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OSY2 Mikrobrytare 
för kilslidsventiler

INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

 3825 Ohio Avenue, St. Charles, Illinois 60174
1-800-SENSOR2, FAX: 630-377-6495

www.systemsensor.com

Viktigt
Vänligen läs nogrannt och spara
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om 
installation och drift av mikrobrytare. Köpare som installerar 
mikrobrytare som skall användas av andra måste lämna denna 
manual eller en kopia av den med användaren. Dessa 
instruktioner gäller endast för System Sensor mikrobrytare för 
kilslidsventiler av OS&Y-typ. Läs alla anvisningar noga innan du 
påbörjar installationen.

VARNING

Använd INTE denna mikrobrytare i explosiva eller potentiellt 
explosiva atmosfärer.
Lämna INTE oanvända kablar blottade.

Alla installationer av övervakande brytare måste följa lokala 
regler och förordningar samt de krav som ställs av behörig 
myndighet. Ytterligare information finns i National Fire 
Protection Association standard NFPA 13, 13D, 13R, 71 och 72.

Allmänna installationsöverväganden
OSY2 Mikrobrytare kan monteras på kilslidsventiler med öppna 
ok mellan 1⁄2ʺ  till 12ʺ  i diameter endast i de positioner som 
visas i Figur 1. Om brytare installeras med ställdonet pekande 
uppåt kan vatten läcka in i brytarens innanmäte. Därför skall 
OSY2 ALDRIG installeras med ställdonet pekande uppåt.

Alla OSY2 modeller är utrustade med en jordningsskruv på 
insidan av brytarhuset nära kabelutgångshålet för de 
applikationer  som kräver jordning. 

Specifikationer 
Kontaktklassning:

Dimensioner:
Max. Spindelutsträckning: 
Min. Spindelutsträckning: 
Monteringskonsolsbredd: 
Arbetstemperatur:
Vikt:
Klassning hölje:

10 A @ 125/250 VAC
2.5 A @ 24 VDC 
14.6 cm x 8.9 cm x 8.2 cm 6,7 
cm
1,6 cm
17,1 cm
0°C – 49°C
1,3 kg
 NEMA Type 3R vid montering av ställdonet (höljet överst) som testat av 

Underwriters Laboratories, Inc.
IP54

U.S. Patentnummer: 5,213,205

Ventiler med smala ok
Som Figur 2 visar rekommenderas det att ventilen installeras 
med monteringsbultarna på insidan av oket. Det kan dock 
finnas vissa ventiler vars ok är för smala för denna sorts 
installation. Om detta är fallet kan bultarna placeras på utsidan 
av oket.

Ventiler med begränsat utrymme
OSY2:s monteringskonsol passar de flesta kilslidsventiler med 
öppna ok som används i brandskyddssystem. Emellertid kan det 
finnas vissa ventiler, speciellt med diameter mindre än 1½",  
som har ok med oregelbunden form eller har så begränsade 
utrymmen att klämstången inte kan installeras korrekt och/eller 
får ventilen att fastna. Om detta är fallet används J-bultarna för 
att sätta fast OSY2 på ventilen (se J-bults detaljen, Figur 2).  
J-bultar kan köpas separat genom att beställa OSYRK 
reservdelskit.

Installationsinstruktioner
Se vid behov Figur 2 och 3 medan följande instruktioner efterföljs.
Utför endast steg 1 på ventiler med en diameter på 11⁄2ʺ  och 
mindre. Gå direkt till steg 2 om mikrobrytaren skall installeras 
på en ventil med en diameter större än 1½".

Figur 1:
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Figur 2:

J-Bultsdetalj
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SKJUT KLÄMSTÅNGEN IN/
UT FÖR ATT INSTALLERA 
ELLER TA BORT

NOTERA:
BILDEN VISAR KILSLIDSVENTIL I STÖRRE DIMENSION (2" TILL 12"). 
NÄR MIKROBRYTAREN INSTALLERAS PÅ MINDRE KILSLIDSVENTILER 
(½" TILL 1½") SKALL VAGNSBULTARNA PLACERAS PÅ UTSIDAN AV 
OKET. PÅ SMÅ VENTILER MED BEGRÄNSAT UTRYMME KAN J-BULTAR 
BEHÖVA ANVÄNDAS. J-BULTAR KAN KÖPAS SEPARAT GENOM ATT 
BESTÄLLA RESERVDELSKIT OSYRK.
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1. Ta bort och släng de två c-klämmorna och rullen från 
manövreringsspaken.

2. Ställ ventilen i dess fullt öppna läge. Ta ut OSY2 från
kartongen och justera positionen på låsbrickorna så att 
bultarna är tillräckligt långa för oktjockleken på ventilen. 
Placera brytaren på ventilen med bultarna på insidan (helst) 
eller utsidan av oket, beroende på utrymme.
Justera positionen på OSY2 så att den hamnar så långt som 
möjligt från ventilens packbox och på en plats där 
manövreringsspaken har kontakt med den ogängade delen av 
ventilens spindel (om spindeln redan har ett spår, gå direkt 
till steg 6).

3. När brytaren är placerad på ventilen, skjut in den öppna änden 
av klämstången på bultarna och under låsbrickorna. Om det 
behövs, justera längden på manövreringsspaken genom att 
lossa skruven på kamaxeln, skjut spaken in eller ut efter behov 
och avsluta med att skruva åt skruven. Spaken är korrekt 
justerad när den inte nuddar klämstången. Skruva åt 
muttrarna för hand och skjut OSY2 på plats tills den andra 
brytarpunkten syns när spaken vilar på ventilspindeln. Detta 
ger den ungefärliga positionen på OSY2 efter att 
ventilspindeln är spårad. Kontrollera noga att det finns 
tillräckligt med utrymme runt bultarna, manöverdonet, 
monteringskonsolen, klämstången och OSY2:s hölje. Justera 
positionen vid behov. Om det för lite utrymme se sektionen 
"Ventiler med begränsat utrymme" på sidan 1 i denna manual.

4. Markera på ventilspindeln den punkt där manövrerings-
spaken träffar spindeln.

5. Lösgör OSY2 genom att lossa muttrarna och skjuta ut
klämstången under brickorna. Ta bort OSY2 från ventilen 
och ställ den åt sidan.
(a) Ventiler med en diameter på  11⁄2ʺ  och mindre.

Använd en ¼" ej avsmalnande rundfil och fila ett 2,4 mm 
(3/32") djupt spår i ventilspindeln på märket som gjordes i 
steg 4. Se till att ta bort eventuella grader från filandet för 
att undvika skada på ventilspindelns packbox.

(b) Endast ventiler med en diameter större än 1½". Använd en 
⅜" ej avsmalnande rundfil och fila ett 3,2 mm  (⅛") djupt spår 
djupt spår i ventilspindeln på märket som gjordes i steg 4. 
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Figur 3: Se till att ta bort eventuella grader från filandet för att 
undvika skada på ventilspindelns packbox.

6. Montera brytaren löst med manövreringsspaken centrerad i
spåret. När brytaren är i rätt position på ventilen, skjut in
klämstångens öppna ände på bultarna och under brickorna,
så som visas i Figur 2.

7. Se till att manövreringsspaken inte träffar varken insidan på
höljet eller klämstången vid något läge i rörelseomfånget.
Om den träffar, justera längden på spaken genom att lossa
skruven på kamaxeln, skjut spaken in eller ut efter behov
och avsluta med att skruva åt skruven.

8. Justera mikrobrytarens position på ventilen så att båda
strömbrytarna är nedtryckta (COM-till-B-kretsen öppen)
när manövreringsspaken är i spåret med ventilen i sitt helt
öppna läge. COM-till-B-kretsen skall stänga när ventilen
stängs 1/5 av sitt rörelseomfång eller 2 hela rotationer av
handtaget, beroende på vilket som är minst. Brytaren ger ett
tydligt klick-ljud när den stänger. Brytaren kan även testas
elektriskt med en ohmmeter för att test för kontinuitet
mellan dess terminaler.

9. Spänn fast muttrarna med en skiftnyckel och kontrollera
OSY2:s funktion som i steg 8. Om det är nödvändigt kan
OSY2 flyttas och testas igen.

10. Koppla in elkablarna till mikrobrytaren som i Figur 4.

11. Sätt tillbaka OSY2:s hölje och skruva åt säkerhetsskruvarna
med den medföljande specialskruvnyckeln. Förvara denna
nyckel på en säker plats.

12. Testa OSY2:s funktion genom att stänga ventilen till mindre
än 1/5 av dess rörelseomfång eller två hela rotationer
beroende på vad som är minst. Kretsen mellan COM och B
skall indikera en stängning under denna procedur. Om detta
inte sker justeras mikrobrytarens och manöverdonets
positioner tills brytaren stänger när ventilen manövreras.

Testning
Testa alltid funktionen på alla mikrobrytare innan de tas i 
bruk och åtminstone en gång i halvåret, eller i enlighet med 
krav från behörig myndighet.

NOT: Meddela alltid lämpliga myndigheter att mikrobrytare
genomgår underhåll och därför tillfälligt kommer vara 
ur funktion. Inaktivera systemet eller zonen som 
genomgår tester för att undvika oönskade larm.

Testa OSY2:s funktion genom att stänga ventilen till mindre än 
1/5 av dess rörelseomfång eller två hela rotationer beroende på 
vad som är minst.  En kontaktstängning måste ske under denna 
procedur. Om detta inte sker justeras mikrobrytarens och 
manöverdonets positioner tills brytaren stänger när ventilen 
manövreras.

W0209-00



N770-04-00 4 I56-0393-008R

©2004 System Sensor

System Sensor garanterar dess slutna mikrobrytare är fri från fel i material och 
utförande vid normal användning och service under en period av tre år från 
tillverkningsdatum. System Sensor lämnar ingen övrig garanti för denna 
mikrobrytare. Ingen agent, representerat, återförsäljare eller anställd i företaget 
har rätt att öka eller ändra skyldigheter eller begränsningar av denna garanti. 
Företagets åtagande i denna garanti ska begränsas till reparation eller utbyte 
delar i mikrobrytaren som visat sig vara defekt i material eller utförande vid 
normal användning och service under den treårsperiod som börjar med 
tillverkningsdatumet. Efter att ha ringt System Sensor:s avgiftsfria nummer 800-
SENSOR2 (736-7672) för få ett returnummer, skicka defekta enheter med 
förbetalt porto till: System Sensor, Returer Department, RA #__________, 3825 
Ohio Avenue, St.Charles, IL 60174. 

1. Larm som genereras vid aktivering av manövreringsspaken
kan inte tas emot av en central station om telefon- eller andra 
kommunikationslinjer till detektorn är ur drift, urkopplade, 
eller öppna.  

2. Mikrobrytare har en normal livslängd på 10-15 år.

VARNING

Begränsningar hos mikrobrytare för kilslidsventiler
3. Mikrobrytare är inte en ersättning för försäkring.

Fastighetsägare bör alltid försäkra egendom och se till att liv
skyddas.
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Figur 4. Kopplingsschema för mikrobrytare
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Brytarkablar ansluts som ovan för
övervakning av anslutning. Tillgodose
att skalade ledare INTE sträcker sig
utanför brytarhuset. Kablar får INTE
slingra sig.

Kabelskalningsguide

Tre års begränsad garanti
Vänligen bifoga en lapp som beskriver felet och misstänkt orsak. Företaget är 
inte heller skyldigt att reparera eller ersätta enheter som konstateras vara defekta 
på grund av skador, orimlig användning, modifieringar eller förändringar som 
inträffat efter tillverkningsdatum. Inte i något fall skall företaget hållas ansvarigt 
för eventuella följdskador eller indirekta skador vid brott mot denna eller någon 
annan garanti, uttryckt eller underförstådd, även om skadan orsakats av 
företagets försumlighet eller fel. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller 
begränsning av skador eller följdskador, så ovanstående begränsning och 
uteslutning kanske inte gäller er. Denna garanti ger er specifika juridiska 
rättigheter, och ni kan även ha andra rättigheter som varierar från delstat till 
delstat.

VARNING:   Högspänning. Risk för elektriska stötar. Hantera inte spänningsförande kablar och utför inte arbete på en apparat som är kopplad
till elspänning. Detta kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

 el. 49 VAC , måste det finnas system för När mikrobrytare används med volt högre än 74 VDC 
all-polsbrytning i ledningsdragningen, såsom en strömbrytare.




