
 

 

 Ljubljana, Slovenčeva 15/C, SI – 1000 LJUBLJANA  

  

ST 3000; enota za kontrolo vlažnosti v cevovodu  

 
  
  

Navodila za uporabo ST 3000  
  
Z merilnikom vlage v cevovodu, v nadaljnjem tekstu  ST 3000, smejo upravljati samo osebe, ki so opravile 
poseben tečaj v tovarni ISOPLUS. Enako velja za montažo enote ST 3000. Tovarna in dobavitelj ne 
odgovarjata in ne sprejmeta nobenih reklamaciji, ki so nastale na osnovi ravnanja s strani ne pooblaščenih 
oseb, kakor ne strokovno montažo ali upravljanje, kakor tudi ne pristop iz malomarnosti.  
  
Obvezno preberite navodila za montažo in uporabo pred samim delom z enoto. Ta navodila hranite za 
opomnik v bodočem delu. V primeru nejasnosti, kontaktirajte dobavitelja opreme, oziroma tovarno.   

1. Namembnost  
2. Varnostna in opozorilna navodila  
3. Opis produkta  
4. Priklop  
5. Zaslon in elementi kontrole  
6. Delo z enoto, zagon in delo enote  
7. Tehnični podatki  
8. Vzdrževanje in servis  
9. Instalacija  
10. Deklaracije  
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Spremljevalni sistem kontrole vlažnosti, enota ST 3000, je stacionarna enota  
  
Kontrolira prisotnost vlage ali okvare na cevovodu daljinskega ogrevanja.   
  
Enota pravilno deluje samo v suhem, zračnem prostoru.  
  
Enoto ST 3000 morate priključiti na izmenični tok do 230 V / 50 Hz, jo pravilno ozemljiti in jo 
priklopiti na varovalko 10/16 Amperov. Enota naj bo priklopljena na električno napajanje preko 
vtikača z električnim kablom kot enota, ki je stalno priklopljena.   
Enota ni namenjena za mobilne namene in naj bo stalno priklopljena na merilnem mestu cevovoda, 
za katerega je bilo prvotno namenjena. Če se enota prestavi na drugo lokacijo, morate ponovno 
vnesti vse podatke in o tem obvestiti tovarno, ki vodi naslov oziroma ime objekta v arhivu za 
morebitno hitro odpravo napake.  
Produkt – enoto ne smete spreminjati in posegati vanjo.  
Enota se lahko uporablja samo po navodilih proizvajalca.  
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1. VARTNOSTNA IN OPOZORILNA NAVODILA OPIS PRO   
Enota ST 3000 je klasificirana pod razred I (ena) in mora biti 
obvezno ozemljena.  
  
Enoto ST 3000 morate priključiti na izmenični tok do 230 V 
/ 50 Hz, jo pravilno ozemljiti in jo priklopiti na varovalko 10/16 Amperov. Enota naj ne bo 
priklopljena na električno napajanje preko vtikača, ampak naj bo priklopljena direktno preko 
električnega kabla kot enota, ki je stalno priklopljena.   
  
Za servisiranje je pooblaščena samo oseba, ki je za to delo posebej izučena. Nepravilno snemanje 
pokrova ali poseganje v enoto je lahko smrtno nevarno. V primeru popravila ali opravljanja z enoto, 
je le-to potrebno izklopiti iz električnega omrežja. Izklopite vtikač in ne odklapljajte električnega 
kabla.   
V primeru višje sile ali ne pričakovanih dogodkov, najprej izklopite enoto ST 3000.  To so primeri 
kot:  
- Dovod električnega napajanje je poškodovan,  
- Enota ne deluje več pravilno, oziroma se prepogosto pojavljajo nepravilni alarmi,  
- Enota je bila izpostavljena dežju, poplavi ali povečani vlagi,  
- Enota je bila spravljena v skladišču, kjer nismo mogli zagotoviti varne in suhe hrambe.   

ST 3000 enota ne sme biti montirana na mestu dosega otrokom. Ne sme biti montirana na mestu, kjer bi 
lahko bila enota pomotoma polita z raznimi tekočinami, ne nazadnje je to lahko smrtno nevarno. V 
primeru, da je prišlo do prelitja ali drugih anomalij, takoj izključite enoti iz električnega napajanje in 
nemudoma pokličite servis tovarne. Enota mora biti popolnoma suha za ponovni vklop, temperatura 
mesta priklopa naj bo evidentirana kot sobna temperatura.    
Mesto montaže in delovanja enote ne sme biti izpostavljeno izredni visoki ali nizki temperaturi, vlagi ali 
prahu. Enako ne sme biti enota na mestu, kjer bi se pojavljale vibracije (v bližini takšnih delovnih strojev, 
kompresorjev, ipd).  Če boste kljub naštetemu še vedno v dvomih kako in kje montirati enoto ST 3000, nas 
prosim, brez zadržkov pokličite.   
  

2. OPIS PRODUKTA  
Enota ST 3000 je izdelana za namene poiskati napako vlage v cevnem sistemu pred izoliranih cevi 
za daljinsko ogrevanje. Priporočamo priklop z bakrenimi električnimi vodniki kot so IPS-Cr in Nordic 
IPS Cu sistem. Dolžina električnega vodnika in upornost izolacijskega kroga sta lahko vnesena na 
samem objektu, ko so nam znani vsi pogoji in konfiguracija. Prag alarma za izolacijsko upornost je 
nastavljiv v okviru od 20 KΏ do 2,5MΏ. Morebitni prost kontakt je lahko povezan z alarmnim 
signalom. Vsi podatki se pokažejo na ekranu LCD-display. Meritveni podatki se pokažejo 
samodejno vsakih 10 minute.  
Vsako merjenje in spreminjanje se lahko opravlja tudi ročno, kadarkoli.  
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Za nadaljnje meritve (kot so spreminjanje upornosti), se lahko upravljajo ročno. Tipkalo z več 
funkcijami hkrati (multifunction push button) nam dovoljuje enostavno in hitro rokovanje.  
  
  

  

  
   

3. PRIKLOP  
Instalacijo in priklop enote  lahko opravi samo pooblaščena oseba. Enota ne sme biti priključena 
na električno omrežje v času montaže.   
Odvisno od naročenega tipa ST 3000, ki lahko ima tudi štiri kanalni sistem, je zaporeden tudi 
postopek priklopa. Interne cevi, vodene do enote, naj bodo označene tudi zunaj kot (1A, 12B, 2A, 
2B itd).  
Enota ST 3000 ne sme biti uporabljena za merjenje kategorij CAT II, CAT III in CAT IV. Vsaka cev je 
povezana s tremi terminalnimi označbami in dvema električnima vodnikoma.  
Označba A naj bo za CuSn (ponikljan električni vodnik), povezana na zeleno izolacijsko oznako. 
Označba B naj bo za Cu (bakreno svetlečo) žico in bo vezana kot električna povezava na glavno cev.  
Povezava med prvim in drugim kablom bo imela funkcijo glavne povezave kot testna vez.  
  
Alarm se pojavi kot izhodno-zaprta vez med kontakti.  
Povezovalni diagram se nahaja v terminalni škatlici ST 3000.  
Kot navedeno, je ST 3000 električna enota klase I in mora biti obvezno ozemljena.  
  

4. ZASLON IN KONTROLNI ELEMNTI!  
  
Vsi podatki se pokažejo na ekranu enote. Zaslon ima 4 linije in 20 značajnih označb.  
  
Zelena LED oznaka pomeni vklop na električno omrežje. V primeru alarma, utripa rdeča LED dioda. 
Alarm se pokaže tudi na zaslonu in ima opisno obliko na sprednji strani panele. Več namenski gumb 
za pritiskanje nam dovoljuje hitro uporabo enote na štirih nivojih funkcije. Če zadržimo gumb, se 
ponavljajo naslednje aplikacije:  
0 – 1 sekunde  utripanje zaslonske enote,  
1 – 2 sekunde  ročno upravljanje z enoto,  
2 – 3 sekunde  postavljanje enote na začetno stanje in začetek novih meritvenih oznak  
3 – 4 sekunde  stanje pripravljenosti – izklop iz povezave cevnega sistema  

Terminalna enota ima za vsak najden kanal ponavljajoče stikalo dekoderja, ki ga lahko nastavite na 12 
različnih občutljivosti pragov občutljivosti (občutljivost in odpornosti izolacije). Ponovno zaženemo sistem 
in enota bo zaznala novo nastavitev.  

  
5. ZAGON in DELO Z ENOTO  

Predno povežete ST 3000 z električnim napajanjem, še enkrat preverite, da so vsi povezovalni 
vodniki pravilno povezani.  ST 3000 začne kot navedeno:  
  

 

  



 

 

  
  
Še enkrat preverite merilna mesta, priklope vodnikov iz glavne in povratne cevi. Če meritev ne bo 
izpolnjevala pogojev pravilnega priklopa, bo testno merjenje prekinjeno in pojavil se Vam bo tekst:  
  

Massefehler  
Grounding Failure  

  
Preverite vezno mesto z dovodno osnovno cevjo in potrdite pravilnost s pritiskom na gum. 
Samodejni test se bo izvršil in se prikazal na zaslonu. Če imate v vezavi še napako, se Vam bo pojavil 
kratek stik v prikazovanju in zaslon bo pokazal:  
  

Self – Test Fault  
Self – Test Fault  

  
V primeru, da ste vse postopke in priklope električnih vodnikov opravili pravilno, izklopite enoto 
ST 3000 in pokličite dobavitelja oziroma tovarno Isoplus.   
  
Če ste uvodne teste pravilno opravili, bo pričela enota ST 3000 samodejno izvajati meritve. Vsakih 
10minut se vam bo pokazal rezultat na zaslonu v naslednji vrednostih:  
  
1    2M2    1MB      >8K    Alarm 2  
2    1M8    1M5      4K3    OK  
3    >2MS    2M5      3K9    OK  
4    1M4    2MO      3K9    Alarm1  
Kanal  Vrednost izolacije    Vrednost alarma    Status cevi  Opis 
statusa   

 Cev        Stopnja alarma  
  
 Pojasnitev:  
OK2 = 200Ώ, 4K3 = 4,3KΏ  
OM1 = 100KΏ, 2M5 = 2,5MΏ  
>2M5 ali > 8K kaže da je izmerjena vrednost približno ali maksimalno označena numerična 
vrednost.  
Če se bo alarm dejansko pojavil med meritvijo samo, se bo v izogib motnjam našega dela pojavil 
alramni pokazatelj 8 minut preden se bo le – ta pokazal na zaslonu.  Osnovno testiranje in 
samodejno testiranje sta v prvem planu in sta ločena.  
Opozorilna lučka utripa še ca. 1 minuto po vsaki meritvi, da jo lahko zaznamo in lahko pristopimo 
k ročnem opravljanju enote.  
Večnamenski gumb za pritiskanje nam dovoljuje hitro uporabo enote na štirih nivojih funkcije. Če 
zadržimo gumb, se ponavljajo naslednje aplikacije:  
0 – 1 sekunde  utripanje zaslonske enote,  
1 – 2 sekunde  ročno upravljanje z enoto,  
2 – 3 sekunde  postavljanje enote na začetno stanje in začetek novih meritvenih oznak  
3 – 4 sekunde  stanje pripravljenosti – izklop iz povezave cevnega sistema  
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Operacija samo z enim senzorskim vodnikom kot povratna žična vez.  
  
Lahko se nam resnično pripeti, da imamo na razpolago samo en električni vodnik, ki služi istočasno 
kot povratna žična vez. Tudi v tem trenutku nam enota ST 3000 dovoljuje pravilno merjenje. 
Zunanja dioda dovoljuje montažo na koncu cevi kot spremljevalna linija, ki nadomesti manjkajoči 
vodnik. Spodnji diagram prikazuje vez zunanje diode. Priporočamo standardno diodo 1N 4007.  
  
ST 3000  

 R  A    senzorni vodnik                       ____  
 I  I………………………………………………………………………………………………………………I        I 1N 4007.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………I  
       Cev……….  

  
6. TEHNIČNI PODATKI  

 Napetost:    230V  /  50 Hz  
       Vhodna napetost max. 8VA  
 Varovalka:    250V  T 3125 AL  
 Zaščitna klasa:   I  
 Temperaturno območje:  + 5° C do + 40° C  

  
Kontakt alarma:  potencialni prosti kontaktni rele  
      Normalno odprt, Normalno zaprt, Pripravljen 30 Veff/ 1A  
      
Meje – pragovi  

Izguba dovod napetosti pomeni avtomatično alarm  

Odpornosti izolacije:  10k do 25M5 primerno  
      20K, 50K, 80K, 0M1, 0M2, 0M5,  
      0M8, 1MO, 1M2, 1M8, 2MO, 2M5  
  

 Meja alarma kratke vezi:  < 8 K  
Spremljevalna vrednost  
Cevnega sistema:    max. 4  
Izolacijska vrednost:  10K do OM1 resolucija 10K  
      0M2 do 2M5 resolucija 100K  
Meritev v Voltih:    max. 12V  
Meritev v Amperih:  
  
Odpornost meritve  

max. 1mA  

Kratke vezi:    0 – 8K v stopnjah do 100Ώ  
Meritev v Voltih:    max. 12V  
Prenapetost vhodna:  1000Veff  
 Interni cevni terminali so vezani na zunanje 1A, 1B, 2A, 2B v času meritve kratkega stika na cevi.   
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POMEMBNO:  
  
Pridržujemo si pravico menjave enote v primeru nepravilnosti delovanja ali rokovanja. Izpis 
poročila napak ne menja pravice do menjave enote oziroma upravljalca z enoto.  
  

7. VZDRŽEVANJE IN SERVIS  
ST 3000 ne potrebuje servisiranja. V njem ni elementov, ki bi jih lahko menjali kot servisne dele. 
Vzdrževanje ni potrebno. Če opazimo prekomerno vlago ali prah, moramo temu primerno 
ukrepati. Pri vlagi ugotavljamo s tovarno primernost premestitve ali menjave. V primeru 
prekomerno zaprašenosti ne uporabljajte vode ali čistil kot so aerosoli. Enoto izklopite iz napajanja 
in obrišete s krpo za čiščenje prahu.  
  

8. INŠTALACIJA!  
Pri montaži ni potrebno sneti osnovnega pokrova. ST 3000 pritrdimo na steno s tremi stenskimi 

vijaki.  
ST 3000 nikoli ne pritrdimo na strop ali tla prostora.  
  

9. DEKLARACIJA  

Produkt je primeren naslednjim zahtevam: 89/336/EEC 
in 73/23/EEC.eg. Cϵ  

  
Izjava o EC deklaraciji  

Izjava je primerna za produkte:  
Spremljevalni sistem vlažnosti v cevnem sistemu:  

  
ST 3000 ; 1 – 2 in ST 

3000; 1 – 4!  
  
Izjavljamo, da sta izdelka primerna in odgovarjata vsem osnovnih zahtevam EC direktive in sta 
harmonizirana po zakonu in vsem navedbam članstva, ki podležejo normativom elektromagnetičnosti 
89/336/EEC in 73/23/EEC.  
Ta deklaracija je izdana v času prvega produkta tovarne in velja od 01. Oktobra 2001. Uporabljeni 
so bili naslednji standardi:  
  
EN50081–1; EN55022, EN50082-2; EN61000-4-2; - 3; - 5; - 6; 11.  
EN61010-1  
Slednja deklaracija je bila naložena na račun proizvajalca:  
Isoplus GmbH, Vertreibsgesellschaft, Aisingerstr. 12, 83026 Rosenheim z dne 01. Oktobra 2001.  
  
  
  

Email: ceflex.santerm@siol.net  


