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Instrukcja montażu dla typu wskaźnika przecieków Typ D9   
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Zakres dostawy (urządzenie standardowe) 
Wskaźnik przecieków 
Podręcznik instalacji i Obsługi 

materiały zamocowania ściennego 

 
Wykaz składników:  
Poz. Opis Inne uwagi/nr części zamiennej 
1.1 podłączenie elektryczne  Pkt. 7.5 
1.2 czerwona lampka alarmowa  Nr kat. 49003550 
1.3 zielona lampka -praca Nr kat. 49003559 
1.4 wyłącznik alarmu akustycznego z nalepką 

zabezpieczenia 
 Pkt. 6; Nr kat. 49000936  
Nr kat. 49000962 

1.5 żółty wskaźnik - alarm akustyczny 
wyłączony 

Nr kat. 49003560 

1.6 instrukcje dla użytkownika (przód) Nr kat. 490012036 
1.7 dokumentacja /instrukcje montażowe Nr kat. 49001027 lub na www.thomas-

leak-detection.com 
1.8 tabliczka znamionowa  
1.9 dolna część obudowy  
1.10 pokrywa obudowy Nr kat. 49001054 (pokrywa z załączoną 

przykrywką i instrukcją obsługi) 
 

1.11 przykrywka serwisowa z wkrętem 
mocującym 

1.12 linka plombowania przykrywki Nr kat. 49006014 
1.13 przewód pomiarowy - podłączenie zawór 

testowy 
 Pkt. 7.3 / 8.2; Nr kat. 49001059 

1.14 przewód ciśnieniowy - podłączenie i zawór 
kontrolny 

 Pkt. 7.3 / 8.2; Nr kat. 49001059 

1.15 osuszacz powietrza  Pkt. 7.3 / 8.2; patrz akcesoria 
1.16 przyłącze elektryczne ze złączem alarmu 

zewnętrznego 
 Pkt. 7.5 

1.17 kabel łączący z bezpotencjałowym 
przekaźnikiem 
(już zainstalowany jako opcja) 

 Pkt. 6 / 7.5; elementy do ponownego 
montażu Przekaźnik Nr kat. 49001051 

1.18 brzęczyk (alarm akustyczny)  Pkt. 6; Nr kat. 49000948 
1.19 bezpiecznik pompy  Pkt. 3, Nr kat. 29002602 
1.20 kanał powietrzny Nr kat. 49001069 
1.21 pompa (typ 7005D z zintegrowanym 

wyłącznikiem termicznym) z wentylatorem i 
zintegrowanym zaworem nadciśnieniowym. 

D9-325: Nr kat. 49004595-1 
D9-255: Nr kat. 49001060 

1.22 grzałka z termostatem (opcja)  Pkt. 3, nie do ponownego montażu 
1.23 wyłącznik ciśnienia z pokrywą D9-325: Nr kat. 49303755-1 

D9-255: Nr kat. 49301061 
1.24 filtr Nr kat. 49003410 
1.25 opakowanie z tabliczką mocowaną  

 
 
 

Dostępne akcesoria / wymienne perełki osuszające - patrz załącznik. 
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Wskaźnik przecieków Typ D9 

Prezentacja systemu - przykład nadciśnieniowy wskaźnik przecieków na 
dwupłaszczowym zbiorniku stalowym 
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Wskaźnik przecieków Typ D9 

Częściowy opis prezentacji systemu 
 

1. nadciśnieniowy wskaźnik przecieków (np. Typ D9) 

2. wizualizacja, zielona lampka pracy, czerwona lampka alarmu 

3. przełącznik "alarm odłączony" 

4. przewód pomiarowy - podłączenie i zawór testowy 

5. przewód ciśnienia - podłączenie i zawór testowy 

6. osuszacz powietrza  

7. przewód pomiarowy - oznaczenie kolorem czerwonym 

8. przewód ciśnienia oznaczenie kolorem białym lub przezroczystym  

9. pojemnik kondensatu przy odpowiednich dolnych punktach podłączenia przewodów - 
zalecane 

10. płaszcz zewnętrzny zbiornika dwupłaszczowego. 

11. przestrzeń kontrolna 

12. wewnętrzna ścianka zbiornika dwupłaszczowego 
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Wskaźnik przecieków Typ D9 
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Wskaźnik przecieków Typ D9 

1. Informacja ogólna - autoryzowana firma serwisowa 
Montaż, uruchomienie, utrzymanie ruchu i naprawy eksploatacyjne tego wskaźnika 
przecieków muszą być wykonywane przez specjalistów mających wiedzę o zasadach jego 
budowy i funkcjonowania w systemach monitorowania zbiorników ze składowanymi płynami. 
Ponadto specjaliści ci muszą mieć wystarczającą wiedzę w zakresie stref zapalnych i 
wybuchowych. 
 

2. Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa 
 Należy dokładnie przeczytać dokumentację techniczną, stosować się do 

wszystkich poleceń i nie używać tego produktu do celu innego niż w opisie. 
Zaleca się utrzymywanie dokumentacji pod ręką. Ponadto należy sprawdzić, czy 
dokumentacja odpowiada typowi urządzenia przed podjęciem jakichkolwiek prac z 
nim związanych. 

 Ważna uwaga dotycząca zainstalowania i eksploatacji wskaźnika przecieków. 

 

Uwaga na napięcie elektryczne. 
. Uwagi dotyczące zabezpieczenia 

przeciwwybuchowego. 

 

Uwaga na gorące powierzchnie 
zewnętrzne. 

  

3. Specyfikacja techniczna  
Dane dotyczące podłączeń 
 Napięcie nominalne  230 VAC / 50 Hz. Pobór prądu wskaźnika  
 przecieków (przy alarmie/ z wbudowaną  
 grzałką):  0,5 A 
 Zużycie energii w warunkach normalnych   ok. 15 kWh/rok  
 Zewnętrzny alarm, końcówka A / A3  230 VAC / 50Hz łącznie maks.  - 2A 
 Przekaźnik bezpotencjałowy (opcja)  maks. 240 VDC - 8 A 
 Bezpiecznik pompy (grzałka)  1,6 AT 
 
Ogólne informacje 
 Poziom natężenia głosu (brzęczyk)  ok.  75 dB (A) mierzony w odległości 1 m  
 Maksymalna dopuszczalna temperatura  
 zewnętrzna i temperatura medium  -5°C  ( -20°C z opcjonalną grzałką) do +50 C
 Temperatura składowania  -25°C do + 60°  
 Stopień ochrony  IP30  
 Klasa zabezpieczenia  I  
 Ciężar  (łącznie z 180 cm³ perełek  
 osuszających)  2,5 kg  
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Wskaźnik przecieków Typ D9 

4. Typ / Przeznaczenie zastosowania 
Zasada działania nadciśnieniowego wskaźnika przecieków typ D9 z zintegrowaną pompą 
klasyfikowanego jako urządzenie kategorii I-ej według standardu DIN EN 13160-2:2003. Urządzenie 
zostało zaprojektowane wyłącznie do instalowania w nadciśnieniowych wykrywania przecieków w 
zbiornikach dwupłaszczowych zawierających płyny szkodliwe dla wody, także wysoko, łatwo 
zapalnych płynów o temperaturze zapłonienia ≤ 55°C; Wskaźnika przecieków nie wolno instalować w 
strefach wybuchowych.  
Wymogi ogólne  
Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt):  Z-65.23-109 
 

4.1. Wartości załączania wskaźnika przecieków: 
 
Typ D9 R255: 

 „Alarm zał.“ PAE  255 +30 / -0 mbar (255 do 285 mbar) 
 „Alarm wył.“ PAA ca. 300 mbar, wynikający z histerezy przełącznika          
 „Pompa zał.“ PPE ca. 330 mbar, wynikający z histerezy przełącznika          
 „Pompa wył.“  PPA 360 ± 15 mbar  
 Zabezpieczenie  
 nadciśnieniowe PSV 380 - 400 mbar (maksymalne ciśnienie kontrolne) 
 

Typ D9 R325: 
 „Alarm zał.“ PAE  325 +30 / -0 mbar (325 do 355 mbar) 
 „Alarm wył.“ PAA ca. 410 mbar, wynikający z histerezy przełącznika 
 „Pompa zał.“ PPE ca. 375 mbar, wynikający z histerezy przełącznika 
 „Pompa wył.“  PPA 450 ± 15 mbar  
 Zabezpieczenie  
 nadciśnieniowe PSV 490 mbar (maksymalne ciśnienie kontrolne) 

5. Zakres zastosowania 
5.1. Ogólne 

- Zbiornik może być eksploatowany jedynie przy ciśnieniu atmosferycznym. 
- Przestrzeń międzypłaszczowa nie może zawierać żądnych cieczy. 
- Wskaźnik przecieków nie może być stosowany do monitoringu rurociągów.. 
- Przez wewnętrzną ściankę zbiornika nie może być przecieku do przestrzeni 

międzypłaszczowej. 
- Wskaźnik przecieków może być zamontowany jedynie poza strefą wybuchową. 
- Należy się stosować do wymogów i warunków przytoczonych w odpowiednich sprawozdaniach, 

standardach i dopuszczeniach zbiorników. 
- Przy wyborze wskaźnika przecieków należy wziąć pod uwagę dopuszczalne nadciśnienie w 

przestrzeni kontrolnej określone przez producenta zbiornika. 
- Należy przestrzegać przepisów specjalnych certyfikatu dopuszczającego wskaźnik przecieków. 
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Wskaźnik przecieków Typ D9 

5.2. Stosowanie typu D9 R255 (wartość włączenia alarmu ≥ 255mbar) 

- Stosownie do tabeli 1, gęstość składowanego płynu w dwupłaszczowych zbiornikach 
ogranicza wielkość zbiorników do maks. wysokości i średnicy. 
Przestrzenie międzypłaszczowe muszą być wytrzymałe na nadciśnienie przynajmniej  
0,4 bar. 

- Dopuszczalne gęstości składowanych płynów i zależność od średnicy zbiornika: 
Zbiorniki poziome cylindryczne  
EN 12285-1, Klasa A 
EN 12285-2, Klasa A 
 
 Ø Gęstość  
 (metr) (kg/dm³) 

 Ø Gęstość  
 (metr) (kg/dm³) 

 Ø  Gęstość  
 (metr) (kg/dm³) 

 ≤ 2,00  ≤ 1,10 
 ≤ 2,10  ≤ 1,09 
 ≤ 2,20  ≤ 1,04 
 ≤ 2,30  ≤ 1,00 

 ≤ 2,40 ≤ 0,96 
 ≤ 2,50 ≤ 0,92 
 ≤ 2,60 ≤ 0,88 
 ≤ 2,70 ≤ 0,85 
 

 ≤ 2,80 ≤ 0,82 
 ≤ 2,90 ≤ 0,79 
 ≤ 3,00 ≤ 0,76 
 

 Tabela 1 
 

W celu zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia nadciśnieniem przestrzeni kontrolnej w 
przypadku wzrostu temperatury wewnątrz przestrzeni kontrolnej (np. gdy zbiornik napełniono 
ciepłą cieczą), w przypadku zbiorników zgodnych z: 
 
DIN EN 12285-1 Klasa 1 (zbiorniki podziemne)  
 

- Temperatura składowanego medium nie może przekraczać 30°C 
- Przy zbiornikach o objętości do 50m³ jednym wskaźnikiem przecieków można 

monitorować maksymalnie 2 zbiorniki.  
- Przy objętości zbiorników od 50 do 100 m³ jednym wskaźnikiem można monitorować 

tylko jeden zbiornik. 
 
DIN EN 12285-2 Klasa 1 (zbiorniki naziemne)  
 

- Zasadniczo tylko jeden zbiornik może być monitorowany wskaźnikiem przecieków. 
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Wskaźnik przecieków Typ D9 

5.3. Stosowanie typu D9 R325 (wartość włączenia alarmu ≥ 325mbar) 
- Stosownie do Tabeli 2, w zbiornikach dwupłaszczowych gęstość składowanego płynu 
ogranicza maksymalną wysokość i średnicę zbiornika. 
Przestrzenie międzypłaszczowe muszą być wytrzymałe na nadciśnienie przynajmniej  
0,57 bar. 

- Dopuszczalne gęstości składowanych płynów i zależność od średnicy zbiornika: 
Zbiorniki poziome 
cylindryczne 
EN 12285-1, Klasa B / C 
EN 12285-2, Klasa B / C 
DIN 6608 część 2 
DIN 6616 forma A 
DIN 6624 część 2 

Pionowe - [cylindryczne] 
zbiorniki 
DIN 6619 część 2 
 
 
 
 

Zbiorniki pionowe  
DIN 6623 część 2  
 
 
 
 
 

 Ø Gęstość  
 (metr) (kg/dm³) 

 Wysokość Gęstość  
 (metr) (kg/dm³) 

 Wysokość  Gęstość  
 (metr) (kg/dm³) 

 ≤ 2,90 ≤ 1,04 
 ≤ 2,50 ≤ 1,20 
 ≤ 2,00 ≤ 1,50 
 ≤ 1,60 ≤ 1,88 
 ≤ 1,25 ≤ 1,90 

 ≤ 2,84 ≤ 1,06 
 ≤ 2,76 ≤ 1,09 
 ≤ 2,60 ≤ 1,16 
 ≤ 1,90 ≤ 1,58 
 

 ≤ 1,20 ≤ 1,90 
 

 Tabela 2 
 
W celu zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia nadciśnieniem przestrzeni kontrolnej w 
przypadku wzrostu temperatury wewnątrz przestrzeni kontrolnej (np. gdy zbiornik napełniono 
ciepłą cieczą), w przypadku:  
zbiorników podziemnych  

- Przy zastosowaniu odpowiedniego rozdzielacza może być monitorowane maksymalnie 
do 8 zbiorników. 

zbiorników naziemnych 
- Zasadniczo tylko jeden zbiornik może być monitorowany wskaźnikiem przecieków. 
- Zależnie od wielkości zbiornika i/lub objętości przestrzeni międzypłaszczowej, należy 

zastosować osuszacz powietrza o odpowiedniej wielkości (patrz dział 7.4). 
 

5.4. Zbiorniki nie objęte standardem 
Zbiorniki dwupłaszczowe wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych posiadające 
odpowiednie dopuszczenie lub przynajmniej opinię wydaną przez autoryzowaną instytucję 
testującą systemy kontroli przecieków, stwierdzającą że przestrzenie kontrolne są właściwe 
dla zastosowania wskaźników przecieków i ich wartości włączeń: 
-  dla typu D9- 255: poziom wyłączenia alarmu ≥ 255 mbar, dopuszczalne nadciśnienie 

operacyjne w przestrzeni miedzypłaszczowej min. 0,4 bar  
-  dla typu D9- 325: poziom wyłączenia alarmu ≥ 325 mbar, dopuszczalne nadciśnienie 

operacyjne w przestrzeni międzypłaszczowej min. 0,57 bar  
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Wskaźnik przecieków Typ D9 

6. Opis działania 

- Wskaźnik przecieków (1) działa na zasadzie nadciśnienia. Zabudowana pompa 
nadciśnienia (1.21) zasysa powietrze z otoczenia poprzez osuszacz powietrza (6) i w ten 
sposób wytwarza nadciśnienie w przestrzeni międzypłaszczowej (11) poprzez przewód 
ciśnieniowy (8). Zaabsorbowane powietrze ma ograniczoną wilgotność względną do 10% w 
celu zapobieżenia kondensacji i powstawania korozji w przestrzeni międzypłaszczowej. 
Perełki osuszające w osuszaczu muszą być wymieniane gdy nastąpi ich nasycenie (patrz 
dział 9.3 - Instrukcja Obsługi). 

- Pompa kompensuje mniejsze przecieki w systemie. Przełącznik ciśnienia (1.23), który jest 
też podłączony do przestrzeni kontrolnej, identyfikuje ciśnienie w systemie i kontroluje pracę 
pompy stosownie do ustalonych wartości wyłączeń jak i sygnału alarmowego w przypadku 
większych nieszczelności w systemie kontroli przecieków. Przecieki mogą być wykryte 
poniżej i powyżej poziomu składowanego płynu lub wody gruntowej. 

- W celu zabezpieczenia przestrzeni międzypłaszczowej (11) przed niedopuszczalnym 
poziomem nadciśnienia i tym samym przed uszkodzeniem, pompa nadciśnienia (1.21) ma 
niezbędne zabezpieczenie. 

- Zielona lampka "praca" (1.3) wskazuje w sposób ciągły gotowość działania wskaźnika 
przecieków (napięcie podłączone). 

- Czerwona lampka "alarm" (1.2) jak też brzęczyk akustyczny (1.18) wskazują sytuację 
alarmową. Alarm akustyczny może być czasowo wyłączony poprzez wyłącznik (1.4). Żółta 
lampka (1.5) będzie wskazywać wyłączony brzęczyk.  

- Sytuacja alarmowa może też przykładowo być przesłana do centralnego pulpitu kontrolnego 
poprzez końcówkę "A" i "A3" znajdującą się na przyłączu końcowym (1.16) i/lub poprzez 
izolowany kontakt (1.17, instalowany opcyjnie lub jako element dodatkowy). 

- Warunki działania normalnego będą osiągnięte gdy wszystkie przewody zostaną 
podłączone, wszystkie testy i elementy blokujące (1.12/1.15) ustawione w położeniu 
działania bezpiecznego, lampka zasilania jest włączona, a brzęczyk został zaktywowany 
(żółta lampka wyłączona).  

- Wykres 2 poniżej opisuje sekwencję uruchomienia, działania normalnego i alarmu. 
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Wskaźnik przecieków Typ D9 

7. Instrukcja montażu 
7.1. Informacje ogólne/miejsce montażu 

- Wskaźnik przecieków może być zainstalowany jedynie poza strefą wybuchową. 
- Warunki zastosowania muszą być przestrzegane zgodnie z działem 5. 
- Maksymalna temperatura zewnętrzna (patrz dział 3) nie może być przekraczana. 
- Wskaźnik przecieków powinien być ustawiony, jeżeli to możliwe, w zamkniętym,  
  suchym i wolnym od ujemnych temperatur pomieszczeniu. 
- Wskaźnik przecieków wraz z  dostarczonymi materiałami montażowymi 

powinien być zamontowany na ściance lub płytce montażowej, z wygodnym dostępem, w 
widocznym miejscu i jeśli możliwe to na wysokości wzroku. Otwory montażowe są w 
odstępie 156 mm (szablon nawierceń jest zawarty w opakowaniu). Zaślepki do śrub 
montażowych w dolnej części obudowy (w oddzielnym opakowaniu).  

- Boczny odstęp od wskaźnika przecieków niezbędny do wentylacji musi mieć min. 3 cm. 
- Wskaźnik przecieków musi być zamocowany w takim miejscu aby nie był poddany działaniu 
słońca i ciepła. 

- Jeżeli z uwagi na warunki lokalizacyjne wskaźnik przecieków musi być zainstalowany poza 
zamkniętymi i suchymi pomieszczeniami, powinien być zabudowany w skrzynce ochronnej 
odpornej na warunki zewnętrzne (IP 55, dostępnej jako opcja od producenta) i wyposażony 
w oddzielny alarm zewnętrzny. 

- Jeżeli spodziewany jest spadek temperatury do poniżej -5°C na miejscu zainstalowania 
wskaźnika, to należy zastosować dodatkowy grzejnik z termostatem (element specjalny). 

 

7.2. Montaż przewodów podłączeniowych (7,8) 
 

  
Rura ochronna 

10 
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- Upewnić się, że linia ciśnieniowa i pomiarowa są właściwie usytuowane przy wskaźniku 
przecieków i zbiorniku (patrz pokrywa serwisowa). 

-  Przewody podłączeniowe muszą być zakodowane kolorami - przewód ciśnieniowy (8) = 
biały, przewód pomiarowy (7)  = czerwony.  

- Przewody połączeniowe pomiędzy wskaźnikiem przecieków i 
zbiornikiem muszą być wykonane z wężów PCW NW 6  
(6x2 mm) lub podobnych, zapewniając stabilność. 

- Nie zaginać i nie ściskać przewodów połączeniowych. 
- Przewody połączeniowe z tworzyw sztucznych układane pod 

ziemią muszą być układane w kanałach. 
- Kanały te opasujące przewody naziemne muszą być też 

odporne na uderzenie i warunki atmosferyczne. 
- Kanały zabezpieczające rurki składowanych mediów z punktem zapłonienia ≤ 55°C muszą 
też być dokładnie uszczelnione w celu zapobieżenia przedostawania się gazów i płynów. 

- Całkowita długość przewodów połączeniowych pomiędzy wskaźnikiem przecieków i 
zbiornikiem nie może przekraczać 50 m przy średnicy 6 mm. 

- Przewody połączeniowe muszą być poprowadzone od wskaźnika przecieków do podłączeń 
zbiornika ze spadkiem ok. 4°. Jeżeli ułożenie przewodów ze spadkiem nie jest możliwe, 
zbiornik kondensatu (9) powinien (zalecane) być zainstalowany na dolnym poziomie 
odpowiedniego połączeniowego przewodu. 

- Podłączanie przewodów połączeniowych, przewodu nadciśnieniowego (8), przewodu 
pomiarowego (7) do przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika powinno być szczelne 
(przyłącza zbiornika dostępne w formie osprzętu). 

- Zabezpieczyć odpowiednie połączenia przewodów połączeniowych przed przesuwaniem się 
na skutek nadmiernego ciśnienia np. za pomocą zacisków montażowych (patrz Akcesoria) 
przy wskaźniku przecieków, zbiorniku i możliwie przy zbiornikach kondensatu i 
rozdzielaczach. 

 

 
 
 

Ø 6mm 

Ø 4mm 
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7.3. Instalacja z rozdzielaczem  

- Ogólnie zaleca się monitorować każdą indywidualną przestrzeń kontrolną za pomocą 
oddzielnego wskaźnika przecieków. Ułatwia to np. w przypadku sytuacji alarmowej, dalsze 
działanie pozostałych systemów innych zbiorników.  

- W przypadku zbiorników podziemnych możliwe jest monitorowanie wielu zbiorników jednym 
wskaźnikiem przecieków poprzez system rozdzielaczy. Odnośnie dopuszczalnej ilości 
podłączonych zbiorników do wskaźnika przecieków proszę odwołać się do działu 5, 
rozdzielacz - patrz Akcesoria. 

 
- Zainstalować rozdzielacze DL i ML poniżej wskaźnika przecieków. Odstęp od wskaźnika 
przecieków powinien wynosić przynajmniej 0,75 m. 

- Wszystkie przewody nadciśnieniowe zostają podłączone do rozdzielacza DL, wszystkie 
przewody pomiarowe do rozdzielacza ML.  

- Wyjścia z rozdzielacza do podłączeń w zbiorniku są wyposażone w plombowane zawory 
kulowe. 

- Rozdzielacz ML jest wyposażony w manometr do monitorowania ciśnienia roboczego i 
sprawdzania odpowiednich połączeń ze zbiornikiem. 

- W celu sprawdzenia odpowiednich zbiorników, zamknąć zawory kulowe pozostałych 
podłączonych zbiorników do rozdzielaczy DL i ML. 

- W celu działania całego systemu kontroli przecieków, wszystkie zawory kulowe muszą być 
otwarte i uszczelnione przy rozdzielaczach DL i ML. 

14
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otwarty zablokowany 

7.4. Osuszacz powietrza (6) 

Wykonanie osuszacza powietrza jest oparte na przestrzeniach kontrolnych zbiorników 
wykonanych zgodnie z DIN. W normalnych warunkach czas działania perełek osuszających 
wynosi 12 - 15 miesięcy dla odpowiednich standardowych rozmiarów. Jednakże, może to w 
znaczny sposób się różnić w skutek wpływających na to rozmaitych czynników (np. warunki 
instalacyjne, szczelność systemu, temperaturę i zmiany wilgotności). 
- Zbiorniki nie wykonane zgodnie ze standardem DIN wymagają nowego opracowania 
osuszaczy powietrza.  

- Przy zbiornikach podziemnych, zainstalowany osuszacz powietrza (180 cm3) przy 
całkowitej objętości do 2,3 m3 jest wystarczający (równy 6 zbiornikom z 100 m3 objętości, 
każdy). Większe objętości przestrzeni międzypłaszczowych wymagają nowego 
zaprojektowania osuszaczy powietrza. 

- Przy zbiornikach naziemnych, należy stosować ilości perełek osuszających według tabeli: 
 

Pojemność zbiornika (m³) Objętość osuszacza powietrza / cm³ 

≤13 180 cm³ 

≤ 60 530 cm³ 

≤100 850 cm³ 
 
- W celu sprawdzenia jakie są numery katalogowe osuszaczy i perełek osuszających należy 
odwołać się do załącznika. 

- Osuszacze o objętości 180 cm³ i 350 cm³ 
mogą być zamontowane bezpośrednio pod 
wskaźnikiem przecieków przy użyciu 
elementu do szybkiego zamocowania (z 
zaciskiem). Suche perełki nie mogą być 
zasypane powyżej zaznaczonego poziomu 
na osuszaczu. Dostarczona uszczelka typu 
O-ring powinna być zamieszczona w górnej 
części osuszacza. O-ring powinien być lekko 
zwilżony w celu łatwiejszego zamontowania / 
zdemontowania z osuszacza. 

- Większe osuszacze muszą być 
zamontowane na zewnątrz wskaźnika 
przecieków, w odpowiednim miejscu obok lub 
poniżej wskaźnika. Połączenie ze 
wskaźnikiem przecieków następuje zazwyczaj 
przy użyciu odpowiedniego węża (np. PCW). 

- Służby właściciela zbiornika muszą regularnie 
sprawdzać stan perełek osuszających pod 
kątem ich nasycenia (zmiana barwy) (patrz 
Konserwacja , dział 9.3). 

Podłączenie zewnętrznego 
osuszacza powietrza 
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7.5. Podłączenie elektryczne  

 

Podłączenie elektryczne wskaźnika przecieków może być wykonane jedynie 
przez wykwalifikowanego elektryka posiadającego wiedzę w zakresie 
zabezpieczeń przeciwwybuchowych. 
Dane dotyczące połączeń (patrz Dane Techniczne, dział 3) i na tabliczce 
znamionowej muszą być wzięte pod uwagę.  
Odłączyć zasilanie od wskaźnika przed jego otworzeniem. 

 

Przełączniki i złączki na linii zasilania elektrycznego nie są dopuszczalne.  
Linia zasilania elektrycznego wskaźnika przecieków musi mieć zabezpieczenie 
maks. 16A. 
Zaleca się podłączenie wskaźnika przecieków poprzez bezpiecznik innego 
częstego użytkownika (np. lampy oświetleniowej holu).  W ten sposób brak 
zasilania w energię będzie łatwo wykrywalny. 
Jeżeli wskaźnik przecieków jest zainstalowany w skrzynce ochronnej  lub w 
trudno dostępnym miejscu, należy zamontować dodatkowy alarm zewnętrzny. 

- Linia zasilania elektrycznego (np. NYM-J 3x1,5mm²) musi być doprowadzona do obudowy z 
zewnątrz poprzez złącze kablowe. Należy się upewnić, że kable są poprowadzone ponad 
korytkiem powietrznym, nie dotykając pompy, brzęczyka czy też grzałki (części gorące). 
Złącze terminala jest odpowiednie dla przekrojów do maks. 1,5mm², a przejścia kablowe są 
odpowiednie dla kabli o średnicy zewnętrznej 6-12 (szary dławik) i 6-10 mm (czarny dławik). 

- Dodatkowe linie zasilające (np. do alarmu zewnętrznego lub zewnętrznych sygnałów 
poprzez przekaźniki bezpotencjałowe) mogą być podłączone poprzez dwa dodatkowe 
otwory w górze urządzenia przy zastosowaniu odpowiednich śrubunków kablowych (M16). 

- Podłączenie elektryczne do listwy terminalu wskaźnika przecieków (L, N, PE i A) musi być 
wykonane w zgodności z połączeniami przedstawionymi w schemacie elektrycznym (patrz 
dział 7.6). 

- Sygnał spadku napięcia i warunki alarmowe mogą być wykryte we wskaźniku przecieków 
poprzez instalowany opcyjnie przekaźnik (np. dla przekazywania informacji do tablicy 
rozdzielczej lub modułu danych komunikacyjnych). 

- Dodatkowe sygnalizatory alarmu działające pod zasileniem napięcia, np. dla wymaganego 
alarmu zewnętrznego gdy wskaźnik przecieków jest zainstalowany w zamkniętym 
pomieszczeniu, mogą być podłączone poprzez złącza A i A3 stosownie do następującego 
schematu elektrycznego (należy wziąć pod uwagę maksymalną dopuszczalną moc 
połączeń).  
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7.6. Schemat elektryczny D9 

 

 
L  Faza 
N  Przewód neutralny 
PE  Przewód uziemiający 
AAL opcyjne podłączenie 

alarmu zewnętrznego 
poprzez A, nie może być 
wyłączane (lampa) 

AAH opcyjne podłączenie 
alarmu zewnętrznego 
poprzez A3, nie może 
być wyłączane (syrena) 

LMP1 Zielona lampka - praca 
LMP3 Czerwona lampka - 

alarm   
LMP4  Lampka - alarm 

akustyczny - wyłączony 
SG1  Brzęczyk 
K1 Przekaźnik 

bezpotencjałowy  
Opcja 

S1 Mikrowyłącznik pompa   
S2 Mikrowyłącznik Alarm 
S3 Wyłącznik - alarm 

akustyczny wyłączony  
PU Pompa 
H Grzałka – opcja 
F1 Bezpiecznik pompy, opcja 

PE 

A 
19 / 17 

N 

L 
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8. Uruchomienie  
 

Należy upewnić się, że wskaźnik przecieków został zamontowany i prawidłowo 
podłączony stosownie do opisu dział 7. 

8.1. Początkowe wytwarzanie ciśnienia w przestrzeni miedzypłaszczowej  
- Podczas uruchamiania systemu kontroli przecieków (pierwsze wypełnienie przestrzeni 
międzypłaszczowej) może nastąpić ekstremalne zawilżenie perełek osuszających (zmiana 
koloru). Należy wtedy wymienić je na nowe. 

- W celu skrócenia czasu wypełnienia w większych przestrzeniach międzypłaszczowych, 
można zainstalować właściwą zewnętrzną pompę nadciśnienia. Powietrze wychodzące z 
pompy zewnętrznej musi być osuszone poprzez osuszacz powietrza, a wilgotność względna 
obniżona do maksymalnie 10%. Ponadto, pompa zewnętrzna musi być wyposażona w 
odpowiednie zabezpieczenie nadciśnieniowe w celu zapewnienia, że maksymalne 
dopuszczalne ciśnienie wewnątrz przestrzeni międzypłaszczowej nie zostanie 
przekroczone.  

- Alternatywnie, pierwsze wypełnienie przestrzeni międzypłaszczowej może być wykonane 
przy użyciu np. azotu. 

- Wskaźnik przecieków pokazuje alarm do czasu gdy osiągnięty zostanie punkt wyłączenia 
alarmu. Czerwona lampka (1.2) gaśnie, a brzęczyk (1.18) wyłącza się (patrz schemat w 
dziale 6). 

- Zielona lampka zasilania (1.3) musi być zawsze zapalona. 
- Pompa wyłącza się automatycznie jak tylko osiągnięta zostanie wartość PPA. 
 

8.2. Kontrola funkcjonowania 

 
 

- Poluzować plombę po prawej stronie pokrywy 
serwisowej i otworzyć ją, aż do jej odblokowania. 

 
 

 

Celem testowania funkcjonalnego jest określenie efektywnego działania wskaźnika 
przecieków. Testowanie musi być przeprowadzone przez wykwalifikowanego 
pracownika: 
 - przed uruchomieniem wskaźnika przecieków 
 -  raz na rok 
 - w przypadku jakiejkolwiek awarii lub gdy sygnał jest aktywowany  

 bez widocznej przyczyny 
- W przypadku konieczności, węże podłączeniowe wskaźnika przecieków mogą 

być odłączone jeśli były uprzednio zamocowane poprzez obejmy zaciskowe. W 
innym przypadku rozłączenie może spowodować całkowite odpowietrzenie 
przestrzeni międzypłaszczowej.   

- Jeżeli konieczne stanie się otwarcie obudowy wskaźnika przecieków w celach 
konserwacji , należy najpierw odłączyć go od źródła zasilania. 

- Po otwarciu obudowy, silnik/obudowa pompa może wciąż mieć temperaturę 
pracy - uwaga bardzo gorące. 
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Test ciągły wskaźnika przecieków, przewodów łączących i przestrzeni 
miedzypłaszczowej; test przecieku całego systemu kontroli przecieków: 
- Podłączyć odpowiedni przyrząd diagnostyczny (np. manometr THOMAS VDM300) do 
zaworu testowego przewodu pomiarowego (1.13), ustanowić połączenie z przyrządem 
poprzez przekręcenie główki zaworu. 

- Powoli przekręcać główkę zaworu w 
zaworze testowym przewodu 
nadciśnienia (1.15) we wskazanym 
kierunku; przestrzeń międzypłaszowa 
(12) będzie odpowietrzona. 
- Natychmiastowa zmiana ciśnienia na 
manometrze potwierdza połączenie 
wskaźnika przecieków z przestrzenią 
międzypłaszczową. 
- Ten sposób może też być 
zastosowany do przetestowania 
szczelności całego systemu kontroli 
przecieków. 
 

Z dodatkowym działaniem rozdzielacza 
- Test połączenia musi być przeprowadzony dla każdej indywidualnej przestrzeni 
międzypłaszczowej. 

- W celu przetestowania poszczególnych zbiorników, należy zamknąć zawory kulowe do 
innych zbiorników przy oznaczeniach DL i ML rozdzielacza. 

 
Kontrola wskaźnika przecieków (odłączenie przestrzeni miedzypłaszczowej za pomocą 
zaworu trójdrożnego): 
- Połączenie w mostek obydwu zaworów testowych ułatwia weryfikację wartości 
przełączników ciśnienia (1.23), i test na przeciek wskaźnika przecieków (1).  Jest też 
zalecana symulacja zbiornika za pomocą wężyka -podłączenie objętości testowej i zaworu 
dławiącego do linii zmostkowanej.  

 
- Test działania czerwonej lampki 
alarmowej (1.2) i brzęczyka 
akustycznego (1.18) jak i możliwych do 
podłączenia zewnętrznych urządzeń 
alarmowych przy osiągnięciu wartości 
wyłączenia alarmu PAE. 
 
- Testowanie funkcji "alarm 
Akustyczny wyłączony". Brzęczyk 
(1.18) jest czasowo wyłączony 
wyłącznikiem alarmowym (1.4). Żółta 
lampka sygnałowa (1.5) wskazuje, że 
alarm akustyczny został dezaktywowany.  
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- Zweryfikowanie wartości załączeń wskaźnika przecieków (patrz punkt Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.):  

 
- „Alarm zał.“ PAE i „Pompa wył. Aus“ PPA.  
Jeżeli te wartości są nieprawidłowe, w takim 
przypadku właściwe wartości mogą być ustawione 
przy wykorzystaniu przełącznika ciśnienia (1.23).  
- Weryfikacja wartości "Pompa zał." PPE i 
"Alarm wył"  PAA. Wartości te nie są ustawione lecz 
raczej są wynikiem histerezy przełączeń 
mikrowyłącznika dla kontroli alarmu i/lub pompy. 
Wyspecyfikowane wartości są wartościami 
referencyjnymi. 
- Podczas testu funkcjonalnego należy sprawdzić 
pompę /silnik (1.21) w przypadku występowania 
nadmiernego hałasu. 
- W wyżej wymienionej pozycji zaworu, wskaźnik 
przecieków może też być skontrolowany pod kątem 
szczelności. 
 
 
 

 
Test zaworu pompy nadciśnienia: 

 
- Podłączenie manometru w zgodności z 
wyspecyfikowanym ustawieniem. 
- Odpowietrzyć przestrzeń międzypłaszczową 
podczas testu zaworu 1.12 aż do momentu 
włączenia się pompy, przekręcić zawór we 
wskazanym kierunku. 
- Pompa wytworzy nadciśnienie maksymalne. 
Sprawdzić ciśnienie otwarcia zabezpieczenia 
nadciśnieniowego PSV w zgodności z działem 
4.1, wyregulować stosownie do instrukcji, jeśli to 
konieczne.  

 
 
 
 
 
 
 

Mikrowyłącznik 
alarmu 

Mikrowyłącznik 
pompy 
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Inspekcja przestrzeni międzypłaszczowej (wskaźnik przecieków wyłączony poprzez 
trójdrożne zawory): 

 
 
- W następnej pozycji, przestrzeń 
międzypłaszczowa (12) może być 
skontrolowana bez wskaźnika przecieków, 
np. na szczelność. 
 
 
 
 

 
 

 
Zakończenie testu funkcjonalnego: 
 

 
- Przywrócić zawory trójdrożne do pozycji 
operacyjnej pokazanej po lewej stronie.  
 
W przeciwnym przypadku pokrywa serwisowa nie 
zamknie się prawidłowo. 
- Podłączyć w sposób szczelny wszystkie 
odłączone przewody. 
- Otworzyć i zaplombować zawory kulowe przy 
rozdzielaczu.  

 
 

 
 
- W żadnym przypadku nie pozostawiać 
systemu w tym ustawieniu, monitorowanie 
systemu wskaźnika przecieków nie może być w 
pełni zagwarantowane. 
 
 

 
- Pompa nadciśnienia wytwarza ciśnienie wewnątrz przestrzeni międzypłaszczowej aż do 
momentu gdy wartość wyłączenia PPA zostanie osiągnięta. W wyniku tego pompa się 
wyłączy.  
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- W celu utrudnienia lub rozpoznania nieautoryzowanej 
ingerencji we wskaźnik przecieków, zamykana 
pokrywa serwisowa (1.11) musi być zabezpieczona z 
obudową dolną (1.9) poprzez plombę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Końcowa inspekcja wizualna:  
 
- "Zielona" lampka praca (1.3) jest włączona, "czerwona" lampka alarm 
(1.2) jest wyłączona.  

- Wyłącznik alarmu akustycznego (1.4) w normalnej pozycji pracy, żółta 
lampka (1.5) musi być wyłączona. Ponadto zaleca się zabezpieczyć 
wyłącznik za pomocą nalepki zabezpieczającej (patrz obrazek po 
prawej stronie). Działanie wyłącznika alarmowego będzie wskazywane 
poprzez bezpiecznik. 

- Zawory, które mogą być zainstalowane na przewodach 
podłączeniowych muszą być w pozycji pracy i zabezpieczone. 

- Kontrola perełek osuszających wewnątrz osuszacza powietrza  
(patrz punkt 9.3). 

- Ewentualnie podłączone zbiorniki kondensatu (9) muszą być puste. 
- Ogólna kontrola wizualna systemu (np. nalepki, uszkodzenia, zagięte lub porowate 
przewody podłączeniowe). 
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9. Instrukcja obsługi 

9.1. Zalecenia ogólne 

Prawidłowe monitorowanie systemu i/lub zbiornika wymaga właściwej instalacji, 
uruchomienia i regularnych testów funkcjonalnych jak i samych kontroli wskaźnika 
przecieków. 
Częstotliwość i długość działania zabudowanej pompy w celu skompensowania mniejszych 
przecieków zależy od wielkości przestrzeni międzykontrolnej i szczelności całego systemu 
wykrywania przecieków . W szczególności: im większy zbiornik , a tym samym objętość 
przestrzeni międzypłaszczowej, tym mniejsza częstotliwość pracy pompy, jednakże 
odpowiednio dłuższe okresy włączenia. Zwiększająca się wciąż częstotliwość pracy sugeruje 
wzrost wielkości przecieków wewnątrz systemu wykrywania przecieków. Jeżeli pompa 
pracuje coraz dłużej lub nawet bez przerwy, przyczyną może być zmniejszająca się 
wydajność pompy.  W obydwu przypadkach, zalecana jest kontrola systemu. 
 
Zielona lampka zasilania (1.3) pozostaje włączona od momentu  pojawienia się napięcia we 
wskaźniku przecieków (1). 
Optymalnie utrzymywany i szczelny system kontroli przecieków obniża koszty operacyjne do 
minimum.  
 
 
9.2. Konserwacja 
 
- Użytkownik musi regularnie sprawdzać działanie lampki zasilania "zielona" (1.3), nasycenie 
perełek osuszających (dział 9.3) i stopień zapełnienia zainstalowanych zbiorników 
kondensatu - jeśli występują (9). 

- Wykwalifikowana osoba musi przeprowadzić coroczną kontrolę funkcjonowania jak podano 
w dziale 8.2. 
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otwarty zablokowany 

9.3. Kontrola perełek osuszających 

W normalnych warunkach, okres działania perełek wynosi 12 - 15 miesięcy dla 
wyspecyfikowanych wymiarów standardowych. Jednakże, może to znacznie się różnić w 
skutek wpływających na to rozmaitych czynników (np. warunków instalacyjnych, szczelności 
systemu, temperatury i zmiany wilgotności). 
- Nasycone perełki osuszające muszą być wymienione.  
Odbarwienie perełek osuszających: 
Nowe perełki:  
 
 
 
 
 

Wymienić nasycone perełki osuszające 
 
 
 
 
 
 
 

- Zmiany koloru perełek osuszających mogą być możliwe zależnie od wzoru wprowadzanego 
przez producenta! 

- Nasycone perełki osuszające mogą być wymieniane bez zatrzymywania pracy systemu.  
- W celu określenia numerów katalogowych osuszacza powietrza i perełek wymiennych 
należy odnieść się do załącznika. 

- Osuszacze powietrza o objętości 180 cm³ i 
350 cm³ są zamontowane zaraz pod 
wskaźnikiem przecieków i mogą być 
otwarte lub zamknięte przy użyciu systemu 
szybkiego podłączenia ( z zatrzaskiem). 
Perełek osuszających nie należy 
zasypywać powyżej poziomu 
zaznaczonego na osuszaczu. Dostarczana 
uszczelka typu O-ring musi być włożona w 
górnej części osuszacza powietrza. W celu 
łatwiejszego montażu/demontażu 
osuszacza powietrza należy lekko zwilżyć 
uszczelkę. 

- Większe osuszacze powietrza muszą być 
zamontowane na zewnątrz w odpowiedniej 
lokalizacji w pobliżu wskaźnika 
przecieków. Połączenie ze wskaźnikiem 
przecieków jest zazwyczaj dokonywane 
przy użyciu odpowiedniego węża (np. 
PCW). Podłączenie zewnętrznego osuszacza 

powietrza 
 

pomarańczowe bezbarwne 
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9.4. Zalecenia w przypadku wystąpienia błędu lub włączenia się alarmu 
W przypadku jakiegokolwiek błędu i jeżeli alarm wskaźnika przecieków został aktywowany, 
lampka wskaźnika " czerwona alarm" (1.2) zapala się, a wbudowany brzęczyk wydaje dźwięk 
(1.18). Wykwalifikowany personel lub autoryzowani specjaliści powinni być natychmiast 
zawiadomieni w celu zidentyfikowania błędu.  
Alarm akustyczny (1.4) może być czasowo wyłączony przy użyciu wyłącznika alarmu (1.4) we 
wskaźniku przecieków. Żółta lampka (1.5) wskazuje wyłączony brzęczyk. 
Możliwe przyczyny błędu: 

- wyciek w systemie powodujący osiągnięcie wartości inicjującej alarm 
- pompa lub przełącznik ciśnienia mają uszkodzenie 
- ssanie przewody łączące zapchane lub zamarznięte 
- usterka elektryczna 
- bezpiecznik pompy spalony 

Powodami przecieku może być:  
- nieszczelne połączenia, przewody podłączeniowe / rurki, zbiornik kondensatu   
- uszkodzona membrana lub zaworki w pompie lub uszkodzony przełącznik ciśnienia 
- śrubunki podłączeniowe w zbiorniku  
- przeciekający zbiornik  

 
Kroki początkowe w wykrywaniu uszkodzenia:  
Wykonać test funkcjonalny stosownie do działu 8.2 (sprawdzić ustawione wartości wskaźnika 
przecieków i szczelność systemu). 
Jeżeli wskaźnik przecieków jest używany do monitorowania wielu zbiorników poprzez 
rozdzielacz, sprawdzenie poszczególnych przestrzeni międzypłaszczowych będzie wymagało 
zamknięcia wszystkich zaworów kulowych rozdzielacza w kierunku zbiornika. Jeżeli system 
będzie w dalszym ciągu miał wystarczające nadciśnienie, otwarcie każdego zaworu pozwoli 
na zidentyfikowanie zbiornika z przeciekiem za pomocą przewodu pomiarowego rozdzielacza 
i widocznego spadku ciśnienia (manometr rozdzielacza lub urządzenie diagnostyczne 
podłączone do złącza testowego przewodu pomiarowego wskaźnika przecieków).  
 
Ponowne uruchomienie systemu po awarii: 
Po usterce lub skorygowaniu alarmu wskaźnik przecieków musi zostać uruchomiony jak 
podano w dziale 7.0.  
 

10. Utylizacja 
Nie wyrzucać elementów elektrycznych do śmietników w budynku! 
Stosownie do Wytycznych UE 2002/96/EG dotyczących elektrycznych i 
elektronicznych zużytych urządzeń i ich wdrożenia do stosowania, nieprzydatne 
zużyte elementy elektroniczne muszą być oddzielnie zbierane i poddawane 
recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. 
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Załącznik: 
Dostępne akcesoria (wybór, dalsze elementy na życzenie lub na stronie  
www.thmas-leak-detection.com, wymienne perełki osuszające - patrz załącznik) 

wąż z PCW czerwony (przewód pomiarowy) 6x2 mm Nr kat. 49000195 

wąż z PCW przezroczysty (przewód ciśnieniowy) 6x2 mm Nr kat. 49000690 

wąż z PCW CZERWONY (przewód pomiarowy) 4x2 mm Nr kat. 49000192 

wąż z PCW przezroczysty (przewód ciśnieniowy) 4x2 mm Nr kat. 49000190 

zaciski węża dla przewodu 4x2 / 6x2 mm Nr kat. 29022425  / 29022426 

osuszacz powietrza 180 cm³ (dołączony do wskaźnika 
przecieków), bez perełek osuszających 

49001055 

osuszacz powietrza 350 cm³ (dołączony do wskaźnika 
przecieków), bez perełek osuszających 

49001056 

osuszacz powietrza 500 cm³ z uchwytem mocującym (do 
oddzielnego podłączenia do wskaźnika przecieków 
poprzez wąż), bez perełek osuszających 

42003591 

perełki osuszające KC 250 ccm 49300090 

perełki osuszające KC 1 l 49300086 

perełki osuszające KC 2 l 49300087 

perełki osuszające KC 10 l 49300088 

rozdzielacz 2 krotny - podłączenie węża 4mm / 6mm 42003122 / 42003132 

rozdzielacz 3 krotny - podłączenie węża 4mm / 6mm 42003123 / 42003133 

rozdzielacz 4 krotny - podłączenie węża 4mm / 6mm 42003124 / 42003134 

rozdzielacz 5 krotny - podłączenie węża 4mm / 6mm 42003125 / 42003135 

rozdzielacz 6 krotny - podłączenie węża 4mm / 6mm 42003126 / 42003136 

zestaw 1" podłączenia do zbiornika Nr kat. 42001131 

przekaźnik bezpotencjałowy - zestaw do uzupełnienia Nr kat. 49001051 

skrzynka ochronna z alarmem zewnętrznym/bez alarmu 
zewnętrznego 

Nr kat. 49001062 / 49001068 

potrójna listwa podłączeniowa kondensatu z końcówką 
mocującą 

Nr kat. 49005151 

manometr testujący typ VDM300 w wygodnej skrzynce Nr kat. 42007014 
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Konformitätserklärung D9 201-3-01-02.docx Seite 1 von 1 

EG-Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE /  

Dichiarazione di conformità CE 

 
Hersteller / Manufacturer / Gardner Denver Thomas GmbH 
Fabricant / Produttore: Benzstrasse 28 
 82178 Puchheim / Deutschland 
 
Bezeichnung des Gerätes: Leckanzeiger Typ D9 R, Ser.Nr., siehe letzte Seite der Dokumentation 
Product description: Leak Detector Typ D9 R, Ser.No., see last page of the documentation 
Désignation du produit: Détecteur de fuites type D9 R, Série N°, voir la dernière page de la documentation 
Descrizione del prodotto: Rivelatore di perdite Tipo D9 R, Ser.No., vedere l'ultima pagina della documentazione 
 
Zulassungs.-Nr: / Appr. No. /  
N° d’agrément / Omologazione:  Z-65.23-109  DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, D-10829 Berlin) 
 
Hiermit erklären wir, dass oben genanntes Gerät den grundlegenden Anforderungen folgender EU-Richtlinien entspricht: 
Hereby we declare, that the above mentioned product meets the general requirements of the following EC directives: 
Nous déclarons par la présente que le produit en référence est conforme aux exigences fondamentales des directives CR 
suivantes: 
Con la presente si dichiara che il prodotto sopra nominato corrisponde ai requisiti di base delle sequenti normative UE: 

EG-Mascinenrichtlinie 2006/42/EG 
EC-Machinery Directive 2006/42/EG 
Directive machines 2006/42/CE  
Direttiva macchine 2006/42/EG 

Angewandte Normen / Applied standards /  
Normes appliquées / Norme applicate : 
EN 60335-1:2012-10 
DIN EN ISO 12100:2011-03 

EG-Richtlinie elektro-magnetische Verträglichkeit  
EC-Guidelines electromagnetic tolerance  
Directive visant la tolérance électromagnétique  
Direttive EG sulla compatibilità elettromagnetica 
2004/108/EG 

Angewandte Normen / Applied standards /  
Normes appliquées / Norme applicate : 
DIN EN 55014-1:2010-02   
DIN EN 55014-2:2009-02 

 
Weitere Normen, die für das bezeichnete Gerät 
berücksichtigt wurden: 
Further standards which have been considered  
for the above mentioned product: 
Autres normes prises en considération pour le  
produit en référence :  
Ulteriori norme prese in considerazione per il prodotto 
indicato: 

Hinweis: Die Inbetriebnahme darf erst dann erfolgen, 
wenn das Gerät ordnungsgemäß durch einen 
Fachbetrieb entsprechend der technischen 
Dokumentation installiert und das Leckanzeigesystem 
auf Funktion geprüft wurde. 

 
DIN EN 13160-1/-2:2003-09 
 
Leckanzeigesysteme / Leak Detection systems / 
Systèmes de détection de fuites / Sistemi di 
rivelazione perdite 
 
 
 

Notice: The mentioned product may only be used, if it 
has been installed regarding the corresponding 
product documentation and the completed leak 
detection system has been checked by an authorized 
company. 

Remarque: La mise en service ne doit s’effectuer que 
si l’appareil a été dûment installé par une entreprise 
professionnelle conformément aux documents 
techniques et après vérification du bon 
fonctionnement du système de détection de fuite. 

Avvertenza: La messa in attività può avvenire 
solamente se il prodotto è stato installato 
conformemente alla documentazione da parte di 
un´azienda specializzata e se il sistema di rilevazione 
perdite è stato verificato nel suo funzionamento. 
 

 
 
Ort / Datum / Unterschrift :   
Date / Signature : Puchheim, 02.01.2013 .. ....................................................  
Date / Signature :  i.V. Richard Moser 
Data / Firma :   -Product Manager- 
 
Für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation ist bevollmächtigt: Der Hersteller 
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Producent:  
 
 
 
 
 
 

Gardner Denver Thomas GmbH 
 
Benzstrasse 28 
D-82178 Puchheim 
 
Telefon:  +49 (0) 89 80900 – 1170 
Fax: +49 (0) 89 80900 – 1179 
E-mail:  info@asf-leckanzeiger.de 
 
Internet:  www.asf-leckanzeiger.de 
  www.thomas-leak-detection.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu konserwacji urządzenia, napraw i wymiany części zamiennych prosimy o 
kontakt z lokalnym dostawcą: 
 

 

 
 
 

Tabliczka fabryczna 
Typschildfeld 

mailto:info@asf-leckanzeiger.de�
http://www.asf-leckanzeiger.de/�
http://www.gardnerdenver.com/�
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