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MKV-1000
Kallstartvakt för pannor i klass A och B
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Datablad
[Dok. id: md-1356se_220406]

ANVÄNDNING
MKV-1000 är en kallstartvakt som förhindrar start av 
en panna om temperaturen i framledningen från pan-
nan understiger 50 °C i enlighet med föreskrifterna i 
Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 ”Användning och kontroll 
av trycksatta anordningar”, 6 Kap.
En panna blir klass A om högsta tillåtna temperatur är 
över 110 °C och effekten är över 5 kW.
En panna blir klass B om högsta tillåtna temperatur 
är över 65 °C men max 110 °C och effekten är över 
100 kW.

FUNKTION
MKV-1000 mäter vattentemperaturen i framledningen 
från en panna med en temperaturgivare typ Pt-100. 
MKV-1000 har en fast temperaturgräns om 50 °C.
Om pannan stoppats av en annan orsak än ett sä-
kerhetsrelaterat larm ( t.ex en väljarcentral) och vat-
tentemperaturen från pannan överstiger 50 °C till-
låter MKV-1000 att pannan återstartas med periodisk 
övervakning.
Om pannan stoppats av en annan orsak än ett sä-
kerhetsrelaterat larm ( t.ex. en väljarcentral) och vat-
tentemperaturen understiger 50 °C förhindrar MKV-
1000 återstart av pannan, samtidigt ges en larmsig-
nal. Pannoperatör måste därefter finnas på plats för 
att återstarta pannan.

Manuell återstart
Manuell återstart tillåter att pannan kan startas med 
pannoperatör på plats även om pannans temperatur 
är under 50 °C och med drifttillstånd från t.ex. väljar-
central. Pannan tillåts ej vara i drift ifall temperaturen 
är under 50 °C efter avslutat återstartsläge.

Självövervakning
MKV-1000 övervakar att mätsignalen från tempe-
raturgivaren (Pt-100) i framledningen inkl. kablage 
fram till plinten i MKV-1000 ligger inom mätområdet   
0…150  °C.
Om mätsignalen ligger utanför mätområdet 0…150 °C 
bryts säkerhetskretsen upp, pannan stoppas och en 
larmsignal erhålles på plint 9.

Funktionstest
MKV-1000 är enkel att funktionstesta.

MONTAGE
MKV-1000 är avsedd för montage på vägg. Som tillbe-
hör finns sats för montage på DIN-skena.

99 Förhindrar start av kall värmepanna < 50 °C

99 Tillåter återstart av värmepanna > 50 °C med 
periodisk övervakning, som ej stoppats av 
säkerhetsrelaterat larm 

99 Pannan kan enkelt startas med pannoperatör 
på plats om pannans temperatur är < 50 °C

99 Lättavläst LED-display

99 5 lysdioder visar driftstatus

99 Temperaturgivare av typ Pt-100

99 Hög kapslingsgrad IP 65

99 Sanktionsavgift kan utgå om panna i klass A 
eller B startas i strid med AFS 2017:3, 6 Kap

https://www.micatrone.se/produktor/mkv-1000
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TEKNISKA DATA
Matningsspänning:  230 VAC +-10% 50Hz
Effektförbrukning:  7.5 VA
Omgivningstemperatur:  0...55 °C
Indikering:   4 st 7-segments LED siffror 
   och 5 lysdioder
Programmering:   4 st tangenter
Temp. givare:   Pt-100
Inkoppling  
Temp. givare:  4-tråd, 2-tråd
Mätområde:   0..150 °C
Mätfel:    ≤ 1 °C
Antal brytgränser:  1 st
Utgångreläer:   2 st
Max. Belastning:   230 VAC 2A cosφ = 1
El. anslutningar:
- matningsspänning: 2x 1,5 mm2/plint
- reläer:   2x 1,5 mm2/plint
- givare:   2x 0,75 mm2/plint
Kabelingångar:   4 Gängade hål, 
   (2st M16 + 2st M20)
Kapslingsgrad:   IP65
Dimensioner [HxBxD]: 120x200x57 mm
Vikt:    0,67 kg

CE KONFORMITET
AB Micatrone försäkrar under eget ansvar att denna 
produkt överensstämmer med de krav som anges i CE 
direktivet vid tidpunkt för dess försäljning. Den kom-
pletta deklarationen finns tillgänglig på Micatrones 
hemsida

UTLÅTANDE
Utlåtande från Kiwa finns på vår hemsida,
www.micatrone.se

TILLBEHÖR

• Temperaturgivare serie MG-3000:
- DRT-125 med dykrör 125 mm
- 2DRT-125 med dykrör 125 mm och 2xPt-100
- DRT-225 med dykrör 225 mm
- 2DRT-225 med dykrör 225 mm och 2xPt-100

• Montagesats för DIN-skena, MTB-DIN.

ELEKTRISK INKOPPLING:

https://www.micatrone.se/produktor/mkv-1000

