskt skyddad och skyddad
från annan miljöpåverkan så att explosionsskyddet säkerställs.
		

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Inkopplingsexempel
Anslutning med 1 kapacitiv givare för endast skiktlarm.

K1 : Anslutning matningsspänning 230 VAC
R1 : Potentialfri reläutgång Skiktlarm
P1 : Anslutning av kapacitiv givare ES4
R1 visas i opåverkat läge, dvs i larmläge

Bygling i läge 1 för
endast skiktlarm
(standard vid leverans)

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Anslutning med kapacitiv och termistorgivare för både skikt- och högnivålarm.

K1 : Anslutning matningsspänning 230 VAC
R1 : Potentialfri reläutgång Skiktlarm
R2 : Potentialfri reläutgång Högnivålarm
P1 : Anslutning av kapacitiv givare ES4
P2 : Anslutning av termistorgivare R6
R1 & R2 visas i opåverkat läge,
dvs i larmläge

Bygling i läge 2 för
både skiktlarm samt
hönivålarm

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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Användarhandledning ema signal OSA
Frontens knappar och lysdioder:

Lysdioder
för skiktlarm
och felvisning

Lysdioder
för högnivålarm
och felvisning

Uppstart av enhet

När strömmen slås på till enheten sker
en kontroll av samtliga givarsignaler på
ingångarna och efter ca 30 sekunder är
enheten driftsklar.

Driftsinformation

Normal : Vid inget larm på någon ingång
lyser ”skikt” grön samt ”hög” grön. R1 och
R2 är dragna.
		
Skiktlarm : Vid skiktlarm dvs. kap. givare är
i olja eller fett lyser ”skikt” röd samt summern
ljuder. R1 är fallet.
		
Högnivålarm : Då termistor är i vätska lyser
”hög” röd samt summern ljuder: R2 är fallet.
Givarfel Skikt : Vid kortslutning på ingången
för den kapacitiva givaren blinkar ”skikt” röd
med ca 1 Hz (snabbt), vid öppen krets blinkar
den med ca 1/3 Hz (långsamt) samt summern
ljuder. R1 är fallet.

		

Testknapp

Kvitteringsknapp

Givarfel Hög : Vid kortslutning på ingången
för termistorgivaren blinkar ”hög” röd med
ca 1 Hz (snabbt), vid öppen krets blinkar den
med ca 1/3 Hz (långsamt) samt summern
ljuder. R2 är fallet.
Vid tryck på ”RESET” skall summern tystna,
summerljudet skall återkomma efter ca 20
timmar.
Testfunktion
För att kunna prova enheten finns en inbyggd testfunktion vilken aktiveras genom
att trycka in ”Test” och hålla den intryckt i
ca 3 sek. Följande saker sker då i sekvens
enligt nedan:
i 5 sekunder ges Skiktlarm dvs röd lysdiod
för skikt lyser samt reläutgång för skiktlarm är aktiverad.
i 5 sekunder ges Högnivålarm dvs röd
lysdiod för högnivå lyser samt reläutgång
för högnivålarm är aktiverad.
i 5 sekunder ges inga larm och inga reläutgångar är aktiverade därefter återgår enheten
till normalt driftsläge.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
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