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Manual

BAS-EVC begränsar effektuttaget vilket gör det möjligt att sänka huvudsäkringen från 
exempelvis 25A till 20A.
I och med detta kan lägre säkringstariff erhållas. 

- Inställbar maxström 16-63A
- Automatisk styrning i 2 steg
- 2st reläutgångar
- 3st strömtransformatorer medföljer 

BAS-EVC uppfyller kravet att inte slå på strömmen fullt efter strömavbrott utan det sker 
med en fördröjning på 2 timmar. 
Vid installation i eluppvärmda villor, restauranger, kontor etc. kan det under viss tid bli 
behov av stora effektuttag. Montera in BAS-EVC som håller reda på effektuttaget och 
begränsar detta så att huvudsäkringen inte löser ut. 

Det kan tex. vara vid samtidigt utnyttjande av bastu, ugn, torktumlare, motorvärmare 
och värmepump.

BAS-EVC styr automatiskt i två steg och känner av hur mycket effekt som är inkopplad.
Enheten har två inbyggda reläer som kan styra 2st. yttre kontaktorer.
Dessa kontaktorer kan styra ett antal olika belastningar som exempelvis 
elvärmeradiatorer, elpatron till varmvattenberedare etc.
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Specifikation  BAS-EVC

Utförande hårdvara.

Två reläer för bortkoppling av två olika objekt.
En, två eller trefas strömmätning med strömtransformator.
Tryckknapp för återställning av fördröjning eller tillfällig inkoppling av last.

BAS-EVC inställning sker på front med omkopplare som val av ett eller två steg. 
För effektstyrning och inställning av maximala strömmen från 16A - 63A på samma 
omkopplare. Text markerar tydligt inställningen.
Efter inställning sköts allt automatiskt av BAS-EVC.

Lysdioder.
Start Röd
Steg 1 Röd
Steg 2 Röd
Drift Gul

Omkopplare.
Omk. 1 i övre läget 1 steg
Omk. 1 i nedre läget 2 steg
Om endast ett steg ska användas och man inte ställer omk. 1 i det övre läget så står 
reläet för steg 2 och slår till och från.

Inställning återinkopplingsordning i nummerordning eller i storleksordning.
Omk. 2 i övre läget Lägsta bortkopplade effekten kopplas in först
Omk. 2 i nedre läget Återinkoppling i nummer ordning, relä 1 och 2

Inställbara maxström.
BAS-EVC ska installeras så att inställd maxström motsvara skyddad huvudsäkring.
Omk. 3 16A
Omk. 4 20A
Omk. 5 25A
Omk. 6 35A
Omk. 7 50A
Omk. 8 63A

Driftspänning.
230 V.  3 W.

Strömtransformatorer.
TR3025-S. Omsättningsförhållande 1:300.
Kabel 2x0,75.
Hål för strömledare  diameter 11 mm.

Kapsling.
Italtronic  6M H68



2 3

Programfunktioner.

Startdiod.
Under startsekvensen är lysdioden för start tänd.
Startdioden är inte tänd vid något annat tillfälle.

Startsekvens.
Vid start drar inget relä utan en fördröjning på cirka två timmar startar.
Efter denna startfördröjning kopplas reläerna in.

Inkoppling.
Efter startfördröjningen kopplar BAS-EVC in bägge reläerna i följd (först relä 1 sedan 
relä 2).

Startfördröjningen kan hoppas över genom att testknappen trycks in. Fördröjningstiden 
blir då noll och reläerna kopplas in.

Inkoppling förutsätter att belastningsströmmen på någon av faserna inte överstiger 
inställd maxström.

Driftläge.
I driftläge lyser den gula lysdioden för drift.
När belastningsströmmen är nära inställd maxström blinkar driftdioden.

När belastningsströmmen överstiger inställd maxström kopplar BAS-EVC ur reläerna 
med inkopplade laster tills belastningsströmmen understiger inställd maxström.
Räcker inte urkopplingarna till för detta fortsätter driftdioden att blinka.

Urkoppling sker i nummerordning, först relä 1 och sedan relä 2.

Återinkoppling.
Återinkoppling sker när det finns plats, räknat i nivå hos belastningsströmmen i 
förhållande till maxströmmen.
Återinkopplingsordningen väljs med omkopplare 2.

Omkopplaren i nedre läget:
Återinkoppling sker i omvänd nummerordning om utrymme finns, först relä 2 sedan 
relä1.

Omkopplaren i det övre läget:
Återinkoppling sker i storleksordning allt eftersom utrymme finns. Börjar med den 
lägsta bortbrutna lastströmmen.

Återinkopplingen är fördröjd cirka en minut.

Testknapp.
Tryckning på testknappen medför återkoppling av laster medan knappen är intryckt.
När knappen släpps återgår lasterna till spärrlägen om behov finns.
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Installation.
Anslutning av 230V och 400V ledningar får endast utföras av behörig elinstallatör.

Anslut matande 3x400V och laster till kontaktorer enligt kretsschema.
Anslut strömtransformatorer. En plintposition är gemensam för samtliga tre 
transformatorer.
När spänningen slås på ska dioden för start lysa, inga reläer vara dragna.
Inte heller kontaktorerna skall slå till vid start.

Byte säkring.
Säkringar sitter på det undre mönsterkortet, åtkomliga endast om kapslingslocket lyfts.
Vid kontroll och byte av säkring måste huvudbrytaren slås av.
Säkringarna kan kontrolleras med en ohmmeter. När BAS-EVC är avslagen ska det vara 
låg resistans mellan anslutning C (common) och NC (normally closed).
Ta bort de fyra yttre plintskydden.
Lyft på kapslingslocket genom att med en skruvmejsel föra undan låsningarna mellan 
lock och botten som fi nns under plintskydden.

Tekniska data.
Driftspänning:  230VAC, 3W, 50Hz
Inställning av maxström: 16, 20, 25, 35, 50, 63A
Reläutgång:  2 st. brytande 250VAC, 2A
Omgivningstemperatur: 0- +50°C.
Kapsling:  Norm 6 moduler, IP31, (HxBxD) 90x106x73mm.
Strömtransformatorer: 3st. TR2025 Hål för max kabel Ø 11mm. Medlevereras.
Godkännande:  EN 60 699-1/2 EN 61 000-4/EN 55 022

E-nr Benämning Driftspänning Utgångar 
38 886 10  BAS-EVC 230VAC 2st brytande relä,
   250VAC, 2A

NC NO C NC NO C


