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2.1 OMS-1  Öljyhälytin 
Öljynerottimen mukana toimitetaan yksikanavainen hälytin OMS-1, joka on tarkoitettu öljyne
rottimen öljytilan valvontaan. Hälytintä ei ole valmiiksi asennettu erottimeen. Toimitukseen sisältyy 
OMS-1 keskusosa, SET DM/3 anturi, kytkentä rasia ja asennustarvikkeet. Keskusosa on seinä
asennettava. Asennusreiät sijaitsevat kotelon pohjaosassa kannen kiinnitysreikien alla. 

Ulkoisten liityntöjen liittimet ovat erotettu väliseinämillä. Väliseinämiä ei saa poistaa. Liittimiä peit
tävä suojalevy on asennettava paikalleen kaapelien kytkennän jälkeen. Kotelon kansi tulee kiristää 
siten, että sen reunat koskettavat pohjaosaa. Tallöin painikkeet toimivat hyvin ja kotelo on tiivis. 

Kytkentärasia voidaan asentaa erottimen sisään kiinnittämällä se erottimen seinään tai erillisellä 
asennuskoukulla. Hälytinyksikkö asennetaan sisätilaan, kuten sähköpääkeskukseen, valvomoon tai 
huoltoaseman konttoriin. 

Huom! Hälytyskeskusta ei saa asentaa räjähdysvaaralliseen tilaan. 

Tarkista hälyttimen oikea toiminta aina asennuksen ja kytkennän jälkeen. Tarkista toiminta lisäksi 
aina erottimen tyhjennyksen yhteydessä tai vähintään kerran puolessa vuodessa. 

Pinnan korkeuden mittaus- ja hälytysautomatiikan tuottama informaatio voidaan liittää yksinkertai
sesti integroituihin kiinteistöteknisiin valvontajärjestelmiin; tyhjennys voidaan myös automatisoida 
välittämällä hälytystieto esim. huoltoliikkeelle käyttäen siirtotienä GSM-verkkoa tiedonsiirtomodee
milla. Tiedonsiirtomodeemin voi tilata lisävarusteena ja siirron kohde on vapaasti määriteltävissä. 
Toiminnon käyttö vaatii kuitenkin palvelusopimuksen teleoperaattorin sekä huoltoliikkeen kanssa. 

OMS-1-ohjeessa selostetaan tarkempi öljyhälyttimen toiminta, asennus ja huolto. Hälytyskes
kuksen erilliset asennus- ja käyttöohjeet toimitetaan hälyttimen mukana. 

2.2 Anturit 
Öljytilaan asennettava SET DM/3 anturi valvoo erottimeen kertyvän öljykerroksen paksuutta. 

SET DM/3 anturi tulee asentaa siten, että hälytys kytkeytyy halutunpaksuisesta öljykerroksesta, 
suositus asennussyvyys 30cm erottimen nestepinnasta. Anturi antaa hälytyksen aikaisintaan silloin, 
kun ylempi elektrodi (kartio) on öljyssä ja viimeistään, kun koko anturi on öljyssä. Tämän jälkeen ki
ristetään vedenpoistaja. Anturin johto kytketään yhteen säiliön huoltokuilun yläosaan sijoitettavassa 
kytkentä rasiassa hälytyskeskukselta tulevan kaapelijohdon kanssa. Jos anturin mukana toimitettua 
kaapelia pitää jatkaa tai kohteessa tehdään potentiaalintasaus, voidaan se tehdä kytkentä rasian 
avulla. OMS-1  keskusosan ja kytkentä rasian välisenä kaapelina voidaan käyttää suojattua pa-
ri kierrettyä instrumentointikaapelia. UB2 kytkentä rasia mahdollistaa kaapelin jatkamisen räjähdys
vaarallisissa tiloissa. 

Anturin asennuksessa on lisäksi huomioitava, että sitä ei saa asentaa nesteeseen, jossa on anturi
materiaaleihin haitallisesti vaikuttavia höyryjä, kaasuja tai nesteitä, kuten aromaattiset ja klooratut 
hiilivedyt (PVC), vahvat emäkset ja hapot (PUR). 

Huom! Puhdista anturit aina tyhjennyksen yhteydessä. Aina välittömästi tyhjennyksen jälkeen, erotin 
täytetään puhtaalla vedellä, jotta se palauttaa antureiden toiminnan ja ehkäisee virhehälytysten 
syntymistä. 
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