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Opis oraz instrukcja monta u, dotycz ca czujnika
zabezpieczaj cego przed przepe nieniem (sygnalizator warto ci

granicznych) (Afriso)

      Nr rejestracji zgody na budow

Typ GWG 12-K/1   01/PTB/III B/S 1014-1
 GWG 12-K/1C   01/PTB/III B/S 1014-1C

Zastosowanie

Sygnalizator warto ci granicznych typu 12-K/1 oraz 12-K/1C, sk ada si
z sondy, umieszczonej w górnej cz ci zbiornika wewn trznego i wtyczki
(koloru szarego), któr  nale y pod czy  do uk adu sygnalizuj cego
przekroczenie maksymalnego poziomu lub te  automatycznie
wy czaj cego pomp  roz adunkow  na cysternie samochodowej.
Urz dzenie chroni zbiornik przed przepe nieniem i przelaniem podczas
roz adunku.

Czujnik maksymalnego poziomu nale y do standardowego wyposa enia
zbiorników dwup aszczowych na olej opa owy oraz nap dowy.

Opis

Sygnalizator warto ci granicznych typu 12-K/1, sk ada si  z rozsuwanej
sondy, która wprowadzana jest do zbiornika, [na jej dolnym ko cu
znajduje si  zabezpieczony czujnik – opornik o oporno ci w ciwej
rosn cej wraz z temperatur ], z elementu wkr canego oraz z armatury
do monta u ciennego do wyboru z zamkni ciem rury nape niaj cej wraz
z armatur  GWG (patrz rysunek), jak równie  z przewodu
przy czeniowego, znajduj cego si  pomi dzy opornikiem o oporno ci

ciwej rosn cej wraz z temperatur  i urz dzeniem przy czeniowym.
Sonda sygnalizatora warto ci granicznych typu 12-K/1 ustawiana mo e
by  na d ugo  od 70 mm do 331 mm. Jest ona mocowana w elemencie
wkr canym (R1) i zabezpieczana przy pomocy rub ustalaj cych. Do
uszczelniania s y pier cie  uszczelniaj cy.
Sygnalizator warto ci granicznych typu 12-K/1C, ró ni si  od typu 12-K1
tym, e wyposa ony jest on w wielokrotn  kombinacj  elementu
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wkr canego (R11/2) z tworzywa sztucznego. Ten sygnalizator mo e by
ustawiany na d ugo  od 70 mm do 307 mm.

Dzia anie
Dzia anie, jako ochrona przed przepe nieniem systemu zbiornika, polega
na tym, e element u ywany jako czujnik natychmiast, w sposób
skokowy, zmienia swoj  oporno  elektryczn  w chwili zanurzenia w
cieczy. Ten skok oporno ci odpowiednio wzmocniony, wykorzystywany
jest jako skok napi cia do sterowania procesu zamykania przy zaworze
w cysternie.

Instrukcja monta u

Przy wszelkich pracach przy cysternach nale y bezwarunkowo
przestrzega  technicznych przepisów bezpiecze stwa, szczególnie tych
z zakresu bezpiecze stwa pracy, wydanych przez Stowarzyszenie
Zawodowe Ubezpieczenia od wypadków.

Przed monta em sygnalizatora warto ci granicznych, nale y
wymontowa  mechaniczne zabezpieczenie przed przepe nieniem, które
znajduje si  w zbiorniku.
W przypadku zbiorników bateryjnych, wed ug DIN 5520 (forma B) oraz
zbiorników prostok tnych, robionych na zamówienie, o wysoko ci od 1,0
m do 4,0 m wed ug DIN 6625, obowi zuj  dane z za czonych tabel,
je eli d ugo  na sta e montowanych przewodów nape niaj cych nie
przekracza w zbyt du ym stopniu 20 m. W szczególnych przypadkach,
je eli te przewody s  o wiele d sze, to, inaczej ni  w tabeli, nale y
ustali  wysoko  zadzia ania lub miar  ustawiania X – w zale no ci od
warunków. Tutaj o porad  mo na zwróci  si  do producenta, podaj c
równocze nie dane na temat kszta tu i wielko ci zbiornika.
Najwy szy poziom nape nienia, w przypadku zbiorników podziemnych,
nie powinien przekracza  97%, a w przypadku zbiorników naziemnych
95%. Warto rednia dotycz ca poziomu nape niania dla wszystkich
zbiorników liczona jest jako 96%.

Monta

Na podstawie do czonych rysunków i tabel, nale y wyszuka  i ustali
rodzaj monta u oraz miar  ustawienia X na sygnalizatorze warto ci
granicznych. Nast pnie nale y dokr ci  w elemencie wkr canym boczn
rub  ustalaj , a sam element wkr cany odpowiednio wprowadzi  do

zbiornika (patrz rysunek).
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Znajduj ce si  na zbiorniku gwinty czeniowe, wi ksze ni  R1 lub R1/2,
mog  by  uzupe nione i dopasowane przy pomocy reduktorów, np. typu
Afriso, na rozmiar R1 lub R1/2 elementu wkr canego. Wynikaj ce przez
to podwy szenie przy kancie, nale y doda  do miary ustawianej X (w
przypadku zestawu redukuj cego Afriso = 12 lub 22 mm). Wolny koniec
kabla sygnalizatora warto ci granicznych przeprowadzany jest do górnej
cianki lub wzd  rury nape niaj cej. W razie potrzeby nale y zamówi

armatur  przed aj  kabel Afriso lub puszk  rozdzieln  do wilgotnych
pomieszcze . Stamt d prowadzony jest kabel przed aj cy, z minimum
1 mm2 (do 50 m), do armatury ciennej lub do zamkni cia rury
nape niaj cej z armatur  GWG. Armatur  do monta u ciennego nale y
umieszcza  w bezpo redniej blisko ci kró ca do nape niania. Przy
pod czeniu przewodu plecionego, nale y koniecznie przestrzega , aby
te na czarno lub br zowo izolowane przewody pod czone zosta y do
oznakowanych „+” z czek przy armaturze.

Zamkni cie rury nape niaj cej wraz z armatur  GWG sk ada si  z:
dwóch z czy (matki i biernego) wed ug DIN 28 450, które czone s  ze
sob  poprzez cuch. W z czu biernym gniazdo ko nierzowe
umieszczone jest zgodnie z TW 901. Przeprowadzenie kabla przykryte
jest pokryw  i zabezpieczone przed wp ywem wilgoci. Kabel
zabezpieczony jest poprzez zaci g odci aj cy. Zgodnie z rysunkiem,
nale y montowa  zamkni cie rury nape niaj cej bezpo rednio przy tym
przewodzie tak, aby cuch i kabel przy zamkni tej pokrywie spada y do
do u. Kabel nale y przeprowadzi  wzd  przewodu nape niaj cego,
wykorzystuj c wi zary. Odst p pomi dzy nimi powinien wynosi  ok.
50cm. Konieczne nale y dopilnowa , aby koniec kabla, przy napr onym

cuchu, wystawa  ok. 10 cm nad pokryw  zaworu wlewowego. Taki
lu ny monta  powoduje pewne zabezpieczenie przed obci eniem
poci gowym, przy pod czonym do cysterny kablu czeniowym.
Po zdj ciu pokrywy, kabel mo e by  wprowadzony poprzez otwory
prowadz ce do zamkni cia przewodu wlewowego.
Pow oka kabla musi by  izolowana na ok. 20 mm, a przewód pleciony na
5 mm. Zaraz za izolacj  przewodu plecionego, nale y umie ci  z czk
odci aj  i zacisn  jej ko cówki.
Przy pod czeniu przewodu plecionego, nale y bezwzgl dnie pami ta  o
tym, aby przewody izolowane na czarno lub br zowo pod czone zosta y
do z czki oznakowanej „+”.
Nieprawid owo ci przy nape nianiu mog  nast pi  np. wówczas, gdy
sygnalizator warto ci granicznych za wcze nie zareagowa  na
sk adowany materia .
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Z tego wzgl du nale y przy monta u zwróci  uwag  na to, eby
znajduj ce si  poni ej pokrywy na rurze wylewowej otwory, nie by y
skierowane w stron  sygnalizatora warto ci granicznych.
W takim przypadku nale y przewód wlewowy obróci  lub w  do
niego na sta e montowan  rur  uszczelniaj . Wp yw na sygnalizator
warto ci granicznych mo e mie  równie  sytuacja, gdy przewód
wlewowy nie jest wystarczaj co g boko w ony do zbiornika. Tego typu
trudno ci mo na wyeliminowa , wprowadzaj c do przewodu wlewowego
rurk  o cienkich ciankach tak g boko, aby si ga a ona g biej, ni
sonda sygnalizatora warto ci granicznych. Sonda nie mo e by
skrócona lub wygi ta.
Pó niejsze sprawdzenie miary ustawienia z zewn trz, jest mo liwe w
ka dej chwili, poprzez oznakowanie kontrolne na ko cu przewodu sondy
(przed wyj ciem kabla).
Znajduj ca si  tam cyfra wskazuje na odleg  od oznakowania
kontrolnego do punktu zadzia ania.
Po zamontowaniu nale y sprawdzi  prawid owe dzia anie sygnalizatora
warto ci granicznych, za pomoc  odpowiedniego miernika. Niniejsza
instrukcja monta u i obs ugi musi by  do czona do ka dego urz dzenia.
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