
VERA TANK AS Tlf. 92 41 98 00 www.veratank.no

1.  HVA ER OCIO SYSTEMET?
OCIO er et elektronisk instrument for å måle væskenivået i tanker. Instrument-
et beregner tanknivået ut fra trykkmålinger i tanken.

Det består av følgende deler:
• Styringsenheten
 som er bygd inn i et plasthus og egner seg for utendørs bruk.    
 Den har et LCD-display og tastatur.
• Sonden som senkes ned i tanken og kobles til styringsenheten med en
 6mm luftslange.

Med OCIO-systemet kan du:
• få kontinuerlig oppdaterte målinger av tanknivået
• stille inn to forskjellige alarmnivåer som kan brukes til å aktivere  
 fjernbetjent utstyr.

2. HVORDAN OCIO SYSTEMET VIRKER
En væske i en tank utøver et trykk mot bunnen av tanken som er avhengig av:
• væskenivået (L)
• væsketettheten (D)

Ocio-systemet måler trykket som væsken utøver på bunnen av tanken. Nivået i 
tanken beregnes automatisk ut fra tettheten (D) til væsken. 

OCIO-systemet kan installeres enkelt og raskt, også i fulle tanker.
Advarsel!
Styringsenheten er en elektrisk innretning som IKKE kan brukes på steder med 
eksplosjonsfare.

3 INNSTALLERING AV OCIO-SYSTEMET
3.1 Installering
Sonden som følger med systemet har en slange med lengde 10 meter.

BRUKS OG INNSTALLASJONSVEILEDNING OCIO NIVÅMÅLER

OCIO NIVÅMÅLER

BRUKS OG 
INNSTALLASJONSVEILEDNING

220V

Trykk på både cancel og enter-
knappene samtidig. 

Trykk pin-koden som er siste to 
siffer i serienummer

Strøm-
tilførsel

Trykk på Cancel-knappen 
og serienummer vises

Alarm-
kontakt 
1 og 2

Lufte-
slange

Lufteslange

A: Digitalt display
B: Tastatur
C: Strømforsyning
D: 6mm luftslange og utgang for
 alarmer (ikke inkludert, velges av  
 kunde)

A: Motstand
B: Kretskort
C: Styreventil
D: Kompressor

Tetthet (D) - 
Vann: 1,00 kg/dm3, 
Diesel: 0,84 kg/dm3

Alarmer Skrue/veggfeste

Sk
ru

e/
ve

gg
fe

st
e

1 Deksel
2 Kretskort
3 Hovedenhet
4 Strammemutter
5 Luftslange 6mm
6 Ventilhus
7 Kompressor
8 Sonde
9 Oljesonde (opsjon)
10 Brakett
11 Kabel for kretskort
12 pU slange
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OVERFYLLINGSVARSEL  
– FLØYTE

MONTERING
Fløyte monteres som overfyllingsvarsel på tankens 

luftestuss på tankens topp. Varselsignalet utløses 

ved at væskenivået når det tynne fløyterøret som 

henger under fløyta. Ved behov kan dette fløyterøret 

forlenges ved å tre over en slange som ender nede 

på ønsket varselsnivå i tanken, eventuelt forkortes  

til ønsket lengde.

103630

Fylleprosedyre:

1. Start fylling. 

 Væskestrømmen inn på tanken presser luft ut av tanken  

 gjennom tankens luftestuss. Du vil høre en fløytelyd fra  

 tankens lufterør.

2. Stopp fylling når fløytelyd opphører.

 Opphør av fløytelyd betyr at væskenivået har nådd fløyta

Produktnr. Produkt
Nedre gjenge 

utvendig
Øvre gjenge 

innvendig
Luftehette

Lengde på 
fløyterør

101085 Fløyte tankalarm 1 ¼” – 1 ½” messing 1 ¼” – 1 ½” 1 ½” Opsjon (101156) 26 cm

103590 Fløyte tankalarm 1 ½” 90° aluminium 1 ½” 1 ½” Opsjon (101156) 14 cm

103160 Fløyte tankalarm 1 ½” aluminium 1 ½” 1 ½” Inkludert 14 cm

103161 Fløyte tankalarm 1 ½ – 2” aluminium 2” 1 ½” Inkludert 14 cm

103588 Fløyte tankalarm 2” aluminium 2” 2” Opsjon (103630) 26 cm

103590101085 103160 103161

2” adapter

Fløyterør

Se 
tabell


