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EMS A/S 

 
 
European Monitoring System (EMS A/S) utvecklar, producerar och installerar larm- och 
övervakningssystem, primärt till fjärrvärmeindustrin.  
 
Produktprogrammet består av alla nödvändiga komponenter för att bygga upp ett komplett 
övervakningssystem: felfinnare, detektorer, kablar, anslutnings- och avslutningskomponenter 
osv.  
 
Därutöver erbjuder EMS A/S service och support i samband med projektering, installation, 
test/godkännande samt felsökningar och service vid existerande eller nya installationer.  
 
Övervakningssystemen från EMS A/S är baserade på en enkel tvåtråds koppartrådsprincip 
som kännetecknas av stor pålitlighet och i att vara ekonomisk i både under installation som 
under drift.  Dessutom är trådarna robusta och lätta att montera i rören under produktion och 
installation. Systemet är därför i dag det mest utbredda och ledande danska och utländska 
rörproducenter och fjärrvärmeverk har valt system från EMS A/S. 
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Projektering 

Systemuppbyggnad 

Ett övervakningssystem består av: 

 Ingjutna koppartrådar i de levererade 
preisolerade rören 

 Diverse komponenter för anslutning av 
utrustning 

 Mätutrustning för permanent övervakning 

 Larmritningar över hela övervakningssy-
stemet 

Projektering och dokumentation av tråddrag-
ningen av det aktuella övervaknings-systemet 
är därför en viktig faktor för att kunna använ-
das till felsökning. Med ett övervaknings-
system mäts ett fel fram via trådlängden till det 
aktuella felstället, oavsett vilket system som 
väljs för övervakning. 

 Mätpunktssystem 

 Detektorsystem 

 Felfinnarsystem 

Symboler 

Vid projektering av EMS-övervakningssystem 
används ett antal symboler som visar var de 
olika komponenterna skall användas och även 
elektrisk längd på de olika kablarna som skall 
anslutas till detektor, felfinnare, testpunkter 
eller överkopplingar i systemet. Den för-
tennade tråden i rören används till övervakning 
av rörsystemet och markeras på larmritningen 
med en heldragen linje. Koppartråden i rören 
används till signaltråd, d.v.s. överföring av relä- 
eller datatransmissioner från en enskilda en-
heterna i systemet till en centralövervakning, 
placerad t.ex. på värmeverket. Den används 
även till fram- och tillbakakoppling i samma rör.  
Koppartråden markeras på larmritningen av en 
streckad linje. Se avsnittet, symbolöversikt 

Larmritning 

För att kunna lokalisera och mäta fram ett 
eventuellt fel i rörsystemet krävs det att man 
vet hur larmtrådarna är sammankopplade, 
samt att rörledningens läge i marken är väl 
dokumenterade.Av denna anledning är det av 
största betydelse att en arbetslarmritning som 
är baserad på rörritningen upprättas innan 
arbetet med trådkoppling påbörjas.                                                                       
Efter avslutat arbete skall ritningarna revideras 
och eventuella ändringar från arbetsritningen 
dokumenteras. Larmritningar som inte 
stämmer överens med verkligheten medför 
ofta stora grävkostnader p.g.a. fellokalisering. 

 
För att rör - och larmsystemet skall fungera på 
bästa och effektivaste sätt under en lång tid 
krävs en noggrann kontroll under byggtiden. 
Detta sker genom en s.k. egenkontroll, larm-
montören skall själv kontrollera och doku-
mentera sitt arbete med sammankoppling av 
larmtrådar och kontrollmätning av att larm-
tråden är hel i hela sin längd och att isolations-
resistansen mellan larmtråd och mediarör klart 
överstiger de på förhand bestämda gräns-
värdena. För att kunna utföra en sådan egen-
kontroll måste montören väl känna till alla 
förutsättningar som gäller för det aktuella 
larmsystemet, samt vara auktoriserad.    

Framtagning av ritningar 

Det är viktigt att larmritningarna är färdiga in-
nan rören läggs så trådplaceringen blir korrekt. 
Det är viktigt att alla ändringar i rördragningen 
noteras så att en korrekt ”som byggt”-ritning 
kan tas fram. Överenstämmelse mellan ritning 
och larmritning är en förutsättning för korrekt 
utmätning av ev. fel. 
EMS hjälper gärna till med att ta fram ritningar 
över larmsystem.  

Testpunkter 

För att uppnå noggrannheten vid inmätning av 
uppkomna fel oavsett val av larmsystem är det 
en fördel med så många testpunkter eller 
referenspunkter som möjligt. Rekommenderat 
avstånd mellan testpunkter är 500 m. Test-
punkter etableras enkelt genom att larmtrådar 
kopplas fram och tillbaka i samma rör till en 
konsument, men kan även etableras varsom-
helst på rörsträckan med hjälp av utkopplingar 
och kablar som drages upp till ett skåp eller 
mätrör. Samtliga testpunkter skall okumenteras 
på larmritningen.    

Drift och tillsyn 

Ett larmsystem kräver liksom alla andra 
tekniska funktioner i en fjärrvärmeanläggning 
ett underhåll och funktionskontroll av 
övervakningsenheten, kontroll av kablar 
anslutningsboxar och övriga ingående 
komponenter i larmsystemet. När larm-
systemet hålls på god teknisk nivå kommer 
eventuella fel alltid registreras, eventuella fel 
bör dock alltid mätas fram och utvärderas 
eftersom fuktspridning i  isoleringen ökar i takt 
med tid och temperaturen, detta kan medför att 
längre rörsträckor måste bytas ut om tiden 
mellan larm-registrering och reparation blir 
långa.    
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Symbolöversikt över de olika komponenterna 

Symbol Best. 
nr. 

Benämning Bild Fysisk längd 
meter 

Elektrisk 
längd meter 

 

 
Förtennad koppartråd 

Koppartråd 

 

längd rör 

längd rör 

längd rör 

längd rör 

 
1200 

1201 

Jordförbindelse, kort 

Jordförbindelse, lång 
  

  

 1210 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

1216 

1217 

Kabel, 1 m 

Kabel, 3 m 

Kabel, 5 m 

Kabel, 10 m 

Kabel, 15 m 

Kabel, 20 m 

Kabel, 25 m 

Kablel x m 

 

0,90 

2,69 

4,49 

8,98 

13,47 

17,96 

22,45 

x 

1,00 

3,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

0,90 

 
1220 

1221 

Mellanled 

Kabelmonteringsset 
   

  

 
1230 Kabelhållare 

 

  

 
1231 Kabelhållare 

 

 0,75 

 

1232 Kabelhållare till 2 enkelkablar 

 

  

Y  
1233 Konverteringsbox 

 

  

 
1240 Enkel kabelanslutning 

 

4,40 5,00 

 1241 Tvilling-kabelanslutning 

 

4,40 5,00 

 

1242 Dubbel kabelanslutning 

 

5,50 7,00 

 1243 

1244 

1245 

Överkoppling (stålmuff), 3 m 

Överkoppling (stålmuff), 4 m 

Överkoppling (stålmuff), 5 m 

 

1,11 

2,01 

2,91 

3,00 

4,00 

5,00 
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Symbol Best. 
nr. 

Benämning Bild Fysisk längd 
meter 

Elektrisk 
längd meter 

 

1250 
Enkel kabelanslutning 
(bandmuff) 
  

8,89 10,00 

 1251 
 

1254 

Tvilling-kabelanslutning 
(bandmuff) 

Tvilling-kabelanslutning 
(bandmuff) 

 

4,40 
 

8,89 

5,00 
 

10,00 

 

1252 Dubbel kabelanslutning 
(bandmuff) 

 

8,19 10,00 

 
1253 Överkoppling (bandmuff) 

 

4,71 7,00 

 
1300 Slutkomponent, röd, för detektor 

 

  

 

1301 Slutkomponent för skåp, röd 

 

  

 
1302 Slutkomponent, svart 

 

  

 

1303 Slutkomponent för skåp, svart 

 

  

F  
1304 Felsimulator 

F

 

  

 1305 Mellanled för reläutgång 

 

  

T  
1306 T-box 

 

  

 
1308 Slutkomponent, blå 

 

  

 
1309 Slutkomponent för skåp, blå 

 

  

 

1400 

1401 

Litet skåp 

Stort skåp 
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Symbol Best. 
nr. 

Benämning Bild Fysisk längd 
meter 

Elektrisk 
längd meter 

 
1516 Kopplingsbox 

 

  

 
1517 Terminalbox 

 

  

 
1518 Kopplingsbox 

 

  

D
 

2000 Detektor, 1-kanal 

 

  

1 2

D

 

2020 Detektor, 2-kanaler 

EM S 2020

EMS A/S

R

O nLoopInsulation

1 2Sens ivi ty

O ff

O n

 

  

1 2 3 4

D

 

3000 Detektor, 4-kanaler 

 

  

1 2 3 4
 

4000 Felfinnare 

F1 F2 F3 F4 F5 A

1 42 3
Dat a

Re la y

Fu se

Su ppl y

0

1

4

7

2

5

8

3

6

9

EM S 400 0NC

F1: Nearest  poi nt
Scan ning channe l x

F2:  Poin ts inst all ed F2: Communicat ion A:  A uto

Auto

Channel   1             2405    m 

Channel   2               350    m 

Channel   3               NC    m 

Channel   4               m 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

D

 

8000 Detektor, 8-kanaler 

 

  

1 2 3 4

DLD

 

8001 Detektor, 4-kanaler 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8

DW

 

8002 Detektor, 8-kanaler, trådlös 
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Exempel på larmritning korrekt utförd larmritning 
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Mätpunktssystem 

Beskrivning 

Detta system används vanligen mellan bostads-
hus, brunnar eller liknande. 
Tråden kopplas så att en kontroll kan utföras från 
t.ex. ett källarrum med hjälp av ett externt instru-
ment, t.ex. en megger. 
Vid händelse av fel, mäts felstället ut med en 
impulsreflektometer.  

Projektering 

Exemplet som visas är mellan tre bostadshus. 
I byggnad nr. 1 är den förtennade tråden och 
koppartrådarna kopplade till kabelhållare nr. 
1230. 
I byggnad nr. 2-3 är trådarna slingade så man får 
en krets för varje rör.  
Kontroll och ev. utmätning av fel kan utföras från 
byggnad nr. 1. 
Se även symbolöversikten 

1230 x 2

1

2

3

 

Detektorsystem 

Beskrivning 

Till skillnad från ett mätpunktssystem innebär 
detta en permanent övervakning av rörsystemet 
med den anslutna detektorn. 
Vid händelse av fel, mäts felstället ut med en 
impulsreflektometer.  

Anslutning av detektor i byggnad 

Detektor 3000, monterad i byggnad nr. 1 med 
kabel 1212 till kabelhållare 1230 på den förten-
nade tråden.  
Slutkomponent 1300 används där kretsen slutar 
(koppartråden). 
På de två kanaler som inte används på detektorn 
monteras slutkomponenter. 
Varje kanal kan max. övervaka 1000 m tråd. 
Är anläggningen kortare än 1000 m, kan en 1-
kanals detektor 2000 användas.  
Se även symbolöversikten 

D3000
1212
1300
1230 x 2

1

2

3
 

Anslutning av detektor på en 
rörsträcka.  

Detektor 3000, monterad i skåp och ansluten till 
rörsystemet med kabel 1240.  
Med denna metod kan alla fyra kanaler utnyttjas 
med max. 1000 m. 
Varje krets slutar i en byggnad med kabelhållare 
1230, monterad med slutkomponent 1300.  
Koppartrådarna i huvudledningen används inte, 
kan kopplas och kan ev. senare användas till 
signalöverföring. 
Se även symbolöversikten 



EMS övervakningssystem 
Projektering 
 

 

 

EMS A/S Telephone +45 76 20 66 66 Sida 11 
European Monitoring System Telefax +45 76 20 66 60 
Islandsvej 6 E-mail ems@ems-as.dk  
DK-8700 Horsens   220909-SV 

D

1300
1230

3000

1240 x 2

1230
1300

 

Överkoppling 

Om längden på en servisledning är över 100, kan 
koppling fram och tillbaka i samma rör inte  
användas. 
Eller om längden på den enskilda kanalen blir 
längre än 1000 m, kan man projektera med över-
koppling som i exemplet.  
Detta sparar trådlängd. 
Den förtennade tråden kopplas i byggnaden med 
överkoppling mellan de två rören.  Här används 
kabelhållare 1231 och kabel 1210 för anslutning.  
Vid avgrening används överkopplingskabel 1243 
mellan de två muffarna så att en kanal nu över-
vakar de två rören.  
Vid nästa avgrening används den andra kanalen 
till samma kopplingsmetod så att mätlängderna 
utnyttjas optimalt.  
Se även symbolöversikt och ritning. 

D

 

Avslutning i muff 

Avslutning av en kanal med slutkomponent kan 
även utföras från en muff när max. längden på 
1000 har uppnåtts med en detektor.  
Här projekteras med kabel nr. 1242, som dras till 
skåp där slutkomponent nr. 1301 ansluts till kab-
larna.  
Se även symbolöversikten 

D
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Felfinnarsystem 

Beskrivning 

Felfinnarsystemet projekteras efter samma prin-
cip som detektorsystemet men trådlängden för 
var och en av de fyra kanalerna kan här vara upp 
till max. 2500 m. 
Med en felfinnare övervakas rörsystemet perma-
nent och utläsning av ev. fel sker på felfinnarens 
skärm.  

Projektering med felfinnare 

I exemplet nedan har projekterats med felfinnare 
4000 som kan övervaka 2500 m per kanal.  
Slutkomponent för avslutning av de enskilda ka-
nalerna har nu bytts till 1302 som används till-
sammans med 1230 i byggnaden.  
Slutkomponent i samband med kablar är nu ut-
bytt till 1303. 
OBS! Alla kabelkopplingar på ett felfinnarsystem 

skall projekteras med 200  impedans efter att 
felfinnaren har anslutits.  
Det innebär att dubbelkablar och motsvarande 
kabelhållare skall användas.  
Vid stålmuffar används kablar 1243 - 1243 och 
vid band- och krympmuffar 1262 – 1253. 
Se även symbolöversikten 
Överkoppling och avslutning i muffen utförs i 
princip som visas under detektorsystem. 

 

Centralövervakning 

Centralövervakning 

Ett rörsystem som övervakas av flera detektorer 
och/eller felfinnare kan centralövervakas via 
koppartråden till en dator, som t.ex. är placerad 
på värmeverket. 
Centralövervakning kan även etableras via exter-
na kablar eller med trådlös anslutning.  
EMS svarar gärna på alla frågor.  

Projektering med centralövervakning 

I exemplet nedan har projekterats med centralö-
vervakning med 2 st. felfinnare.  
Koppartråden i byggnaden är monterad med 
kabelhållare 1230 varifrån kabel i nödvändig 
längd ansluts till centralövervakningen. 
Utkopplingen från koppartråden till de olika felfin-
narna utför med kabel 1240 - samma som an-
vänds till den förtennade tråden.  
Vid felfinnare används T-box 1306 för att koppla 
ihop de tre kablarna.  Två från koppartråden och 
en kabel från felfinnarens reläutgång.  
Där felfinnarens utkoppling till slutkomponent har 
projekterats kopplas även koppartråden ut med 
kabel nr. 1240 och skarvas med mellanled nr. 
1220. 
Se även symbolöversikten 

T

T
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Katalog 

 

1101 

Putsduk (10 st) 
Trådändarna putsas med en syntetisk putsduk 

1101

 

1102  

Lödfett 
Syrafritt lödfett främjar tennets flytförmåga 

1102

 

1103 

Lödtenn, rulle 
Lödtenn (ø 2 mm) med inlagt flussmedel 

1103

 

1104 

Skarvhylsor enkeltråd (100 st.) 
För skarvning av två trådar används skarvhylsor 
med mittstopp. 

1104

 

1105 

Skarvhylsor för 3 trådar (25 st.) 
För skarvning av T-punkt används skarvhylsor 
med fullt genomlopp. 

1105

 

1106 

Presstång 
För korrekt pressning av skarvhylsorna skall den 
rekommenderade momentpresstången använ-
das.  

1.5
6

1106

 

1107 

Montagetråd (förtennad, 25 m) 
Vanlig trådförlängning vid böjar och avgreningar 
utförs med montagetråd ø 1,39 mm (förtennad). 
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1107

 

1108 

Montagetråd (isolerad, 50 m) 
Vid avgreningar kan isolerad montagetråd an-
vändas.  

1108

 

1109 

Lödkolvset 
Lödkolvset används till lödning och värme-
krympning.  
Innehåller varmluftsrör, lödspets, brännare och 
ventil.  
Används tillsammans med gaspatron 1110. 
 

1109

 

1110 

Gaspatron 
Patron med propan-/butangas för användning 
tillsammans med lödkolvset 1109. 

P
R

IM
U

S

1110

 

1111 

Elektrisk lödkolv 
För lödning nära isoleringsskum rekommende-
ras en elektrisk lödkolv.  

1111

 

1112 

Filt (2 st.) 
Hygroskopisk filt att läggas runt den förtennade 
larmtråden levereras i förpackningar med 2 st. 
vilket motsvarar två normala skarvar.  

1112

 

1113 

Systoflex (50 st.) 
Den blanka koppartråden monteras i distanshål-
lare, 3 st. per normalskarv (50 st. i påse). 
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1113

 

1114 

Rulle crepetape (50 m)-{}- 
Filt och distanshållare sätts fast mot mediaröret 
med crepetape. 
Andra typer (t.ex. PVC) får inte användas. 

1114

 

1115 

Systoflex (50 st.) 
För isolering av larmtrådar vid utkopplingar, 
avgreningar och likn. används systoflex. 
Levereras i påsar med 50 st. (25 rör och 25 
vita). 
Finns även i rullar á 25 m (endast vit). 

1115

 

1116 

Flex i rulle (25 m) 
För isolering av larmtrådar vid utkopplingar, 
avgreningar och likn. används systoflex. 
Levereras i rullar á 25 m (vit). 
Finns även i påsar med 50 st. (25 rör och 25 
vita). 

1116

 

1117 

Kontrollinstrument (megger) 
Trådmontaget kontrolleras löpande med en 
megger som både kan kontrollera kretslopps- 
och isoleringsmotstånd.  

1117

 

1200 

Jordförbindelse, kort 
Där kabelhållare, kabelanslutningar och över-
kopplingar monteras, skall jordförbindelser svet-
sas på mediaröret.  
Korta jordförbindelser (10 st.) +5 bultset i påse) 
används primärt inne i skarven.  

1200

 

1201 

Jordförbindelser, långa 
Där kabelhållare, kabelanslutningar och över-
kopplingar monteras, skall jordförbindelser svet-
sas på mediaröret.  
Långa jordförbindelser (10 st. i påse) används 
där kabelhållare skall vara tillgängliga.  
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1201

 

1210 

Mellankabel, 1 m 
Koaxialkabel för överkoppling och förlängning.  
Levereras 2 st. i påse; 1 med gul och 1 med vit 
markering.  
Elektrisk längd: 1,00 m 
Fysisk längd: 0,90 m 

1210

 

1211 

Mellankabel, 3 m 
Koaxialkabel för överkoppling och förlängning.  
Levereras 2 st. i påse; 1 med gul och 1 med vit 
markering.  
Elektrisk längd: 3,00 m 
Fysisk längd: 2,69 m 

1211

 

1212 

Mellankabel, 5 m 
Koaxialkabel för överkoppling och förlängning.  
Levereras 2 st. i påse; 1 med gul och 1 med vit 
markering.  
Elektrisk längd: 5,00 m 
Fysisk längd: 4,49 m 

1212

 

1213 

Mellankabel, 10 m 
Koaxialkabel för överkoppling och förlängning.  
Levereras 2 st. i påse; 1 med gul och 1 med vit 
markering.  
Elektrisk längd: 10,00 m 
Fysisk längd: 8,98 m 

1213

 

1214 

Mellankabel, 15 m 
Koaxialkabel för överkoppling och förlängning.  
Levereras 2 st. i påse; 1 med gul och 1 med vit 
markering.  
Elektrisk längd: 15,00 m 
Fysisk längd: 13,47 m 

1214

 

1215 

Mellankabel, 20 m 
Koaxialkabel för överkoppling och förlängning.  
Levereras 2 st. i påse; 1 med gul och 1 med vit 
markering.  
Elektrisk längd: 20,00 m 
Fysisk längd: 17,96 m 
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1215

 

1216 

Mellankabel, 25 m 
Koaxialkabel för överkoppling och förlängning.  
Levereras 2 st. i påse; 1 med gul och 1 med vit 
markering.  
Elektrisk längd: 25,00 m 
Fysisk längd: 22,45 m 

1216

 

1217 

Mellankablel, x m 
Koaxialkabel för överkoppling och förlängning.  
Levereras 2 st. i påse; 1 med gul och 1 med vit 
markering.  
Levereras i önskad längd, x m 
Elektrisk längd: x m 
Fysisk längd: 0,90 * x m 

1217

 

1220 

Mellanled 
Koaxialkablar skarvas med hjälp av mellanled. 
För skarvar i mark levereras de med krympslang 
(2 set). 

1220

 

1221 

Kabelmonteringsset 
För skarvning av kablar i skåp o. likn. levereras 
mellanled (4 st.) med tillhörande kabelhållare 
och skruvar.  

1221

 

1230 

Kabelhållare till enkelkabel 
Kabelhållare med en koaxanslutning används 
vid anslutning av felfinnare eller detektor, när 
detta sker i röränden i pannrum, källare eller 
torra brunnar (2 st. i påse). 
Jordförbindelse beställs separat. 

1230 1201

 

1231 

Kabelhållare till dubbelkabel 
Kabelhållare med två koaxanslutningar används 
vid överkoppling mellan rör i pannrum, källare 
eller torra brunnar (2 st. i påse). 
Jordförbindelse beställs separat. 
Elektrisk längd: 0,75 m. 
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1231 1201

 

1232 

Kabelhålare till två enkelkablar 
Dubbel kabelanslutning är tänkt som mätpunkt 
på singelrör vid detektor- och mätpunktssystem, 
men kan även användas som anslutning av två 
kanaler från detektor eller felfinnare (2 set i 
påse).  
Jordförbindelse beställs separat. 

1232 1201

 

1233 

Konverteringsbox 
Konverteringsbox används i 2020/8000 detekto-
ranläggningar tillsammans med installationska-
bel och koaxialkabel. 

1233 Y

 

1240 

Enkel kabelanslutning för stålmuffar, 5 m 
Enkel kabelanslutning används mellan felfinnare 
eller detektor och muffar i mark. 
Levereras 2 st. i påse. 
Elektrisk längd: 5,00 m 
Fysisk längd: 4,40 m 

1240

 

1241 

Tvillingkabelanslutning för stålmuffar, 5 m 
Tvillingkabelanslutning används som 1240, men 
kan ansluta till två mätkretsar samtidigt.  
Levereras i påse med 1 st. 
Elektrisk längd: 5,00 m 
Fysisk längd: 4,40 m 

1241
 

 

 

1242 

Dubbel kabelanslutning för stålmuffar, 7 m 
Dubbel kabelanslutning används mellan muff i 
mark och avslutning/testpunkt i skåp eller bygg-
nad.  
Levereras 2 st. i påse. 
Elektrisk längd: 7,00 m 
Fysisk längd: 5,50 m 

1242

 

1243 

Överkoppling för stålmuffar, 3 m 
Överkoppling används mellan två muffar i mark. 
Levereras i påse med 1 st. 
Elektrisk längd: 3,00 m 
Fysisk längd: 1,11 m 
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1243

 

1244 

Överkoppling för stålmuffar, 4 m 
Överkoppling används mellan två muffar i mark. 
Levereras i påse med 1 st. 
Elektrisk längd: 4,00 m 
Fysisk längd: 2,01 m 

1244

 

1245 

Överkoppling för stålmuffar, 5 m 
Överkoppling används mellan två muffar i mark. 
L = 5,0 m 
Levereras i påse med 1 st. 
Elektrisk längd: 5,00 m 
Fysisk längd: 2,91 m 

1245

 

1250 

Enkel kabelanslutning för band- och krymp-
muffar, 10 m 
Enkel kabelanslutning används mellan felfinnare 
eller detektor och muffar i mark. 
Levereras 2 st. i påse. 
Elektrisk längd: 10,00 m 
Fysisk längd: 8,89 m 

1250

 

1251 

Tvillingkabelanslutning för band- och 
krympmuffar, 5 m 
Tvillingkabelanslutning används som 1250, men 
kan ansluta till 2 mätkretsar samtidigt.  
Levereras i påse med 1 st. 
Elektrisk längd: 5,00 m 
Fysisk längd: 4,40 m 

1251
 

 

 

1252 

Dubbel kabelanslutning för band- och 
krympmuffar, 10 m 
Dubbel kabelanslutning används mellan muff i 
mark och avslutning/testpunkt i skåp eller bygg-
nad.  
Levereras 2 st. i påse. 
Elektrisk längd: 10,00 m 
Fysisk längd: 8,19 m 

1252

 

1253 

Överkoppling för band- och krympmuffar, 7 
m 
Överkoppling används mellan två muffar i mark. 
Levereras i påse med 1 st. 



EMS övervakningssystem 
Katalog 
 

 

 

Sida 20 EMS A/S Telephone +45 76 20 66 66 
 European Monitoring System Telefax +45 76 20 66 60 
 Islandsvej 6 E-mail ems@ems-as.dk 
220909-SV DK-8700 Horsens  

Elektrisk längd: 7,00 m 
Fysisk längd: 4,70 m 

1253

 

1254 

Tvillingkabelanslutning för band- och 
krympmuffar, 10 m 
Tvillingkabelanslutning används som 1250, men 
kan ansluta till två mätkretsar samtidigt.  Levere-
ras i påse med 1 st. 
Elektrisk längd: 10,00 m 
Fysisk längd: 8,89 m. 

1254
 

 

 

1260 

Kabelskydd 
Öppna kabeländar skyddas mot smuts och fukt 
under monteringsfasen. 
Använd kabelskydd 1260 

x 10 x 10

1260

 

1261 

Kabelmärkning 
Kabelmärken med siffrorna 1, 2, 3 och 4 an-
vänds för identifiering av kabeländar.   

X 50
X 10

X 10

X 10

X 10

1261

 

1300 

Slutkomponent (röd) 
För detektorer 2000 och 3000 
Slutkomponenten används när en detektormät-
krets avslutas i byggnad eller liknande.  (Monte-
ras på en 1230). 
Levereras i set á 2 st. 

 
1300

 

1301 

Slutkomponent (röd) för skåp 
För detektorer 2000 och 3000 
Slutkomponent används när en detektormätkrets 
avslutas vid kabelutkoppling i mark. 
Levereras i set á 2 st. 

1301

 

1302 

Slutkomponent (svart) 
Slutkomponenten används när en felfinnarmät-
krets avslutas i byggnad eller liknande.  (Monte-
ras på en 1230). 
Levereras i påse med 1 st. 
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1302

 

1303 

Slutkomponent (svart) för skåp 
Slutkomponent används när en felfinnarmätkrets 
avslutas vid kabelutkoppling i mark. 
Levereras styckvis. 

1303

 

1304 

Felsimulator 
En felsimulator används tillsammans med ka-
belutkopplingar till att bl.a. bestämma avståndet 
till referenspunkter.  
Levereras styckvis. 

F

 1304 F

 

1305 

Mellanled för reläutgång 
När felfinnarens reläutgång används, sätts ett 
mellanled i för övergång mellan DIN-stick och 
koaxkabel. 
Levereras styckvis. 
Kan även användas till detektorer. 

1305

 

1306 

T-box 
En T-box är en servicekomponent som byggs in 
i ett övervakningssystems signalöverföringskrets 
(t.ex. centralövervakning) istället för en T-
punktskarv på själva trådarna.  
Detta gör det möjligt att signaltråden kan mä-
tas/användas med ett bärbart instrument.  
Installationen kan utföras antingen tillsammans 
med felfinnarens reläutgång eller som en mät-
punkt för t.ex. en huvudledning och en servis-
ledning med kablar uppdragna i skåp. 
Kan även användas till detektoranläggningar. 

1306 T

 

1308 

Slutkomponent (blå) 
För detektorer 2020 och 8000. Slutkomponenten 
används när en detektors mätkrets avslutas i 
byggnad eller liknande.  (Monteras på en 1230). 
Levereras i set à 2 st. 

 
1308

 

1309 

Slutkomponent (blå) för skåp  
För detektorer 2020 och 8000.  
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Slutkomponenten används när en detektors 
mätkrets avsluts vid kabelutkoppling i mark.  
Levereras styckvis. 

1309

 

1400 

Markskåp, litet 
Litet markskåp i glasfiberarmerad polyester med 
utdragbar stålfot för nedgrävning eller ingjutning.  
Rekommenderas till 1-kanals detektorer och 
etablering av slutpunkter.  

1400

 

1401 

Markskåp, stort 
Stort markskåp i glasfiberarmerad polyester med 
utdragbar stålfot för nedgrävning eller ingjutning.  
Rekommenderas till montage av felfinnare, 4-
kanals detektorer och testpunkter.  

1401

 

1403 

Trekantsnyckel för markskåp 
Nyckel till lås på markskåpen 1400 och 1401. 

EMS A/S

R

1403

 

1500 

Montagetestare med tendensvisning 
Montagetestaren är ett praktiskt verktyg som 
säkrar att övervakningstrådarna i systemet blir 
korrekt kopplade och att de nödvändiga isole-
ringsvärdena följs. Indikering för Isolationsmot-
stånd < 10 Mohm. Stegvis indikering i området 
10-30 Mohm. 

1500

 

1501 

Montagetestare 
Montagetestaren är ett praktiskt verktyg som 
säkrar att övervakningstrådarna i systemet blir 
korrekt kopplade och att de nödvändiga isole-
ringsvärdena följs. Indikering för Isolationsmot-
stånd < 10 Mohm. 

1501

 

1502 

Jordadapter 
Magnetisk adapter för att etablera rörkontakt 
under trådmontage då montagetestare 
1500/1501 används.  
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1502

 

1503 

Funktions-adapter 
Magnetisk adapter som innehåller en diod vilken 
används som slutkomponent under installation-
en av övervakningstrådarna och då montage-
testaren 1500/1501 används.  

1503

 

1516 

Kopplingsbox 
Används till koppling av koppartrådar i ett rörpar 
till detektorer 2020 eller 8000. 
Innehåller två avslutningsdioder och transient-
skydd mot främmande spänningar. 

1516

 

1517 

Terminalbox 
Används till att etablera testpunkter för kontroll-
mätning och fellokalisering i detektoranlägg-
ningar med detektorer 2020 eller 8000. 

1517

 

1518 

Kopplingsbox 
Används i detektoranläggningar med detektorer 
2020 och 8000 vid överkopplingar av koppartrå-
dar från ett rörpar till ett annat.  

1518

 

1900 

Detektor, transportabel 
Detektorn kan testa isoleringsmaterialet mot ett 
fast motstånd på 10 kohm och kan samtidigt 
testa om övervakningstrådarna är intakta.  Tes-
taren kan användas när konstant övervakning 
inte är nödvändig eller inte önskas, eller på lo-
kala eller isolerade nätverk där det inte är möjligt 
att montera en stationär detektor 2020 eller 
8000. 

1900

 

2000 

1-kanals detektor 
1-kanals detektor kan via de ingjutna trådarna i 
rörsystemet övervaka en sträcka på upp till 1000 
m rör.  
Registrerar trådbrott eller fukt med röd lampa.  
Grön lampa betyder felfri.  
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Ansluts till 230 V. 
Kan via potentialfri reläutgång anslutas till ett 
centralt övervakningssystem.  

D2000

 

2020 

2-kanals detektor 
2-kanals detektor kan via de ingjutna trådarna i 
rörsystemet övervaka en sträcka på upp till 2 x 
7 000 m rör.  
Registrerar trådbrott eller fukt med röd lampa.  
Grön lampa betyder felfri.  
Indikerar om felet är ett avbrott eller fukt-
/kortslutningsfel. 
Ansluts till 230 V. 
Kan via potentialfri reläutgång anslutas till ett 
centralt övervakningssystem.  

EM S 2020

EMS A/S

R

OnLoopInsulat i on

1 2Sensivity

Off

On

2020
1 2

D

 

3000 

4-kanals detektor 
4-kanals detektor kan via de ingjutna trådarna i 
rörsystemet övervaka en sträcka på upp till 4 x 
1000 m rör.  
Registrerar trådbrott eller fukt med röd lampa på 
aktuell kanal.  Grön lampa betyder felfri.  
Ansluts till 230 V. 
Kan via potentialfri reläutgång anslutas till ett 
centralt övervakningssystem.  

1 2 3 4

D3000

 

4000 

Felfinnare 
Felfinnaren kan via de ingjutna koppartrådarna i 
rörsystemet övervaka upp till 4 x 2500 m rör.  
På felfinnarens skärm kan bl.a. avläsas:  

 avstånd i meter till utmätt fel 

 avstånd från utmätt fel till förinställd refe-
renspunkt (5 st. per kanal) 

 referens (initial-) kurva från systemets upp-
start. 

 impedanskurva som visar om felet är ett 
avbrott eller fukt-/kortslutningsfel. 

 kurvan ger även möjlighet till att löpande 
värdera systemets kondition 

Det finns dessutom en rad andra avläsnings- 
och inställningsmöjligheter. 
Ansluts till nätspänning från 115 till 230 V.  
Felfinnaren kan via potentialfri reläutgång anslu-
tas till externt larm och via modem (inte stan-
dard) anslutas till ett egentligt centralövervak-
ningssystem med dataöverföring.  

4000
1 2 3 4

F1 F2 F3 F4 F5 A

1 42 3
Data
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F1:  Nearest poi nt

S canning channel x

F2:  P oints installed F2: Com munication A: A uto

Auto

Channel   1             2405    m 

Channel   2               350    m 

Channel   3               NC    m 

Channel   4               m 

 

8000 

8-kanals detektor 
8-kanals detektor kan via de ingjutna trådarna i 
rörsystemet övervaka en sträcka på upp till 8 x 
7 000 m rör.  
Registrerar trådbrott eller fukt med röd lampa.  
Grön lampa betyder felfri.  
Indikerar om felet är ett avbrott eller fukt-
/kortslutningsfel. 
Ansluts till 230 V. 
Kan via potentialfri reläutgång anslutas till ett 
centralt övervakningssystem.  
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8000

EMS 8000

EM S A/S

R

OnLoopInsulat ion

7654321 8Sensivity

Reset

Off

On

1 2 3 4 5 6 7 8

D

 
 
8002 
8-kanals trådlös detektor 
Trådlös 8-kanals detektor kan via de ingjutna 
trådarna i rörsystemet övervaka en sträcka på 
upp till 8 x 7 000 m rör.  
. 
Vid läckageövervakning mäts det elektriska 
motståndet mellan fjärrvärmerörets mediarör 
och mättråd.  Om det inmätta motstånden kom-
mer under ett fastsatt gränsvärde, avger detek-
torn larm som tecken på närvaro av fukt i röriso-
leringen. Samtidigt med motståndsmätningen 
kontrolleras att koppartråden är intakt och larm 
utlöses vid trådbrott.  
 
Parallellt med läckageövervakningen kan mät-
ningar av temperaturen utföras på utvalda punk-
ter i rörnätet. 
 
Lokalt larm ges via skärm, ljudsignal och reläut-
gång – fjärrlarm via SMS och GSM-förbindelse 
till värddator.  Ett villkorligt antal detektorer kan 
övervakas/styras från värddatorn då varje detek-
tor har sitt eget ID-nummer och GSM-nummer. 
 
Alla mätvärden lagras lokalt i detektorn och 
överförs regelbundet till värddatorn, där det finns 
möjlighet till statistisk bearbetning och grafisk 
återgivning.  
Programmerbara parametrar kan uppdateras 
lokalt eller centralt, på samma sätt som detek-
torns mjukvara uppdateras centralt.  
 
Nätanslutning sker via extern nätadapter 230/14 
V med backup från internt batteri.  
 
Funktioner 

 Läckageövervakning med mätning av 
elektriskt isolationsmotstånd mellan 
övervakningstråd och mediarör 

 Temperaturövervakning och loggning 

 Kontroll av övervakningstrådens kondit-
ion 

 Styrning lokalt via knappar och skärm 

 Fjärrstyrning via GMS-nät från värddator 

 Larmindikering via skärm – ljudsignal –
potentialfritt relä – SMS - värddator 

 Lagring av mätvärden med tidsangivelse 

 Lagring av larmtillstånd 

 Programmering av detektor lokalt eller 
från värddator 

8002
1 2 3 4 5 6 7 8

DW
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Generellt 

Felfinnare 

Beskrivning 

Felfinnaren, som är avsedd för permanent 
uppsättning, skall anslutas till 115-230 V väx-
elspänning. 
Den kan övervaka upp till 2500 m på var och 
en av  
sina fyra kanaler. 
Nätspänning:  115/230 V ~ 
Nätanslutning:  1,5 m 3-ledare, rund, svart 
PVC-ledning 3 x 0,75 mm

2
 

Effektförbrukning: 33 W 
Temperaturområde: -20°C till + 50°C 
Utgångssignal: Kodade impulser 
 När en felfinnare monteras och ansluts kom-
mer den att mäta längderna på anslutna mät-
trådar när sträckan är felfri.  
Är det fel på en eller flera av de anslutna mät-
trådarna i form av fukt eller avbrutna trådar, 
utläses avståndet till felet på aktuell kanal. 

4000
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Anslutning av felfinnare och kablar 

Felfinnarna monteras direkt på vägg i byggnad 
eller i skåp och ansluts till 115-230 V växel-
spänning.  
Anslutning till rörsystemet sker via koax-stick 
på undersidan.  
Varning! Megga, elsvetsa eller anslut aldrig 
andra mätverktyg till rörnätet när felfinnaren är 
ansluten.  
Kablarna skall numreras med motsvarande 
kanalnummer. 

2

1

 

Detektor 

Beskrivning 

EMS detektorn levereras i två utföranden:  

 1-kanals detektor, som kan övervaka en 
sträcka på upptill 1000 m, best. nr. 2000 

 4-kanals detektor, som kan övervaka fyra 
sträckor – vardera på upptill 1000 m, best. 
nr. 3000 

Nätspänning:  230 V AC ± 10% 
Nätanslutning: 1,5 m 2-ledare plastledning, 2 x 
0,75 mm

2
 

Effektförbrukning: 1,7 W 
Temperaturområde:  20°C till + 50°C 
Utgångssignal:  
Sinusspänning, 3 kHz, 2,4 Vpp 
Övervakningsnivå: 120 ohm ± 10 % 
Detektorn registrerar trådbrott samt inträngning 
av otillåtna mängder fukt i isoleringen. 
Felfritt tillstånd visas med grön lampa. Vid fel 
visas röd lampa. 

D2000

 

1 2 3 4

D3000
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Anslutning av detektor och kablar 

Detektorerna monteras direkt på vägg i bygg-
nad eller i skåp och ansluts till 230 V växel-
spänning.  
Anslutning till rörsystemet sker via koax-stick 
på undersidan.  
Varning! Megga, elsvetsa eller anslut aldrig 
andra mätverktyg till rörnätet när detektorn är 
ansluten.  
Kablarna skall numreras med motsvarande 
kanalnummer. 

2

1

 

Anslutning till reläutgång 

Beskrivning 
Detektor eller felfinnare levereras med reläut-
gång som används till centralövervakning. 
Anslutning sker via 3-poligt DIN-stick på un-
dersidan. 
Reläkontakter sluter eller bryter 
Kontaktbelastning: 

Max. 3 W 
Max. 100 V 
Max. 0,25 A 

Normaltillstånd:  
Förbindelse mellan reläfattningens ben 1 
och 2. 

Feltillstånd: 
Förbindelse mellan ben 2 och 3. 

Bilden är sedd underifrån. 

11

22

33

 

Mellanled för reläutgång 

När felfinnarens reläutgång används, sätts 
mellanled i reläutgången, best. nr. 1305. 
Adaptern ger anpassning till koaxialstick. 

1305

 

Användning av T-box 

T-box (best. nr. 1306) används vid anslutning 
av detektorer eller felfinnare till ett signalkrets-
lopp tillsammans med centralövervakning.  
Exempel på användning av T-box: Utkoppling 
av signaltråden från muff. 
Bilden visar även symbolen från larmritningen. 

1306

 

T

   1 2 3 4
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Jordförbindelser 

Jordförbindelser/kablar 

På alla platser där trådföringen av en eller 
annan anledning går utanför rörsystemet skall 
korta jordförbindelser (1200) påsvetsas, så att 
mätreferenser till stålröret är korrekta.  
Av larmritningen kan man så hur jordförbindel-
sen skall svetsas på och ev. göra det samtidigt 
som rören svetsas ihop.  

70mm

 
 

Jordförbindelse/kabelhållare 

I byggnader och brunnar där kabelhållare mon-
teras, rekommenderas att använda långa jord-
förbindelser (1201) så att kabelhållarna inte 
göms i den invändiga isoleringen.  
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Jordförbindelsen påsvetsas 70 mm från skum-
änden.  
Av larmritningen kan man så hur jordförbindel-
sen skall svetsas på och ev. göra det samtidigt 
som rören svetsas ihop.  
OBS! Vid montage av ändtätning är det nöd-
vändigt att montera denna innan jordförbindel-
sen påsvetsas.  

 
 

Kabelskåp 

Beskrivning 

När komponenter inte kan placeras i byggna-
der eller likande monteras de i ett skåp.  
Best. nr. 1400 (628 x 303 x 155 mm) 
Best. nr. 1401 (628 x 574 x 215 mm). 
Kabelskåpet är konstruerat för separat mon-
tage eller som ett sammanbyggt system. 
Sammankoppling av flera skåp utförs med 
spikbleck och ett beslag. 

1400

 

1401

 

Montage av kabelskåp 

Fotplattan justeras efter marken eller efter 
kabelschaktets djup. 

Skåpet placeras med markering på skåp i 
mark.  

574 215
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1401 1400
 

Om man fyller den nedersta tredjedelen av 
skåpet med styroporkulor undviks fuktin-
tränging. 
Kulorna kan förseglas med lackspray. 

 

Trådföring 

Generellt 

Förberedelse 

De två koppartrådarna som är ingjutna i isole-
ringen är vid leveransen skyddade mot över-
last genom upprullning och infällning i två för-
sänkningar i isoleringen.  
Vid placering i rörschakt skall larmritningens 
trådplacering följas.  
Placera rör så att trådarna är uppåt (kl. 10 min 
i 2 pos.) och att de förtennade trådarna och 
koppartrådarna ligger mittemot varandra. 
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Vid varje skarvställe får det endast vara en 
röretikett och den skall vara vänd uppåt (kl. 12 
pos.). På övervakningssystemet är larmtrådar-
na placerade på toppen av röret för att uppnå 
bl.a. 

 optimala montageförhållanden 

 att trådarna alltid är tillgängliga när avgre-
ningar skall etableras.  

12

 

Uträtning 

Rulla ut trådarna ur försänkningarna i isole-
ringen när rören är sammansvetsade.  Rengör 
rörändarnas isolering från ev. damm och fukt.  
Räta ut trådarna och rengör ändarna med 
stålull eller putsduk (best. nr. 1101). 

 

Reparation av tråd 

Trådarna undersöks för ev. skador. 
Är en tråd skadad t.ex. vid avisolering, skärs 
isoleringen bort kring trådänden och en ny bit 
tråd löds på som beskrivs i följande avsnitt.  
OBS! Vid lödning mot isoleringen får aldrig 
gasollåga användas.  

 

Förberedelse av kontroll av skarv 

När trådmontaget påbörjas kopplas de två 
trådarna ihop som visas på bilden.  Förtennad 
tråd till förtennad tråd och koppartråd till 
koppartråd.  
Två mätkretsar är nu etablerade vilka används 
till kontroll av trådskarvarna på kommande 
skarvställen.  

 

Justering av kontrollinstrument 

Två slags mätningar utförs: 
1. Kontroll av god elektrisk förbindelse ge-

nom de ihopkopplade trådarna.  
2. Kontroll att trådarna är korrekt isolerade 

från stålröret (15 mm).  
Mätningarna utförs vid varje skarv med ett 
särskilt mätinstrument, en ”megger”, best. nr. 
1117. 
Innan mätningarna påbörjan, justeras instru-
ment så att:  

 Mätledningar sätts in och kortsluts. 

 Omkopplaren ställs i mätområde 2 ”ISOL” 

 Testknappen trycks ner och visaren ger 
utslag 

 Med hjälp av justeringsknappen vrids visa-
ren till max. utslag 

 Instrumentet är nu klart att användas 
OBS! Kan inte instrumentet justeras till fullt 
utslag skall det laddas upp med medföljande 
laddningsapparat som ansluts till 230 V AC 
och 6 V DC-anslutningen på meggern. 

 
Varning! 

Meggning får aldrig utföras med felfinnare 
ansluten då spänningen från meggern kan 
förstöra felfinnarens utgångar.  
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Kontrollmätning 1, motstånd 

 Koppla först mätledningarna till de ren-
gjorda förtennade trådarna 

 Omkopplaren ställs i mätområde 1 ”ISOL” 

 Tryck ned testknappen 

 Visaren ger utslag på den gröna delen av 
skalan. I början är utslaget minimalt, men 
ökar ju fler meter tråd som kopplas ihop 
(motståndsmätning). Ca 11 ohm vid 1000 
m 1,5 mm

2
 tråd). 

 Ger visaren utslag på röd del av skalan har 
trådarna skarvats dåligt vid föregående 
skarv. 

 Skarven kontrolleras och åtgärdas. 

 Upprepa mätningen. 
På detta sätt kontrolleras båda mätkretsarna i 
rören. 

 

Kontrollmätning 2, isolering 

 Koppla ihop den ena mätledningen till en 
av trådarna i det ena röret.  

 Håll den andra mätledningen mot stålröret 
i samma rör. Se till att det blir god elektrisk 
förbindelse. Använd svetssömmen. 

 Omkopplaren ställs i mätområde 2 ”ISOL” 

 Tryck ner testknappen. 
Visaren utslag skall vara minimalt och på ska-
lans gröna del. 
 
 

 
 

 Ger visaren utslag på röd del av skalan har 
felaktigt montage (fukt) utförts vid föregå-
ende skarv. 

 Kontrollera skarven. 

 Avlägsna ev. fuktigt skum. 

 Upprepa mätningen. 

 Kontrollera alla trådar i skarvarna på 
samma sätt. 

 Flytta nu instrumentet till nästa rörskarv. 

 

Trådmontage, raka skarvar 

Skarvning av trådar 

Räta ut trådarna. 
Klipp av överlappande ändar och gör rent trå-
darna. 
Lägg på lödfett på ändarna. 
Sätt en skarvhylsa på den ena tråden och kläm 
fast den med presstången (käftstorlek 1,5 
mm

2
). 
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1.5

6

 
Skjut in den andra tråden i skarvhylsan och 
kläm fast den.  
En god mekanisk förbindelse är nu säkerställd. 
OBS! Trådarna skall vara spända, det vill säga 
ha samma längd som avståndet mellan skum-
ändarna.  

1,5

1.
5

6

 

Lödning av trådar 

Värm skarvhylsan med lödkolven.  När den 
skiftar färg och blir blank har korrekt tempera-
tur uppnåtts. 
Tillför lödtenn i båda ändar av skarvhylsan.  
Lödningen är korrekt utförd när tennet sugs in i 
skarvhylsans ändar.  
En god elektrisk förbindelse är nu också sä-
kerställd.  

PRIMUS2204 PROPANE /  BUTANE 30 / 70

P
R

IM
U

S

P
R IM U

S

 

Montage av filt och distanshållare 

Lägg en hygroskopisk (vattensugande) filt 
mellan stålrör och den förtennade tråden.  
Kontrollera att både stålrör och filt är torra vid 
montaget. 
Filten skall ”hänga" på den förtennade tråden. 

 

Vid korrekt montage är det ett par cm mel-
lan filt och isolering.  

ca. 2 cm

 
Koppartråden (hjälp- eller signaltråden) monte-
ras i tre distanshållare, som säkrar korrekt 
avstånd från stålröret.  
Sätt fast distanshållare och filt med tre tape-
remsor.  

 
Sätt tapen så filten inte böjer sig uppåt i ändar-
na. 
Efter montage av filt och distanshållare utförs 
mätning 2 igen.  
Varning! Larmmontage får inte utföras i regn-
väder utan nödvändig övertäckning.  
Våt filt skall omgående bytas.  
Muffen skall isoleras senast samma dag som 
trådmontaget har skett.  
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E-muffar 

Trådarna förlängs vid E-muffar 
Förse larmtråden med filt som anpassas föl-
jande:  
Dubbel filt på stålröret. 
Enkelt lager filt på E-muffen för att säkra god 
isolering. 
Förse trådarna som ligger på ett enkelt lager 
filt med vit systoflex. 
Montera signaltråden i ett tillräckligt antal di-
stanshållare. 
Fäst allt med crepetape. 

 

Avkortning av rör 

Vid insvetsning av passtycken gäller naturligt-
vis fortfarande att de förtennade trådarna och 
koppartrådarna kopplas ihop parvis.  
Vid större rördimensioner kan det emellertid av 
produktionstekniska skäl finnas fyra tråda in-
gjutna (två av varje), varav dock endast två är 
synliga i rörändarna. 
Vilken som skall användas kontrolleras med 
meggern.  
 
Den ena mätledningen kopplas till tråden och 
den andra till jord, där det är två trådar (”fa-
briksänden”). 
Omkopplaren ställs i mätområde 2 ”ISOL” När 
den anslutna tråden kortsluts mot jord, där en 
avkortning har utförts, kommer meggern att ge 
utslag.  

 

Trådmontage, böjar 

Montage av filt och distanshållare 

För att få korrekt avstånd till stålröret på 15 
mm skall trådarna förlängas och anpassas.  
Förse larmtråden med filt som anpassas föl-
jande:  
Tryck filtarna nära varandra. 
Skarvhylsorna skall vara placerade inne i en 
filt. 

 
Kontrollera att både stålrör och filt är torra vid 
montaget. 
Filten skall ”hänga" på den förtennade tråden. 

ca. 2 cm

 
Förse signaltråden med tillräckligt antal di-
stanshållare så att tråden inte kan pressas in 
mot stålröret. 
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Sätt tapen så filten inte böjer sig uppåt i ändar-
na. 
Skarven på filten skall vara tejpad. 

 

Trådmontage, avgreningar 

Stålmuffsavgreningar 

Anpassa trådarna vid avgreningar, så att det 
överallt - även på rörstudsen - har korrekt av-
stånd på 15 mm mot stålröret. 
Använd anpassad dubbelfilt på huvudröret och 
distanshållare som normalt.  
Använd utvikt filt (enkelt lager) på avgrenings-
studsen och förse trådarna med en systoflex, 
vit till förtennad tråd och röd till koppartråden.  
Sätt fast allt med crepetape. 
Sätt tapen så filten inte böjer sig uppåt i ändar-
na. 
Till förlängning av tråd och som ersättning för 
systoflex kan isolerad 1,5 mm

2
 koppartråd på 

rulle användas (best. nr. 1108). 

 

Sköldavgreningar 

Anpassa trådarna vid avgreningar, så att det 
överallt - även på rörstudsen - har korrekt av-

stånd på 15 mm mot stålröret. 
Använd anpassad dubbelfilt på huvudröret och 
distanshållare som normalt.  
Använd utvikt filt (enkelt lager) på avgrenings-
studsen och förse trådarna med en systoflex, 
vit till förtennad tråd och röd till koppartråden.  
Sätt fast allt med crepetape. 
Till förlängning av tråd och som ersättning för 
systoflex kan isolerad 1,5 mm

2
 koppartråd på 

rulle användas (best. nr. 1108). 

 

Filtplacering 

Sätt tapen så filten inte böjer sig uppåt i ändar-
na. 

 

Preisolerade avgreningar 

Preisolerade avgreningar levereras med tre 
ingjutna trådar: en förtennad och två koppar-
trådar. 
Använd koppartråden som passar mot anslu-
tande rör.  Den andra klipps av.  

 

Montage 

Trådarna kopplas enligt ritningen. 
Symbolen visar här att trådarna från det anslu-
tande röret används.  De två förtennade trå-
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darna från den preisolerade avgreningen kopp-
las med koppar- och förtennad tråd i anslu-
tande rör.  
Filt monteras på förtennad tråd.  
Montera distanshållare på koppartråden som 
normalt.  

 
Symbolen visar här att trådarna från det anslu-
tande röret inte används.  
De två förtennade trådarna från den preisole-
rade avgreningen kopplas ihop.  
Trådarna monteras med en filt så avståndet på 
15 mm till stålröret är korrekt.  

 
 

Kabelföring 

Montage av kabelanslutningar, 
stålmuffar 

Översikt 

Alla kablar till stålmuffar levereras med samma 
typ av kabelfot.  

1240

 
Kablarna är försedda med en vit och en gul 
tråd från kabelfoten.  

Den vita kopplas till larmtråden (den förten-
nade) och den gula ansluts till jordförbindelsen.  

1243
1244
1245

 
Av larmritningens symboler framgår vilken tråd 
i röret som skall kopplas till kabeln.  

1242

 
Vid montage av kabelfötter på stålmuffar görs 
detta alltid i underdelar och alltid så att kabeln 
pekar parallellt med rören.  
Slingan kompenserar för expansionsrörelser. 

 

Förberedelse 

Märk upp och borra tre hål i stålmuffens un-
derdel.  
- 7 mm till bultarna. 
- 10 mm till trådgenomföring. 
Hålen avgradas och spån avlägsnas. 
Lägg fogband rund om bultar och tråd på ka-
belfoten.  Det skall vara extra tunt lager runt 
trådarna.  
Kabelfoten spänns åt så att fogbandet blir syn-
ligt mellan muffen och kabelfoten.  
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Ø 7
Ø 10

Ø 7
50

24
24

 
Vid anslutning till övervakningsenhet används 
alltid enkelkablar.  
På alla andra platser i rörsystemet används 
dubbelkablar.  

 

Koppling till jordförbindelse i muffar 

Den gula tråden från kabelfoten ansluts till 
jordförbindelsen. 
Det är viktigt att ev. rost på jordförbindelsen 
avlägsnas och att bulten är ordentligt åtdragen.  
Vid kabelanslutning i muffar skall alltid korta 
jordförbindelser användas, best. nr. 1200 (10 
st.). 

1200

 

Koppling till larmtråden 

Den vita tråden från kabelfoten ansluts till den 
tråd i röret som på ritningen är markerad med 
symbol för kabeln.  
VIKTIGT! Den vita tråden från kabeln skall 
alltid ha ett avstånd på 15 mm till stålröret. 
Tråden anpassas, kopplas och löds. 
Använd anpassad dubbelfilt mot skumändarna.  

1200
1240

 

Överkoppling, raka rör 

Överkoppling används när den förtennade 
tråden i framloppsröret skall kopplas ihop med 
den förtennade tråden i returröret vid vanliga 
muffskarvar eller vid avgreningar. 

1200

1200

1243

 

Överkoppling, avgrening Symboler 

Används överkoppling vid en avgrening finns 
det flera sätt att utföra (koppla) trådarna på. 
VIKTIGT! Av ritningarna framgår varifrån och 
vartill kabeln skall anslutas.  Detta måste följas 
för att det senare skall vara möjligt att hitta och 
mäta ut fel.  
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Överkoppling, avgreningar 

En överkoppling vid avgreningar kan utföras 
som exemplet här.  
Här är kabeln monterad på avgreningsböjarna. 
I rör nr. 2 är den förtennade tråden från servis-
ledningen kopplad till förtennad tråd från hu-
vudledningen. 
Mellan de två avgreningsrören kommer det, 
t.ex. i ett hus, att vara förbindelse mellan trå-
darna.  
När den förtennade tråden nu är tillbaka i rör 
nr. 1 vid avgreningen, skall den nu kopplas 
tillbaka till rör nr. 2 för att kunna fortsätta i 
samma rör.  
Detta utförs med överkopplingskabel, nr. 1243 
monterad på underdelen av avgreningsböjar-
na.  
Kretsloppet är nu intakt. 
I motsatt rör (nr.   
1) kopplas trådarna som i en rak skarv. 

1243

1

2

 
Anpassa trådarna vid avgreningen så att de 
överallt - även på rörstudsen har korrekt 
avstånd på 15 mm till stålröret. 
Använd anpassad dubbelfilt på huvudröret och 
distanshållare som normalt.  
Använd utvikt filt (enkelt lager) på avgrenings-
studsen och förse trådarna med systoflex.  
Alternativt kan isolerad 1,5 mm

2 
koppartråd på 

rulle användas.  
VIKTIGT! Montera kabeln på samma sida som 
den förtennade tråden, så att man inte måste 
korsa trådarna.  

2

1243 1200

1200

1115

1

 

 

snit A-A snit B-B

AA

B

B

2

1

 

 

Montage av kabelanslutningar, 
bandmuffar 

Översikt 

Alla kablar till bandmuffar levereras med 
samma kabelfot för insvetsning i mantelröret.  
Kablarna är försedda med en vit och en gul 
tråd från kabelfoten.  Den vita kopplas till larm-
tråden (förtennade) och den gula ansluts till 
jordförbindelsen.  
Av larmritningens symboler framgår vilken tråd 
i röret som skall användas.  

1250

 

1252
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1253

 
Tvillingkabel 
(Obs: Två larmtrådar) 

1251
 

 

 
Till montage används en proppsvets med del-
bart handtag, med vilken kabeln svetsas in i 
manteln.  
Proppsvetsen ansluts till 230 V. 

 

Förberedelse 

Märk ut och borra ett koniskt 43 mm hål 135 
mm från mantelrörsänden.  
Tänk på trådarnas placering så de inte skadas.  

min. 

135 m
m

 
Från skumänden borras 2 st. ø 17 mm hål i till 
det koniska hålet. 

Skumrester och damm avlägsnas innan kabeln 
monteras.  

135 mm
27 mm

Ø 17 mm

50
Mm

 

Svetsning av kabelfot 

De två trådarna från kabelfoten dras igenom 
var sitt hål ut till muffskarven.  
Proppsvetsen ansluts till 230 V och värms upp 
till 250°C som kan justeras på termostaten.  
Kabelfoten placeras i proppsvetsen med del-
bart handtag och förvärms innan proppsvetsen 
placeras i manteln.  
När det har smält svulster av HDPE-material 
på mantel och kabelfot, dras kabeln upp från 
proppsvetsen och kabelfoten trycks ner i det 
smälta materialet.  
Håll kabelfoten under press i ca 1 minut tills 
plasten har härdat.  

 

Koppling till jordförbindelse i muffar 

Den gula tråden från kabelfoten ansluts till 
jordförbindelsen. 
Det är viktigt att ev. rost på jordförbindelsen 
avlägsnas och att bulten är ordentligt åtdragen.  
Vid kabelanslutning i muffar skall alltid korta 
jordförbindelser användas, best. nr. 1200 (10 
st.). 
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1200

 

Koppling till larmtråden Enkel- och dubbel-
kablar 

Den vita tråden från kabelfoten ansluts till den 
tråd i röret, som på ritningen är markerad med 
symbolen för kabeln.  
VIKTIGT! Den vita tråden från kabeln skall 
alltid ha ett avstånd på 15 mm till stålröret. 
Tråden anpassas, kopplas och löds. 
Använd anpassad dubbelfilt mot skumändarna.  

1250

 

Koppling till larmtråden Tvillingkablar 

Den röda och vita tråden från kabelfoten an-
sluts till den tråd i röret som på ritningen är 
markerad till symbol för kabeln (Ex. R=röd och 
W = vit). 
Tvillingkabelns två koaxstick är på motsva-
rande sätt markerade med röd resp. vit tape. 

 

Montage av kabelanslutningar, 
krympmuffar 

Översikt 

Alla kablar till krympmuffar levereras med 
samma typ av kabelfot.  

Kablarna är försedda med en vit och en gul 
tråd från kabelfoten.  
Den vita kopplas till larmtråden (förtennade) 
och den gula ansluts till jordförbindelsen.  
Av larmritningens symboler framgår vilken tråd 
som skall användas.  

1250

 

1252

 

1253

 
Tvillingkabel 
(Obs: Två larmtrådar) 

1251
 

 

 
 
Till montage används en proppsvets med del-
bart handtag, med vilken kabeln svetsas in i 
manteln.  
Proppsvetsen ansluts till 230 V. 
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Förberedelse 

Märk ut och borra ett koniskt 43 mm hål 250 
mm från mantelrörsänden.  
Tänk på trådarnas placering så de inte skadas.  

 
Från skumänden borras 2 st. ø 17 mm hål i till 
det koniska hålet. 
Skumrester och damm avlägsnas innan kabeln 
monteras.  

135 mm
27 mm

Ø 17 mm

50
Mm

 

Svetsning 

De två trådarna från kabelfoten dras igenom 
var sitt hål ut till muffskarven.  
Proppsvetsen ansluts till 230 V och värms upp 
till 250°C som kan justeras på termostaten.  
Kabelfoten placeras i proppsvetsen med del-
bart handtag och förvärms innan proppsvetsen 
placeras i manteln.  
När det har smält svulster av HDPE-material 
på mantel och kabelfot, dras kabel upp från 
proppsvetsen och kabelfoten trycks ner i det 
smälta materialet.  
Håll kabelfoten under press i ca 1 minut tills 
plasten har härdat.  

 

Koppling till jordförbindelse i muffar 

Den gula tråden från kabelfoten ansluts till 
jordförbindelsen. 
Det är viktigt att ev. rost på jordförbindelsen 
avlägsnas och att bulten är ordentligt åtdragen.  
Vid kabelanslutning i muffar skall alltid korta 
jordförbindelser användas, best. nr. 1200 (10 
st.). 

1200

 

Koppling till larmtråden 

Den vita tråden från kabelfoten ansluts till den 
tråd i röret, som på ritningen är markerad med 
symbolen för kabeln.  
VIKTIGT! Den vita tråden från kabeln skall 
alltid ha ett avstånd på 15 mm till stålröret. 
Tråden anpassas, kopplas och löds. 
Använd anpassad dubbelfilt mot skumändarna.  

1250

 

Koppling till larmtråden Tvillingkablar 

Den röda och vita tråden från kabelfoten an-
sluts till den tråd i röret som på ritningen är 
markerad till symbol för kabeln (Ex. R=röd och 
W = vit). 
Tvillingkabelns två koaxstick är på motsva-
rande sätt markerade med röd resp. vit tape. 
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Montage av kablar och mellanled 

Översikt 

Kablar som skall förlängas i mark, kopplas 
samman med mellanled och förseglas med 
krympslang.  

1220

 

Sammankoppling 
__ 

__ 

Kablarnas förskruvningar spänns på mellanle-
det med krympslangen dragen över 
den ena kabeln. 
Kom ihåg att kabelfärgerna skall stämma över-
ens.  

 
Sticken skall vara rengjorde och spännas så 
att det blir god förbindelse. 

 

Krympning 

Krympslangen krymps med varmluft från mit-
ten och ut mot var sida för att få ut luften.  An-
vänd lödkolvset 1109/1110 med varmluftsrör. 

 
På den färdiga krympslagen skall mastik vara 
synlig i ändarna. 

 

Montage av testpunkt 

Etablering av testpunkt 

En testpunkt kan etableras genom bygling av 
kablar i skåp nr. 1400, 1401 eller liknande. 
För bygling av en dubbelkabel används kabel-
monteringsset 1221, som består av fyra mel-
lanled och nödvändigt antal kabelhållare och 
skruvar.  
Bilden visar symbolen från larmritningen. 
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F 1252
1221
1400

41

42 32

31

 

Montage 

Kabelhållarna monteras på bakplåten. 
Kablarna skarvas med mellanled. 
Kom ihåg att kabelmärkning och färgmarkering 
skall stämma överens.  

4-1 4-1 3-1 3-1 3-2 3-2 4-2 4-2

 

Testpunkt 

Vid öppning av kretsloppen och genom att 
skjuta in en felsimulator 
best. nr. 1304, simuleras ett fel och på felfinna-
ren kan ett meterantal avläsas.  
Detta kan löpande jämföras med det tal som är 
registrerat (och infört på larmritningen) efter 
etableringen.  
Kom ihåg att färgmarkeringarna skall stämma 
överens.  

4-1 4-1 3-13-1 3-2 3-2 4-24-2

F

 

Märkning och skydd av kablar 

Kabelskydd 

Sticket på koaxialkablarna skall skyddas mot 
fuktinträngning.  
Kablar som dras till skåp eller liknande monte-
ras tillfälligt med kabelskydd 1260. 

200 mm1

100 mm

20 mm

2

 

Kabelmärkning 

Alla kablar som dras från rörsystemet till skåp 
och liknande skall vara markerade.  
Gör en systematisk markering av kablarna och 
kom ihåg att föra in markeringen på larmrit-
ningen.  

1261

1 2 3

 

Avlastning av kablar 

Temperaturskillnader i rörsystemet resulterar i 
rörelser av rören.  
Därför skall kabeln avlastas med en U-böj, 
innan det dras till skåp.  

 
Det rekommenderas att dra kablarna mellan 
rörsystemet och skåp i t.ex. ett dräneringsrör.  
Det ger ett gott skydd och underlättar ev. repa-
ration efter grävskador och likn.  
Utkopplingspunkten på rören skall mätas in i 
förhållande till fasta punkter i marken. 
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Kabelhållare 

Användning 

Kabelhållare används vid anslutning av felfin-
nare och när överkoppling utförs i källare eller 
torra brunnar och vid avslutning av en mät-
krets.  

1230

 

1231

 

Montage tillsammans med ändtätning 

Innan ändtätningen monteras placeras en bit 
fogband på mantelröret.  
Den utdragna tråden läggs över fogbandet.  
Ändtätningen krymps ner.  

end-cap

 

Jordförbindelsen påsvetsas 70 mm från man-
telrörsänden.  
Använd en lång jordförbindelse, best. nr. 1201 
(10 st.) så kabelhållaren kommer ovanför isole-
ringen.  Tråden anpassas med systoflex, ren-
görs och löds. 

70 mm

 
Tråden från kabelhållaren skall vara vänd mot 
mantelröret.  
Använd gärna en lång jordförbindelse så hålla-
ren kommer ovanför ev. isolering.  

 

Kabelhållare tillsammans med övervak-
ningsenhet 

Kabelhållare nr. 1230 med en koaxialbussning 
används när utkoppling från rörsystemet - i 
samband med anslutning av övervakningsen-
het - sker i röränden vid införing i pannrum, 
källare eller torra brunnar.  
Bilden visar symbolen från larmritningen. 

1230 x 2 12 34

4000

 
Använd en lång jordförbindelse, best. nr. 1201 
(10 st.) så kabelhållaren kommer ovanför isole-
ringen.  
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1230 1201

 
Kabeln mellan kabelhållare och felfinnare bör 
vara min.  5 m. 
Mellan kabelhållare och detektor är längden 
valfri.  
Är avståndet större, beställ en speciell kabel 
med nödvändig längd.  

F1 F2 F3 F4 F5 A

1  2 3  4 
  Data

Relay
Fuse
Su pply

0

1

4

7

2

5

8

3

6

9

EMS

4000NC

F1: N ear est poi nt
Scanning channel x

F2:  P oi nts i nstall ed F2: C ommunicat ion A: A ut o

Auto

Channel    1             2405    m  

Channel    2               350    m  

Channel    3               NC     m  

Channel    4               m  

4000

12121212

12301230

 

Kabelhållare tillsammans med överkoppling 

Kabelhållare nr. 1231 med två koaxialbuss-
ningar används när överkoppling sker i rörän-
dar i pannrum, källare eller torra brunnar. 
Bilden visar symbolen från larmritningen. 

1231
1210

 
Använd långa jordförbindelser, best. nr. 1201 
(10 st.) så kabelhållaren kommer ovanför isole-
ringen.  

1231 1201

 
Förbindelsen mellan de två kabelhållarna kan 
utföras med 1, 3 eller 5 m kabel.  
Är avståndet större, beställ en speciell kabel 
med nödvändig längd. 

 
OBS! Färgmarkering, gul/vit, skall stämma 
överens med färgerna i kabelhållaren.  
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Slutkomponent och kabelhållare, 
felfinnare 

Avslutning av mätkrets med slutkomponent 

När en felfinnarmätkrets avslutas i byggnad, 
torra brunnar eller liknande, används en slut-
komponent (med svart markering), best. nr. 
1302, tillsammans med en kabelhållare, best. 
nr. 1230. 
Bilden visar symbolen från larmritningen. 

1230

1302

 
Använd långa jordförbindelser, best. nr. 1201 
(10 st.) så kabelhållaren kommer ovanför isole-
ringen.  

1302
1230

 

Avslutning av mätkrets med slutkomponent 
(svart) för skåp 

När en felfinnarmätkrets avslutas i mark förs 
signalen upp från en muffskarv via dubbelkabel 
och avslutas i byggnad eller kabelskåp med en 
slutkomponent (svart) för skåp. 
Bilden visar symbolen från larmritningen. 

1242

1303

1252

 
Kabelfärger skall stämma överens med färger-
na på slutkomponentens anslutningar. 

 

Slutkomponent och kabelhållare, 
detektor 

Avslutning av mätkrets med slutkomponent 

När en detektormätkrets avslutas i byggnad, 
torra brunnar eller liknande, används en slut-
komponent (med röd markering), best. nr. 
1300, tillsammans med en kabelhållare, best. 
nr. 1230. 
Bilden visar symbolen från larmritningen. 

1230

1300

 
Använd långa jordförbindelser, best. nr. 1201 
(10 st.) så kabelhållaren kommer ovanför isole-
ringen.  

1300
1230
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Avslutning av mätkrets med slutkomponent 
(röd) för skåp 
När en felfinnarmätkrets avslutas i mark förs 
signalen upp från en muffskarv via dubbelkabel 
och avslutas i byggnad eller kabelskåp med en 
slutkomponent (röd) för skåp, best. nr 1301. 
Bilden visar symbolen från larmritningen. 

1301

1242 1252

 
Kabelfärger skall stämma överens med 
färgerna på slutkomponentens anslutningar. 

 
 

 
 


