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1 UWAGI OGÓLNE 

OilSET-1000 to urządzenie alarmowe, monitorujące poziom oleju 
zbierającego się w separatorze. W zależności od zamówienia 
dostarczony zestaw może składać się ze sterownika OilSET-1000, 
czujnika SET/DM3AL i złącza kablowego. 

 
 

Rysunek 1. Urządzenie alarmowe do separatorów oleju 

Czujnik SET/DM3AL zamontowany jest w komorze cieczy lekkich 
i uruchamia alarm, gdy komora zostanie napełniona w określonym 
stopniu. Czujnik ten standardowo zanurzony jest w wodzie. 

Jego działanie opiera się na pomiarze przewodnictwa elektrycznego 
otaczającej cieczy – woda przewodzi prąd znacznie lepiej niż olej. 

Otoczenie, w którym znajduje się separator, uważane jest za obszar 
o podwyższonym ryzyku wybuchu (Ex). Czujnik SET/DM3AL może 
zostać zamontowany w strefie 0, 1 lub 2 obszaru potencjalnego 
zagrożenia wybuchem, sterownik natomiast należy umieścić 
w obszarze bezpiecznym. 

Wskaźniki LED, przyciski oraz interfejsy jednostki sterującej OilSET-
1000 opisane są na rysunku 2. 

 

 
 

Rysunek 2. Sterownik OilSET-1000 – cechy 
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2 MONTAŻ 

2.1 Sterownik OilSET-1000 

Sterownik OilSET-1000 może zostać zamontowany na ścianie. 
Otwory montażowe znajdują się w tylnej płycie obudowy, pod 
otworami montażowymi osłony przedniej. 

Złącza przewodów zewnętrznych odizolowane są płytkami 
rozdzielającymi. Usuwanie płytek jest zabronione. Po zakończeniu 
pracy z kablami połączeniowymi płytki zabezpieczające należy 
zamontować ponownie. 

Osłona obudowy musi być zamocowana tak, aby jej krawędzie 
dotykały ramy podstawy. Pozwala to zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie przycisków i szczelność obudowy. 

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa 
znajdującymi się w rozdziale 6! 

 
 

Rysunek 3. Montaż urządzenia alarmowego OilSET-1000. 
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2.2 Czujnik SET/DM3AL 

Czujnik SET/DM3AL powinien być zamontowany w sposób wskazany 
na rysunku 3. 

Czujnik uruchamia alarm, gdy następuje zanurzenie górnej elektrody 
w oleju. 

Właściwą głębokość montażu należy także sprawdzić w instrukcji 
separatora. 

2.3 Złącze kablowe 

 

 

 
Rys. 4. Złącze kablowe SK-3-2500

 
Sposób podłączenia kabla czujnika wewnątrz złącza kablowego 
przedstawia rysunek 3. Kabel ekranowany oraz wszelkie dodatkowe 
przewody powinny być podłączone do tego samego miejsca w styku 
galwanicznym.  

Należy upewnić się, że czujnik oraz kabel pomiędzy sterownikiem 
OilSET-1000 a czujnikiem nie przekraczają maksymalnych 
dozwolonych parametrów elektrycznych – zob. rozdział 7., Dane 
techniczne. 

Stopień ochrony IP złącza kablowego to IP67. Należy upewnić się, że 
złącze kablowe jest prawidłowo zamknięte. 

Jeżeli kabel czujnika musi zostać przedłużony i występuje 
konieczność zastosowania uziemienia wyrównawczego, należy 
posłużyć się puszką połączeniową LJB2. Połączenie kablowe 
pomiędzy sterownikiem OilSET-1000 a puszką połączeniową powinno 
być wykonane przy użyciu skrętki ekranowanej. 

 

 

Rys. 5. Przykład mocowania kabla Rys. 6. Elementy mocujące 
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3 OBSŁUGA I USTAWIENIA 

Urządzenie alarmowe OilSET-1000 jest konfigurowane w fabryce.  

Działanie urządzenia alarmowego należy sprawdzać zawsze po 
wykonaniu montażu. 

Test działania 1. Zanurzyć czujnik w wodzie. Urządzenie powinno działać w trybie 
normalnym.

 2. Umieścić czujnik w powietrzu lub zanurzyć go w oleju. Powinien 
uruchomić się alarm (bardziej szczegółowy opis znajduje się 
w rozdziale 3.1).

 3. Zanurzyć czujnik z powrotem w wodzie. Alarm powinien wyłączyć się 
po około 5 s. W razie konieczności przed ponownym umieszczeniem 
czujnika w separatorze należy go wyczyścić.

Bardziej szczegółowy opis działania znajduje się w podrozdziale 3.1. 
Jeśli urządzenie nie działa w powyższy sposób, należy sprawdzić 
ustawienia fabryczne (rozdział 3.2) lub skontaktować się 
z przedstawicielem producenta. 

3.1 Obsługa 

W niniejszym rozdziale opisana jest obsługa skonfigurowanego 
fabrycznie urządzenia OilSET-1000. 

Tryb zwykły – bez alarmów Czujnik SET/DM3AL jest całkowicie zanurzony w wodzie. 
 Kontrolka LED zasilania świeci.
 Pozostałe kontrolki LED są wyłączone.
 Do przekaźników 1 i 2 doprowadzone jest zasilanie. 

Alarm olejowy Czujnik SET/DM3AL jest zanurzony w oleju. (Czujnik uruchamia alarm, 
gdy następuje zanurzenie górnej elektrody w oleju.) 

 Kontrolka LED zasilania świeci. 
 Kontrolka LED alarmu olejowego świeci. 
 Sygnał dźwiękowy włącza się po 5 s. 
 Odwzbudzenie przekaźników następuje po 5 s. 
 (Uwaga. Taki sam alarm jest aktywowany, gdy czujnik SET/DM3AL ma 

kontakt z powietrzem). 

 Po wyłączeniu alarmu następuje wyłączenie kontrolki LED alarmu 
olejowego oraz sygnału dźwiękowego, a doprowadzenie zasilania do 
przekaźników następuje zawsze po 5 s. 

Alarm usterki Uszkodzenie kabla czujnika, zwarcie lub uszkodzenie czujnika, tzn. zbyt 
niskie lub zbyt wysokie natężenie prądu czujnika. 

 Kontrolka LED zasilania świeci. 
 Kontrolka LED awarii obwodu na czujniku włącza się po 5 s. 
 Sygnał dźwiękowy włącza się po 5 s. 
 Odwzbudzenie przekaźników następuje po 5 s. 

Resetowanie alarmu Po wciśnięciu przycisku Reset. 
 Następuje wyłączenie sygnału dźwiękowego. 
 Do przekaźnika 1 doprowadzone jest zasilanie. 
 Stan przekaźnika 2 pozostanie odwzbudzony do momentu wyłączenia 

alarmu lub usunięcia usterki. 
 
TEST DZIAŁANIA 

Test działania polega na uruchomieniu alarmu testowego, którym 
można się posłużyć w celu sprawdzenia działania urządzenia 
alarmowego OilSET-1000 lub innego sprzętu podłączonego do 
OilSET-1000 poprzez przekaźniki. 
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Uwaga! Przed wciśnięciem przycisku Test należy upewnić się, że 
zmiana statusu przekaźnika nie spowoduje wystąpienia zagrożenia 
w innym miejscu! 

 

Sytuacja normalna Po wciśnięciu przycisku Test: 
 Następuje natychmiastowe wyłączenie alarmu olejowego oraz kontrolek 

usterki LED. 
 Następuje natychmiastowe uruchomienie sygnału dźwiękowego. 
 Wciśnięcie przycisku przez 2 s powoduje odwzbudzenie przekaźników. 

 Po zwolnieniu przycisku Test: 
 Następuje natychmiastowe wyłączenie kontrolek LED oraz sygnału 

dźwiękowego.
 Doprowadzenie zasilania do przekaźników następuje natychmiast. 

Alarm włączony Po wciśnięciu przycisku Test:
 Natychmiast zaczyna świecić kontrolka LED usterki. 
 Kontrolka LED alarmu olejowego pozostaje włączona. 
 Sygnał dźwiękowy pozostaje włączony. Jeśli wcześniej nastąpił jego reset, 

zostanie on włączony ponownie.
 Jeśli przekaźnik 1 został już zresetowany, wciśnięcie przycisku przez 2 s 

spowoduje odwzbudzenie przekaźnika.
 Test nie wpływa w żaden sposób na przekaźnik 2, ponieważ dla niego 

obowiązuje już stan alarmowy.

 Po zwolnieniu przycisku Test:
 Urządzenie od razu powraca do stanu poprzedniego. 

Alarm usterki włączony Po wciśnięciu przycisku Test:
 Urządzenie nie reaguje na próbę przeprowadzenia testu. 

3.2 Ustawienia fabryczne 

Jeśli urządzenie OilSET-1000 nie działa w sposób opisany 
w poprzednim rozdziale, należy sprawdzić, czy ustawienia urządzenia 
są takie jak na rysunku 7. W razie konieczności zmienić ustawienia 
zgodnie z następującymi instrukcjami.  

Następujące zadania mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
odpowiednio przeszkoloną osobę mającą wiedzę na temat urządzeń 
Exi. 

Zalecane jest odłączenie zasilania podczas zmiany ustawień lub 
wstępne uruchomienie urządzenia przed jego zamontowaniem. 
 

 
Rysunek 7. Ustawienia fabryczne 
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Ustawienia zmienia się za pomocą przełączników (MODE i DELAY) 
i potencjometru (SENSITIVITY) znajdujących się na górnej płytce 
drukowanej oraz zworki znajdującej się na dolnej płytce (rysunek 7). 
Na rysunku 7 przedstawiono przełączniki w konfiguracji fabrycznej. 

 

Przełącznik S2 służy do ustawiania opóźnienia zadziałania sterownika. Kiedy przełącznik 
znajduje się w pozycji dolnej, przekaźniki działają, a sygnał dźwiękowy zostaje włączony po 
5 sekundach od osiągnięcia poziomu zadziałania, o ile poziom zadziałania nadal pozostaje 
przekroczony. 

Kiedy przełącznik znajduje się w pozycji górnej, opóźnienie wynosi 30 sekund. 

Opóźnienia obowiązują w obie strony (doprowadzanie zasilania, odwzbudzanie). Kontrolka 
LED reaguje na wartość natężenia prądu czujnika i przekroczenie poziomu zadziałania bez 
opóźnienia. Alarm usterki włącza się zawsze po 5 s.

4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Problem: Kontrolka LED zasilania nie świeci.

Możliwa przyczyna: Napięcie zasilania jest zbyt niskie lub bezpiecznik jest stopiony. Transformator lub 
kontrolka LED zasilania są uszkodzone. 

Rozwiązanie: 1. Sprawdzić, czy dwubiegunowy wyłącznik główny jest wyłączony. 

 2. Sprawdzić bezpiecznik. 

 3. Zmierzyć napięcie między biegunami N oraz L1. Powinno ono wynosić 
230 V AC + 10%. 

Problem: Alarm nie włącza się, gdy czujnik znajduje się w oleju, ma kontakt 
z powietrzem lub gdy alarm nie wyłącza się 

Możliwa przyczyna: Ustawienie SENSITIVITY sterownika jest nieprawidłowe (zob. rysunek 7) lub 
czujnik jest zabrudzony. 

Rozwiązanie: 1. Wyczyścić czujnik i umieścić go w powietrzu lub zanurzyć w oleju. 

 2. Powoli przekręcić potencjometr ustawienia SENSITIVITY w lewo do momentu, 
gdy czujnik uruchomi alarm. 

 3. Zanurzyć czujnik w wodzie i poczekać, aż alarm się wyłączy. Jeśli alarm się nie 
wyłącza, powoli przekręcić potencjometr w prawo, aż alarm się wyłączy. 

 4. Umieścić czujnik w powietrzu lub zanurzyć go w oleju. Czujnik powinien znowu 
uruchomić alarm. 

Problem: Kontrolka usterki LED świeci

Możliwa przyczyna: Natężenie w obwodzie czujnika jest zbyt niskie (przerwa w kablu) lub zbyt wysokie 
(zwarcie w kablu). Czujnik może być również uszkodzony. 

Rozwiązanie: 1. Należy się upewnić, że kabel czujnika został prawidłowo podłączony do 
sterownika OilSET-1000. Zob. instrukcje dotyczące czujnika. 

 2. Zmierzyć zasilanie między biegunami 10 i 11. Powinno ono znajdować się 
w zakresie 10,3 – 11,8 V. 

 3. Jeśli napięcie jest odpowiednie, zmierzyć natężenie prądu czujnika. Sposób 
postępowania: 

    3.1   Odłączyć przewód [+] czujnika od złącza czujnika (biegun 10). 

    3.2   Zmierzyć prąd zwarciowy pomiędzy biegunami [+] i [-]. 

    3.3   Podłączyć amperomierz w sposób przedstawiony na rysunku 8. 

 Porównać z wartościami podanymi w tabeli 1. 

    3.4   Ponownie podłączyć przewód do złącza. 
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 Jeśli problemu nie można rozwiązać, korzystając z powyższych wskazówek, 
należy skontaktować się z dystrybutorem lub serwisem Labkotec Oy. 

 Uwaga! Jeśli czujnik znajduje się w atmosferze wybuchowej, miernik uniwersalny 
musi posiadać atest Exi! 

 

 

 SET/DM3AL, kanał 1 

Bieguny 10 [+] i 11 [-] 

Zwarcie 20 mA – 24 mA

Czujnik w powietrzu 9 – 11 mA 

Czujnik w oleju (εr . 2) 9 – 11 mA 

Czujnik w wodzie 3 – 4 mA 

Ustawienie fabryczne 
wartości granicznej 
alarmu 

ok. 6,5 mA 

Rysunek 8. Pomiar natężenia prądu czujnika Tabela 1. Natężenia prądu czujnika 

5 NAPRAWA I SERWIS 

Czujnik powinien być oczyszczony, zaś jego działanie sprawdzane 
podczas opróżniania komory olejowej lub przynajmniej raz na sześć 
miesięcy. Najprostszym sposobem sprawdzenia działania czujnika 
jest wyjęcie go i wystawienie na działanie powietrza, a następnie 
włożenie z powrotem do separatora. Czynność ta opisana została 
w rozdziale 3. 

Do czyszczenia można zastosować łagodny środek myjący (np. płyn 
do mycia naczyń) oraz szczotkę. 

Bezpiecznik zasilania (o wartości 125 mAT) można wymienić na inny 
bezpiecznik szklany 5 x 20 mm/125 mAT zgodny z normą IEC/EN 
60127-2/3. Jakiekolwiek inne czynności naprawcze i serwisowe 
związane z urządzeniem mogą zostać przeprowadzone tylko przez 
osobę, która odbyła szkolenie związane z urządzeniami Exi i została 
do tego upoważniona przez producenta. 

W razie pytań należy kontaktować się z serwisem Labkotec Oy: 

labkotec.service@labkotec.fi. 

6 BEZPIECZEŃSTWO 

Sterownika OilSET-1000 nie należy montować miejscach, w których 
występuje atmosfera wybuchowa. Połączone z nim czujniki mogą być 
montowane w strefie 0, 1 lub 2 o atmosferze potencjalnie wybuchowej. 

W przypadku montażu w miejscach o potencjalnie wybuchowej 
atmosferze należy stosować się do przepisów obowiązujących 
w danym kraju oraz norm IEC/EN 60079-25 i/lub IEC/EN 60079-14. 

Ostrzeżenie! W przypadku sprawdzania napięcia w okablowaniu 
należy odłączyć czujnik. 
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Jeśli wyładowania elektrostatyczne mogą stwarzać zagrożenie 
w środowisku pracy, urządzenie należy podłączyć do uziemienia 
wyrównawczego zgodnie z wymogami dotyczącymi otoczenia 
o atmosferze wybuchowej. Uziemienie wyrównawcze realizowane jest 
przez wyrównanie potencjałów wszystkich elementów przewodzących, 
np. za pomocą puszki połączeniowej. Przewód uziemienia 
wyrównawczego także musi być uziemiony. 

Urządzenie nie posiada wyłącznika głównego. Dwubiegunowy 
wyłącznik główny (250 V AC 1 A), który izoluje obydwie linie (L1, N), 
musi być zamontowany na głównych przewodach zasilania w pobliżu 
urządzenia. Wyłącznik ten ułatwia czynności związane z konserwacją 
i serwisem, powinien być on właściwie oznaczony. 

Podczas serwisowania, kontroli i napraw w atmosferach wybuchowych 
należy przestrzegać standardów IEC/EN 60079-17 oraz IEC/EN 
60079-19. 
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7 DANE TECHNICZNE 

Sterownik OilSET-1000 

Wymiary 175 mm x 125 mm x 75 mm (dł. x wys. x 
szer.) 

Obudowa IP 65, poliwęglan 

Temperatura robocza -25ºC – +50ºC 

Napięcie zasilania 230 V AC ±10%, 50/60 Hz 
Bezpiecznik 5 x 20 mm 125 mAT 
(IEC/EN 60127-2/3) 
Urządzenie nie posiada wyłącznika 
głównego 

Pobór mocy 2 VA 

Czujniki Jeden czujnik SET (SET/DM3AL) 

Maks. rezystancja 
w obwodzie prądu między 
sterownikiem a czujnikiem 

75 Ω. 

Wyjścia przekaźnikowe Dwa bezpotencjałowe wyjścia 
przekaźnikowe 
250 V, 5 A, 100 VA 
Opóźnienie zadziałania 5 s lub 30 s. 
Odwzbudzenie przekaźnika w momencie 
zadziałania. Możliwość zmiany trybu 
przez zwiększenie lub zmniejszenie 
poziomu.  

Bezpieczeństwo elektryczne IEC/EN 61010-1, klasa II , KAT. II/III 

Poziom izolacji 
Napięcie zasilania 
czujnika/sieci 
 

375 V (IEC/EN 60079-11) 

EMC 
Emisja 

Odporność 

 
IEC/EN 61000-6-3 
IEC/EN 61000-6-2 

Klasa Ex 
 

Warunki szczególne (X) 
ATEX 
IECEx 

       II (1) G [Ex ia] IIC 
 
       (Ta = -25°C – +50°C) 
       VTT 04 ATEX 031X 
       IECEx VTT 10.0003X 

Parametry elektryczne 
 
Krzywa charakterystyczna 
napięcia wyjściowego jest 
trapezoidalna. 
 
Zob. tabela 2 

Uo  = 14,7 V          Io  = 55 mA          
Po  = 297 mW       R = 404 Ω 

Rok produkcji: 
Sprawdzić numer seryjny na 
tabliczce znamionowej 

xxx x xxxxx xx RR x 
gdzie RR = rok produkcji 
(np. 10 = 2010) 

 
Ze względu na nieliniową charakterystykę napięcia czujnika należy 
uwzględnić pojemność i indukcyjność obwodu. Poniższa tabela 
wskazuje wartości połączeń w grupach wybuchowej IIC i IIB. W grupie 
wybuchowej IIA możliwe jest zastosowanie wartości grupy IIB. 
 

Maks. wartość 
dopuszczalna Połączone Co oraz Lo 

 Co Lo Co Lo 

II C  608 nF  10 mH 

568 nF 
458 nF 
388 nF 
328 nF 
258 nF 

0,15 mH 
0,5 mH 
1,0 mH 
2,0 mH 
5,0 mH 

II B 3,84 μF 30 mH 

3,5 µF 
3,1 µF 
2,4 µF 
1,9 µF 
1,6 µF 

0,15 mH 
0,5 mH 
1,0 mH 
2,0 mH 
5,0 mH 

Lo/Ro = 116,5 µH/Ω (IIC) i 466 µH/Ω (IIB) 
 
 Tabela 2. Parametry elektryczne OilSET-1000 

 
 
 
 
 

Czujnik SET/DM3AL 

Sposób działania Pomiar przewodności 

Sygnał 
Napięcie zasilania 

Analogowy 3 mA/10 mA 
8 V – 16 V (DC) 

Materiał PVC (czarny); AISI 316, NBR, PA 

Klasyfikacja IP IP68 

Temperatura Robocza:  0ºC – +60ºC 
Bezpieczny zakres:    -30ºC – +60ºC 

Kabel Ekranowany kabel olejoodporny 
2 x 0,75 mm2.  Długość standardowa: 
5 m, inne – opcjonalnie. Maksymalna 
długość kabla wynosi 15 m. Może być 
zwiększona za pomocą kabla 
ekranowanego.  Zalecana maksymalna 
rezystancja w obwodzie kablowym 
wynosi 75 Ω. 

EMC 
Emisja 

Odporność 

 
IEC/EN 61000-6-3 
IEC/EN 61000-6-2 

Klasa Ex 
 

Warunki szczególne (X) 
 
 
 
 

ATEX 
IECEx 

       II 1 G Ex ia IIA T5 Ga 
 
(Ta -30 ºC – +60 ºC) 
– Należy pamiętać o zagrożeniach 
związanych z ładunkiem 
elektrostatycznym! 
 
       VTT 09 ATEX 026X 
       IECEx VTT 10.0001X 

Parametry elektryczne Ui = 16 V           Ii = 80 mA 
Pi= 400 mW     Ci = 3,5 nF 
Li  = 85 μH 

Rok produkcji: 
Sprawdzić numer seryjny 
na tabliczce znamionowej 

x xxx x xxxxx xx RR x 
gdzie RR = rok produkcji 
(np. 10 = 2010) 

 

 
 
Rysunek 9. Rysunek wymiarowy czujnika SET/DM3AL



 

 



 

 

 


