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1 Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania 
Instrukcja montażu i użytkowania jest ważnym elementem dostawy. 
Dlatego zalecamy: 

 Przeczytać instrukcję montażu i użytkowania przed instalacją 
urządzenia. 

 Przechowywać instrukcję montażu i użytkowania przez cały 
czas eksploatacji urządzenia. 

 Przekazać instrukcję montażu i użytkowania każdemu 
następnemu posiadaczowi lub użytkownikowi urządzenia. 

 

1.1 Znaki ostrzegawcze 
 

ZAGROŻENIE 

 
 

Określa rodzaj i źródło zagrożenia. 

 Opisuje co zrobić, by uniknąć zagrożenia 

 

Zagrożenia mają 3 poziomy: 

Zagrożenie Znaczenie 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Bezpośrednie niebezpieczeństwo! 

Nieprzestrzeganie grozi śmiercią lub poważnym 

uszkodzeniem ciała. 

OSTRZEŻENIE 
Możliwe niebezpieczeństwo! 
Nieprzestrzeganie może spowodować śmierć lub 
poważne uszkodzenia ciała. 

UWAGA 
Niebezpieczna sytuacja! 

Nieprzestrzeganie może spowodować lekkie lub 

średnie uszkodzenie ciała albo szkody materialne. 
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2 Bezpieczeństwo 

2.1 Przeznaczenie urządzenia 
Minimelder-R / Maximelder-R służy wyłącznie do sygnalizacji 
(alarmowania) minimalnego lub maksymalnego poziomu napełnienia 
zbiornika. Minimelder-R / Maximelder-R może być używany 
do współpracy z następującymi cieczami:   

 Woda 

 Olej opałowy (EL, L, M) 

 Mieszaniny olejowo-wodne 

oraz cieczami o porównywalnych właściwościach (nie należących 
do grup AI, AII !) o podobnej lepkości, jeżeli nie działają niszcząco 
na następujące elementy: 

 Plastik (polipropylen) 

 Przewód Oilflex 100 (odporny na działanie kwasów, ługów i olejów) 

 O-ring z NBR (SH 70)  

 Ciężarek / połączenia śrubowe (mosiądz) 

Każde inne zastosowanie niż wskazane w pkt. 2.1 jest zabronione. 

 

2.2 Ograniczenia stosowania 
Sygnalizator graniczny poziomu napełnieniania  
Minimelder-R / Maximelder-R nie może być stosowany 
w następujących przypadkach: 

 Strefy zagrożenia wybuchem (Ex) 

Urządzenie stosowane w strefach zagrożenia wybuchem może 
spowodować gwałtowny zapłon, pożar lub eksplozję. 

 

2.3 Kontrola jakości 
Konstrukcja sygnalizatora granicznego poziomu napełnieniania 
Minimelder / Maximelder odpowiada obecnemu stanowi techniki 
i normom technicznym dotyczącym bezpieczeństwa.  
Każde urządzenie sprawdzane jest przed wysyłką pod względem 
poprawności działania i bezpieczeństwa. 

 Produkt należy stosować jedynie w stanie technicznym 
nie budzącym zastrzeżeń. Należy przeczytać instrukcję 
montażu i użytkowania, jak również stosować się 
do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. 
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OSTRZEŻENIE 

 
 

Napięciem sieciowe (AC 230 V AC) może spowodować poważne 
oparzenia lub śmierć.  

 Nie dopuszczać do kontaktu pokrywy urządzenia z wodą. 

 Przed otwarciem pokrywy odłączyć urządzenie od sieci. 

 Przed przeprowadzeniem czynności serwisowych odłączyć 
urządzenie od sieci. 

 Nie dokonywać żadnych przeróbek w urządzeniu. 

 

2.4 Uprawnieni do obsługi 
Sygnalizator graniczny poziomu napełnieniania  
Minimelder / Maximelder może być instalowany, uruchamiany, 
używany, wyłączany i demontowany tylko przez odpowiednio 
wykwalifikowany i wyszkolony personel. Prace przy obwodach 
elektrycznych należy zlecić wyłącznie uprawionemu 
elektromonterowi. 

 

2.5 Modyfikacje produktu 
Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione 
osoby mogą powodować zagrożenia i są zabronione ze względów 
bezpieczeństwa. 

 

2.6 Używanie dodatkowych części i akcesoriów 
Używanie niewłaściwych dodatkowych części oraz akcesoriów może 
spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 Należy stosować tylko oryginalne części zamienne 
i wyposażenie dodatkowe producenta (patrz rozdział 13, 
strona 33). 
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2.7 Odpowiedzialność 
 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie 
uszkodzenia lub ich konsekwencje wynikające z niedokładnego 
przeczytania instrukcji montażu i użytkowania, wskazówek i zaleceń. 

Producent oraz firma sprzedająca urządzenie nie odpowiadają 
za uszkodzenia i koszty poniesione przez użytkownika lub osoby 
trzecie korzystające z urządzenia, w szczególności za uszkodzenia 
powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem 
wskazanym w rozdziale 2.1 instrukcji montażu i użytkowania, 
niewłaściwego lub wadliwego podłączenia lub konserwacji i obsługi 
niezgodnej z zaleceniami producenta. 

AFRISO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby materiały 
informacyjne nie zawierały błędów. W przypadku stwierdzenia błędów 
lub nieścisłości w poniższej instrukcji montażu i użytkowania prosimy 
o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55. 
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3 Opis urządzenia 
Sygnalizator poziomu napełnienia Minimelder-R / Maximelder-R 
składa się z modułu kontrolnego i sondy. Moduł kontrolny połączony 
jest z sondą za pomocą dwużyłowego przewodu sygnałowego. 

Alarm zostaje uruchomiony przez sygnalizator minimalnego poziomu 
napełnienia Minimelder w momencie, gdy sonda zostanie odsłonięta. 
W przypadku urządzenia Maximelder alarm zostanie uruchomiony 
w momencie zalania sondy przez nadzorowaną ciecz. 

 

Sonda 

Sonda składa się z mosiężnego ciężarka i wyłącznika pływakowego. 
W skład wyłącznika pływakowego wchodzi ruchomy pływak 
z zabudowanym w środku magnesem oraz styk magnetyczny 
umieszczony w rdzeniu sondy. Pływak przemieszcza się w górę, 
gdy sonda zostanie zanurzona w cieczy. Odpowiednie fabryczne 
ustawienie magnesu w pływaku powoduje zwarcie styku 
Minimeldera, gdy sonda nie jest już zanurzona.  
Z kolei dla Maximeldera zwarcie styku następuje gdy sonda zostaje 
zanurzona. 

 

    

 

1 

 

Przewód sygnałowy 

2 Mosiężny ciężarek 

3 Przełącznik pływakowy 

Rysunek 1: Sonda 
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Moduł kontrolny 

Moduł kontrolny składa się z obudowy wykonanej z odpornego 
na uderzenia plastiku, wewnątrz której znajdują się następujące 
elementy: lampki kontrolne, przyciski sterujące, sygnalizator 
dźwiękowy oraz komponenty elektroniczne mające za zadnie 
przekazywać sygnał z sondy do kontrolek, sygnalizatora 
dźwiękowego i styku bezpotencjalowego. Styk bezpotencjałowy 
znajduje się na płytce elektronicznej wewnątrz urządzenia. 

 

a Zielona lampka 

pracy 

b Przycisk  

kontrolny 

c Czerwona  

lampka 

alarmowa 

d Przycisk  

potwierdzenia 

alarmu 

e Brak funkcji 

Rysunek 2: Modul kontrolny 

 

3.1 Działanie 
Po podłączeniu urządzenia do zasilania zielona lapka wskazuje 
gotowość do pracy sygnalizatora poziomu napełnienia  
Minimelder-R / Maximelder-R. W sytuacji gdy stan alarmowy 
nie występuje, można nacisnąć przycisk „Kontrola” w celu 
zasymulowania alarmu. W przypadku jego wystąpienia alarm 
dźwiękowy może zostać potwierdzony – wyciszony, poprzez 
naciśnięcie przycisu „Potwierdzenie”. Czerwona lapka pozostaje 
aktywna przez czały czas trwania alarmu. 

Minimelder 

Jeśli sonda sygnalizatora poziomu napełnienia Minimelder nie jest 
zanurzona w cieczy, to czerwona lampka alarmowa oraz alarm 
akustyczny pozostają włączone, sygnalizując stan alarmowy.  
Gdy sonda jest zalana cieczą, czerowna lapka alarmowa oraz sygnał 
dźwiękowy nie są aktywne. 

Minimelder-R  wyposażony jest w przekaźnik umożliwiający 
wyprowadzenie sygnału na urządzenie zewnętrzne podczas 
wystąpienia alarmu. 
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Maximelder 

Jeśli sonda sygnalizatora poziomu napełnienia Maximelder-R zostaje 
zanurzona w cieczy, to czerwona lampka alarmowa oraz alarm 
akustyczny pozostają włączone, sygnalizując stan alarmowy.  
Jeśli sonda nie jest zanurzona w cieczy, alarm dźwiękowy 
oraz czerwona lapka nie są aktywne. 

Maximelder-R  wyposażony jest w przekaźnik zawierający styk 
bezpotencjałowy umożliwiający wyprowadzenie sygnału 
na urządzenie zewnętrzne podczas wystąpienia alarmu. Wyłączenie 
przekaźnika następuje po wynurzeniu się sondy z cieczy. 

Moduł kontrolny 

Moduł kontrolny stale monitoruje opór elektryczny sondy. Zielona 
lampka świeci się podczas gdy urządzenie jest gotowe do pracy. 

Alarm jest wyłączony jeśli opór sondy jest niższy niż 5 k: czerwona 
lapka alarmowa oraz sygnal dźwiękowy są wyłączone, a przekaźnik 
jest: 

 Rozwarty (w trybie pracy Eco) 

 Zwarty (w trybie pracy FailSafe) 

Jeśli opór sondy jest większy niż 5 k sygnalizowany jest stan 
alarmowy: czerwona lapka oraz sygnał dźwiękowy są aktywne 
a przekaźnik jest: 

 Zwarty (w trybie pracy Eco) 

 Rozwarty (w trybie pracy FailSafe) 

Alarm dźwiekowy w razie jego wystąpienia może być wyciszony 
przez przycisk „Potwierdzenie". 

W przypadku awarii zasilania nie występuje żaden alarm. Kiedy 
zasilanie zostanie przywrócone, sygnalizator poziomu napełnienia 
Minimelder-R / Maximelder-R natychmiastowo wznawia pracę.  
Jeśli doszlo do zmiany stanu w tym czasie, jest to sygnalizowane.  
Zielona lampka kontrolna zapala się natychmiast po podaniu 
napięcia. Przycisk „Kontrola” pozwala zasymulować stan alarmowy 
w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia. 

Produkty z modułem bezprzewodowym EnOcean®  

W przypadku alarmu, moduł bezprzewodowy poza sygnalizacją 
wizualną i dźwiękową alarmu, przekazuje informację alarmową 
przez bezprzewodową technologię EnOcean® . 
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3.2 Tryby pracy 

Eco: 

Minimelder-R i Maximelder-R są wyposażone w wyjście 
przekaźnikowe do przekazywania sygnału alarmowego 
do dodatkowych urządzeń zewnętrznych. W stanie, gdy alarm 
nie występuje, przekaźnik jest rozwarty; w przypadku alarmu, 
przekaźnik jest zwarty. 

FailSafe: 

Minimelder-R i Maximelder-R są wyposażone w wyjście 
przekaźnikowe do przekazywania sygnału alarmowego 
do dodatkowych urządzeń zewnętrznych. W stanie, gdy alarm 
nie występuje, przekaźnik jest zwarty; w przypadku alarmu, 
przekaźnik jest rozwarty. 

 

Minimelder-R i Maximelder-R w zależności od potrzeb mogą 
pracować z zewnętrznymi urządzeniami dodatkowymi bądź 
bez zewnętrznych urządzeń dodatkowych. Urządzeniami takimi 
mogą być:  

- Optyczne i dźwiękowe sygnalizatory alarmu, 

- Zdalne urządzenia alarmowe, 

- Systemy kontroli budynku, itp. 

 

3.3 Przykłady zastosowania 

 
Rysunek 3: Zastosowanie standardowe urządzenia Minimelder-R 
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Rysunek 4: Zastosowanie standardowe urządzenia Maximelder-R 

4 Dane techniczne 
Tabela 1: Dane techniczne sondy 

Parameter / część Wartość / opis 

Ogólna specyfikacja 

Wymiary (Ø x L) 24 x 85 mm 

Waga 0,35 kg 

Materiał obudowy sondy Polipropylen 

Materiał ciężarka sondy Mosiądz 

Odporność na Woda, oleje 

Przewody przyłączeniowe 

Standardowa długość 

Maksymalna długość 

Oilflex 2 x 0,5 mm² 

5 m 

50 m (ekranowany) 

Zakres temperatur 

Podczas pracy -5°C ÷ 50°C 

Przechowywanie -10°C ÷ 60°C 

Napięcie zasilania 

Napięcie sondy max 17 V, AC 

Bezpieczeństwo elektryczne 

Ochronność obudowy IP68 zgodnie z PN-EN 60529 
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Tabela 2: Dane techniczne modułu kontrolnego 

Parameter / część Wartość / opis 

Ogólna specyfikacja 

Wymiary  (szer. x wys. x gł.) 100 x 188 x 65mm     

Waga 0,4 kg 

Opóźnienie działania poniżej 1 sekudny 

Dodatkowe przyłącza 1 wyjście przekaźnikowe  

(styk przełączający) 

Obciążenie styku przekaźnika max 250 V, 2 A,  

(obiciążenie rezystancyjne) 

Zabezpieczenie styku przekaźnika T 2 A 

Emisja Dźwięk sygnału alarmowego na poziomie 

przynajmniej 70 dB(A) w odległości 1 metra 

Zakres temperatur 

Otoczenie -5°C ÷ 50°C 

Napięcie zasilania 

Napięcie nominalne 230 V AC ± 10%, 50/6 0Hz 

Pobór mocy 5VA 

Bezpiecznik zasilania T 100mA H (1.5kA) 

Bezpieczeństwo elektryczne 

Klasa ochronności II zgodnie z PN-EN 60730-1 

Ochronność obudowy IP30 zgdonie z PN-EN 60529 

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) 

Zakłócenia radiowe PN-EN 60730-1 

Odporność na zakłócenia PN-EN 60730-1 

EnOcean® 

Częstotliwość 868,3 MHz 

Moc transmisji max 10 mW 

Zasięg Patrz rozdział 12.1, strona 29 

Profil urządzeń EnOcean (EEP) A5-30-04 

Dyrektywa telekomunikacyjna 

1999/5/WE 

PN-EN 301489-3, PN-EN 300220-1,  

PN-EN 300220-2, PN-EN 50371 
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Przyłącza modułu kontrolnego 

 

Środkowy dławik gumowy może zostać 

zastąpiony śrubunkiem M20. 

 

Śrubunek Średnica przewodu 

M16 4,0÷8,8mm 

M20 8,0÷12,5mm 

 

4.1 Dopuszczenia, atesty, zgodności 
Urzadzenia Minimelder-R i Maximelder-R są zgodne z dyrektywą 
unijną dotyczącą kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 
(2004/108/WE) oraz dyrektywą unijną dotyczącą sprzętu 
elektrycznego niskiego napięcia LVD (2006/95/WE). 

Minimelder/Maximelder z modułem bezprzewodowym EnOcean® 
są także zgodne z dyrektywą telekomunikacyjną 1999/5/WE. 

 

5 Transport i przechowywanie 
 

UWAGA 

 
 

Możliwość uszkodzenia urządzenia podczas niewłaściwego 
transportu. 

 Nie rzucać urządzeniem. 

 Chronić przed zamoczeniem, wilgocią, brudem oraz kurzem. 

 

UWAGA 

 
 

Możliwość uszkodzenia podczas niewłaściwego 
przechowywania. 

 Magazynować urządzenie w suchym i czystym pomieszczeniu. 

 Przechowywać w dopuszczalnych temperaturach, patrz 
rozdział 4, strona Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.. 

 Chronić przed zamoczenimi, wilgocią, brudem oraz kurzem. 
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6 Montaż i uruchomienie 

 Moduł kontrolny oraz sonda nie mogą być montowane 
w obszarze zagrożenia wybuchem. 

 

6.1 Montaż modułu kontrolnego 

 
Rydunek 5: Moduł kontrolny z ramką montażową do montażu 
panelowego; po prawej: wymagane wymiary otworu montażowego 

 

 Moduł kontrolny powinien zostać zamontowany na trwałej, 
równej i suchej ścianie na wysokości oczu. 

 Moduł kontrolny sygnalizatora poziomu musi być łatwo dostępny 
i zawsze widoczny. 

 Moduł kontrolny nie może być narażony na zalanie bądź 
obryzganie wodą. 

 Nie dopuszcza się montażu modułu kontrolnego w wilgotnych 
pomieszczeniach. 

 Nie mogą zostać przekroczone maksymalne skrajne 
temperatury pracy, patrz Tabela 2, strona 13. 

 Montując moduł kontrolny na zewnątrz pomieszczenia należy 
zapewnić jego ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 
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1. Otworzyć moduł kontrolny. 

 
 

2. Przykręcić dolną część obudowy do ściany (w sposób A lub B). 

 
 

A 1 Wkręcić śrubę do ściany. B Wywiercić otwory montażowe 

Ø 5 mm w dolnej części 

obudowy. 

Dolną część obudowy należy 

przykręcić do ściany korzystając 

z otworów montażowych 

 2 Zawiesić dolną część obudowy na śrubie. 

 3 Zamontować dolną część obudowy 

poprzez przełożenie drugiej śruby przez 

otwór wystającego skrzydełka obudowy 

i wkręcenie jej do ściany. 

 

3. Połączenia elektryczne wykonać według rozdziału 6.3, 
strona 17. 
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4. Nałożyć, oraz zamknąć górną część obudowy, przykręcić 
dwiemia śrubami. 

 
 

 
 

6.2 Montaż sondy 
 Umieścić sondę na odpowiedniej wysokości – takiej, która 

odpowiada wymaganemu punktowi przełączenia (alarmu). 

 Można przy tym użyc dołaczonego dławika  
przyłączeniowego 1”. Ciężarek umieszczony na końcu sondy 
powoduje, że jest ona zawsze w pozycji pionowej. 
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6.3 Połączenia elektryczne 

 Należy upewnić się czy zasilanie zostało odłączone 
i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. 

Należy przestrzegać przepisów BHP oraz innych stosownych 
przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, a także instrukcji 
sygnalizatora jak i instrukcji samego zbiornika. Należy stosować się 
także do wszystkich, mających zastosowane w tym przypadku 
przepisów krajowych. 

Podłączyć moduł kontrolny bezpośrednio do napięcia 230V AC bez 
przełącznika i bez wtyczki. 

 

1 Bezpiecznik F1 

2 Bezpiecznik 

przekaźnika F2 

3 Zasilanie sieciowe 

4 Przekaźnik dla 

dodatkowego 

alarmu 

5 Sonda 

6 Żeńskie złącze 

do modułu 

bezprzewodowego 

EnOcean® 

  

Rysunek 6: Połączenie elektryczne 

 

Zasilanie 

Podłączyć sygnalizator graniczny poziomu napełnienia Minimelder-R 
/ Maximelder-R do sieci za pomocą starannie ułożonego na stałe 
kabla, np. NYM-J 3 x 1,5 mm². 

1. Przewód sieciowy należy wprowadzić do modułu kontrolnego 
poprzez dławik gumowy znajdujący się z lewej strony, u dołu 
obudowy.  

2. Żyłę fazową podłączyć do zacisku L1, żyłę neutralną do zacisku 
N. 

3. Zastosować osobny bezpiecznik wg PN-EN 60127-2 dla kabla 
do modułu kontrolnego (10 A znamionowa, wyłączalność co 
najmniej 1,5 kA). 
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Sonda 

 Jeśli moduł kontrolny i zbiornik są zamontowane obok siebie, 
przewód sygnałowy może zostać połączony bezpośrednio 
z modułem kontrolnym.  

 Jako przedłużenie dla przewodu sondy można wykorzystać 
ogólnodostępny na rynku przewód ekranowany 2 x 0,5 mm2. 
Maksymalna długość przedłużonego przewodu nie może 
przekroczyć 50 m. 

 Nie prowadzić kabla sondy obok kabli zasilających;  
występuje niebezpieczeństwo zakłóceń. 

 Przewód sondy należy zabezpieczyc przed uszkodzeniami, 
układając go np. w metalowych rurach. 

 Przewód sygnałowy sondy należy wprowadzić do modułu 
kontrolnego przez dławik gumowy umieszczony na dole, z lewej 
strony obudowy w module kontrolnym i podłączyć go do 
2-biegunowego gniazda z oznaczeniem "Sonde/Probe/Sonda" 
w moule kontrolnym. Nie jest konieczne zapewnienie 
odpowiedniej biegunowości, jest ona obojętna. 

Wyprowadzenie sygnału 

Sygnał wyjściowy sygnalizatora granicznego poziomu napełnienia 
Minimelder-R i Maximelder-R jest udostępniany poprzez przekaźnik 
beznapięciowy (kontakt normalnie otwarty). Przy braku stanu 
alarmowego przekaźnik jest wyłączony; w przypadku alarmu, styk 
jest zwarty, a przekaźnik aktywny. Styk przekaźnika jest połączony 
z bezpiecznikiem T 2 A. 
 

 

 

UWAGA 

 
 

Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy się liczyć 
z występowaniem przepięć mogących uszkodzic styki 
przekaźnika. 

 Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy stosować  
ogólnodostępne na rynku układy gasikowe RC, np. 0.1 μF/100. 
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Ustawienie trybu pracy ECO / Failsafe 

 Ustawić zworkę zgodnie z wymaganiami: 

 

1 Eco 

2 Failsafe 

Rysunek 7: Zworka 

 

Tabla 3: Tryb pracy 

Tryb pracy Praca normalna Stan alarmowy 

Eco Przekaźnik rozwarty Przekaźnik zwarty 

Failsafe Przekaźnik zwarty Przekaźnik rozwarty 

 

6.4 Doposażenie w moduł bezprzewodowy EnOcean® 
(opcjonalnie) 

 Odłącz Minimelder-R / Maximelder-R z zasilania. 

1. Otworzyć pokrywę modułu kontrolnego  
(patrz rozdział 6.1, strona 15). 

 

UWAGA 

 

Uszkodzenie elementów elektronicznych ze względu na 
wyładowania elektrostatyczne. 

Podjąć środki ostrożności przy obchodzeniu się z elementami, które 

mogą zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne. 

 Zawsze uziem się przed dotykaniem elementów 
elektronicznych. 

 Nie dotykać modułu bezprzewodowego EnOcean® w celu jego 
podłączenia. Do wpięcia modułu bezprzewodowego dla modułu 
czasowego w gniazdo używać folii antyelektrostatycznej. 
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1 Złącze żeńskie do modułu 

bezprzewodowego 

EnOcean® 

2 Ułożenie anteny 3 Miejsce 

przeznaczone na 

zamocowanie 

anteny 

 

2. Połączyć moduł bezprzewodowy the EnOcean® ze złączem 
żeńskim. 
Po podłączeniu modułu bezprzewodowego, koniecznie zwróć 
uwagę czy poniższe wytyczne są spełnione: 

- Pozycja anteny musi być po prawej stronie 
(blisko ścianki obudowy). 

- Wszystkie piny (nóżki) muszą być umieszczone 
w żeńskim złączu. 

- Piny (nóżki) nie są pozginane. 
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3. Wcisnąć antenę modułu bezprzewodowego EnOcean® do 
trzech otworów obudowy modułu kontrolnego. 

 
 

4. Zamknąć pokrywę modułu kontrolnego  
(patrz rozdział 6.1, strona 15). 

 



  Instrukcja montażu i użytkowania 

Minimelder-R, Maximelder-R 23 

6.5 Programowanie modułu bezprzewodowego EnOcean® 
(opcjonalnie) 

 Minimelder-R / Maximelder-R jest blisko centrali EnOcean®. 

1. Ustawić centralę EnOcean® w tryb nauki (LRNMOD). 

2. Nacisnąć krótko najniższy przycisk sygnalizatora granicznego 
napełnienia Minimelder-R / Maximelder-R. 

 

 Minimelder-R / Maximelder-R wysyła sygnał programowania 
do centrali  (LRNTEL). 

 Minimelder-R / Maximelder-R jest podłączony do centrali 
EnOcean®. 

 

7 Eksploatacja 
 

Sygnalizatory granicznego poziomu napełnienia 
Minimelder-R / Maximelder-R monitorują stany graniczne 
w zbiornikach. Minimelder-R uruchamia alarm, jeśli poziom spadnie 
poniżej poziomu minimalnego. Maximelder uruchamia alarm, jeśli 
w zbiorniku przekroczony zostanie maksymalny poziom. 
Użytkowanie sygnalizatorów granicznego poziomu napełnienia 
Minimelder-R / Maximelder-R sprowadza się do regularnego 
monitorowania czy: 

 Zielona lampka świeci się. 

 Czerwona lampka się nie świeci. 

 Alarm dźwiękowy jest wyłączony. 
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7.1 Uruchomienie sygnalizatora granicznego poziomu 
napełnienia Minimelder-R / Maximelder-R 

 Moduł kontrolny i sonda zostały zainstalowane zgodnie 
z rozdziałem 6, strona 15. 

 Urządzenie zostało podłączone elektrycznie zgodnie 
z rozdziałem 6.3, strona 17. 

 Sonda jest podłączona do modułu kontrolnego. 

 Przekaźnik wyjściowy został podłączony (jeśli jest taki wymóg). 

 Urządzenie zostało podłączone do sieci elektrycznej. 

 Płaski kabel został podłączony do płytki drukowanej. 

 Moduł kontrolny został zamknięty. 

Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, produkt jest gotowy do pracy. 

1. Włączyć zasilanie elektryczne. 

 Zielona lapka pracy powinna się świecić. 

2. Wykonać kontrolę poprawności działania,  
patrz rozdział 7.2, strona 24. 

 

7.2 Kontrola poprawności działania 
 Kontrolę poprawności działania urządzenia należy 

przeprowadzać przynajmniej raz w ciągu roku. 

Kontrola sondy 

 Usunąć sondę urządzenia Minimelder-R z cieczy. 
Zanurzyć sondę urządzenia Maximelder-R w cieczy. 

 Czerwona lampka powinna się zapalić, jednocześnie powinien 
zostać uruchomiony alarm akustyczny. 

 Alarmy powinny ustać w momecie pojawienia się prawidłowego 
poziomu nadzorowanej cieczy. 

Kontrola modułu kontrolnego 

 Nacisnąć przycisk “Kontrola” 

 Czerwona lampka powinna się zapalić, jednocześnie powinien 
zostać uruchomiony alarm akustyczny. 
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8 Konserwacja 
Minimelder-R / Maximelder-R są urzędzeniami zabezpieczającymi; 
w przypadku uszkodzenia mogą być naprawiane wyłącznie  
przez producenta. 

8.1 Częstotliwość wykonywania konserwacji 

Tabela 4: Częstotliwość wykonywania konserwacji 

Jak często Czynność 

Raz w roku  Wykonać kontrolę poprawności 

działania urządzenia,  

patrz rozdział 7.2, strona 24. 

Możliwie często  Sprawdź czy Minimelder-R / 

Maximelder-R i ich otoczenie są 

zawsze czyste, dostępne i łatwe 

do nadzorowania. 

 

8.2 Czynności konserwacyjne 
Naruszenie konstrukcji lub modyfikacje produktu niosą za sobą 
znaczne zagrożenie bezpieczeństwa. 

Prace naprawcze, które mogą mogą być wykonywane na miejscu, 
mogą być wykonywane tylko przez technika elektryka i tylko 
na wyłączonym urządzeniu. 

Wymiana bezpiecznika sieciowego F1 

 Należy upewnić się, że napięcie sieciowe zostało odłączone 
i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. 

1. Zdjąć górną część obudowy. 

2. Zdjąć przezroczystą plastikową osłonę bezpiecznika. 

3. Wymienić bezpiecznik F1. 

4. Nałożyć przezroczystą osłonę na bezpiecznik. 

5. Podłączyć płaską taśmę do złącza. 

6. Zamontować górną część obudowy. 

7. Podłączyć napięcie sieciowe. 
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Wymiana bezpiecznika przekaźnika F2 

 Należy upewnić się, że napięcie sieciowe zostało odłączone 
i zabezpieczone przed przypadkowym załączeniem. 

1. Zdjąć górną część obudowy. 

2. Zdjąć przezroczystą plastikową osłonę bezpiecznika. 

3. Wymienić bezpiecznik F2. 

4. Nałożyć przezroczystą osłonę na bezpiecznik. 

5. Podłączyć płaską taśmę do złącza. 

6. Zamontować górną część obudowy. 

7. Podłączyć napięcie sieciowe. 

 

9 Przydatność do stosowania w strefach zagrożenia 
powodziowego (odporność na zalanie) 

 

Sygnalizator granicznego poziomu napełnienia  
Minimelder-R / Maximelder-R może wytrzymać zalanie wodą 
o maksymalnej wysokości słupa wody 10 m (przy ciśnieniu 1 bar). 
Produkty te nie muszą być wymieniane po zalaniu. 
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10 Rozwiązywanie problemów 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie 
przeszkolony, wykwalifikowany personel. 

Tabela 5: Rozwiązywanie problemów 

Usterka Możliwa przyczyna Wyjście 

Zielona lampka 

kontrolna nie 

świeci się 

Napięcie sieciowe jest 

odłączone 

 Podłączyć napięcie 

sieciowe 

Bezpiecznik sieciowy 

jest uszkodzony 

 Wymienić 

bezpiecznik  

Płaski przewód taśmowy 

nie jest podłączony do 

płytki drukowanej 

 Podłączyć płaski 

przewód taśmowy 

do płytki drukowanej 

Czerwona lampka 

alarmu świeci się 

Sonda nie jest 

podłączona 

 Podłączyć sondę 

Minimelder: sonda nie 

zanurzona (Alarm) 

 Usunąć przyczynę 

alarmu 

Maximelder: sonda 

zanurzona (Alarm) 

 Usunąć przyczynę 

alarmu 

Przewód sygnałowy 

sondy przerwany 

 Sprawdzić przewód 

sygnałowy 

Czerwona lampka 

alarmowa świeci 

się pomimo, że: 

(Minimelder-R) 

- sonda jest 

zanurzona, 

(Maximelder-R) 

- sonda nie jest 

zanurzona 

Przerwanie sondy, kabla 

sygnałowego sondy lub 

przerwanie połączenia 

w samym module 

kontrolny 

 Sprawdzić kabel 

sygnałowy sondy, 

sodnę oraz moduł 

kontrolny  

Naciśnięcie 

przycisku 

kontrolnego nie 

przynosi żadnych 

rezultatów 

Moduł kontrolny jest 

uszkodzony 

 Wymienić moduł 

kontrolny 

Inne usterki –  Skontaktować się  

z AFRISO Sp. z o.o. 
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11 Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie 
 

1. Odłączyć zasilanie urządzenia 

2. Zdemontować urządzenie  
(patrz rozdział 6, strona 15, w odwrotnej kolejności). 

3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wyrzucać 
wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z nieposegrego-
wanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy 
dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania. 

 

Sygnalizator granicznego poziomu napełnienia  
Minimelder-R / Maximelder-R zbudowany jest z materiałów,  
które można poddać recyklingowi. 
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12 Ogólne informacje na temat technologii EnOcean® 

12.1 Zasięg EnOcean® 
Odległości pomiędzy nadajnikami a odbiornikami 

W porównaniu z przewodowymi systemami, bezprzewodowy system 
EnOcean® oferuje elastyczność i łatwość montażu. Poniższe 
informacje powinny pomóc w bezproblemowej eksploatacji. 
Szczegółowe informacje na temat planowania rozmieszczenia 
można znaleźć na 12 stronie w broszurze „Range Planning Guide for 
EnOcean Wireless Systems”, którą można pobrać ze strony 
ww.enocean.com. 

Sygnał używany przez system to fale elektromagnetyczne. Z uwagi 
na osłabienie sygnału wraz ze wzrostem odległości odbiornika 
od nadajnika należy mieć na uwadze pewne ograniczenia.  
Przeszkody na drodze sygnału również ograniczają jego zasięg: 

Tabela 6: Osłabienie sygnału 868,3 MHz systemu EnOcean® 

Materiał Osłabienie sygnału 

Drewno, tynk, niepowlekane szkło,  

bez metalu 

0 – 10 % 

Cegła, płyta wiórowa 5 – 35 % 

Beton zbrojony 10 – 90 % 

Metal, aluminium Patrz: Przeszkody 

 

Kształt i układ pomieszczeń ma znaczący wpływ na zasięg 
urządzeń, jako że sygnał nie jest wysyłany wiązkami, a potrzebuje 
on określonej ilości miejsca (elipsoidy, w których odbiornik i nadajnik 
znajdują się w centralnych punktach). Wąskie korytarze 
o betonowych ścianach ograniczają zasięg.  

Anteny zewnętrzne mają przeważnie lepsze charakterystyki 
od odbiorników podtynkowych. Rodzaj anteny oraz odległość 
od sufitu, podłogi i ścian ma znaczenie. Ludzie oraz inne przeszkody 
w pomieszczeniu mogą ograniczać zasięg. 

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć pewien zapas przy 
planowaniu rozmieszenia systemu aby osiągnąć niezawodność 
pracy nawet przy niesprzyjających warunkach.  
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Zalecenia wynikające z codziennej pracy z urządzeniami: 

Tabela 7: Zasięg systemu EnOcean® 868,3 MHz 

Zasięg Warunki 

> 30m Doskonałe warunki: duży pokój z małą ilością przeszkód, 

optymalny rodzaj anteny oraz jej umiejscowienie. 

> 20m 

 

W pomieszczeniu znajdują się osoby oraz meble, do 5 ścian 

z płyt gipsowo-kartonowych lub 2 ceglanych / gazobetonowych: 

urządzenia z optymalnym rodzajem anteny oraz jej 

umiejscowieniem. 

> 10m 

 

W pomieszczeniu znajdują się osoby oraz meble, do 5 ścian 

z płyt gipsowo-kartonowych lub 2 ceglanych / gazobetonowych: 

urządzenia umieszczone w ścianie lub w narożniku 

pomieszczenia; lub małe urządzenia z anteną wewnętrzną; 

lub urządzenia z przełącznikiem / anteną przewodową 

umieszczone na lub w pobliżu elementów metalowych; 

lub urządzenia umieszczone w wąskich korytarzach. 

W zależności od 

zbrojenia oraz 

rodzaju anteny 

Pionowo przez 1-2 sufity. 

 

Podane wyżej informacje są jedynie wskazówkami z przybliżonymi 
wartościami. 

 

Przeszkody 

Brak zasięgu często występuje za metalowymi elementami, 
np. za metalowymi ścianami działowymi oraz metalowymi sufitami, 
izolacją z metalową folią i zbrojeniem ścian betonowych. Pojedyncze 
cienkie paski metalu, np. profile ścian gipsowo-kartonowych nie 
ograniczają znacząco zasięgu. 

Zaobserwowano, że komunikacja bezprzewodowa działa 
w przypadku metalowych parawanów w pomieszczeniach dzięki 
zjawisku odbijania się fal od elementów metalowych. Odbite fale 
następnie zmierzają do sąsiednich korytarzy lub pomieszczeń 
poprzez otwarte powierzchnie, np. drewniane drzwi, szklane ściany. 
Zasięg jednak może być znacząco obniżony w zależności 
od struktury pomieszczenia. Dodatkowy powielacz sygnału  
(ang. repeater) umieszczony w odpowiednim miejscu może 
zagwarantować większy zasięg. 
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Główne przyczyny ograniczenia zasięgu: 

 Ściany metalowe oraz puste ściany wypełnione izolacją z folią 
metalową 

 Sufity podwieszane z panelami metalowymi lub z włókna 
węglowego 

 Metalowe meble lub szkło z powłoką metalową 

 Umieszczenie urządzenia na metalowej ścianie  
(przeważnie ograniczenie zasięgu o 30%) 

 Metalowe ramki na urządzenia  
(przeważnie ograniczenie zasięgu o 30%) 

 Urządzenia emitujące sygnały wysokiej częstotliwości 

Ściany przeciwpożarowe, szyby windy, klatki schodowe, 
pomieszczenia gospodarcze budynków powinny być traktowane jako 
przeszkody. Przeszkody mogą zostać ominięte poprzez 
przeniesienie odbiornika / nadajnika z pola bez zasięgu lub poprzez 
powielacz sygnału. 

Kąt nadejścia sygnału 

Kąt pod jakim przekazywany jest sygnał odgrywa znaczącą rolę.  
Sygnał powinien przenikać przeszkody możliwie jak najbardziej 
prostopadle. Należy unikać umieszczania urządzeń w zagłębieniach 
ścian. 

Montaż anteny 

Antena odbiorcza lub urządzenie z wbudowaną anteną nie powinno 
być zamontowane na tej samej ścianie co nadajnik. Antenę należy 
zainstalować na ścianie przyległej lub przeciwległej. Antena powinna 
znajdować się w odległości większej niż 10cm od narożnika pokoju 
jeśli to możliwe. Idealnym miejscem na montaż anteny jest centralny 
punkt w pomieszczeniu. 

Antena z magnetyczną podstawą musi przywierać do jak największej 
powierzchni metalowej aby wytworzyć przeciwny biegun. Można ją 
zamontować na przykład na rurze wentylacyjnej. 

Odległość odbiornika od innych urządzeń zakłócających 

Odległość odbiornika od innych nadajników  
(np. GSM / DECT / Wi-Fi) oraz urządzeń emitujących fale o wysokiej 
częstotliwości (komputer, urządzenia audio-wideo) powinna wynosić 
co najmniej 50 cm. 

Nie ma przeciwskazań do montowania nadajników sygnału w pobliżu 
innych urządzeń nadających i zakłócających. 
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Używanie powielaczy sygnału (ang. repeater) 

W przypadku problemów z zasięgiem warto użyć powielacza 
sygnału. Odbiera on sygnał i przekazuje go dalej. Niemalże podwaja 
to zasięg sygnału. Niektóre modele powielaczy umożliwiają 
przekazanie sygnału dalej poprzez 2 urządzenia. 

Urządzenie do badania zasięgu 

Urządzenie do badania zasięgu sygnału pomaga znaleźć najlepsze 
miejsce do umiejscowienia nadajnika i odbiornika. Może również 
służyć do badania zakłóceń w już gotowych instalacjach oraz 
identyfikować źródło zakłóceń. 

Montaż w budynkach mieszkalnych 

W przypadku budynków mieszkalnych nie zachodzi potrzeba 
wysyłania sygnału na znaczne odległości. Jeśli jest to konieczne 
można zastosować jeden powielacz umieszczony centralnie. 

Montaż w budynkach firmowych oraz użyteczności publicznej 

Przeważnie stosuje się centralnie umieszczone bramki jako 
automatyczny bus (TCP/IP, EIB/KNX, LON, itd.) by pokryć duże 
powierzchnie sygnałem radiowym. Planowanie z założeniem 10-12 
metrowego zasięgu oferuje niezawodność nawet w przypadku 
późniejszych zmian w otoczeniu. 

 

12.2 Dalsze informacje na temat systemu EnOcean® 
Więcej informacji na temat planowania, użytkowania oraz montażu 
systemu EnOcean® można znaleźć pod: 

www.enocean.com/en 

• Wireless standard 

• Wireless technology 

• AN001 

• AN102 

• AN103 

 

12.3 Właściwości systemu EnOcean® 
Odwiedź www.afriso.de/afrisolab by pobrać broszurę na temat 
technologii EnOcean®. 

Odwiedź kanał AFRISO na YouTube by zobaczyć więcej materiałów 
o naszych produktach. 
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13 Części zamienne i akcesoria 

Część Art. nr 

Minimelder-R 16 723 

Maximelder-R  16 724 

Sonda do Minimelder-R 16 703 

Sonda do Maximelder-R 16 704 

Zestaw do przedłuzenia przewodu KVA 40 041 

Rama montażowa modułu kontrolnego 43 521 

Zestaw IP54 ze śrubami M20 43 416 

Układ gasikowy RC 0,1 μF/100  618.001.5100 

Bezpiecznik zasilania T 100 mA H (1.5 kA) 960.127.0100 

Bezpiecznik przekaźnika T 2 A 960.127.2000 

Moduł bezprzewodowy EnOcean®  78 082 

14 Gwarancja 
Producent udziela na urządzenie 36 miesięcy gwarancji od daty 
zakupu.  Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania 
samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą 
instrukcją montażu i użytkowania. 

15 Prawa autorskie 
Prawa autorskie instrukcji montażu i użytkowania należą do AFRISO 
Sp. z o.o. Przedruk, tłumaczenie i powielanie, także częściowe jest 
bez pisemnej zgody zabronione. Zmiana szczegółów technicznych, 
zarówno pisemnych jak i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniej 
informacji. 

16 Satysfakcja klienta 
Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze.  
W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy 
o kontakt: zok@afriso.pl , nr tel. 32 330 33 55. 

17 Adresy 
 

Adresy firm reprezentujących grupę AFRISO na całym świecie 
można znaleźć pod www.afriso.de . 

mailto:zok@afriso.pl
http://www.afriso.de/

