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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 następ-
nemu 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 
Detektor wycieku LAG-14 został zaprojektowany do instalacji maga-
zynującej ciecze, zgodnie z normą PN-EN 13160-1, klasa II (PN-EN 
13160-3). 

Detektor wycieku LAG-14 ER może być stosowany tylko i wyłącznie 
do monitoringu zbiorników dwupłaszczowych jak wspomniano w roz-
dziale 3.2 strona 7, z cieczą detekcyjną w przestrzeni międzypłasz-
czowej, stosowanych do składowania naziemnego następujących 
mediów: 

• Cieczy zanieczyszczających wodę 

• Cieczy palnych o temperaturze zapłonu > lub < 55°C 

Od ostatniej reklasyfikacji płynów zanieczyszczających wodę, które 
weszły w życie w Niemczech w lipcu 2003, LAG-14 ER może być tyl-
ko używany jako część zamienna dla zbiorników podziemnych. 

Wyciek w zbiorniku jest wykryty oraz sygnalizowany, kiedy poziom 
płynu detekcyjnego opadnie. 

Każde inne zastosowanie niż wskazane w tej instrukcji montażu 
i użytkowania jest zabronione. 

2.2 Ograniczenie stosowania 
Sygnalizator nie może być stosowany w poniższych aplikacjach: 

• Strefa i środowisko zagrożone wybuchem. 

W przypadku pracy w strefie zagrożenia wybuchem, iskry mogą 
spowodować samozapłon, pożar lub eksplozję. 

Iskrobezpieczny obwód sondy może być stosowany w strefach za-
grożenia wybuchem - strefa 0, 1 i 2. 

2.3 Kontrola jakości 
Konstrukcja detektora LAG-14 ER odpowiada obecnemu stanowi 
techniki i normom technicznym dotyczącym bezpieczeństwa. Każde 
urządzenie sprawdzane jest przed wysyłką pod względem popraw-
ności działania i bezpieczeństwa. 

���� Należy stosować detektor LAG-14 ER jedynie w stanie tech-
nicznym niebudzącym zastrzeżeń. Należy przeczytać instrukcję 
montażu i użytkowania, jak również stosować się do odpowied-
nich przepisów bezpieczeństwa. 
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OSTRZEŻENIE 

 

 

Detektor wycieku mokry LAG 14 pracuje pod na-
pięciem sieci elektrycznej (230 V AC). Napięcie to 
może spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć. 

 Nie dopuszczać do kontaktu elektrycznego modułu 
sterującego z wodą. 

 Przed otwarciem sygnalizatora lub przed czynno-
ściami konserwacyjnymi, należy urządzenie odłą-
czyć od sieci elektrycznej (wyłączyć bezpiecznik). 

 Nie dokonywać żadnych przeróbek w elektrycznym 
module sterującym. 

 Zapoznać się z normą DIN VDE 0165  

 Usterka, która może mieć wpływ na bezpieczeń-
stwo musi zostać natychmiast usunięta! 

2.4 Uprawnieni do obsługi 
Detektory wycieku mokre LAG 14 powinny być instalowane, urucha-
miane, obsługiwane, demontowane tylko przez odpowiednio wykwa-
lifikowany i wyszkolony personel. Prace przy obwodach elektrycz-
nych należy zlecić uprawnionemu elektromonterowi. 

Przed rozpoczęciem prac montażowo-instalacyjnych należy przeczy-
tać i zrozumieć instrukcję montażu i użytkowania. Wykonawca po 
zakończeniu montażu powinien przekazać instrukcję montażu i użyt-
kowania ostatecznemu użytkownikowi. 

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

2.6 Używanie części zamiennych i wyposażenia dodatkowego 
Używanie niewłaściwych części zamiennych i dodatkowych akceso-
riów może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i wyposaże-
nie dodatkowe wyprodukowane przez AFRISO-EURO-INDEX 
GmbH. 

2.7 Odpowiedzialność 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie uszkodze-
nia lub ich konsekwencje wynikające z niedokładnego przeczytania 
bądź niezrozumienia 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, powstałe w wyniku użycia niezgodnego z 
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przeznaczeniem wskazanym w rozdziale 2.1. instrukcji montażu i 
użytkowania, niewłaściwego lub wadliwego podłączenia lub konser-
wacji i obsługi niezgodnej z zaleceniami producenta. 

AFRISO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby materiały informa-
cyjne 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 
Detektor wycieku składa się ze sygnalizatora, sondy i zbiornika cie-
czy detekcyjnej (zbiornik LAG). 

Sygnalizator połączony jest z sondą dwużyłowym przewodem, któ-
rego długość nie może przekroczyć 50 m. Sonda jest wprowadzana 
od góry do zbiornika cieczy detekcyjnej. Jeżeli w nadzorowanym 
zbiorniku następuje przeciek, obniża się poziom cieczy detekcyjnej w 
przestrzeni międzypłaszczowej, a także w zbiorniku cieczy detekcyj-
nej, co powoduje odsłonięcie elektrod sondy. Sygnalizator rozpozna-
je zmianę oporności w obwodzie elektrycznym sondy i uruchamia 
alarm. 

 
Rys. 1: Zbiornik cieczy detekcyjnej (czarny zbiornik) wraz z sondą 

 

a Poziom cieczy d Obudowa 

b Logo firmy e Pręty elektrody 

c Przewód sygnałowy   

 

 

 

 

 

 



 

 

 9

Sonda 

Sonda składa się z dwóch metalowych prętów elektrodowych, które 
są zamocowane w korpusie o średnicy 34 mm. Korpus ten ustala po-
łożenie sondy w zbiorniku cieczy detekcyjnej. Sonda jest zaopatrzo-
na w dwużyłowy przewód sygnalizacyjny o długości 1 m. 

Sygnalizator SE2 

Obudowa sygnalizatora SE2 wykonana jest z tworzywa sztucznego 
odpornego na uderzenia. Na płycie czołowej obudowy umieszczone 
są wszystkie elementy sygnalizacyjne i sterujące, a wewnątrz obu-
dowy znajdują się elektroniczne podzespoły służące do oceny war-
tości i do przetworzenia sygnału z sondy na wyjściowy sygnał cyfro-
wy. Urządzenie wyposażone jest w przekaźnik z bezpotencjałowym, 
normalnie otwartym stykiem. 

 
 

Rys. 2: Sygnalizator 

W zależności od zamówienia, detektor wycieku LAG-14 ER może 
zawierać moduł bezprzewodowy EnOcean

®
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Zielona lampka – 
potwierdzająca 
pracę urządzenia 

b Przycisk testowy 

c Czerwona lamp-
ka alarmowa 

d Odstawienie 
alarmu 

e Brak funkcji 
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3.1 Zastosowanie 
Zbiorniki 

Wyłącznie do zbiorników dwupłaszczowych użytkowanych w warun-
kach atmosferycznych oraz zgodnych z normami: DIN 6616 A, 
DIN 6623-2 i DIN 6624-2 lub zbiorników ze świadectwem badania, 
które upoważnia do zalania przestrzeni międzypłaszczowej cieczą 
detekcyjną. 

Objętość przestrzeni międzypłaszczowej nie może przekraczać 1 m
3
. 

Składowane media 

Dopuszczone tylko dla: 

• Płynów zanieczyszczających wodę. 

• Łatwopalnych cieczy o klasie zagrożenia AI, AII, AIII i B zgodnie 
z § 12 VbF (Dyrektywa niemiecka dotycząca łatwopalnych cie-
czy). 

Dopuszczone media do składowania 

Zbiorniki stosowane w warunkach ciśnienia atmosferycznego w za-
leżności od typu konstrukcji mogą być stosowane do magazynowa-
nia niepalnych płynów zanieczyszczających wodę, o podanych gę-
stościach: 

• Zbiorniki zgodne z DIN 6616 A, DIN 6623-2, i DIN 6624-2 

≤ 2,5 m Ø dopuszczalna gęstość ≤ 1,90 g/cm³ 
≤ 2,9 m Ø dopuszczalna gęstość ≤ 1,85 g/cm³ 

 

OSTRZEŻENIE 

 
 

Oddziaływanie pomiędzy niewłaściwie dobraną cie-
czą detekcyjną i cieczą przechowywaną w zbiorniku. 

���� Ciecz detekcyjna nie może w sposób niebezpieczny 
reagować z cieczą przechowywaną w zbiorniku. 

���� Stosować zgodnie z przeznaczeniem, rozdział 2.1, 
strona 4. 

3.2 Opis działania 
Detektor wycieku LAG-14 ER służy do kontroli (przy pomocy cieczy 
detekcyjnej) przestrzeni między ściankami zbiornika dwuściennego 
(dwupłaszczowego), zwanej kontrolną przestrzenią międzypłaszczo-
wą. W razie pojawienia się nieszczelności wewnętrznego lub ze-
wnętrznego płaszcza zbiornika, powyżej lub poniżej poziomu cieczy 
magazynowanej lub wody gruntowej, ciecz detekcyjna zaczyna wy-
ciekać z kontrolnej przestrzeni międzypłaszczowej. Skutkiem tego 
poziom cieczy detekcyjnej obniża się i pręty elektrodowe wynurzają 
się z cieczy detekcyjnej. Układ sygnalizacyjny rozpoznaje zmianę 
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oporności elektrycznej w obwodzie sondy, inicjuje alarm optyczny i 
akustyczny oraz uruchamia przekaźnik wyjściowy. 

Sonda 

Zbiornik cieczy detekcyjnej montowany jest powyżej poziomu kontro-
lnej przestrzeni międzypłaszczowej. Dolna część zbiornika cieczy de-
tekcyjnej jest połączona wężem z górną częścią strefy kontrolnej 
przestrzeni międzypłaszczowej. Dzięki temu zbiornik ten staje się 
najwyżej położonym elementem układu naczyń połączonych cieczy 
detekcyjnej. Układ ten należy napełnić cieczą detekcyjną do połowy 
wysokości zbiornika cieczy detekcyjnej. Sonda umieszczona jest w 
zbiorniku cieczy detekcyjnej tak, że końce elektrod zanurzone są w 
cieczy detekcyjnej. Elektrody sondy połączone są z sygnalizatorem 
detektora dwużyłowym przewodem elektrycznym.  

Sygnalizator 

Sygnalizator monitoruje w sposób ciągły oporność elektryczną mię-
dzy obydwiema elektrodami sondy. W stanie gotowości operacyjnej 
świeci się zielona lampka. Gdy oporność sondy jest mniejsza od 5 
kΩ, sygnalizator potwierdza pracę układu bez zakłóceń; świeci się 
zielona lampka, natomiast czerwona lampka alarmowa jest wyłączo-
na, a przekaźnik jest: 

• Rozwarty (w trybie Eco)  

• Zwarty (w trybie bezpiecznym w razie uszkodzenia) 

Kiedy oporność sondy przekracza 5 kΩ, sygnalizator informuje o wy-
cieku; czerwona lampka alarmowa i alarm akustyczny włączają się, a 
przekaźnik jest: 

• Zwarty (w trybie Eco)  

• Rozwarty (w trybie bezpiecznym w razie uszkodzenia) 

W stanie alarmowym można odstawić akustyczną sygnalizację naci-
śnięciem przycisku „Potwierdzenie”. W razie zaniku napięcia zasila-
jącego nie zostaje uruchomiony alarm. Po przywróceniu napięcia za-
silającego urządzenie przechodzi natychmiast w stan gotowości ope-
racyjnej. Wyciek, który nastąpił w czasie braku napięcia, zostaje za-
sygnalizowany natychmiast po pojawieniu się napięcia zasilającego. 
W stanie normalnym, bez alarmu, po wznowieniu zasilania świeci się 
lampka zielona. Przycisk kontrolny służy do sprawdzenia poprawno-
ści działania urządzenia poprzez symulację stanu alarmowego. 

Urządzenia z modułem bezprzewodowym EnOcean
® 

W przypadku stanu alarmowego, moduł bezprzewodowy wysyła 
wiadomość alarmową za pomocą technologii bezprzewodowej EnO-
cean

® 
poza sygnalizacją wizualną oraz dźwiękową. 
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3.3 Tryby pracy 
Eco: 

Detektor wycieku LAG-14 ER wyposażony jest w przekaźnik wyj-
ściowy pozwalający na przesłanie sygnału alarmowego do urządzeń 
dodatkowych. W przypadku normalnej pracy, przekaźnik jest rozwar-
ty, przy alarmie przekaźnik jest zwarty. 

Bezpieczny w razie uszkodzenia: 

Detektor wycieku LAG-14 ER wyposażony jest w przekaźnik wyj-
ściowy pozwalający na przesłanie sygnału alarmowego do urządzeń 
dodatkowych. W przypadku normalnej pracy, przekaźnik jest zwarty, 
przy alarmie przekaźnik jest rozwarty. 

Detektor wycieku LAG-14 ER może funkcjonować z dodatkową apa-
raturą lub samodzielnie. Jako urządzenia dodatkowe można stoso-
wać: alarm dźwiękowy oraz wizualny, urządzenia teletransmisyjne, 
system BMS. 

3.4 Przykłady zastosowania 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3: Zastosowanie standardowe 

 
 

 

1 Sygnalizator 

2 Przewód sygna-
lizacyjny 

3 Zbiornik LAG 

4 Sonda 

5 Przewód ela-
styczny  

6 Płaszcz ze-
wnętrzny 

7 Przestrzeń mię-
dzypłaszczowa 

8 Płaszcz we-
wnętrzny 

9 Zawór kontrolny 
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Rys. 4: Dwa zbiorniki cieczy detekcyjnej z jednym sygnalizatorem (w 
oddzielnych pomieszczeniach) 

1 Czarny zbiornik cieczy detek-
cyjnej zainstalowany w miarę 
możliwości we wnęce 

5 Strefa niezagrożona wybu-
chem 

2 Puszka elektryczna - podłą-
czone 2 sondy szeregowo 

6 Strefa zagrożenia wybu-
chem (Ex) 

3 Sygnalizator 7 Magazynowana ciecz, 
zgodna z cieczą detekcyjną 

4 Wszystkie przepusty gazosz-
czelne w rurach ochronnych 

8 Instalacja w pełni uszczel-
niona 

Możliwe podłączenie szeregowo maksymalnie dwóch zbiorników 
LAG do jednego sygnalizatora. 

4 Dane techniczne 
Tabela 1: Dane techniczne detektora wycieków (sonda plus zbiornik 
cieczy detekcyjnej) 

Parametr Wartość 

Ogólne 

Wymiary obudowy 
(szer. x wys. x gł.) 

300 x 325 x 145 mm 

Wymagana prze-
strzeń 
(szer. x wys. x gł.) 

500 x 700 x 200 mm 
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Parametr Wartość 

Waga 1.0 kg 

Korpus sondy Tworzywo sztuczne, Ø 34 mm 

Pręty elektrodowe V 2 A, Ø 3 mm 

Oporność Na ciecz detekcyjną 

Kabel przyłączeniowy: 

Standardowa długość 

max długość 

H05VV-F, 2 x 1 mm² 

1 m 

50 m (ekranowany) 

Zbiornik czarny Hostalen/Vestolen 

Oporność powierzch-
niowa 

< 10
9
 Ohm zgodnie z DIN 53486 

Pojemność użytkowa 4.5 litra 

Pojemność całkowita 10 litrów 

Połączenia hydrau-
liczne 

Wąż EPDM 14 x 3 (I/D 14) 

Zakresy temperatur 

Otoczenia -25 °C do +50 °C (w zależności od stę-
żenia) 

Magazynowania -25 °C to +60 °C (w zależności od stę-
żenia) 

Napięcie zasilania 

Napięcie sondy Max 17 V AC 

Ochronność 

Ochronność obudowy IP 20 PN-EN 60529 

Tabela 2: Dane techniczne sygnalizatora 

Parametr Wartość 

Ogólne 

Wymiary obudowy 
(szer. x wys. x gł.) 

100 x 188 x 65 mm 

Masa 0.4 kg 
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Grupa urządzeń 
(94/9/EG) 
Kategoria (94/9/EG) 
Iskrobezpieczność 
Klasa ochronności 
Napięcie zasilania 
Maksymalne bezpieczne 
napięcie Um 
Ochronność 

 
II 
(1) G 
[Ex ia] IIC lub [Ex ia] IIB 
II 
230 V AC 
 
253 V 
IP 30 

Opóźnienie reakcji < 1 sekundy 

Dodatkowe przyłącza 1 przekaźnik bezpotencjałowy (1 x NO) 

Obciążalność zestyku 
przekaźnika 

250 V, 3 A, cos ϕ ≤ 0,7 

Bezpiecznik przekaźnika T 2 A 

Alarm min 70 dB(A), A-mierzony poziom gło-
śności alarmu dla odległości 1 metra  

Zakresy temperatur 

Otoczenia -5 °C do +50 °C 

Napięcie zasilania 

Napięcie zasilania 230 V AC + 10%, 50/60 Hz 

Pobór mocy 5 VA 

Bezpiecznik sieciowy T 100 mA H (1.5 kA) 

Bezpieczeństwo elektryczne 

Klasa ochronności II PN-EN 60730-1 

Stopień ochronności IP 40 PN-EN 60529 

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) 

Interferencja PN-EN 60730-1:2011 

Odporność na zakłócenia PN-EN 60730-1:2011 
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Przyłącza dławikowe sygnalizatora 

 

 

 

 

 

4.1 Dopuszczenia i certyfikaty 
LAG-14 ER jest zgodny z Dyrektywą kompatybilności elektromagne-
tycznej (2004/108/EC), Dyrektywą niskiego napięcia (2006/95/EC), 

Parametr Wartość 

Obwody sondy 

Obwód sondy 
Wartości maksymalne 
 
 
max pojemność ze-
wnętrzna 
 
max indukcyjność ze-
wnętrzna 
 

Efektywna wewnętrzna    
pojemność oraz induk-
cyjność 

ia 
U0 = 16,8 V, Ik =57 mA, P = 240 mW, 
liniowy 
 
180 nF dla IIC, 675 nF dla IIB 
 
 
1 mH dla IIC, 8 mH dla IIB 

 
 

pomijalne 

EnOcean
®
 - system bezprzewodowy 

Częstotliwość 868,3 MHz 

Moc transmisji max 10 mW 

Zasięg Patrz rozdział 12.1, strona 38 

Profil sprzętu EnOcean
®
 

(EEP) 
A5-30-04 

Telekomunikacyjna Dy-
rektywa 1999/5/EC 

EN 301489-3, EN 300220-1, 
EN 300220-2, EN 50371 

Śrubunek Średnica przewodu 

M16 4.0-8.8 mm 

M20 8.0-12.5 mm 

Środkowy dławik gumowy może 
zostać zastąpiony śrubunkiem M20 
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Dyrektywą ATEX (94/9/EC), Certyfikat badania typu WE nr EX5 11 
02 15639 011 oraz Dyrektywą konstrukcyjną produktu 305/2011 
(PN-EN 13160-3:2003). 
LAG-14 ER z modułem transmisji bezprzewodowej EnOcean

®
, 

zgodny jest również z Dyrektywą telekomunikacyjną 1999/5/EC. 

5 Transport oraz przechowywanie 
UWAGA 

 

Możliwe uszkodzenie urządzenia spowodowane 
niewłaściwym transportem. 

 Nie rzucać i nie upuszczać urządzenia. 

 Chronić urządzenie przed wilgocią, brudem oraz 
kurzem. 

  

UWAGA 

 

 

Możliwe uszkodzenie urządzenia spowodowane 
niewłaściwym przechowywaniem. 

 Przechowywać w opakowaniu chroniącym przed 
uderzeniami. 

 Magazynować produkt zapakowany w folii 

 Magazynować urządzenie w suchym i czystym 
pomieszczeniu. 

 Chronić przed wilgocią, brudem oraz kurzem. 

 Przechowywać w dopuszczalnym zakresie tempe-
ratur. 

6 Montaż i uruchomienie 

6.1 Podstawy doboru ilości zbiorników 

LAG-14 ER dla zbiorników podziemnych 

Pojemność użytkowa zbiornika cieczy detekcyjnej jest ograniczona 
do połowy zbiornika śrubą wskazującą wysokość napełnienia i wy-
nosi 4,5 litra. Dla zbiorników podziemnych wymagany jest 1 litr cie-
czy detekcyjnej w zbiorniku na każde 100 litrów objętości kontrolnej 
przestrzeni międzypłaszczowej.  

Czarny zbiornik LAG wystarcza do kontroli przestrzeni międzypłasz-
czowej o objętości 450 litrów; odpowiada to zbiornikom o pojemności 
składowanego medium 60 000 litrów. Korzystając ze zbiorników do-
datkowych, każdy o pojemności użytkowej 4,5 litra, detektor wycieku 
LAG-14 ER może być stosowany także do zbiorników mających 
większą objętość kontrolnej przestrzeni międzypłaszczowej.  
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Dodatkowe zbiorniki łączy się miedzy sobą oraz ze zbiornikiem pod-
stawowym z sondą, przy pomocy węży z kauczuku etylenowo-
propylenowego (EPDM). 

 

Objętość cieczy detekcyj-
nej w kontrolnej prze-
strzeni międzypłaszczowej 
zbiornika wg tabliczki 
znamionowej zbiornika 
[litrów] 

Liczba po-
trzebnych 
zbiorników 
cieczy  detek-
cyjnej z sondą 

Liczba potrzeb-
nych zbiorni-
ków dodatko-
wych 

0-450 1 0 

450-900 1 1 

900-1350 1 2 

1350-1800 1 3 

1800-2250 1 4 

W przypadku nowych instalacji, objętość kontrolowana nie może 
przekroczyć 1000 litrów. 

LAG-14 ER dla zbiorników naziemnych 

Dla zbiorników naziemnych wymagany jest 1litr cieczy detekcyjnej w 
zbiorniku na każde 35 litrów objętości kontrolnej przestrzeni między-
płaszczowej.   

Zbiornik cieczy detekcyjnej mając pojemność użytkową 4,5 litra wy-
starcza do kontroli przestrzeni międzypłaszczowej o objętości 157,5 
litrów, odpowiada to, więc zbiornikom do 20 000 litrów pojemności  
składowania. Korzystając ze zbiorników dodatkowych po 4,5 litra po-
jemności użytkowej każdy, detektor wycieku LAG-14 ER może być 
stosowany także do zbiorników mających większą objętość kontrol-
nej przestrzeni międzypłaszczowej. Dodatkowe zbiorniki łączy się 
między sobą wężami wykonanymi z EPDM (kauczuku etylenowo-
propylenowego). 

Objętość cieczy detek-
cyjnej w kontrolnej 
przestrzeni między-
płaszczowej zbiornika 
wg tabliczki znamiono-
wej zbiornika [litrów] 

Liczba potrzeb-
nych zbiorników 
cieczy  detek-
cyjnej z sondą 

Liczba potrzeb-
nych zbiorników 
dodatkowych 

0-157.5 1 0 

157.5-315 1 1 

315-472.5 1 2 
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Objętość cieczy detek-
cyjnej w kontrolnej 
przestrzeni między-
płaszczowej zbiornika 
wg tabliczki znamiono-
wej zbiornika [litrów] 

Liczba potrzeb-
nych zbiorników 
cieczy  detek-
cyjnej z sondą 

Liczba potrzeb-
nych zbiorników 
dodatkowych 

472.5-30 1 3 

630-787.5 1 4 

 

 
Rys. 5: Dodatkowe zbiorniki cieczy detekcyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Zbiorniki dodatkowe, czarne 6 Strefa zagrożona lub nieza-
grożona wybuchem 2 Zbiornik czarny z sondą 

3 Puszka połączeniowa, trwale 
przymocowana 

7 Połączenie rurowe współ-
pracujących zbiorników 

4 Sygnalizator 

5 Strefa niezagrożona wybuchem   
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6.2 Montaż zbiorników cieczy detekcyjnej 
���� Przed rozpoczęciem montażu, odczytać z tabliczki znamionowej 

zbiornika cieczy składowanej, wymaganą objętość cieczy de-
tekcyjnej i dobrać odpowiednią liczbę zbiorników cieczy detek-
cyjnej, patrz rozdział 6.1, strona 17. 

Czarny zbiornik cieczy detekcyjnej może być zainstalowany bezpo-
średnio przy sygnalizatorze lub w pobliżu dozorowanego zbiornika w 
strefach 1 i 2 zagrożenia wybuchowego (np. w studzience).  

���� Montując zbiornik cieczy detekcyjnej w obszarze zagrożenia wy-
buchem, w studzience lub na wolnym powietrzu, należy unie-
możliwić przedostawanie się zarówno do zbiornika jak i do puszki 
połączeń elektrycznych: wód powierzchniowych, skroplin, brudu 
lub lotnego piasku. 

���� Zbiornik cieczy detekcyjnej należy zamocować na tyle wysoko 
ponad kontrolną przestrzenią międzypłaszczową, by ciśnienie 
statyczne cieczy detekcyjnej w każdym punkcie kontrolnej prze-
strzeni międzypłaszczowej było wystarczające, aby w razie wy-
cieku, wypływ cieczy detekcyjnej i obniżenie jej poziomu w zbior-
niku z sondą spowodowało alarm. 

���� Najmniejsza różnica wysokości między najwyższym punktem 
sklepienia zbiornika cieczy składowanej, a dnem zbiornika cieczy 
detekcyjnej jest zależna od gęstości składowanego medium i w 
odniesieniu do zbiorników podziemnych, od ewentualnego po-
ziomu zwierciadła wody gruntowej lub też poziomu zwierciadła 
wody spiętrzonej powyżej najwyższego punktu sklepienia zbior-
nika. 

W przypadku zbiorników podziemnych należy montować zbior- 
nik cieczy detekcyjnej, co najmniej o 30 cm wyżej od najwyż- 
szego punktu sklepienia zbiornika dozorowanego.     

���� Jeżeli próbne nadciśnienie kontrolnej przestrzeni międzypłasz-
czowej zbiornika wynosi 0,6 bar, to nie wolno umieszczać zbior-
nika cieczy detekcyjnej wyżej niż 5,5 metra (w odniesieniu do 
śruby ograniczającej wysokość jego napełnienia) ponad dno 
zbiornika nadzorowanego. 
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6.3 Minimalna odległość 
Minimalną odległość pomiędzy szczytem zbiornika, a zbiornikiem cie-
czy detekcyjnej w zależności od gęstości nadzorowanej cieczy można 
odczytać z następującego wykresu.   

amin = D(ρ-1)+30 (cm); amax = 550-c-D (cm) 

Zbiorniki: DIN 6616 A, DIN 6623-2 i DIN 6624-2 

 

 

amin 

 

Min. 
odległość 

ρρρρ Gęstość 

 

 
 

Przykład: DIN 6624, 60 x 2500; ρ = 1.7; amin = 175 cm 

Zbiornik Ø ≤ 2.5 m: dopuszczalna gęstość ≤ 1.9 

Zbiornik Ø ≤ 2.9 m: dopuszczalna gęstość ≤ 1.85 
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1 Zbiornik LAG 

2 Połączenie rurowe 
nie może być je-
dynym elementem 
konstrukcji nośnej 
zbiornika cieczy 
detekcyjnej 

3 DIN 6624, dwu-
płaszczowy, skła-
dowane ciecze w 
klasach niebezpie-
czeństwa pożaro-
wego A I, A II, 
A III, B 

 

6.4 Instalacja rurowa 

UWAGA 

 
 

Rury połączeniowe, kształtki i złączki nie mogą być w środku 
ocynkowane, ponieważ cynk wchodzi w reakcje chemiczne z 
cieczami detekcyjnymi. Związki te ulegają wytrąceniu, co, może 
doprowadzić do zatkania rur.  

���� Rury połączeniowe, kształtki i złączki nie mogą być wewnątrz 
ocynkowane. 

 
Połączenie rurowe między przestrzenią międzypłaszczową zbiornika 
cieczy magazynowanej, a zbiornikiem cieczy detekcyjnej musi mieć 
stały spadek w kierunku zbiornika cieczy magazynowanej i nie może 
posiadać żadnej armatury odcinającej. Wszystkie połączenia muszą 
być szczelne. Ani rury, ani też kształtki czy złączki nie mogą być we-
wnątrz ocynkowane.  Połączenie rurowe (nawet wykonane z rur sta-
lowych), nie może być jedynym elementem konstrukcyjnym dźwigają-
cym zbiornik cieczy detekcyjnej. Zbiornik cieczy detekcyjnej należy 
przymocować w studzience na pobliskiej ścianie, lub w przewidzianej 
do tego szafce, bądź też do naściennej konstrukcji wsporczej wyko-
nanej z płaskowników lub kątowników.  
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Do połączeń rurowych można stosować następujące materiały: 

• Rury stalowe, średnica nominalna 
3
/4“: 

Z powierzchnią ochronną, lecz nieocynkowaną. 
Dotyczy to również elementów mocujących.. 

• Rury miedziane lub mosiężne z fabryczną izolacją z tworzyw 
sztucznych. Do zbiorników należy je podłączyć za pomocą od-
dzielnych odcinków izolacyjnych. Średnica minimum 13 mm. Za-
lecana: 15 x 1 mm. 

• Połączenia wężami są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zastoso-
wany wąż spełnia wymagania BAM. 
Wąż 14 x 3 mm z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM), 
należący do zestawu montażowego AFRISO (zestaw montażowy 
AFRISO), posiada takie dopuszczenie, o numerze 
3.12/BAM/2090/84. Wąż ten nie jest odporny na działanie ben-
zyny ani oleju opałowego.                  

 

1 Zbiornik cieczy detekcyjnej 

2 Złączka redukcyjna ¾“ x ½ – N 4 
DIN 2950 

3 Śrubunek D 15 DIN 2353 

4 Połączenie z rury mosiężnej lub 
miedzianej 15 x 1 

5 Odcinek izolacyjny „System-Frey“ 

6 Śrubunek D 15 DIN 2353 

7 Złączka redukcyjna 1“ x ½ – N 4 
DIN 2950 

8 Śrubunek ¾“ – U 2 DIN 2950 

9 Kolanko ¾“ A 1 DIN 2950 

10 Rura stalowa 

¾“ DIN 2440 

11 Złączka redukcyjna 1“ x ¾“ – N 4 
DIN 2950 

Rys. 6: Przykłady połączenia rurowego LAG 

Rury połączeniowe, kształtki i złączki stalowe nie mogą być wewnątrz 
ocynkowane, jednakże z zewnątrz powinny być zabezpieczone przed 
korozją. 
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6.5 Montaż zaworu kontrolnego 
Zestaw montażowy LAG AFRISO zawiera kontrolny zawór z 1’’ gwin-
tem wewnętrznym i końcówkami do przyłączenia węża 12 x 2 mm, jak 
również drobne elementy łączeniowe potrzebne do montażu detektora 
wycieku (40540). Zawór kontrolny należy zamontować na płaszczu 
zewnętrznym zbiornika cieczy składowanej na wysokości, co najmniej 
100 mm poniżej dna zbiornika cieczy detekcyjnej. Pod zaworem kon-
trolnym musi być wolna przestrzeń na przenośne naczynie, służące 
do zbierania cieczy detekcyjnej wypływającej z zaworu w czasie 
sprawdzania działania zestawu detektora wycieku. 

W czasie sprawdzania działania detektora, po otwarciu zaworu kon-
trolnego ciecz detekcyjna musi wypływać strumieniem o objętości 
około 0,5 l/min. 

6.6 Montaż sygnalizatora 

 
Rys. 7: Sygnalizator z ramką montażową do montażu na panelu; po 
prawej: wykrojnik sygnalizatora 

 

� Sygnalizator wycieku nie wolno montować w strefie zagrożenia 
wybuchem. 

� Zamontować sygnalizator na trwałej, równej i suchej ścianie na 
wysokości oczu 

� Sygnalizator musi być łatwo dostępny i widoczny o każdej porze 

� Sygnalizator nie może być narażony na zalanie lub obryzganie 
wodą. 

� Sygnalizator nie może być montowany w mokrym lub wilgotnym 
pomieszczeniu. 

� Dopuszczalna temperatura otoczenia, w miejscu montażu sygna-
lizatora, nie może być przekroczona, patrz tabela 2, strona 14. 
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� Montując sygnalizator na zewnątrz, należy zapewnić jego ochro-
nę przed warunkami atmosferycznymi. 

 

1. Otworzyć sygnalizator 

 
 

2. Przymocować sygnalizator do ściany 
 

 
A Wywiercić otwory montażowe 

Ø 5 mm w dolnej części obu-
dowy. 

Zamontować dolną część 
obudowy do ściany przy uży-
ciu dołączonych śrub. 

B 1 Wkręcić śrubę do ściany. 

 2 Zawiesić dolną część obudowy 
na śrubie. 

 3 Zamontować dolną część obu-
dowy przy użyciu drugiej śruby. 
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3. Wykonać podłączenie elektryczne, zgodnie z rozdziałem 6.7, 
strona 26. 

4. Zamknąć sygnalizator nakładając drugą część sygnalizator i 
skręcając dwiema śrubami. 

 
 

6.7 Połączenia elektryczne 

 Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, czy zasilanie 
czujnika zostało odłączone i zabezpieczone przed przypadko-
wym załączeniem. 

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących prowa-
dzenia prac elektrycznych i zasad bezpieczeństwa pracy. Należy też 
ściśle stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi nadzo-
rowanego zbiornika oraz niniejszej instrukcji.  

Sygnalizator podłączyć na stałe, bezpośrednio do sieci zasilającej 
230 V AC, nie stosując ani wyłącznika, ani połączeń wtykowych. 

 

1 Bezpiecznik 
główny 

2 Bezpiecznik 
przekaźnika 

3 Zasilanie 

4 Przekaźnik 

5 Sonda 

6 Przyłącze 
modułu bez-
przewodowe-
go EnOcean

®
 

Rys. 8: Połączenia elektryczne 
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Zasilanie elektryczne 

Podłączenie detektora wycieku wykonać wykorzystując przewód 
NYM-J 3 x 1.5 mm². 

1. Przewód sieciowy należy wprowadzić do sygnalizatora poprzez 
dławik gumowy (pierwszy z prawej) u dołu obudowy. 

2. Żyłę fazową podłączyć do zacisku L1, żyłę zerową do zacisku 
N, a żyłę uziemienia podłączyć do zacisku PE. 

3. Zabezpieczyć przewód zasilający sygnalizator za pomocą bez-
piecznika, zgodnie z PN-EN 60127-2 (wartość nominalna 10 A). 

Sonda 

Jeżeli sygnalizator i zbiornik cieczy detekcyjnej zamontowane są 
obok siebie, przewód sygnałowy może zostać połączony bezpośred-
nio z sygnalizatora. Aczkolwiek, należy zapewnić możliwość łatwego 
wyjmowania sondy ze zbiornika dla sprawdzenia poprawności dzia-
łania układu. Przewodu sygnałowego nie należy skracać. 

 

 

1 Nie skracać przewodu sy-
gnałowego 

2 Sygnalizator 

3 Uchwyt mocujący 

 

Rys. 9: Czarny zbiornik cieczy detekcyjnej i sygnalizator zamonto-
wane są obok siebie. Przewód sygnałowy jest luźny, dzięki czemu 
sondę można wyjmować. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.10: Zbiornik cieczy detekcyjnej i sygnalizator zamontowane w 
różnych pomieszczeniach. Przewód sygnałowy jest luźny, odłączony 

 

1 Nie skracać przewodu sygna-
łowego 

2 Uchwyt mocujący 

3 Sygnalizator 

4 Przedłużenie przewodu sy-
gnałowego 

5 Puszka połączeniowa trwale 
zamocowana 
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do puszki połączeniowej z przewodem uziemiającym. Dzięki temu 
sondę można wyjmować. 

W przypadku większego oddalenia, w pobliżu zbiornika cieczy de-
tekcyjnej należy zamontować puszkę połączeniową o stopniu ochro-
ny IP55. Należy zwrócić uwagę na to, by sondę można było bez tru-
du wyjąć ze zbiornika dla sprawdzenia jej działania. Przewodu sy-
gnałowego nie wolno skracać. 
���� Do przedłużenia przewodu sygnałowego należy zastosować 

przewód 2 x 1 mm² przeznaczony dla obwodów samobezpiecz-
nych, z zewnętrzną osłoną w kolorze niebieskim. Przy długo-
ściach powyżej 5 metrów należy stosować przewód ekranowa-
ny. 

���� Długość przewodu sygnałowego nie powinna przekroczyć łącz-
nie 50. W razie konieczności prowadzenia linii sygnałowej pod 
ziemią należy użyć przewodu ziemnego, np. NYY 2 x 1.5 mm². 

���� Nie wolno układać we wspólnym kanale kablowym przewodów 
samobezpiecznych i zwykłych. Patrz DIN VDE 0165. 

���� Przewodu sygnałowego nie wolno układać równolegle z prze-
wodami elektroenergetycznymi ze względu na możliwość indu-
kowania się zakłóceń. 

���� Przewód sygnałowy chronić przed uszkodzeniem i w razie po-
trzeby ułożyć go w rurze metalowej. 

���� Przewód sygnałowy sondy należy wprowadzić do sygnalizatora 
przez dławik gumowy znajdujący się z lewej strony u dołu obu-
dowy i podłączyć do niebieskiego dwubiegunowego zacisku w 
sygnalizatorze oznaczonego “SONDE”. Biegunowość obojętna. 

Zasadniczo do jednego sygnalizatora mogą być podłączone, co naj-
wyżej dwa zbiorniki cieczy detekcyjnej z sondami połączonymi sze-
regowo. 

Wyjście 

Sygnał wyjściowy detektora wycieku można wyprowadzić z wykorzy-
staniem bezpotencjałowego, normalnie otwartego styku przekaźnika. 
W trybie normalnej pracy styk przekaźnika jest otwarty. W chwili po-
jawienia się stanu alarmowego przekaźnik zostaje uruchomiony i 
styk zostaje zwarty. Styk przekaźnika jest zabezpieczony wkładką 
bezpiecznikową 2A. 
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UWAGA 

 
 

Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy się liczyć z wystę-
powaniem przepięć mogących uszkodzić styki przekaźnika. 

���� Podłączając odbiorniki indukcyjne, należy stosować układy 
gasikowe RC dostępne w handle, np. 0.1 µF/100 Ohm. 

 
 

Ustawienie trybu pracy Eco/bezpiecznym 

���� Ustawić zworkę zgodnie z wymaganiami: 

 
 

Tabela 3: Tryby pracy 

Tryb pracy Normalna praca Alarm 

Eco Przekaźnik rozwarty Przekaźnik zwarty 

Bezpieczny Przekaźnik zwarty Przekaźnik rozwarty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Eco 

2  Bezpieczny 
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6.8 Podłączenie modułu bezprzewodowego EnOcean® (opcjo-
nalnie) 

  Odłączyć zasilanie od detektora LAG-14 ER 
1. Zdemontować przedni panel sygnalizatora (patrz rozdział 6.6,  

       strona 24) 
 

UWAGA 

 

Uszkodzenia elementów elektronicznych na skutek wyładowa-
nia elektrostatycznego. 

Zachować środki ostrożności przy dotyku elementów, które mogą 
zostać uszkodzone przez wyładowania elektrostatyczne 

���� Zawsze należy uziemić siebie, przed kontaktem z elementami 
elektrycznymi. 

���� Nie dotykać modułu bezprzewodowego EnOcean
®
 podczas 

podłączania; użyć anty elektrostatycznych rękawiczek w celu 
podłączenia modułu bezprzewodowego odpowiedniego portu.  

 
 

 
 
 
 

1 Przyłącze dla modułu bez-
przewodowego 
EnOcean

®
 

2 Pozycja anteny 3 Otwory obudowy (do 
montażu anteny) 
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2. Podłączyć moduł bezprzewodowy EnOcean
®
 do przyłącza na   

płytce PCB. 
Po podłączeniu modułu bezprzewodowego upewnij się: 

- Antena musi znajdować się po prawej stronie (blisko 
ścianki obudowy) 

- Wszystkie piny modułu muszą być podłączone  
- Nie zaginać pinów 

 

 
 
 

3. Wcisnąć antenę modułu bezprzewodowego EnOcean
®
 do 

trzech otworów obudowy sygnalizatora 
 

 
4. Zamknąć obudowę sygnalizatora (patrz rozdział 6.6, strona 
24). 
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6.9 Uruchomienie urządzenia 

� Dobrano odpowiednią liczbę zbiorników cieczy detekcyjnej. 

� Zamontowano zbiornik cieczy detekcyjnej wg rozdziału 6.2, 
strona 20. 

� Połączenia rurowe wykonano zgodnie z rozdziałem 6.4 stro-
na 22. 

� Zawór kontrolny został zamontowany zgodnie z rozdziałem 6.5, 
strona 24. 

� Sygnalizator został zamontowany zgodnie z rozdziałem 6.6, 
strona 24. 

� Połączenia elektryczne wykonano zgodnie z rozdziałem 6.7, 
strona 26. 

� Sonda została podłączona do sygnalizatora. 

� Wyjście przekaźnikowe jest podłączone (jeżeli wymagane). 

� Napięcie zasilania zostało podłączone. 

� Wielożyłowy przewód taśmowy został podłączony do płytki elek-
trycznej. 

� Przykręcono pokrywę sygnalizatora. 

Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane poprawnie, 
wówczas można przystąpić do napełniania układu cieczą detekcyjną. 

Napełnianie 

Zbiorniki dwupłaszczowe są dostarczane z cieczą detekcyjną w kon-
trolnej przestrzeni międzypłaszczowej. Ilość cieczy detekcyjnej musi 
być znana i podana na fabrycznej tabliczce znamionowej zbiornika. 
Napełniać jedynie podaną na tabliczce cieczą detekcyjną zmieszaną 
z wodą w odpowiedniej proporcji chyba, że zostanie opracowana 
ekspertyza rzeczoznawcy stwierdzająca, iż inną posiadaną ciecz de-
tekcyjną można zmieszać z cieczą znajdującą się w kontrolnej prze-
strzeni międzypłaszczowej zbiornika. 

1. Podczas uruchomienia otworzyć zawór kontrolny, umieścić na-
czynie pod zawór, a następnie wyciągnąć sondę ze zbiornika na 
ciecz detekcyjną. 

2. Wykręcić śrubę do napełniania zbiornika cieczy detekcyjnego, a 
następnie rozpocząć napełnianie.. 

3. Zamknąć zawór testowy, gdy ciecz detekcyjna zacznie przez 
niego wyciekać. 

4. Napełniać cieczą detekcyjną do osiągnięcia max poziomu w 
otworze przelewowym. 



 

 

 

5. Zamknąć zawór kontrolny I zamontować sond

Otwór do odpowietrzania Ø 5 mm na króćcu zbiornika cieczy dete
cyjnej musi być stale drożny. 

� Instalacja jest gotowa do pracy. 

6. Załączyć zasilanie w puszcze bezpiecznikowej.

� Zapala się zielona lampka sygnalizująca stan pracy.

7. Montaż, rozruch oraz przeprowadzenie kontroli detektora w
cieku musi potwierdzić przedsiębiorstwo specjalistyczne na dr
ku, którego wzór przedstawiono na stronie 

7 Programowanie modułu bezprzewodowego    
EnOcean® 

 LAG-14 ER znajduje się blisko centrali EnOcean

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

2. Nacisnąć i puścić najniżej położony przycisk na sygnalizatorze 
LAG-14 ER 

 

� LAG-14 ER nawiązuje kontakt z centralą (LRNTEL)

� LAG-14 ER jest połączony z centralą EnOcean

8 Obsługa 
Detektor wycieku służy do kontroli zbiorników dwupłaszczowych. 
Jeżeli wystąpił wyciek, ciecz detekcyjna wypływa, a detektor zał
alarm.  

Obsługa detektora wycieku sprowadza się do regularnego 
sprawdzania: 

• Czy świeci się zielona lampka. 

• Czy nie świeci się czerwona lampka. 

• Czy nie działa alarm akustyczny. 
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8.1 Stan alarmowy 
���� W przypadku alarmu, dolać ciecz detekcyjną, o odpowiedniej 

proporcji zmieszania, aż do zaznaczonej wysokości napełnienia. 
Jeżeli pomimo tego alarm nadal występuję oznacza to, że do-
szło do rozszczelnienia zbiornika. 

���� Alarm dźwiękowy, można wyciszyć, naciskając przycisk “Po-
twierdzenie”. Czerwona lampka świeci się dalej. 

���� Poinformować niezwłocznie firmę specjalistyczną. 

8.2 Funkcje testowe 
 Test działania należy przeprowadzać raz w roku oraz po każdej 

pracy konserwacyjnej lub naprawie. 

Symulacja 

1. Otworzyć zawór kontrolny zlewając wypływającą ciecz detek-
cyjną do przeznaczonego do tego pojemnika. 

� Ciecz detekcyjna musi wypływać strumieniem o objętości ok 
0.5 l/min. 

� Jak tylko opróżni się zbiornik cieczy detekcyjnej, sygnalizator 
musi załączyć alarm optyczny i akustyczny. 

2. Zamknąć zawór kontrolny i wlać z powrotem spuszczoną ciecz 
detekcyjną do zbiornika. 

� Alarm w tej sytuacji musi samoistnie zaniknąć. 

Poprzez sondę 

1. Wyciągnąć sondę ze zbiornika. 

� Czerwona lampka musi się zaświecić i musi pojawić się alarm 
dźwiękowy. 

2. Włożyć z powrotem sondę do zbiornika. 

� Sygnały alarmowe muszą natychmiast zaniknąć. 

Poprzez sygnalizator 

���� Nacisnąć przycisk: “Kontrola” . 

� Przerwany jest obwód sondy. 

� Czerwona lampka alarmowa musi się zaświecić i musi pojawić 
się alarm dźwiękowy. 
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9 Konserwacja 
Detektor wycieku jest urządzeniem bezpieczeństwa i w przypadku 
usterki naprawa, musi być przeprowadzona tylko przez producenta. 

9.1 Częstotliwość wykonywania konserwacji 

Zaleca się podpisanie umowy serwisowej z firmą specjalistyczną. 

Tabela 4: Częstotliwość wykonywania czynności konserwacyjnych 

Częstotli-

wość 

Czynności 

Raz w roku ���� Sprawdzić działanie przez symulację wycieku.  

Regularnie ���� Sprawdzać stan czystości urządzenia i jego 
otoczenia, a także swobodę dostępu i widocz-
ność. 

 

9.2 Utrzymanie sprawności urządzenia 

Wymiana bezpiecznika F1 

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

1. Rozkręcić sygnalizator zgodnie z rozdziałem 6.6, strona 24. 

2. Zdjąć przeźroczystą osłonkę bezpiecznika F1. 

3. Wymienić wkładkę topikową F1 patrz tabela 2, strona 14. 

4. Założyć z powrotem przeźroczystą osłonkę bezpiecznika F1. 

5. Wielożyłową, płaską taśmę połączyć z listwą wtykową. 

6. Skręcić sygnalizator zgodnie z rozdziałem 6.6, strona 24. 

7. Załączyć napięcie zasilania. 

Wymiana bezpiecznika F2 

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

1. Rozkręcić sygnalizator zgodnie z rozdziałem rozdział 6.6, stro-
na 24. 

2. Odkręcić czarną oprawkę bezpiecznikową przy pomocy śrubo-
kręta i otworzyć. 

3. Nacisnąć, a następnie przekręcić o ¼ przeciwnie do kierunku 
ruchu wskazówek zegara. 

4. Wyjąć wkładkę. 

5. Wymienić wkładkę topikową F2 patrz tabela 2, strona 14. 
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6. Włożyć oprawkę wraz z wymienioną wkładką topikową do 
oprawy bezpiecznikowej i zablokować ją obracając o ¼ obrotu 
w kierunku ruchu wskazówek zegara. 

7. Wielożyłową, płaską taśmę połączyć z listwą wtykową.  

8. Skręcić sygnalizator, patrz rozdział 6.6, strona 24. 

9. Załączyć napięcie zasilania 

 

10 Rozwiązywanie problemów 
Wszelkie naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez 
odpowiednio wykwalifikowany personel. 

Tabela 5: Rozwiązywanie problemów 

Problem Możliwy powód Środki zaradcze 

Zielona lampka popraw-
nej pracy nie świeci się. 

Odłączone napięcie sie-
ciowe 

���� Podłączyć napięcie 
sieciowe. 

Bezpiecznik sieciowy jest 
uszkodzony. 

���� Wymienić bezpiecznik 
sieciowy. 

Płaski przewód taśmowy 
nie jest podłączony do 
płytki drukowanej. 

���� Podłączyć prawidłowo 
płaski przewód taśmowy 
do płytki drukowanej. 

Świeci się czerwona 
lampka 

Stan alarmowy: Nastąpił 
wyciek. 

���� Prawidłowy powód 
alarmu. 

���� Uzupełnić ciecz detek-
cyjną w zbiorniku. 

Sonda nie jest podłączona. ���� Podłącz sondę. 

Przerwany przewód sy-
gnałowy 

���� Sprawdź przewód sy-
gnałowy. 

Czerwona lampka stale 
się świeci, nawet, gdy 
sonda nie jest zanurzona 
w cieczy 

Przerwa w połączeniu 
sygnałowym w sondzie lub  
w sygnalizatorze. 

���� Sprawdzić przewód 
sygnałowy, sondy oraz 
sygnalizatora. 

Przycisk testowy nie 
działa 

Awaria sygnalizatora. ���� Wymienić sygnalizator.  

Wyjęcie sondy ze zbior-
nika nie powoduje załą-
czenie alarmu 

Zwarcie w sondzie, zwar-
cie w przewodzie sygna-
łowym lub zwarcie w sy-
gnalizatorze. 

���� Sprawdź kabel sygna-
łowy, sondy oraz sygna-
lizator. 



 

 

 37

Problem Możliwy powód Środki zaradcze 

Inne niesprawności. – ���� Odesłać urządzenie do 
AFRISO sp. z o. o. 

11 Wyłączenie z eksploatacji, złomowanie 
1. Odłączyć zasilanie urządzenia. 

2. Zdemontować urządzenie. 

3. W trosce o ochronę środowiska naturalnego nie wolno wy-
rzucać wyłączonego z eksploatacji urządzenia razem z nie-
posegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urządzenie na-
leży dostarczyć do odpowiedniego punktu złomowania. 

    

 

Urządzenie zbudowane jest z materiałów, które można poddać 
recyklingowi. Elementy elektroniczne mogą zostać łatwo zdemon-
towane i odseparowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

12 Ogólne informacje na temat EnOcean ®  

12.1 Zasięg EnOcean ®  

Odległości pomiędzy nadajnikami a odbiornikami 

W porównaniu z przewodowymi systemami, bezprzewodowy system 
EnOcean

®
 oferuje elastyczność i łatwość montażu. Poniższe infor-

macje powinny pomóc w bezproblemowej eksploatacji. Szczegółowe 
informacje na temat planowania rozmieszczenia można znaleźć na 
12 stronie w broszurze „Range Planning Guide for EnOcean Wire-
less Systems”, którą można pobrać ze strony www.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 3 – 35 % 

Beton zbrojony 10 – 90 % 

Metal, aluminium Patrz: Przeszkody 

 

Kształt i układ  pomieszczeń ma znaczący wpływ na zasięg urzą-
dzeń, 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 betono-
wych ścianach ograniczają zasięg. 

Anteny zewnętrzne mają przeważnie lepsze charakterystyki od od-
biorników podtynkowych. Rodzaj anteny oraz odległość od sufitu, 
podłogi i ścian ma znaczenie. 

Ludzie oraz inne przeszkody w pomieszczeniu mogą ograniczać za-
sięg. 

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć pewien zapas przy pla-
nowaniu 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 

> 30 m Doskonałe warunki: duży pokój z małą ilością przeszkód, optymalny 
rodzaj anteny oraz jej umiejscowienie. 

> 20 m  

(pewność planowania) 

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. 

> 10 m  

(pewność planowania) 

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 meta-
lowych; 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 przypad-
ku metalowych parawanów w pomieszczeniach dzięki zjawisku odbi-
jania się fal od elementów metalowych. Odbite fale następnie zmie-
rzają do sąsiednich korytarzy lub pomieszczeń poprzez otwarte po-
wierzchnie, np. drewniane drzwi, szklane ściany. Zasięg jednak mo-
że być znacząco obniżony w zależności od struktury pomieszczenia. 
Dodatkowy powielacz sygnału (ang. repeater) umieszczony w odpo-
wiednim miejscu może zagwarantować większy zasięg. 

Główne przyczyny ograniczenia zasięgu: 

• Ściany metalowe oraz puste ściany wypełnione izolacją z folią 
metalową  

• Sufity podwieszane z panelami metalowymi lub z włókna wę-
glowego 

• Metalowe meble lub szkło z powłoką metalową 

• Umieszczenie urządzenia na metalowej ścianie (przeważnie 
ograniczenie zasięgu o 30%) 
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• Metalowe ramki na urządzenia (przeważnie ograniczenie zasię-
gu o 30%) 

• Urządzenia emitujące sygnały wysokiej częstotliwości 

Ściany przeciwpożarowe, szyby windy, klatki schodowe, pomiesz-
czenia gospodarcze budynków powinny być traktowane jako prze-
szkody. 

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. Sy-
gnał powinien przenikać przeszkody możliwie jak najbardziej prosto-
padle. 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 10 cm od narożnika pokoju 
jeśli to możliwe. 

Idealnym miejscem na montaż anteny jest centralny punkt w po-
mieszczeniu. 

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 (kompu-
ter, urządzenia audio-wideo) powinna wynosić co najmniej 50 cm. 

Nie ma przeciwskazań do montowania nadajników sygnału w pobliżu 
innych urządzeń nadających i zakłócających. 

Używanie powielaczy sygnału (ang. repeater) 

W przypadku problemów z zasięgiem warto użyć powielacza sygna-
łu. 

Odbiera on sygnał i przekazuje go dalej. Niemalże podwaja to zasięg 
sygnału. Niektóre modele powielaczy umożliwiają przekazanie sy-
gnału 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 instala-
cjach oraz identyfikować źródło zakłóceń. 
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Montaż w budynkach mieszkalnych 

W przypadku budynków mieszkalnych nie zachodzi potrzeba wysy-
łania 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 automa-
tyczny bus (TCP/IP, EIB/KNX, LON, itd.) by pokryć duże powierzch-
nie 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: 

http://www.enocean.com/en 

• Wireless standard 

• Wireless technology 

• AN001 

• AN102 

• AN103 

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

®
. 

Odwiedź kanał AFRISO na YouTube by zobaczyć więcej materiałów 
o naszych produktach. 
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13 Części zamienne, wyposażenie dodatkowe 
Produkt Art.-Nr 

Detektor wycieku LAG-14 ER 43410 

LAG-14 ER, sygnalizator 40649 

LAG zbiornik cieczy, czarny 40731 

LAG sonda 40510 

LAG-zestaw montażowy 40540 

LAG-zestaw montażowy (dodatkowego zbiornika) 40541 

Złączka do węża 3/4“ (zbiornik LAG) 40558 

Przyłącze węża 1“ 40557 

Zawór kontrolny 1“ 40560 

Wąż EPDM 14 x 3 mm 40543 

Koncentrat cieczy detekcyjnej 43645 

Osprzęt do przedłużenia przewodu KVA 40041 

Ramka montażowa sygnalizatora 43521 

Zestaw IP54 ze śrubami montażowymi M20 43416 

Układ RC (0,1 µF/100 Ohm) 618 001 5100 

Bezpiecznik sieciowy F1 (M 32 mA Ex) 960.127.0100 

Bezpiecznik przekaźnika F2 (T 2 A) 960.127.2000 

Wąż odporny na olej i paliwo LC 16 x 3 820.000.0004 

Moduł bezprzewodowy EnOcean
®
. 78082 
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14 Lista cieczy detekcyjnych 
Wymienione niżej ciecze detekcyjne są zatwierdzone przez Nie-
miecki Urząd do spraw Badania Materiałów oraz Kontroli (BAM), 
zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi oraz kontroli zbiorników 
oraz przewodów rurowych i mogą być używane jako ciecz detekcyj-
na w detektorach wycieków. Ciecze detekcyjne posiadają również 
właściwości zapobiegające powstawaniu grzybów oraz nie wchodzą 
w reakcje z substancjami palnymi, takimi jak: olej opałowy EL, olej 
napędowy oraz benzynami. Inne ciecze detekcyjne nie powinny być 
używane w zbiornikach dwupłaszczowych. Detektor wycieku LAG-14 
ER jest przystosowany do wszystkich wymienionych cieczy detek-
cyjnych. Przy napełnianiu lub opróżnianiu zbiornika cieczy detekcyj-
nej można mieszać następujące ciecze detekcyjne: 

Tabela 8: Ciecze detekcyjne 

Firma Typ Zgodność - BAM 

Clariant SE 
Am Unisys Park 1 
DE-65843 Sulzbach 

ANTIFROGEN N  
Ciecz detekcyjna 
Detekcja wycieku-
Clariant 

1.3/9790 – 5.1/3436 
 
1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1 

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

16 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. 

17 Satysfakcja klienta 
Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W ra-
zie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: 
zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55. 

18 Adresy 
Adresy firm reprezentujących grupę AFRISO na całym Świecie moż-
na znaleźć pod www.afriso.de. 
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19 Załączniki 

19.1 Zaświadczenie firmy specjalistycznej instalującej urządzenie 
Zaświadczamy, że montaż detektora wycieku z funkcją testu detekcji 
wycieku jest zgodny z instrukcją obsługi: 

Zbiornik: 

Zgodny z normą: 

Numer seryjny: 

Poziom w litrach: 

Ciecz detekcyjna:  

Ilość w litrach:…………………….(w przestrzeni międzypłaszczowej) 

Poziom w litrach: 
 

Użytkownik + Lokalizacja: Firma montażowa: 

   

   

   
 

Data, pieczątka oraz podpis: 
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19.2 Deklaracje zgodności 

 

19.3 Deklaracja zgodności CE 
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19.4 Deklaracja właściwości 

 

19.5 Znakowanie CE 
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19.6 Tłumaczenie deklaracji CE 
 

 
 


