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VERA TANK ALARM 
TANK ALARM

3 Channel Float Operated Alarm

Produkt nr. Produkt

103753 ALARM HYTEK 1 ALARM 230V m/RELEUTGANG

103745 ALARM HYTEK 2 ALARMER 230V m/RELEUTGANG

103746 ALARM HYTEK 3 ALARMER 230V m/RELEUTGANG

103747 ALARM HYTEK 2 ALARMER BATTERI m/RELEUTGANG

103748 ALARM SONDE HYTEK Rfr. Stål m/5 m. KABEL

103749 ALARM SONDE HYTEK  m/5 m. KABEL
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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
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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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Disse kan gi følgende alarmer:  

• Fulltank alarm (overfyllingsvarsel)

• Lavnivå alarm eller bestillingsnivå.

• Lekkasje alarm (til oppsamlingsbeholder)

Systemet er egnet til diesel, fyringsolje, vann, frostvæske og  AdBlue.  For  frostvæske og  AdBlue må sonde  
i rustfritt stål velges.  

Systemet er enkelt å montere, da det leveres med ferdig veggmonteringsbrakett.  

Leveres med 5 meter kabel.  Sonden har en diameter på 26 mm.

Enheten er kapslet til IP55.

Alarmenhet med 230 V har både visuell og akustisk alarm. Batteri versjon har kun akustisk alarm.  

Leveres med enkel trykkbryter for systemtest.

Vera tank alarm har tre innganger for målesonder, og  tre releutganger til bruk for eksternt 
signal.  Man kan velge om man kun skal ha en, to eller tre sonder. 


