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

���� Przeczytać instrukcję montażu i użytkowania przed instalacją 
urządzenia. 

���� Przechowywać instrukcję montażu i użytkowania przez cały 
czas eksploatacji. 

���� 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 uszkodzenie 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 
Europress, zgodnie z PN-EN 13160-1, jest nadciśnieniowym detek-
torem wycieku klasy I (PN-EN 13160-2). 

Nadciśnieniowy detektor wycieku Europress może być wykorzysty-
wany tylko z niżej wymienionymi zbiornikami bezciśnieniowymi (pra-
cującymi pod ciśnieniem atmosferycznym), nad- lub podziemnymi, 
które wykorzystywane są do przechowywania cieczy opisanych po-
niżej. 

Zbiorniki 

• Dwuścienne stalowe zbiorniki zgodne z PN-EN 12285-1/-2, kla-
sy B oraz C. 

• Stalowe lub plastikowe zbiorniki dwuścienne lub jednościenne z 
płaszczem przeciwwyciekowym, z stosowną przestrzenią mię-
dzypłaszczową zgodną z PN-EN 13160-7, których ciśnienie te-
stowe przestrzeni międzyściennej to 600 mbar. 

Detektor może zostać podłączony do jednego zbiornika nadziemne-
go lub kilku zbiorników podziemnych, których łączna przestrzeń mię-
dzypłaszczowa nie jest większa niż 4 m

3
, w zależności od wydajno-

ści filtra osuszającego (patrz tabela na stronie 25). 

Ciecze 

• Zbiorniki stalowe: ciecze mogące zanieczyszczać wodę 

• Zbiorniki plastikowe: ciecze mogące zanieczyszczać wodę 
z temperaturą zapłonu powyżej 55 °C 

• AdBlue® (roztwór mocznika 32.5 %) 

Dopuszczalna gęstość cieczy zależy od wysokości/średnicy zbiorni-
ka 

Wysokość zbiornika/średnica Ø Dopuszczalna gęstość 

≤ 2.00 m ≤ 1900 kg/m³ 

≤ 2.50 m ≤ 1740 kg/m³ 

≤ 2.60 m ≤ 1670 kg/m³ 

≤ 2.76 m ≤ 1580 kg/m³ 

≤ 2.84 m ≤ 1530 kg/m³ 

≤ 2.90 m ≤ 1500 kg/m³ 

Każde inne zastosowanie niż wskazane w tej instrukcji montażu 
i użytkowania jest zabronione. 
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2.2 Ograniczenia stosowania 
Nadciśnieniowy detektor wycieku Europress nie może być stosowa-
ny w następujących wypadkach: 

• Strefy zagrożenia wybuchem (Ex) 
Urządzenie stosowane w strefach zagrożenia wybuchem może 
spowodować gwałtowny zapłon, pożar lub eksplozję. 

• Montaż w studzienkach rewizyjnych zbiorników podziemnych. 

• Użytkowanie z cieczami, które działają niszcząco na przyłącza 
przewodów ciśnieniowych oraz sam detektor. 

• Użytkowanie bez filtra osuszającego lub z zużytym złożem osu-
szającym. 

• W połączeniu z urządzeniami do ratowania zdrowia lub życia 
lub też, których użytkowanie może prowadzić do zagrożenia 
zdrowia ludzi, zwierząt czy uszkodzeń mienia. 

• Przyłącze elektryczne wykonane przy użyciu wtyczki i gniazdka. 
Może to prowadzić do niezamierzonego odłączenia detektora 
wycieku od źródła zasilania i przerwać pracę systemu detekcji 
wycieku. 

 

2.3 Kontrola jakości 
Konstrukcja detektora Europress 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 Europress jedynie w stanie technicz-
nym niebudzącym zastrzeżeń. Należy przeczytać instrukcję 
montażu i użytkowania, jak również stosować się do odpowied-
nich przepisów bezpieczeństwa. 

 

OSTRZEŻENIE 

 
 

Urządzenie zasilanie jest prądem 230 V AC. Może ono spowo-
dować liczne poparzenia lub śmierć. 

���� Nie dopuścić do kontaktu detektora z wodą. 

���� Odłączyć zasilanie urządzenia przed jego otwarciem lub innymi 
czynnościami konserwującymi. Upewnić się, że zasilanie nie 
może zostać włączone przez przypadek. 

���� Nie dokonywać samowolnych przeróbek w urządzeniu. 

 



 

Europress 7 

2.4 Uprawnieni do obsługi 
Montaż, obsługa, nadzór oraz czyszczenie może być przeprowadza-
ne tylko przez wyspecjalizowane firmy wg WHG (niemiecka ustawa o 
gospodarce wodnej), z wyłączeniem przypadku, gdy lokalne prawo 
stanowi, iż te czynności nie muszą być wykonywane przez wyspecja-
lizowane firmy lub czynności te będzie wykonywał producent urzą-
dzenia.  

Prace przy obwodach elektrycznych należy zlecić wyłącznie upra-
wionemu 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 wyposaże-
nie dodatkowe wyprodukowane przez AFRISO-EURO-INDEX 
GmbH (rozdział 13, str. 40). 

2.7 Odpowiedzialność 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie uszkodze-
nia 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 roz-
dziale 2.1 instrukcji montażu i użytkowania, niewłaściwego lub wadli-
wego podłączenia lub konserwacji i obsługi niezgodnej z zaleceniami 
producenta. 

AFRISO Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby materiały informacyj-
ne nie zawierały błędów. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieści-
słości w poniższej instrukcji montażu i użytkowania prosimy o kontakt: 
zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55. 
. 
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3 Opis urządzenia 

 

1 Gumowa zatyczka 

2 Zielona dioda LED 
“Praca” 

3 Przycisk “Kontrola” 

4 Czerwona dioda LED 
“Alarm” 

5 Przycisk  

“Potwierdzenie” 

6 Żółta dioda LED  

“Serwis” 

7 Przycisk “Set” 

8 Zawór kontrolny 

9 Przyłącze pomiarowe 

10 Przyłącze pomiaru 
ciśnienia 

11 Pokrywka przyłączy 
ciśnieniowych 

12 Przyłącze ssące 

13 Zawór kontrolny 

14 Przyłącze ciśnieniowe 

15 Pułapka kondensatu  

z filtrem 

16 Zacisk 

Rys. 1: Wygląd oraz wymiary urządzenia 

Detektor wycieku Europress utrzymuje stałe nadciśnienie 
w przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika i uruchamia alarm 
w przypadku spadku ciśnienia. 

W odpornej na uderzenia obudowie detektora Europress znajdują się 
następujące elementy: diody sygnalizujące oraz przyciski kontrolne, 
pompka ciśnieniowa, presostat, zawór bezpieczeństwa, płyta główna 
z komponentami umożliwiającymi generowanie sygnału wyjściowe-
go, filtr oraz 3 przyłącza do pneumatycznego połączenia z prze-
strzenią międzypłaszczową zbiornika. 
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Europress może również być wyposażony w opcjonalny moduł łącz-
ności bezprzewodowej EnOcean

®
. Moduł można również dołączyć 

do urządzeń istniejących. 

Zielona dioda LED “Praca” zapala się, kiedy urządzenia podłączone 
jest do zasilanie. W przypadku alarmu zapala się czerwona dioda 
oraz generowany jest dźwięk. Udostępniony jest również jeden ze-
styk bezpotencjałowy przełączający. 

Filtry osuszające (nienależące do standardowej dostawy) stosowane 
są do zmniejszenia wilgotności skompresowanego powietrza do po-
ziomu około 10%. Filtr jest również stosowany do usunięcia cząstek 
kurzu i pyłu. Osuszone i oczyszczone powietrze pompowane jest do 
przestrzeni międzypłaszczowej. Zmiany ciśnienia w przestrzeni mię-
dzypłaszczowej kompensowane są przy pomocy pompki oraz zawo-
ru bezpieczeństwa. 

3.1 Działanie 
Zielona dioda LED “Praca” zapala się gdy urządzenie jest podłączo-
ne do zasilania. Pompka ciśnieniowa urządzenia tłoczy powietrze 
poprzez filtr oraz przewody ciśnieniowe do przestrzeni międzypłasz-
czowej zbiornika do momentu, aż zostanie osiągnięte stabilne nadci-
śnienie.  

Presostat mierzy ciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej zbiorni-
ka poprzez nitkę pomiarową i z użyciem pompki utrzymuje je na sta-
łym poziomie. Wewnętrzny zawór bezpieczeństwa otwiera się, gdy 
ciśnienie jest zbyt wysokie, tak by zabezpieczyć przestrzeń między-
płaszczową przed osiągnieciem maksymalnego ciśnienia, które wy-
nosi 0,6 bar. 

Jeśli nastąpi wyciek poprzez którąkolwiek ze ścian zbiornika, zarów-
no powyżej jak i poniżej lustra cieczy lub poziomu wód gruntowych, 
oraz jeśli ten wyciek jest większy niż wydajność pompki urządzenia, 
nadciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej spadnie. Gdy dojdzie 
to poziomu alarmowego czerwona dioda LED „Alarm” zapali się, roz-
legnie się alarm dźwiękowy oraz zostanie przełączony styk bezpo-
tencjałowy. 

Alarm dźwiękowy może zostać wyciszony przyciskiem “Potwierdze-
nie”. Poziom alarmowy jest ustawiony co najmniej o 30 mbar powy-
żej ciśnienia statycznego magazynowanej cieczy lub wód grunto-
wych. 

3.2 Tryby pracy 
Nadciśnieniowy detektor wycieku Europress wyposażony jest w styk 
bezpotencjałowy za pomocą którego możliwe jest uruchomienie do-
datkowych urządzeń w przypadku alarmu.  
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Do poprawnego działania urządzenia Europress nie jest wymagane 
podłączanie jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego. Można jednak 
użyć następujących urządzeń zewnętrznych: dodatkowe alarmy 
dźwiękowe i świetlne, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia 
sterowania budynkiem itp. 

Urządzenia z technologią EnOcean
®
 

W przypadku alarmu, oprócz sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej, 
bezprzewodowy moduł wysyła sygnał poprzez system łączności 
EnOcean

®
. 

3.3 Przykładowe zastosowania 

 

1 Przewód czerwony –  

pomiarowy 

2 Filtr osuszający 

3 Przewód przezroczysty - 
ciśnieniowy 

4 Przewód zielony –  

ssący 

5 Przyłącze elektryczne 

6 Płaszcz zewnętrzny zbior-
nika 

7 Przestrzeń międzypłasz-
czowa 

8 Płaszcz wewnętrzny zbior-
nika 

Rys. 2: Przykład zastosowania 
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Rys. 3: Europress w obudowie ochronnej, bez (A) lub z podgrzewa-
niem (B), gotowy do montażu. Syrena podłączona jest do styku bez-
potencjałowego. Stopień ochronności obudowy IP55. 

1 Syrena alarmowa HPW 2 5 Czerwony przewód –  

pomiarowy 

2 Przycisk wyciszenia syreny 
HPW 2 

6 Zielony przewód – ssący 

3 Europress 7 Przezroczysty przewód - 
ciśnieniowy 

4 Obudowa ochronna 8 Regulator grzania 

  9 Podgrzewacz 
 

  



  

12 Europress 

4 Informacje techniczne 
Tabela 1: Informacje techniczne 

Parametr Wartość 

Informacje ogólne 

Waga 1,2 kg 

Emisja min 70 dB (A) w odległości 1 m 

Przekaźnik wyjściowy 1 styk przełączający bezpotencja-
łowy 

Obciążenie styku przekaźni-
ka 

max 250 V, 2A, obciążenie rezy-
stancyjne 

Bezpiecznik przekaźnika T 2 A 

 Standard Wersja specjalna 

Ciśnienie robocze  
w przestrzeni międzypłasz-
czowej 

około 510 mbar około 260 mbar 

Punkt włączenia alarmu 470 ± 10 mbar 380 ± 10 mbar 

Punkt wyłączenia alarmu 500 ± 10 mbar 410 ± 10 mbar 

Punkt włączenia pompy 500 ± 10 mbar 410 ± 10 mbar 

Punkt wyłączenia pompy 530 ± 10 mbar 440 ± 10 mbar 

Ciśnienie otwarcia zaworu 
bezpieczeństwa 

≥ 570 mbar ≥ 400 mbar 

Wąż przyłączeniowy Wąż PVC 6 x 2 mm 

Długość przewodów przyłą-
czeniowych 

max 50 m 

Zakres temperatur 

Otoczenia -5 °C to +60 °C 

W obudowie ochronnej  
z podgrzewaniem 

-25 °C to +60 °C 

Przechowywanie -25 °C to +60 °C 

Napięcie zasilanie 

Napięcie zasilanie AC 100-240 V ± 10 % 

Pobór mocy 

 

< 10 VA 



 

Europress 13 

Parametr Wartość 

Bezpieczeństwo elektryczne 

Klasa ochronności II wg PN-EN 60730-1 

Ochronność obudowy IP30 wg PN-EN 60529 

Tryb pracy oraz dodatkowy 
tryb pracy 

Typ 1.B 

Zgodność elektromagnetyczna (EMC) 

Zakłócenia CISPR 22 

Odporność na zakłócenia PN-EN 61000 

EnOcean
® 

Częstotliwość 868,3 MHz 

Siła transmisji max 10 mW 

Zasięg Patrz: rozdział 11.1, str. 36 

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 

 

4.1 Zgodność z dyrektywami 
Nadciśnieniowy detektor wycieku Europress jest zgodny z dyrektywą 
elektromagnetyczną EMC (2004/108/WE), dyrektywą niskonapięcio-
wą LVD (2006/95/WE) oraz dyrektywą budowlaną CPD 
(89/106/EWG). 

Europress wyposażony w moduł EnOcean
®
 jest zgodny również 

z dyrektywą telekomunikacyjną 1999/5/WE. 
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5 Transport i przechowywanie 
 

UWAGA 

 
 

Możliwe uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwym 
transportem. 

���� Nie rzucać urządzeniem. 

���� Chronić urządzenie przed wodą, wilgocią, brudem oraz pyłem. 

 

UWAGA 

 
 

Możliwe uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwym 
przechowywaniem. 

���� Chronić urządzenie przed wstrząsami. 

���� Chronić urządzenie przed wodą, wilgocią, brudem oraz pyłem. 

���� Przechowywać urządzenie w dopuszczalnym zakresie tempera-
tur. 

 

6 Montaż i uruchomienie 
Nadciśnieniowy detektor wycieku Europress może być instalowany 
i uruchamiany tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel, 
patrz rozdział 2.4, str. 7. 

6.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu 
W przypadku zbiorników podziemnych ciśnienie hydrostatyczne wód 
gruntowych wywierane na dno zbiornika nie może być większe niż 
435 mbar. 

Ciśnienie hydrostatyczne przechowywanej cieczy z uwzględnieniem 
przepełnienia zbiornika nie może przekroczyć 435 mbar. 

���� Detektor Europress musi być zamontowany w sposób uniemoż-
liwiający mu ochłodzenie do temperatury –5 °C, np. w obudowie 
ochronnej z podgrzewaniem. 

6.2 Miejsce montażu 
���� Wybierz miejsce jak najbliżej monitorowanego zbiornika, w któ-

rym możliwe jest zachowanie dopuszczalnych temperatur oto-
czenia. 

���� Zamontuj detektor na płaskiej, trwałej i suchej ścianie na wyso-
kości oczu. 

���� Zamontuj detektor w miejscu widocznym i łatwo dostępnym 
w każdej chwili. 

���� Zamontuj detektor tak, by nie był narażony na kontakt z wodą 
lub zalanie. 
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���� Nie montuj detektora w wilgotnych pomieszczeniach. 

���� Nie montuj detektora w strefach zagrożenia wybuchem oraz 
studzienkach rewizyjnych zbiorników podziemnych. 

���� Kiedy montujesz detektor na zewnątrz, musi być on umieszczo-
ny w obudowie ochronnej IP55. W przypadku zastosowania 
obudowy ochronnej należy użyć zewnętrznego wodoodpornego 
sygnalizatora wizualnego. 

���� Kiedy montujesz detektor pod zadaszeniem lub w częściowo 
zamykanych pomieszczeniach, urządzenie musi być chronione 
przed wpływem warunków atmosferycznych (można użyć obu-
dowy ochronnej jak wyżej). 

6.3 Montaż detektora 
1. Przymocuj detektor do ściany (wykorzystaj otwory A lub B), 

szablon otworów do wywiercenia jest standardowym elementem 
dostawy. 

 
 

2. Otwórz detektor. 
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3. Podłącz zasilanie detektora tak jak jest to opisane w rozdzia-
le 6.4, str. 16. 

4. Zamknij detektor. 

 
 

6.4 Podłączenia elektryczne 

� Upewnij się, że zasilanie zostało odłączone i zabezpieczone 
przed przypadkowym załączeniem. 

 

1 Pompka 

2 Przewód poprowadzo-
ny przez górny zacisk 

3 Przewód poprowadzo-
ny przez dolny zacisk 

4 Bezpiecznik styku 
przekaźnika 

5 Styk przekaźnika 

6 Zasilanie urządzenia 

  

Rys. 4: Podłączenie elektryczne 

���� Podłącz zasilanie urządzenia bezpośrednio, bez użycia styczni-
ka lub wtyczki! Jeśli produkt montowany jest w Szwajcarii: zasi-
lanie urządzenia musi być na stałe podłączone i zabezpieczone 
za pomocą bezpiecznika innego odbiornika używanego regular-
nie (np. instalacji oświetleniowej). Bezpiecznik musi być opisany 
„Detektor wycieku”.  
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���� Jeśli chcesz poprowadzić przewód poprzez górną część detek-
tora, zastąp gumową zatyczkę dostarczonym zaciskiem. 

���� Zaślep wszystkie dolne przyłącza dostarczonymi zatyczkami, 
jeśli ich nie używasz. 

Zasilanie 

Podłącz na stałe zasilanie detektora wycieku używając np. przewodu  
NYM-J 2 x 1.5 mm². 

1. Poprowadź przewód zasilający poprzez górny lub dolny otwór 
detektora wycieku. 

2. Przewód fazowy podłącz do zacisku oznaczonego L1 w urzą-
dzeniu, przewód neutralny do zacisku N. Przewód zasilający de-
tektora wycieku musi być zabezpieczony osobnym bezpieczni-
kiem (max 16 A). Nie podłączaj detektora wycieku do obwodów 
elektrycznych innych urządzeń. 

 Sygnał wyjściowy 

Wyprowadzenie sygnału wyjściowego możliwe jest poprzez styk 
bezpotencjałowy (1 styk przełączający). 

���� Zamontuj na stałe przewód i poprowadź go poprzez górny lub 
dolny otwór detektora wycieku i podłącz do odpowiednich zaci-
sków. 

���� Zaizoluj przewód prowadzący do styku przekaźnika. Izolacja 
przewodu musi spełniać co najmniej wymagania IEC 60227 lub 
IEC 60245. 

Jeśli urządzenie działa poprawnie, w trakcie normalnej pracy styk 
jest rozwarty. W przypadku alarmu styk zwiera się. 
 

UWAGA 

 
 

Podłączając odbiorniki indukcyjne należy mieć na uwadze, iż 
skoki napięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia styków prze-
kaźnika lub innych niepożądanych skutków. 

���� Podłączając odbiorniki indukcyjne użyj układów gasikowych RC 
dostępnych w handlu, np. 0,1 µF/100 Ohm. 
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9 V bateria uruchamiająca alarm w przypadku braku zasilania 

���� Bateria 9 V (1) musi być podłączona jeśli produkt wykorzystywa-
ny jest w Szwajcarii. 

 

 
 

Bateria nie znajduje się w standardowej dostawie. 

W przypadku podłączenia standardowej baterii 9 V urządzenie bę-
dzie sygnalizowało alarm w przypadku braku zasilania. Alarmu nie 
da się wyciszyć; będzie rozbrzmiewał do momentu ponownego po-
jawienia się zasilania. Po pojawieniu się zasilania urządzenie auto-
matycznie przechodzi w normalny tryb pracy. Jeśli w czasie, gdy nie 
było zasilania pojawił się wyciek, urządzenie zasygnalizuje stan 
alarmowy. 
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6.5 Podłączenie modułu EnOcean® w już istniejącym urządzeniu 
(opcja) 

� Odłącz zasilanie urządzenia. 

1. Zdejmij przednią obudowę (patrz: rozdział 6.3, str. 15). 

 

UWAGA 

 

Uszkodzenie elementów elektronicznych przez wyładowanie 
elektrostatyczne 

Zachowaj ostrożność obchodząc się z elementami, które mogą zo-
stać uszkodzone przez wyładowanie elektrostatyczne. 

���� Bądź uziemiony dotykając elementów elektronicznych. 

���� Nie dotykaj modułu bezprzewodowego EnOcean
®
 wpinając go 

na miejsce; użyj antyelektrostatycznego materiału, aby wpiąć 
moduł bezprzewodowy do slotu.  

 

 
 

1 Żeńskie wejście modułu  

bezprzewodowego EnOcean
®
 

2 Pozycja anteny 3 Wytłoczenie  

w obudowie (do 
montażu anteny) 
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2. Podłącz moduł bezprzewodowy EnOcean
®
 do żeńskiego wej-

ścia. Podłączając zwróć uwagę na poniższe: 

- Antenna musi się znajdować po prawej stronie (blisko 
ścianki urządzenia. 

- Wszystkie piny muszą być podłączone do wejścia żeń-
skiego. 

- Nie wyginaj pinów. 

 
 

3. Włóż antenę modułu EnOcean
®
 w specjalne wytłoczenie w 

urządzeniu. 

 
 

4. Zamknij obudowę urządzenia (patrz: rozdział 6.3, str.15). 
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6.6 Podłączenie przewodów ciśnieniowych 
Podłączenie przewodów ciśnieniowych detektora do monitorowane-
go zbiornika, patrz również rys. 5 oraz rys. 6, str. 22. 

1. Używaj przewodów ciśnieniowych (co najmniej PN10 do zbior-
ników zawierających ciecze łatwopalne) odpornych na działanie 
oleju oraz wody o rozmiarze 6 x 2 mm. Czerwonego dla prze-
wodu pomiarowego, zielonego dla przewodu ssącego oraz 
przezroczystego dla przewodu ciśnieniowego. Przewody muszą 
być odporne na działanie magazynowanej cieczy oraz jej opa-
rów. 

2. Zabezpiecz przewody ciśnieniowe przez umieszczenie ich 
w  sztywnych, odpornych na warunki zewnętrzne rurach.  

3. Przewody połączeniowe muszą posiadać stały przekrój na całej 
długości, bez zagięć czy wgnieceń. 

4. Nie montuj żadnych elementów odcinających na przewodach 
połączeniowych. 

5. Przyłącza węży muszą być zabezpieczone za pomocą opasek 
zaciskowych przylegających na całym obwodzie. 

Po spełnieniu następujących warunków można również użyć szyb-
kozłączek (odcinające na jednym końcu, średnica nominalna 7,2, 
Rectus typ 26) po stronie zbiornika dla przewodu ciśnieniowego 
i pomiarowego: 

• Szybkozłącze z elementem odcinającym jest zamontowane na 
stałe i bezpośrednio na zbiorniku. 

• Przyłącza ciśnieniowe i pomiarowe są zabezpieczone za pomo-
cą opaski zaciskowej. 

• Przewód ciśnieniowy i pomiarowy muszą być tak poprowadzone 
i podłączone, aby zapobiec ewentualnemu obracaniu. 

Szybkozłączki umożliwiają fabryczne napełnienie przestrzeni mię-
dzypłaszczowej osuszonym powietrzem, co znacznie skraca czas 
uruchomienia instalacji. Przed uruchomieniem instalacji należy 
upewnić się, że: 

• w przestrzeni międzypłaszczowej znajduje się tylko osuszone 
powietrze (lub azot), 

• element przyłączeniowy na zbiorniku nie został zabrudzony 
podczas montażu, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia 
uszczelki. 
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6. Wsuń przykrywkę na miejsce, aby zabezpieczyć przyłącza de-
tektora. 

 
 

 

1 Przewód czerwony - 
pomiarowy 

2 Przewód zielony - ssą-
cy 

3 Przewód przezroczysty  
- ciśnieniowy 

4 Filtr osuszający 

5 Przestrzeń między-
płaszczowa 

Rys.5: Podłączenie zbiornika nadziemnego 
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1 Przewód 
czerwony - 
pomiarowy 

2 Przewód 
przezroczysty  
- ciśnieniowy 

3 Rozdzielacze 

Rys.6: Podłączenie kilku zbiorników podziemnych 

Kontrola szczelności 

1. Skontroluj szczelność połączeń przewodów z przestrzenią mię-
dzypłaszczową. W tym celu wykonaj test dla ciśnienia 600 
mbar. 

 

UWAGA 

 
 

Możliwe uszkodzenie lub zniszczenie detektora Europress, jeśli 
ciśnienie przy procedurze kontroli szczelności przekroczy war-
tość 600 mbar. 

���� Upewnij się, że ciśnienie kontrole nie przekroczy 600 mbar. 

 

� Połączenia przewodów należy uznać za szczelne, jeśli spadek 
ciśnienia w ciągu 30 minut nie przekroczy 20 mbar. 

2. Podłącz przewody ciśnieniowe do przestrzeni międzypłaszczo-
wej po przeprowadzeniu pomyślnej kontroli szczelności. 
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Napełnianie początkowe 

Pompka urządzenia nie może przekroczyć wydajności 100 l/h. 

1. Napełnij przestrzeń międzypłaszczową zbiornika do ciśnienia 
około 500 mbar. Użyj w tym celu pompy o większej wydajności. 

2. Powietrze do napełnienia przestrzeni międzypłaszczowej musi 
zostać osuszone przy pomocy odpowiedniego filtra. 

3. Po osiągnięciu ciśnienia około 500 mbar odłącz pompę i pod-
łącz detektor wycieku Europress. 

6.7 Filtr osuszający 
Filtry osuszające muszą zostać zamontowane na przewodzie ssą-
cym (filtry nie są standardowym elementem dostawy, patrz roz-
dział 13, str. 40). 

 

1 Uchwyt z akcesoriami do monta-
żu 

2 Przewód silikonowy 

3 Wylot, po filtracji 

4 Pokrywa filtra, aluminiowa 

5 O-ring Ø 54 x 3 NBR 

6 Filtr pyłu SIKU 50 µm 

7 Nakrętka M 64 x 1.5 

8 Złoże osuszające 

9 Obudowa filtra 

10 Wlot, przed filtracją 

Rys.7: Filtr osuszający 
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1. Określ ilość potrzebnych filtrów osuszających zgodnie z infor-
macjami poniżej i zabezpiecz połączenia przewodów ciasno 
przylegającymi opaskami zaciskowymi. 

Dla zbiorników podziemnych: 1 x filtr typ TF 220. 
Dla zbiorników nadziemnych (można podłączyć tylko jeden 
zbiornik nadziemny): 

Pojemność przestrzeni między-

płaszczowej 

Ilość filtrów osuszających 

do 300 litrów 1 x TF 220 

do 700 litrów 2 x TF 220 

do 1000 litrów 3 x TF 220 

do 1500 litrów 4 x TF 220 

do 1800 litrów 5 x TF 220 

do 2200 litrów 6 x TF 220 

do 2600 litrów 7 x TF 220 

do 3000 litrów 8 x TF 220 
 

 

1 Do detektora 

2 Wlot powietrza 

Rys.8: Połączenie szeregowe filtrów osuszających 

2. Połącz filtry osuszające oraz detektor wycieku przy pomocy 
przewodów ciśnieniowych. Połączenia muszą być zabezpieczo-
ne za pomocą ciasno przylegających opasek zaciskowych. 

3. Uzupełnij filtr przy pomocy pomarańczowego złoża osuszające-
go. 
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Kolor złoża osuszającego zmienia się z pomarańczowego na bez-
barwny podczas procesu pochłaniania wilgoci. Kiedy złoże osusza-
jące straci swój kolor należy je wymienić, gdyż nie będzie już absor-
bowało wilgoci. Czas pracy złoża osuszającego wynosi w normal-
nych warunkach co najmniej 1 rok. Złoże powinno się wymieniać raz 
do roku lub gdy straci kolor.  

6.8 Ustawienia zaworów 

Ustawienie 

zaworu 

Zawór kontrolny na 

przewodzie pomiaro-

wym 

 

Zawór kontrolny na prze-

wodzie ciśnieniowym 

 

 

Normlany tryb pracy Normlany tryb pracy 

 

Kontrola z użyciem manometru Odpowietrzanie 

 

Kontrola zaworu bezpieczeństwa Niedozwolone 

 

Niedozwolone Niedozwolone 
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6.9 Uruchamianie urządzenia 

� Zostały uwzględnione informacje na tabliczce znamionowej 
zbiornika (numer DIN, ciśnienie kontrolne 0,6 bar, liczba fil-
trów osuszających). 

� Przestrzeń międzypłaszczowa nie zawiera żadnych cieczy 
detekcyjnych. 

� Została określona odpowiednia liczba filtrów osuszających. 

� Detektor wycieku Europress został zamontowany zgodnie 
z rozdziałem 6.3, str.15. 

� Kontrola szczelności została przeprowadzona pomyślnie. 

� Połączenia elektryczne zostały wykonane zgodnie z roz-
działem 6.4, str. 16. 

� W przestrzeni międzypłaszczowej panuje odpowiednie nad-
ciśnienie. 

� Nadciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej wynosi 
mniej niż 600 mbar. 

� Detektor wycieku został podłączony do przestrzeni między-
płaszczowej. 

� Obudowa detektora wycieku została zamknięta i przykręco-
na. 

1. Włącz zasilanie detektora przy pomocy bezpiecznika. 

� Zielona dioda LED “Praca” zapala się. 

� Sterownik pompy sprawdza czy dostępne jest ciśnienie robocze. 

Po osiągnięciu założonego ciśnienia pompka urządzenia wyłącza 
się. 

� System jest gotowy do działania. 

2. Sprawdzenie, montaż i kontrolę pracy detektora wycieku zleć 
odpowiednio wykwalifikowanej firmie, patrz rozdział 18.1, 
str. 42. 

7 Programowanie urządzenia wyposażonego w moduł 
bezprzewodowy EnOcean® (opcja) 

� Detektor wycieku Europress jest w pobliżu centrali EnOcean
®
. 

1. Ustaw centralę EnOcean
®
 w tryb programowania (LRNMOD). 

2. Krótko wciśnij najniższy przycisk na urządzeniu Europress (Set). 
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� Europress wysyła sygnał programowania. 

� Europress zostaje połączony z centralą EnOcean
®
. 
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8 Eksploatacja 
Detektor wycieku Europress monitoruje zbiorniki dwupłaszczowe. 
Jeśli dojdzie do wycieku ciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej 
obniży się i detektor uruchomi alarm. Eksploatacja detektora spro-
wadza się więc do sprawdzania czy: 

• Zielona dioda LED “Praca” jest włączona. 

• Czerwona dioda LED “Alarm” jest wyłączona. 

• Alarm dźwiękowy jest wyłączony. 

8.1 Podczas alarmu 

� Czerwona dioda LED “Alarm” pali się i rozbrzmiewa alarm 
dźwiękowy. 

3. Naciśnij przycisk “Potwierdzenie” aby wyciszyć alarm dźwięko-
wy. 

� Czerwona dioda LED “Alarm” nadal się pali. 

4. Natychmiast powiadom firmę, która montowała urządzenie. 

5. Kiedy sytuacja alarmowa została zażegnana należy wykonać 
pełną kontrolę działania jak w rozdziale 8.2, str. 30. 

Określenie, w którym zbiorniku doszło do wycieku w przypadku 
podłączenia kilku zbiorników 

1. Zamknij wszystkie zawory odcinające na obu rozdzielaczach 
(przewodu ciśnieniowego oraz pomiarowego). 

2. Podłączyć manometr do bocznego przyłącza zaworu pomiaro-
wego. 

3. Otworzyć zawory odcinające pierwszego zbiornika. 

4. Jeśli manometr nie wykazuje spadku ciśnienia, zamknąć zawory 
odcinające pierwszego zbiornika i otworzyć zawory zbiornika 
drugiego. 

5. Jeśli manometr nie wykazuje spadku ciśnienia, zamknąć zawory 
odcinające drugiego zbiornika i sprawdzić następny aż do skut-
ku powtarzając powyższe czynności. 

6. Po usunięciu przyczyny alarmu otworzyć wszystkie zawory od-
cinające dla poszczególnych zbiorników. 
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8.2 Kontrola działania 
1. Kontrola działania detektora wycieku musi zostać przeprowa-

dzona za każdym razem po jego uruchomieniu oraz co najmniej 
raz do roku przez wyszkolony personel, jak również po każdym 
alarmie lub rozwiązaniu innego problemu związanego z działa-
niem detektora. 

2. Po każdej kontroli działania stwórz protokół sprawdzenia i prze-
chowuj go razem z innymi dokumentami dotyczącymi detektora 
wycieku. 

Presostat oraz zawór bezpieczeństwa mogą być kalibrowane i regu-
lowane tylko przez producenta lub wyszkolony personel. 

Kontrola działania przez symulację stanu alarmowego 

1. Ustaw zawór kontrolny przewodu ciśnieniowego (białe przyłą-
cze) w pozycję “Odpowietrzanie”. 

 

� Przestrzeń międzypłaszczowa ma kontakt z powietrzem atmos-
ferycznym. 

� Ciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej spadnie i włączy się 
alarm. 

2. Ustaw zawór kontrolny przewodu ciśnieniowego (białe przyłą-
cze) w pozycję „Normalnego trybu pracy”. 

 

� Nadciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej zostaje przywró-
cone. 

� Alarm musi wyłączyć się automatycznie. 

Kontrola działania poprzez pomiar 

Wolne przyłącze czerwonego zaworu kontrolnego służy do podłą-
czenia manometru. 

1. Podłącz manometr (0-1000 mbar). 

2. Ustaw czerwony zawór kontrolny (przyłącze pomiarowe) w po-
zycję "Kontroli z użyciem manometru". 

 

� Manometr wskazuje ciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej. 

3. Ustaw biały zawór kontrolny (przyłącze ciśnieniowe) w pozycję 
"Odpowietrzanie". 
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� Ciśnienie zaczyna wolno opadać. 
4. Obserwuj wskazania manometru i zanotuj ciśnienie przy jakim 

włączy się alarm. 

5. Ustaw zawór kontrolny przewodu ciśnieniowego (białe przyłą-
cze) w pozycję „Normalnego trybu pracy”. 

 
6. Porównaj zanotowane odczyty z wartościami założonymi. 

 

7. Ustaw zawór kontrolny przewodu pomiarowego (czerwone przy-
łącze) w pozycję „Normalnego trybu pracy”. 

 
8. Odłącz manometr. 

Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa 

1. Podłącz manometr (0-1000 mbar) pod wolne przyłącze czerwo-
nego zaworu kontrolnego (przyłącze pomiarowe). 

2. Ustaw biały zawór kontrolny (przyłącze ciśnieniowe) w pozycję 
“Odpowietrzanie”. 

 

� Włącza się pompka. 

3. Ustaw czerwony zawór kontrolny (przyłącze pomiarowe) w po-
zycję “Kontroli zaworu bezpieczeństwa”. 

 

� Presostat zostaje wyłączony; pompka pozostaje włączona. 

4. Ustaw biały zawór kontrolny (przyłącze ciśnieniowe) w pozycję 
“Normalnego trybu pracy”. 

 

� Ciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej rośnie, jednak nie 
powinno przekroczyć 570 mbar! 

5. Ustaw zawór kontrolny przewodu pomiarowego (czerwone przy-
łącze) w pozycję „Normalnego trybu pracy”. 

 

� Pompka powinna natychmiast automatycznie się wyłączyć. 



  

32 Europress 

Kontrola działania wskaźników 

���� Naciśnij przycisk “Kontrola”. 

� Zielona dioda LED “Praca”, czerwona dioda LED “Alarm”, żółta 
dioda LED “Serwis” palą się i rozbrzmiewa alarm dźwiękowy. 
Alarm dźwiękowy można wyciszyć za pomocą przycisku “Po-
twierdzenie”. 

9 Konserwacja 
Detektor wycieku jest urządzeniem zabezpieczającym, które może 
być naprawiane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany perso-
nel, patrz rozdział 2.4, str. 7. 

���� Jeśli będzie to konieczne, podpisz umowę na obsługę urządze-
nia z wyspecjalizowaną firmą. 

9.1 Wskaźnik potrzeby serwisu 
Detektor wycieku jest wyposażony we wskaźnik „Serwis”. Kiedy nad-
chodzi czas corocznej konserwacji żółta dioda LED „Serwis” miga 
i rozbrzmiewa alarm dźwiękowy na ok. 1 sekundę co godzinę. 

1. Naciśnij przycisk “Potwierdzenie” aby wyciszyć alarm dźwięko-
wy. 

� Żółta dioda LED “Serwis” zaczyna się palić nieprzerwanie. 

2. Zleć coroczną usługę konserwacji urządzenia wyspecjalizowa-
nej firmie. 
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9.2 Czynności konserwacyjne 

Coroczna konserwacja 

���� Dokonaj Kontroli działania poprzez symulację stanu alarmowe-
go, patrz rozdział 8.2, str. 30. 

���� Wymień złoże osuszające, patrz poniżej. 

���� Jeśli została zamontowana bateria 9 V do sygnalizowania alar-
mu w przypadku braku zasilanie, wymień ją. 

���� Upewnij się, że detektor wycieku oraz jego otoczenie są czyste 
i łatwo dostępne oraz nieprzysłonięte. 

Wymiana złoża osuszającego 

� Złoże osuszające stało się bezbarwne. 

Bezbarwne złoże osuszające może zostać wykorzystane powtórnie. 
Aby przywrócić odpowiednie właściwości należy je suszyć w piecu 
w temperaturze 125 °C przez okres 24 h. Złoże może zostać wyko-
rzystane ponownie maksymalnie 3 razy.  

���� Używaj ciasno zamykanych pojemników do przechowywania 
złoża osuszającego. 

���� Dokładnie zamknij filtr osuszający po wymianie złoża, aby nie 
dopuścić do jego zawilgocenia. 

Wymiana bezpiecznika przekaźnika F1 

� Zasilanie urządzenia jest wyłączone i nie może zostać włą-
czone przez przypadek. 

1. Zdejmij przedni panel urządzenia. 

2. Zdejmij przezroczystą pokrywkę bezpiecznika. 

3. Wymień bezpiecznik F1: T 2 A. 

4. Włóż z powrotem przezroczystą pokrywkę bezpiecznika. 

5. Jeśli odłączyłeś taśmę panelu przedniego, umieść ją na powrót 
w gnieździe. 

6. Załóż i przykręć panel przedni urządzenia. 

7. Włącz zasilanie urządzenia. 
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10 Rozwiązywanie problemów 
Naprawy mogą zostać wykonane tylko przez odpowiednio wykwalifi-
kowany personel, patrz rozdział 2.4, str. 7. 

Tabela 2: Rozwiązywanie problemów 

Problem Możliwa przyczy-

na 

Działanie 

Zielona dioda LED 
“Praca” nie pali się. 

Brak zasilania. ���� Sprawdzić zasilanie. 

Czerwona dioda 
LED “Alarm” pali 
się. 

Wyciek. ���� Sprawdź przewody 
ciśnieniowe. 

���� Powiadom firmę ser-
wisową. 

Biały lub czerwo-
ny zawór kon-
trolny w nieod-
powiedniej pozy-
cji. 

���� Ustaw biały i czerwo-
ny zawór kontrolny 
w pozycję “Normal-
nego trybu pracy”. 

Pułapka konden-
satu lub filtr osu-
szający otwarty. 

���� Zamknij pułapkę 
kondensatu i filtr 
osuszający. 

Żółta dioda LED 
“Serwis” miga. 

Wymagana co-
roczna konser-
wacja. 

���� Wykonaj coroczną 
konserwację, patrz 
rozdział 9, str. 32. 

Złoże osuszające 
jest bezbarwne. 

- ���� Wymień złoże osu-
szające. 

Zabrudzony filtr. - ���� Wymień filtr. 

Inne problemy. - ���� Skontaktuj się 
z AFRISO Sp. z o.o. 
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10.1 Określenie czasu pracy pompki 
Osoba użytkująca urządzenie może sprawdzić czas pracy pompki 
urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku „Kontrola” na panelu 
przednim. Pozwoli to oszacować całkowitą szczelność całego sys-
temu. 

���� Przytrzymaj przycisk “Kontrola”. 

� Po 5 sekundach zielona dioda LED “Praca” wskaże czas pracy 
pompki. 

 

A Wskazanie czasy 
pracy pompki: 

dioda LED pali się 
przez 1 sekundę 

             

Pompka pracowała 
przez okres jednego 
dnia w przeciągu 
ostatnich 5 dni 

   

Dioda LED informuje o pracy pompki w ciągu ostatnich 5 dni. Czas 
pracy pompki jest sumowany. Błysk diody LED przez 1 sekundę in-
formuje o całkowitym czasie pracy pompki wynoszącym 1 dzień 
przez okres ostatnich 5 dni.  

Jeśli dioda LED zapala się na krócej niż sekundę, oznacza to, że 
całkowity czas pracy pompki był proporcjonalnie krótszy. 

Po zdjęciu przedniego panelu również można sprawdzić czas pracy 
pompki. Wewnątrz urządzenia będzie paliła się żółta dioda LED. Aby 
sprawdzić czas pracy pompki za pomocą tej diody nie trzeba używać 
przycisku „Kontroli”. 
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11 Ogólne informacje na temat EnOcean® 

11.1 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 3: 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 4: 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  
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• 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%) 

• 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. 
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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. 

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. 

11.2 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 

11.3 Cechy technologii EnOcean® 
Odwiedź www.afriso.de/afrisolab aby pobrać broszurę nt. technologii 
EnOcean

®
. 

Odwiedź kanał AFRISO na YouTube by zobaczyć dodatkowe mate-
riały filmowe nt. produktów AFRISO. 

12 Wyłączanie z eksploatacji, złomowanie 
1. Odłączyć zasilanie. 

2. Zdemontować urządzenie (patrz rozdział 6, str. 14, 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 dostar-
czyć do odpowiedniego punktu złomowania. 
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Urządzenie zbudowane jest z materiałów, które można poddać recy-
klingowi. Elementy elektroniczne mogą zostać łatwo zdemontowane 
i odseparowane  

13 Części zamienne i akcesoria 
Część Art.-Nr 

1 Filtr osuszający TF 220 43688 

1 Filtr osuszający TF 220 ze złożem 43699 

1 Złoże osuszające (850 g) 69226 

Alarm dźwiękowy, wodoodporny 61012 

Lampa alarmowa, wodoodporna 61015 

Przewód PVC 6 x 2 mm, 100 m, czerwony 43662 

Przewód PVC 6 x 2 mm, 100 m, zielony 43663 

Przewód PVC 6 x 2 mm, 100 m, przezroczysty 43664 

Pompka do Europress z zaworem bezp. 43797 

Presostat do Europress 43798 

Opaska zaciskowa 7-11mm 810 000 0004 

Układ gasikowy RC 0.1 µF/100 Ω 618 001 5100 

Bezpiecznik T 2 A 960127 2000 

Rozdzielacz, 2 obiegi 43820 

Rozdzielacz, 3 obiegi 43825 

Rozdzielacz, 4 obiegi 43830 

Rozdzielacz, 5 obiegów 43835 

Rozdzielacz, 6 obiegów 43840 

Rozdzielacz, 7 obiegów 43845 

Rozdzielacz, 8 obiegów 43850 

Moduł bezprzewodowy EnOcean
® 

78082 
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14 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. 

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 techniczny, za-
równo 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 ra-
zie pytań lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: 
zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55. 

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



  

42 Europress 

18 Załącznik 

18.1 Zaświadczenie firmy specjalistycznej 
Zaświadczenie stanowi potwierdzenie, iż detektor wycieku został 
zamontowany, uruchomiony i sprawdzony zgodnie z niniejszą in-
strukcją montażu i użytkowania: 

Wyłączenie pompy:  mbar, Włączenie pompy:  mbar 

Włączenie alarmu:  mbar, Wyłączenie alarmu:  mbar 

Spadek ciśnienia w całym systemie:  mbar w ciągu  minut 

Zbiornik zgodny z  , data produkcji: , pojemność:  

Nr fabryczny.: ,  nadziemny,  podziemny 

Producent zbiornika:   

Firma specjalistyczna:  

Właściciel/użytkownik:  

Adres montażu detektora:  

 

  

Data, podpis 
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18.2 Certyfikaty, dopuszczenia 
 

 

18.3 Deklaracja zgodności CE 
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18.4 Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) 

 

18.5 Oznakowanie CE 

 
 


