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IS220L-2 
Beskrivning av kretskort. 
IS220L-2 är avsett för att styra slangfilter-
rensning med 230V magnetspolhus. 
IS220L-2 är ett helt nykonstruerat kort och 
har inga likheter med det gamla IS220L. 
Funktionsmässigt är de två typerna 
emellertid nästan identiska. Det som skiljer 
är enligt följande: 
• Pulserna är nu synkroniserade med 

nätfrekvensen och ger på så sätt en 
mycket högre noggrannhet trots att 
växelspänning används till 
magnetspolhusen. 

• Puls genereras omedelbart vid läge 
automat och när EXT-ingången sluts. 
Detta gör att rensning påbörjas omgående 
utan fördröjning. 

• Byglar införda för val av OFF-MAN-
AUT samt för värme ON-OFF. 

• När bygel lyfts från sin position sker 
återställning till OFF omgående. 

• Expansionskortet är nu mycket enklare 
att montera 

• Säkerhetsfunktionen utökad. Om något 
skulle "gå snett" sker återställning av 
rensningsprogrammet på flera olika sätt. 
T.ex. Glömmer man att sätta dit en 
stoppbygel fungerar enheten trots detta på 
så sätt att alla utgångar kommer att lämna 
signal. 

 

Allmänt 
 
• 8 utgångar för magnetspolar. 
• Ingång för differentialtryckgivare. 
• Utgång för värmepatron i magnetspolhus. 
• Manuell/ Automatisk driftval 
• Paustid justerbar mellan 10 - 300 sek. 
• Tillslagstid justerbar mellan 50 - 300 ms. 
• Indikeringslampor för drift och puls. 

• Reläutgångar för magnetventilerna. 
• Expansionskort kan anslutas och ger då 

16 utgångar i varje sekvens. 
• CE-Märkt. 
 

Maxdata. 
 
Max antal magnetspolar per utgång 
begränsas av säkringen på 1,6 A. 6 st 
”normalspolar” kan utan vidare anslutas. 
Max antal utgångar med expansionskort är 
16. Max ström för värmepatron är 230V 
50Hz 200W. 
 

Montage. 
 
Kretskortet är avsett att kapslas för att hålla 
elsäkerhetskraven. Skyddsjordning är 
nödvändigt för magnetspolhuset och andra 
externa enheter. IS220L-2 levereras normalt 
kapslat i därför avsedd och godkänd 
kapsling. Denna monteras på vägg. 
 

Spänningsmatning. 
 
230V ± 10%, 50Hz, 350W. 
 

Kapslingsklass. 
 
IP67 gäller enbart kretskortet monterat i 
originalkapsling. 
 

Storlek. 
 
b*h*d 280*190*130 mm 
 

Vikt. 
 
2,5 Kg komplett med kapsling. 
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Handhavande. 
 
Förklaringar till kortets olika delar följer den 
numrering som angetts i figuren ovan. 
1. Här ställs paustiden in. Kan ställas mellan 

10 sekunder till 300 sekunder. 
2. Inställning av pulstiden mellan 50 till 300 

millisekunder 
3. Tillslag av värme. Genom att bygla de 

två stiften med bygelproppen genererar 
kortet 230V till värmeutgången. 

4. Grön lysdiod som indikerar att det finns 
spänning på kortet. 

5. Här väljs om kortet skall pulsa helt för 
sig självt eller om det skall styras från 

EXT-ingången. OFF betyder helt 
avstängt. Detta är samma som om bygeln 
tas bort. MAN betyder a att kortet skickar 
ut pulser med de inställda intervallerna 
kontinuerligt. AUT innebär att pulserna 
skickas ut när EXT-ingången är sluten. 
Sluts EXT endast kortvarigt sker pulsning 
på alla utgångarna i tur och ordning till 
den sista inställda utgången där 
pulsningen stoppas. För återstart krävs en 
ny slutning på EXT-ingången. Är EXT-
ingången sluten hela tiden är det samma 
funktion som om bygeln sätts i MAN-
läget. 

6. Anslutning för expansionskort. Med detta 
kort utökas antalet utgångar till 16. 
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7. Röd lysdiod som tänds när pulsen 
kommer. Lyser lika länge som pulsens 
varaktighet. 

8. Bygelfält för antalet utgångar som skall 
användas. Sätts bygeln på t.ex. 6 sker 
pulsning på utgångarna 1-6 varefter 
utgång 1 återigen aktiveras om bygeln 
beskriven i punkt 5 ovan står i avsett 
läge. 

 

Säkringar. 
 
Säkringarna skall vara tröga och på 63mA 
resp. 1,6A. 63mA-säkringen skyddar 
kretskortet lokalt och 1,6A är till för 
magnetspolarna. 
 

Anslutning. 
 
Till EXT ansluts en polaritetsfri slutande 
kontakt från t.ex. en differentialtryckgivare. 
 
Till 230V ansluts matningsspänning 230V 
50Hz. Den erforderliga gruppsäkringen bör 
vara på minst 4A. Effektuttaget beror på de 
anslutna magnetspolhusen och ev. värme. 
Kretskortet i sig själv drar endast 1,5VA. 
 
Till VÄRME ansluts ev. en värmepatron 
som kan behövas i magnetspolhuset. 
 
De övriga anslutningarna är till för 
magnetspolhusen. MC är den gemensamma 
anslutningen. All ström kommer från kortet 
till magnetspolhusen. 
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