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9a. Czujniki wartości granicznej

9

Zestawienie produktów

9a1 9a2

9a2

9a2

360, 480 mm
Długość
1,5; 1,6; 5,0 m
Długość kabla 
szara, żółta o podwyższonej 
odporności
Wtyczka
G1″
Przyłącze
olej
Przeznaczenie

Czujnik wartości granicznej GWG 12 K/1 360

425 mm
Długość
brak
Wtyczka
R1″
Przyłącze
aluminium, stal kwasoodporna
Materiał sondy
ATEX
Certyfikat
olej, benzyna
Przeznaczenie

Czujnik wartości granicznej Fill-o-Tron R4/R4 Kemi 361

max 250 mm
Długość
szara, kątowa
Wtyczka
R½″
Przyłącze
stal cynkowana
Materiał sondy
ATEX
Certyfikat
olej, benzyna
Przeznaczenie

tworzywo sztuczne 
o podwyższonej odporności 
na uderzenia i warunki 
zewnętrzne
Materiał

Czujnik wartości granicznej Fill-o-Tron GOJ Wtyczka żółta do czujników wartości granicznej GWG 
i Fill-o-Tron361 361

400, 700, 1000 mm
Długość
żółta
Wtyczka
G1″
Przyłącze
stal cynkowana
Materiał sondy
ATEX
Certyfikat
olej, benzyna
Przeznaczenie

Czujnik wartości granicznej GWG 23-Ro 361

400 mm
Długość
brak
Wtyczka
R½″
Przyłącze
stal nierdzewna
Materiał sondy
ATEX
Certyfikat
olej, benzyna
Przeznaczenie

Czujnik wartości granicznej Fill-o-Tron R5 361
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9a. Czujniki wartości granicznej

9

9a3

9a4

9a4

230 V AC
Zasilanie

1 przekaźnik bezpotencjałowy
Wyjście sygnału

wbudowany sygnalizator 
dźwiękowy
Opcja

ATEX
Certyfikat

Sterownik ES31/ES31K do czujników wartości 
granicznej 364

bateryjne
Zasilanie

1 przekaźnik bezpotencjałowy
Wyjście sygnału

R1″
Przyłącze

30 cm, przewód 2 m
Sonda

Strażnik szamba ABD 2 366

230 V AC
Zasilanie centrali

bateryjne
Zasilanie sondy

1 przekaźnik bezpotencjałowy
Wyjście sygnału

R1″
Przyłącze

bezprzewodowa, 30 cm
Sonda

Strażnik szamba bezprzewodowy W 366

230 V AC
Zasilanie

90 dB (A), odstęp 1 m
Natężenie dźwięku

IP33
Ochronność obudowy

Sygnalizator optyczno-akustyczny WLH 1 364

230 V AC
Zasilanie

1 przekaźnik bezpotencjałowy
Wyjście sygnału

R1″
Przyłącze

30 cm, przewód 2 m
Sonda

Strażnik szamba AND 2 366
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9

Zestawienie produktów

9b. Urządzenia alarmujące do separatorów oleju i benzyny WGA

9b1

9b1

9b1

230 V AC
Zasilanie
2
Maksymalna liczba sond
ES4
Sondy w komplecie
2 przekaźniki bezpotencjałowe
Wyjście sygnału
IP 65
Ochronność obudowy
ATEX
Certyfikat

Urządzenie alarmujące do separatorów oleju 
i benzyny WGA 01 368

pojemnościowa
Typ

IP 68
Ochronność obudowy

-20–+40°C
Temperatura stosowania

5 m
Długość kabla

ATEX
Certyfikat

Sonda ES4 do sygnalizacji przekroczenia 
maksymalnej grubości warstwy oddzielonej 368

ultradźwiękowa
Typ

IP 68
Ochronność obudowy

0–50°C
Temperatura stosowania

5 m
Długość kabla

ATEX
Certyfikat

Sonda ES8 do sygnalizacji maksymalnej warstwy 
osadów na dnie separatora (tylko do WGA 01 D)

Pływak do sondy ES4 do zbiorników o zmiennym 
poziomie maksymalnym368 368

230 V AC
Zasilanie
3
Maksymalna liczba sond
brak
Sondy w komplecie
2 przekaźniki bezpotencjałowe
Wyjście sygnału
IP 65
Ochronność obudowy
ATEX
Certyfikat

Urządzenie alarmujące do separatorów oleju 
i benzyny WGA 01 D 368

termistorowa
Typ

-20–+50°C
Temperatura stosowania

5 m
Długość kabla

ATEX
Certyfikat

Sonda R6 do sygnalizacji poziomu maksymalnego 
spiętrzenia 368

Zestawienie produktów
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Urządzenia alarmujące AFRISO służą do automatycznego powiadamiania użytkownika, w przypadku wystąpienia w zbiorniku 
sytuacji, która wymaga jego reakcji. Zbiornikami tymi mogą być szamba, separatory zanieczyszczeń lub zbiorniki na paliwa.

Czujniki wartości granicznej GWG i Fill-o-Tron

Z pomocą termistorowych czujników wartości granicznej GWG 
oraz Fill-o-Tron możliwe jest dozorowanie zbiorników na paliwa 
ciekłe podczas ich tankowania, aby nie doszło do przepełnie-
nia zbiorników. Urządzenia mogą współpracować bezpośred-
nio z automatyką cysterny samochodowej poprzez wtyczkę  
lub dodatkowymi urządzeniami sygnalizującymi.

Czujniki termistorowe są najlepszym sposobem na nadzorowanie 
wartości granicznej wypełnienia zbiornika z paliwem, dzięki 
bardzo szybkiemu czasowi zadziałania po kontakcie z cieczą.

Urządzenia alarmujące do szamb bezodpływowych „Strażnik 
szamba”

„Strażniki szamba”, które występują w wersji przewodowej  
lub bezprzewodowej, zaprojektowane są do informowania o mak-
symalnym wypełnieniu szamba bezodpływowego lub innego 
zbiornika wypełnionego cieczą przewodzącą. 

Dzięki ich zastosowaniu użytkownik nie musi okresowo spraw-
dzać poziomu wypełnienia zbiornika. Urządzenie automatycznie 
poinformuje o osiągnięciu maksymalnego stanu i konieczności 
opróżnienia.

Urządzenia alarmujące do separatorów oleju i benzyny WGA

Separatory to zbiorniki przepływowe, w których dzięki specjalnej 
konstrukcji, oddzielane są zanieczyszczenia z wód opadowych, 
ścieków przemysłowych itp.

Urządzenia alarmujące WGA automatycznie informują o osiągnię-
ciu maksymalnego stanu oddzielonej warstwy zanieczyszczeń 
w separatorze, jak również o zebraniu się zanieczyszczeń stałych 
na dnie zbiornika lub sytuacji awaryjnej w przypadku zatkania 
odpływu z separatora. Urządzenie wykrywa te stany alarmowe 
dzięki specjalnym sondom, podłączonym do centrali sterującej 
i informuje użytkownika o konieczności opróżnienia separatora.

Zastosowanie urządzeń alarmujących WGA eliminuje konieczność 
sprawdzania stanu zanieczyszczenia separatorów na miejscu, 
przez firmę serwisową lub użytkownika.

Wstęp do rozdziału 9

9
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9a1

ZASTOSOWANIE
Czujniki wartości granicznej GWG 12 K/1 powinny być użytkowane 
jako element systemu alarmowego przeciw przepełnieniu zbior-
ników olejem opałowym, napędowym, biolejem lub biodieslem. 
Czujniki mogą być stosowane w bateriach zbiorników wewnętrz-

nych wykonanych z metalu (wg DIN 6620-1 typ B), zbiornikach pro-
stokątnych spawanych na miejscu (wg. DIN 6625-1) o wysokości 
1÷4 m, zbiornikach z tworzywa sztucznego, również ustawionych 
w baterię (do 25 pojedynczych zbiorników) lub równoważnych.

OPIS
Termistorowy czujnik wartości granicznej składa się z sondy, 
przyłącza gwintowanego, wtyczki do montażu naściennego 
oraz przewodu sygnałowego. Poprawne uszczelnienie gwintu 
przyłącza do zbiornika gwarantuje szczelność na zapachy oraz 
przeciek (do 10 m słupa wody). Osłona sondy jest metalizowana 
dla podwyższenia wytrzymałości. 

Żółta wtyczka czujników GWG w porównaniu do wtyczki szarej 
jest bardziej odporna na wstrząsy, uderzenia i deformacje, stąd 
jej montaż zalecany jest w miejscach narażonych na szkodliwe 
czynniki (np. na zewnątrz budynków). Wtyczki szarej należy uży-
wać wyłącznie wewnątrz budynków.

Czujniki wartości granicznej GWG 12 K/1 mogą być użytkowane wyłącznie w zbiornikach umieszczonych wewnątrz budynku. 
Wtyczki dostarczane z czujnikami GWG, w zależności od wykonania, mogą być umieszczone na zewnątrz (żółta) lub wyłącznie 
wewnątrz budynku (szara).

 

DANE TECHNICZNE

Przyłącze G1″

Długość czujnika 360, 480 mm

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Czujniki wartości granicznej GWG 12 K/1 są zgodne z Dyrektywą EMC (2014/30/UE), Rozporządzeniem budowlanym 305/2011, 574/2014 
(EN 13616:2004) oraz Dyrektywą RoHS 2011/65/EU. Posiadają również dopuszczenie Z-65.17-182 wydane przez Niemiecki Instytut 
Techniki Budowlanej (DIBt).

BUDOWA   PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

złącze elektryczne KVA (Art.-Nr 40 041)

termistor

śruba dociskowa

osłona termistora

wtyczka do montażu naściennego

kabel elektryczny

36
0/

48
0 

m
m

wysokość  
kontrolna

wysokość  
punktu  

zadziałania

 

Bateria zbiorników wg DIN 6620, typ B ustawionych wewnątrz 
pomieszczenia magazynu oleju opałowego w budynku.

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa Długość czujnika Punkt zadziałania Długość kabla Wtyczka

45 100 GWG 12 K/1 360 mm 80–338 mm 1,5 m żółta

45 105 GWG 12 K/1 360 mm 80–338 mm 1,5 m szara

45 102 GWG 12 K/1 480 mm 80–438 mm 1,6 m szara

45 160 GWG 12 K/1 360 mm 80–338 mm 5,0 m żółta

45 165 GWG 12 K/1 360 mm 80–338 mm 5,0 m szara

Mierniki do okresowego sprawdzania poprawności działania czujników GWG oraz Fill-o-Tron dostępne są na zapytanie ofertowe 
pod numerem telefonu 32 330 33 55 lub zok@afriso.pl

  

Termistorowe czujniki wartości granicznej GWG do oleju 

nakrętka regulacyjna  
do ustawienia punktu zadziałania 

  

9a1
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9a2

ZASTOSOWANIE
Czujniki wartości granicznej GWG 23-Ro oraz Fill-o-Tron powinny 
być użytkowane jako element systemu alarmowego przeciw 
przepełnieniu zbiorników olejem opałowym, napędowym, bio-
lejem, biodieslem lub benzyną. Czujniki mogą być stosowane 

w zbiornikach wewnętrznych oraz zewnętrznych wykonanych 
wg EN 12285-1, EN 12285-2, DIN 6618, DIN 6619, DIN 6623, DIN 
6624, DIN 6608, DIN 4119, DIN 6620, DIN 6625 lub równoważnych.

OPIS
Termistorowe czujnik wartości granicznej GWG 23-Ro składają się 
z wtyczki oraz regulowanej sondy z przyłączem gwintowanym. 
Poprawne uszczelnienie gwintu przyłącza do zbiornika gwaran-
tuje szczelność na zapachy oraz przeciek (do 10 m słupa wody). 
Osłona sondy wykonana jest ze stali nierdzewnej. Żółta wtyczka 
czujników GWG jest odporna na wstrząsy, uderzenia i deformacje.

Czujniki Fill-o-Tron GOJ składają się z kątowej wtyczki oraz 
regulowanej sondy. Montowane są najczęściej do zbiorników, 
w których przyłącze czujnika zlokalizowane jest na dużej wyso-
kości (np. zbiorniki na nóżkach stosowane w rolnictwie) i użycie  

wtyczki kątowej ułatwia eksploatację. Szara wtyczka czujni-
ków Fill-o-Tron GOJ może być stosowana również na zewnątrz 
budynku.

Czujniki Fill-o-Tron R4 składają się z sondy oraz przyłącza gwinto-
wanego nieregulowanego. Wersja R4 Kemi posiada sondę ze stali 
kwasoodpornej. Dostarczane są bez wtyczki.

Czujniki Fill-o-Tron R5 zostały specjalnie zaprojektowane  
do użytku w cysternach samochodowych. Regulowane przyłącze 
w rozmiarze R½″ umieszone jest na sondzie ze stali nierdzewnej. 
Czujniki dostarczane są bez wtyczki.

DANE TECHNICZNE

Przyłącze G1″, R1″, R½″

Temperatura stosowania -20–50°C

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Czujniki wartości granicznej GWG 23-Ro są zgodne z Dyrektywą EMC (2014/30/UE), Rozporządzeniem budowlanym 305/2011, 574/2014 
(EN 13616:2004) oraz dyrektywą ATEX (2014/34/UE).

Czujniki wartości granicznej Fill-o-Tron odpowiadają Dyrektywie ATEX (2014/34/UE).

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa Materiał Przyłącze Długość sondy Punkt zadziałania Wtyczka 

46 115 GWG 23-Ro stal cynkowana G1″ 400 mm 70–380 mm ●
46 116 GWG 23-Ro stal cynkowana G1″ 700 mm 70–680 mm ●
46 117 GWG 23-Ro stal cynkowana G1″ 1000 mm 70–980 mm ●
11 96 Fill-o-Tron R4 aluminium R1″ 425 mm 425 mm ◌
11 76 Fill-o-Tron R4 Kemi stal kwasoodporna R1″ 425 mm 425 mm ◌
12 63 Fill-o-Tron R5 stal nierdzewna R½″ 400 mm 70–360 mm ◌
11 89 Fill-o-Tron GOJ, kątowy stal cynkowana R½″ 250 mm 125–170 mm ●

Akcesoria

Art.-Nr Nazwa

40 052 Wtyczka do czujnika wartości granicznej GWG i Fill-o-Tron, żółta

Mierniki do okresowego sprawdzania poprawności działania czujników GWG oraz Fill-o-Tron dostępne są na zapytanie ofertowe 
pod numerem telefonu 32 330 33 55 lub zok@afriso.pl

  

Termistorowe czujniki wartości granicznej GWG 
i Fill-o-Tron do oleju i benzyny

Fill-
o-Tr
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5
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9a2
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Termistorowe czujniki wartości granicznej GWG i Fill-o-Tron do oleju i benzyny

GWG 23-Ro   Fill-o-Tron GOJ
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wtyczka kątowawtyczka

sonda z oznaczeniem długości

nakrętka regulacyjna z śrubą blokującą

osłona z termistorem

nakrętka regulacyjna zaciskowa

osłona z termistorem

Fill-o-Tron R4/R4 Kemi   Fill-o-Tron R5

obudowa z dławikiem kabel elektryczny

nakrętka regulacyjna zaciskowa

sonda z termistorem

gwint przyłączeniowy

sonda z termistorem
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Regulacja długości sondy w modelach GWG 23-Ro, Fill-o-Tron GOJ oraz R5 odbywa się poprzez zmianę położenia nakrętki 
gwintowanej na pręcie sondy. Należy wziąć pod uwagę zatem, iż część czujnika wystająca ze zbiornika może mieć różną wysokość. 

  

BUDOWA

9a2
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Termistorowe czujniki wartości granicznej GWG i Fill-o-Tron do oleju i benzyny

PRZYKŁADOWE SCHEMATY APLIKACYJNE
1. Zbiornik zewnętrzny podziemny z czujnikiem wartości granicznej GWG 23-Ro

2. Zbiornik zewnętrzny podziemny z czujnikiem wartości granicznej Fill-o-Tron R4 i wtyczką żółtą do montażu naściennego

9a2
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9a39a3

ZASTOSOWANIE
Sterownik ES31/31K do czujników wartości granicznej GWG 
oraz Fill-o-Tron przeznaczony jest do zapobiegania przed prze-
pełnieniem zbiorników, jako jeden z elementów automatyki 
zbiornika. Sterownik, może być stosowany również do sygna-

lizowania poziomu minimalnego. Przeznaczony jest do monito-
ringu poziomu oleju opałowego, napędowego, biooleju, biodiesla 
i benyzny.

OPIS
Sterownik ES31/31K do monitoringu poziomu napełnienia składa 
się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest podstawa do mon-
tażu na ścianie lub szynie DIN, wyposażona dodatkowo w styki 
podłączeniowe. Drugim elementem jest obudowa z płytką elek-
troniczną oraz diodami sygnalizującymi pracę.

Sterownik ES31 może być montowany bezpośrednio na ścia-
nie lub w symetrycznych szynach DIN. Podłączając sterownik 
do sondy termistorowej, należy skonfigurować system w taki 
sposób, aby nastąpił wybrany (minimalny lub maksymalny) 

alarm poziomu granicznego. Polega to na umieszczeniu sondy 
na odpowiedniej wysokości w zbiorniku oraz zmianie położenia 
zworek wewnątrz sterownika.

Dostępna jest wersja bez (ES31) lub z wbudowanym sygnaliza-
torem akustycznym (ES31K). Obie wersje wyposażone są w styk 
bezpotencjałowy przełączający do podłączenia dodatkowych 
urządzeń sygnalizacyjnych, np. sygnalizatora optyczno-aku-
stycznego WLH 1.

DANE TECHNICZNE

Wymiary (szer.×wys.×gł.) 110×50×110 mm

Zasilanie 230 V AC

Styk bezpotencjałowy max 230 V, 4 A, 100 VA

Ochronność obudowy IP40

Temperatura stosowania 0–50°C

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Sterowniki ES31/31K są zgodne z dyrektywą elektromagnetyczną EMC (2014/30/UE) oraz dyrektywą ATEX (2014/34/UE).

Sterowniki ES 31/31K w połączeniu z termistorowymi czujnikami wartości granicznej (str. 360, 361) mogą służyć do kontroli 
poziomu maksymalnego lub minimalnego w zbiorniku. Dłuższe sondy termistorowe do sygnalizowania minimalnego poziomu 
cieczy w zbiornikach dostępne są na zapytanie ofertowe.

  
 

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

13 001 Sterownik ES31K do czujników wartości granicznej z alarmem dźwiękowym

13 011 Sterownik ES31 do czujników wartości granicznej bez alarmu dźwiękowego

61 020 Sygnalizator optyczno-akustyczny WLH 1

System sterujący ES31 i sygnalizator optyczno-akustyczny
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9a39a3

System sterujący ES31 i sygnalizator optyczno-akustyczny

PRZYKŁADOWE SCHEMATY APLIKACYJNE
1. Sterownik ES31 jako element systemu zapobiegania przed przepełnieniem podczas tankowania zbiornika podziemnego. 
W skład systemu wchodzi sterownik ES31, sygnalizator optyczno-akustyczny WLH1, czujnik wartości granicznej oraz wtyczka 
naścienna do podłączenia cysterny

230 V AC

Zastosowanie równolegle wtyczki do podłączenia cysterny oraz sterownika ES31, umożliwia tankowanie zbiornika zarówno 
z cysterny wyposażonej w system tankowania automatycznego, jak i cysterny bez tego systemu.

2. Kontrola stanu maksymalnego i minimalnego wypełnienia w zbiorniku przy użyciu dwóch sterowników ES31 i dwóch 
czujników wartości granicznej

230 V AC
230 V AC
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ZASTOSOWANIE
Urządzenia przeznaczone są do sygnalizowania stanu przepeł-
nienia szamba bezodpływowego. Sonda urządzenia umieszczana 
jest w zbiorniku, zaś centrala sterująca na ścianie kotłowni lub 

innego pomieszczenia technicznego. Umożliwia to zdalne moni-
torowanie maksymalnego wypełnienia zbiornika.

OPIS
Strażnik szamba AND 2 z zasilaniem sieciowym

Urządzenie składa się z przewodowej sondy, centrali sterują-
cej oraz transformatora. Sondę należy podłączyć do centrali 
sterującej, która zasilana jest z dołączonego transformatora 
podłączanego do sieci elektrycznej 230 V AC.

Strażnik szamba ABD 2 z zasilaniem bateryjnym

Wersja bateryjna strażnika szamba składa się z przewodowej 
sondy oraz centrali sterującej do której dołączone są 3 baterie 
AA służące do zasilania urządzenia.

Strażnik szamba bezprzewodowy W z zasilaniem sieciowym

W dostawie bezprzewodowego strażnika szamba znajduje się 
sonda połączona przewodem z transmiterem sygnału, które 
umieszczane są w zbiorniku oraz centrala sterująca z zasilaczem 
wtykowym 230 V AC. Transmiter sygnału bezprzewodowego zasi-
lany jest z dołączonych dwóch baterii AA.

Centrale sterujące w każdej z wersji dają możliwość podłączenia 
dodatkowego urządzenia poprzez styk bezpotencjałowy przełą-
czający. Na obudowie urządzenia sygnalizowane są dwa stany 
– normalna praca (zielona dioda) oraz alarm (czerwona dioda). 
W przypadku wystąpienia alarmu, sygnał dźwiękowy może zostać 
wyciszony przyciskiem. Wersja bateryjna urządzenia emituje 
również alarm dźwiękowy gdy baterie są bliskie wyczerpaniu.

Strażnik szamba nie może być stosowany do oleju opałowego, napędowego, benzyny oraz innych cieczy nieprzewodzących. 

DANE TECHNICZNE
Centrala sterująca i sonda

Wymiary (szer.×wys.×gł.) 62×112×36 mm

Zasilanie 3 baterie AA lub 230 V AC poprzez transformator lub zasilacz wtykowy 

Temperatura stosowania 0–40°C

Wyjście 1×styk bezpotencjałowy przełączający

Stopień ochronności centrali IP42

Zasada pomiaru sonda przewodnościowa

Przyłącze sondy R1″

Długość sondy 30 cm

Długość przewodu sondy 2 m (max 10 m)

Transmiter w wersji W bezprzewodowej

Zasilanie 2 baterie AA

Częstotliwość transmisji 433 MHz

Zasięg max 100 m w przestrzeni otwartej

Stopień ochronności IP65

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Strażniki szamba są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej dotyczącymi: sprzętu elektrycznego niskiego napięcia LVD (2014/35/
UE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30/UE).

Urządzenia alarmujące do szamb bezodpływowych  
"Strażnik szamba"
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Urządzenia alarmujące do szamb bezodpływowych

SKŁAD ZESTAWÓW

Art.-Nr Nazwa Centrala sterująca
Sonda z nakrętką 

gwintowaną Transformator Zasilacz sieciowy

13 89 Strażnik szamba AND 2 ● ● ● ◌
13 59 Strażnik szamba ABD 2 ● ● ◌ ◌
13 75 Strażnik szamba bezprzewodowy W ● ●  

(z transmiterem)
◌ ●

PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

Wersja AND2

230 V AC

Wersja ABD2 Wersja W

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

13 89 Strażnik szamba AND 2, zasilanie sieciowe 230 V AC, R1″

13 59 Strażnik szamba ABD 2, zasilanie bateryjne, R1″

13 75 Strażnik szamba bezprzewodowy W, zasilanie sieciowe 230 V AC, R1″

Strażnik szamba monitoruje maksymalne wypełnienie szamba bezodpływowego i sygnalizuje stan alarmowy np. w pomieszczeniu 
kotłowni.
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ZASTOSOWANIE
Urządzenia WGA 01/01 D przeznaczone są do monitorowania 
w separatorach warstwy oddzielonej smaru, oleju i benzyny 
od wody. Separatory mogą mieć formę zamkniętych zbiorników 
przepływowych lub otwartych zbiorników ze zmiennym pozio-
mem maksymalnym. W sytuacji, gdy dojdzie do przekroczenia 
grubości warstwy oddzielonej, urządzenie włącza alarm dając, 
tym samym informację o konieczności opróżnienia separatora.

Urządzenie WGA 01 dodatkowo może być wyposażone w sondę 
maksymalnego spiętrzenia R6 do sygnalizacji maksymalnego 
poziomu medium w zbiorniku. Zabezpiecza to instalację przed 
przepełnieniem, w wyniku zatkania odpływów zbiornika. Z kolei 
wersja WGA 01 D z wyświetlaczem daje możliwość podłączenia 
trzech sond – ES4, R6 oraz sondy ES8 do monitorowania grubości 
warstwy osadów na dnie separatora.

OPIS
W skład urządzenia WGA 01 wchodzi centrala sterująca oraz sonda 
pojemnościowa ES4. Urządzenie WGA 01 D dostarczane jest bez 
sond w komplecie, co daje możliwość jego dowolnej konfiguracji. 
Poziom zadziałania poszczególnych sond reguluje się zmieniając 
ich wysokość zawieszenia w zbiorniku. Sondy do urządzeń WGA 
mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem i posiadają 
certyfikat ATEX.

Stany pracy urządzenia WGA 01 sygnalizowane są przez diody 
na obudowie urządzenia. WGA 01 D z kolei wyposażony jest 
w wyświetlacz, na którym wyświetlane są podstawowe infor-
macje o stanie pracy urządzenia.

Sygnalizatory wyposażone są w 2 styki bezpotencjałowe oraz 
alarm optyczno–akustyczny. Zasilane są napięciem 230 V AC.

Do urządzenia WGA 01 możemy podłączyć maksymalnie 2 sondy – pojemnościową ES4 do kontroli grubości warstwy oddzie-
lonej oraz termistorową R6 do kontroli maksymalnego poziomu spiętrzenia. Do urządzenia WGA 01 D możemy podłączyć również 
trzecią sondę – ultradźwiękową ES8 do kontroli grubości osadów na dnie separatora.

 
 
 

DANE TECHNICZNE
Centrala sterująca WGA 01/01 D

Zasilanie 230 V AC

Zakres temperatur stosowania 0–40˚C

Wyjście 2 styki bezpotencjałowe przełączające

Stopień ochronności obudowy IP65

Sondy

Sonda ES4 Sonda R6 Sonda ES8

Typ pojemnościowa termistorowa ultradźwiękowa

Zakres temperatur stosowania -20–40˚C -20–50˚C 0–50˚C

Stopień ochronności obudowy IP68 – IP68

Długość kabla 5 m (max 200 m) 5 m (max 200 m) 5 m (max 200 m)

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY
Urządzenie alarmujące WGA 01/01 D jest zgodne z są zgodne z dyrektywą elektromagnetyczną EMC (2014/30/UE), dyrektywą nisko-
napięciową LVD (2014/35/UE) oraz dyrektywą ATEX (2014/34/UE).

Urządzenia alarmujące do separatorów oleju i benzyny WGA 01/01D
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Urządzenia alarmujące do separatorów oleju i benzyny WGA 01/01D

WYMIARY [mm]
WGA 01   WGA 01D

12
5

175

12
5

175

Sonda ES4  Sonda R6  Sonda ES8

22
0

25
 

10
0

22
  

16
0

85

TABELA DOBORU

Art.-Nr Nazwa/opis

53 410 Urządzenie alarmujące do separatorów oleju i benzyny WGA 01 z sondą ES4 do sygnalizacji przekroczenia maksymalnej  
grubości warstwy oddzielonej

53 409A Urządzenie alarmujące do separatorów oleju i benzyny WGA 01D, bez sond

53 418 Sonda ES4 – do sygnalizacji przekroczenia maksymalnej grubości warstwy oddzielonej

53 419 Sonda R6 – do sygnalizacji poziomu maksymalnego spiętrzenia

53 399 Sonda ES8 – do sygnalizacji maksymalnej warstwy osadów na dnie separatora

12 36 Pływak do sondy ES4 do zbiorników o zmiennym poziomie maksymalnym

TestTest ResetReset
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT APLIKACYJNY

Dolna krawędź sondy ES4 powinna znaleźć się 150 mm poniżej stałego poziomu separatora. W trakcie normalnej pracy jest 
zanurzona wyłącznie w wodzie. Sonda zadziała, gdy na powierzchni wody pojawi się substancja ropopochodna.

Sonda R6 powinna być zawieszona w separatorze tak, by jej dolna krawędź znajdowała się 100 mm powyżej wlewu do separatora. 
W przypadku zatkania odpływu, poziom w separatorze wzrośnie i omyje termistor sondy, co wywoła alarm.

Sonda ES8, przeznaczona do monitorowania grubości osadu na dnie separatora, wyposażona jest w nadajnik oraz odbiornik 
sygnału ultradźwiękowego. Sygnalizuje stan alarmowy, gdy zanieczyszczenia na dnie separatora zakłócą przesył sygnału pomiędzy 
nadajnikiem a odbiornikiem.

 
 
 
 
 
 
 

1. Urządzenie alarmujące WGA 01 kontroluje grubość warstwy oddzielonej w separatorze oraz jego maksymalne spiętrzenie

230 V AC

WGA 01

sonda R6

sonda ES4 (w zestawie)

woda

olej

osad

2. Urządzenie alarmujące WGA 01 D kontroluje grubość warstwy oddzielonej w separatorze, jego maksymalne spiętrzenie 
oraz grubość osadów na dnie separatora

230 V AC

sonda R6

sonda ES4

sonda ES8
woda

olej

osad

WGA 01 D

Urządzenia alarmujące do separatorów oleju i benzyny WGA 01/01D


