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1. Przedmiot 

Częściowo chroniony przed wybuchem podciśnieniowy wskaźnik szczelności bez 
zintegrowanego generatora ciśnienia typ VLX 350 SA-Ex jako część systemu wskazywania 
szczelności z ciśnieniem alarmowym o wartości min. 350 mbar. 

Warianty wykonania: a) dodatkowy alarm wstępny (ostrzeżenie, przed właściwym alarmem) 
 b) całkowicie chroniony przed wybuchem 

UWAGA: Jeśli urządzenie będzie używane w sposób inny od dopuszczonego przez producenta, 
może to negatywnie wpłynąć na skuteczność jego ochrony. 

2. Zakres zastosowania 

2.1. Zbiorniki dwuścienne 

• DIN 6618/21 

• Inne zbiorniki dwuścienne (również jednościenne z okładziną zapobiegającą przeciekom lub 
płaszczem zapobiegającym przeciekom)1, które posiadają przewód ssący do najniższego 
punktu komory kontroli, wzgl. posiadają króciec, który jest umieszczony w sposób dostępny 
na najniższym punkcie komory kontroli.  

• Zbiorniki z podwójnym dnem, które posiadają przewód ssący do najniższego punktu komory 
kontroli (np. DIN 4119). 

• Zbiornik może być użytkowany we wnętrzach przy ciśnieniu do 25 bar. 

2.2. Przewody rurowe dwuścienne 

• Dwuścienne przewody rurowe, które posiadają aprobatę nadzoru budowlanego i których 
układanie jest przeprowadzone zgodnie z przykładami montażu. 

• Ciśnienie tłoczenia w rurze wewnętrznej nie może przekraczać 25 bar. 

2.3. Medium składowane/tłoczone 

Ciecze stanowiące zagrożenie dla wód. 

Występujące mieszanki oparów z powietrzem, które powstają w wyniku ze względu na 

• składowaną ciecz 

• składowaną ciecz w połączeniu z powietrzem/wilgocią lub kondensatem 

• składowaną ciecz w połączeniu z elementami konstrukcyjnymi (tworzywami) z którymi 
ciecz ma kontakt. 

muszą dawać możliwość zaklasyfikowania do grupy wybuchowości IIA i IIB lub IIC oraz 
klasy temperatury T1 do T6. 

2.4. Wytrzymałość/tworzywa 

Dla wskaźnika szczelności VLX 350/SA-Ex wystarczająco wytrzymałe2 musi być tworzywo  
MS 58 lub stal szlachetna (1.4571) wobec składowanego medium. 

 
1 Zapewnienie alarmu zgodnie z załącznikiem A musi zostać potwierdzone, dla tego rodzaju konstrukcji 
są potwierdzenia w załączniku E 
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3. Opis funkcjonowania 

Podciśnieniowy wskaźnik szczelności VLX 350 SA-Ex nadzoruje obie ścianki zbiornika lub 
przewodów rurowych pod kątem ich szczelności. Podciśnienie dostarczone za pomocą 
zewnętrznej pompy montażowej jest na tyle wysokie, że pokazywane są nieszczelności ściany 
wewnętrznej lub wewnętrznej za pomocą spadku podciśnienia (= wzrostu ciśnienia). 

3.1. Wartości przełączeniowe wskaźnika szczelności 

Wytwarzane podciśnienie robocze (ciśnienie żądane) > -350 mbar do max. -700 mbar 

Alarm ZAŁ -375  25 mbar 

3.2. Praca normalna 

Stan pracy normalnej osiągany jest przy uruchomieniu poprzez zwiększanie podciśnienia 
roboczego za pomocą zewnętrznej pompy montażowej. 

Podciśnienie w komorze kontroli jest nadzorowane przez detektor wycieku (manometr 
kontaktowy). Wszelkie nieszczelności prowadzą do spadku podciśnienia. Wynika z tego, że dla 
szczelności komory kontroli (komór kontroli) i przewodu łączącego (przewodów łączących) 
stawiane są bardzo wysokie wymagania w celu zagwarantowania pracy bez zakłóceń. 

3.3. Przeciek powietrza 

Jeśli występuje wyciek na zewnętrznej ściance (powyżej wody gruntowej) lub w ściance 
wewnętrznej powyżej poziomu cieczy, zasysane będzie powietrze przez panujące tam 
podciśnienie do komory kontroli. Podciśnienie zmniejsza się. 

Przy zmniejszeniu się podciśnienia do ustawionego podciśnienia alarmowego generowany jest 
alarm. 

3.4. Przeciek cieczy 

W wypadku przecieku cieczy, ciecz dostaje się do komory kontroli i zbiera się w najniższym 
punkcie komory kontroli.  

Zmniejsza się podciśnienie z powodu napływającej cieczy. Dalej napływająca ciecz (z powodu 
podciśnienia w komorze kontroli) prowadzi do dalszego spadku podciśnienia. Gdy tylko do 
komory kontroli napłynie tyle cieczy, że przekroczone zostanie podciśnienie alarmowe, 
generowany jest alarm.  

Jeśli do wskaźnika szczelności VL-300 Ex podłączonych jest równolegle kilka przewodów 
rurowych, jak pokazuje rys. M3-100 380, zaleca się podłączenie zapór dla cieczy przeciwnie do 
kierunku przepływu, aby w razie wycieku jednego przewodu rurowego uniknąć napływania 
cieczy do komór kontroli innych przewodów rurowych.  

 
2 Wystarczająco oznacza, że cechy fizyczne nie są naruszane, dopuszczalne jest odbarwienie. 
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4. Instrukcja montażu 

4.1. Podstawowe wskazówki 

(1) Wziąć pod uwagę aprobaty producentów zbiornika wzgl. komory kontroli. 

(2) Montaż i uruchomienie tylko przez zakłady posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

(3) Przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących instalacji elektrycznej (np. EN 60 079-
14) i zabezpieczenia przed wybuchami (np. EN 60 079-17). 

(4) Przestrzegać przepisów w zakresie ochrony przeciwwybuchowej (jeżeli jest to konieczne) 
np. odnośnych przepisów bezpieczeństwa pracy (wzgl. Dyrektywy 1999/92/WE i 
wynikających z niej ustaw w poszczególnych krajach członkowskich) i/lub innych. 

(5) Przyłącza pneumatyki i armatur muszą być wykonane przynajmniej dla PN 10. Jeśli 
manometr kontaktowy zostanie zamontowany w punkcie najniższym, należy dodatkowo 
uwzględnić ciśnienie statyczne (wzgl. ciśnienie tłoczenia) cieczy. 

4.2. Wyposażenie ochrony osobistej 

Wymienione tutaj części odnoszą się wyłącznie do bezpieczeństwa podczas pracy przy 
urządzeniach, które mogą powodować zagrożenie wybuchem. 

Jeśli prace są przeprowadzane w strefach, w których należy liczyć się z atmosferą zagrażającą 
wybuchem, wymagane są przynajmniej następujące elementy wyposażenia: 

• Odpowiednia odzież (niebezpieczeństwo naładowania elektrostatycznego) 

• Odpowiednie narzędzia (np. zgodne z normą. EN 1127) 

• Odpowiednie lub legalizowane dla istniejącej mieszanki pary-powietrza urządzenia 
sygnalizacji gazu (prace powinny być przeprowadzane wyłącznie przy stężeniu 50% poniżej 
dolnej granicy wybuchowości6) 

4.3. Montaż wskaźnika szczelności 

Wskaźnik szczelności składa się z urządzenia do wskazywania szczelności i detektora wycieku 
(= manometr kontaktowy). 

4.3.1 Montaż urządzenia do wskazywania wycieku, obudowa do montażu na ścianie.  

(1) Montaż naścienny w zasadzie za pomocą kołków i wkrętów. Należy uważać, aby 
zapewniony był minimalny odstęp 2 cm od innych obiektów i ścian, aby zachować 
skuteczność szczelin wentylacyjnych! 

(2) NIE montować na obszarze zagrożonym wybuchem. (por. również I-100 380) 

(3) Wskaźnik szczelności przewidziany jest do pracy w zakresie temperatur od –20°C do 
+60°C 

(4) W zamkniętych, suchych pomieszczeniach, ale nie w bezpośrednim sąsiedztwie  
źródeł ciepła. 

 
3 Dla Niemiec: specjalistyczne zakłady według prawa wodnego, które wykazały swoje kwalifikacje do 
 instalacji systemów wskaźników przecieku.  Dla Europy: Autoryzacja przez producenta. 
4 Dla Niemiec: np. . przepisy zakładu energetycznego i przepisy dot. zasilania. 
5 Dla Niemiec: np. . ElexV, GSiG,  
6 Inne dane w % mogą wynikać z zarządzeń krajowych. 
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(5) W szafce ochronnej w wypadku montażu na wolnym powietrzu lub w  
pomieszczeniach wilgotnych.  

(6) W wypadku montażu w szafce ochronnej: dodatkowy sygnał zewnętrzny lub 
przekazywanie sygnału kontaktami bezpotencjałowymi na sterownię lub podobne. 

4.3.2 Montaż urządzenia do wskazywania wycieku na ścianie, montaż w szynie DIN 
elementów sterowania w szefie sterowniczej 

(1) Wciśnięcie na szynę DIN (WYMIARY/OZNACZENIE) w szafie sterowniczej. 

(2) Okablownie zgodnie z rozdz. (8). 

(3) Jeśli użytych zostanie więcej elementów sterowania, mogą one zostać zebrane w jednym 
urządzeniu przekazującym alarm (np. urządzenia SGB: SSM 10 lub ASM-8). 

(4) NIE montować na obszarze zagrożonym wybuchem.7 (por. również I-100 380) 

(5) W wypadku montażu w szafie sterowniczej: dodatkowy sygnał zewnętrzny lub 
przekazywanie sygnału kontaktami bezpotencjałowymi na sterownię lub podobne. 

(6) Sterownia przewidziana jest do pracy w zakresie temperatur od –20°C do +60°C. 

4.3.3 Montaż detektora wycieku 

(1) W miarę możliwości w pobliżu zbiornika /przewodu rurowego, z reguły za pomocą zestawu 
montażowego bezpośrednio na zbiorniku/ przewodzie rurowym.  

(2) Jeżeli występujące mieszanki oparów z powietrzem są zaliczane do klasy termicznej T5 lub 
T6, to detektor nieszczelności należy montować w cieniu, aby nie doszło do nagrzania 
wnętrza detektora powyżej 66°C (T6) lub 81°C (T5) wskutek nasłonecznienia w powiązaniu 
z szybką wziernika. 
Detektor nieszczelności może być również montowany na zewnątrz. (IP 65). 

(3) Również poza obszarami zagrożonymi wybuchem (strefa 1 i 2) (por. także auch I-100 380). 

(4) W połączeniu z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym F 502 (część zakresu dostawy) 
wnętrze detektora nieszczelności nadaje się do użycia w strefie 0. 

(5) Zatyczki na punkcie najwyższym manometru kontaktowego przekręcić zgodnie z 
naklejonym szkicem. 

(6) Jeżeli wskaźnik szczelności jest montowany na ogrzewanym zasobniku, to nie mogą 
zostać przekroczone temperatury podane w punkcie (2), z uwzględnieniem warunków 
otoczenia.  

(7) Jeżeli detektor jest montowany w budynku (np. zbiornik znajduje się w budynku), należy 
zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia wg EN 60079-10 / EN 13 237. 

(8) Detektor nieszczelności można wkręcać wyłącznie w przewidzianych do tego miejscach. 
Nie wolno używać obudowy manometru. 

 
7 Przy zastosowaniu szczelnie ciśnieniowo zamkniętej obudowy i użyciu zabezpieczonych 
antywybuchowo kontrolek i przełączników, można zamontować urządzenie do wskazywania wycieku na 
obszarze zagrożonym wybuchem (strefa 1 i strefa 2).  

Występujące mieszaniny oparów z powietrzem muszą dać się zaklasyfikować odpowiednio do 
zabezpieczenia przeciwwybuchowego do danej klasy temperatur i grupy wybuchowości. 
8 Przewidzieć wyłącznik zewnętrzny w celu wyłączania sygnału zewnętrznego! 
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4.4. Montaż elektrycznego przewodu łączącego (samobezpieczny, niebieski) 

(1) Kabel z ochroną9, jeśli nie wszędzie jest zagwarantowany odstęp min. 5 cm od innych 
przewodów pod napięciem. 

(2) Wymagania: 
max. Przekrój: 2,5 mm2 

Odporny na prawdopodobnie występujące opary. 

(3) Należy prowadzić potwierdzenie własnego bezpieczeństwa. 

(4) Zwrócić uwagę na ułożenie biegunów. 

(5) Niedopuszczalne są połączenia zezwojów urządzenia lub połączenia wtykowe. 

(6) Podczas układania w rurze ochronnej należy zamknąć gazoszczelnie przynajmniej otwór 
od strony zbiornika (rury). 

(7) Uszkodzenie kabla generuje alarm. (okablowanie bezpieczne). 

(8) Należy przestrzegać postanowień normy EN 60079-14/IEC 60079-14. 

4.5. Przyłącze elektryczne 

(1) 230 V – 50 Hz. 

(2) Ułożone na stałe, tzn. bez połączeń wtykowych i przełączników. Urządzenia z obudową z 
tworzywa sztucznego mogą być podłączone tylko za pomocą stałego kabla. 

(3) Detektor nieszczelności należy uwzględnić w lokalnym systemie wyrównywania 
potencjałów. 

4.5.1 Obłożenie zacisków, obudowa dla montażu na ścianie.(por. SL-854 100, u góry) 

2 Przewód zewnętrzny (230 V); + (24 V DC) 

3 Przewód zerowy (230 V); - (24 V DC) 

1 ziemia 

4/5 sygnał zewnętrzny (230 V w wypadku alarmu) 

7/8 styki bezpotencjałowe, (w razie alarmu i przy zaniku zasilania) 

 - (1) niebieski zacisk: podłączenie detektora wycieku (minus) 

+ (2) niebieski zacisk: podłączenie detektora wycieku (plus) 

4.5.2 Obłożenie zacisków, zespół sterowania, montaż w szynie DIN (por. SL-854 100,  
na dole) 

Jeśli zespół sterowania zostanie zastosowany w istniejącej szafie sterującej, należy użyć wtedy 
przynajmniej styków bezpotencjałowych dla przekazywania sygnału alarmu na sterownię. Jeśli 
nie jest to możliwe, należy zadbać o alarm optyczny i akustyczny. 

23 Przewód zewnętrzny (faza) 

24 Przewód zerowy 

13-14 styki bezpotencjałowe 

15-21 styki bezpotencjałowe 

12 (-(1)) niebieski zacisk: Podłączenie detektora wycieku (minus) 

10 (+(2)) niebieski zacisk: Podłączenie detektora wycieku (plus) 

 

9 Jeśli zostanie zastosowany kabel z osłoną, to osłonę należy podłączyć jedynie do manometru 
kontaktowego. 
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4.6. Przykłady montażu 

Przykłady montażu są przedstawione w załączniku.  

Przewody rurowe muszą spełniać następujący warunek: 

• Przedstawione na karcie M2-100 380 postwione ograniczenia wysokości odnoszą się 
odpowiednio do karty M3-100 380. Przy układaniu według M3-100 380 (u góry) należy 
ustalić zapewnienie alarmu w poszczególnych przypadkach, w razie konieczności 
ewentualnie skontaktować się z producentem. 

• Należy zachować następujące wymiary w zależności od gęstości : 

Gęstość  w kg/m3 Wysokość H w m Wysokość h w m 

1,0  6,7  3,2 

1,1  6,1  2,9 

1,2  5,6  2,7 

1,3  5,2  2,5 

1,4  4,8  2,3 

1,5  4,5  2,1 

1,6  4,2  2,0 

1,7  3,9  1,9 

1,8  3,7  1,8 

1,9  3,5  1,7 

   

 

 

10 Różne wysokości (H i h) wynikają z rodzaju układania przewodów rurowych. Rodzaje układania 
przewodów rurowych pokazano jako przykład montażu. 
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5. Uruchomienie 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy narzędzia / materiały i elementy 
pomocnicze (elektryczne i pneumatyczne) włącznie z przewodami łączącymi i przyrządami 
kontrolnymi są odpowiednie, uwzględniając lokalne uwarunkowania. 
Patrz też m.in. BetrSichV (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy) Dokument  
ochrony przeciwwybuchowej). 

(1) Po przeprowadzonym montażu armatur pneumatycznych, ustanowić połączenie 
elektryczne. 
Zatyczki obrócić zgodnie ze szkicem na manometrze kontaktowym! 

(2) Stwierdzić zaświecenie się kontrolki "Praca" i "Alarm" oraz włączenie się alarmu 
akustycznego11 (jeśli jest zinstalowany). Następnie przestawić przełącznik "Alarm 
akustyczny" w położeniu WYŁ. 

(3) Pompę montażową o odpowiedniej mocy podłączyć do przyłącza kontrolnego (przewód 
ssący do punktu najniższego). 
UWAGA: Pompa montażowa musi nadawać się do zastosowania pod względem 
zabezpieczenia przeciwwybuchowego biorąc pod uwagę występujące mieszaniny oparów 
z powietrzem. 

(4) Na króćcu pomiarowym podłączyć (równolegle do manometru kontaktowego) odpowiedni 
przyrząd kontrolno-pomiarowy. 

(5) System wskazywania szczelności obciążyć podciśnieniem aż do maks. wartości  700 mbar. 

(6) Zamknąć kurek odcinający przed pompą montażową. 

(7) Kontrolę funkcjonowania przeprowadzić zgodnie z punktem 6.4 . 

(8) Detektor nieszczelności (WIKA, 9694473) może pracować wyłącznie w połączeniu z 
rozłączającymi wzmacniaczami przekaźnikowymi (P&F KHA6-SH-Ex1 (230 V, AC) lub 
KFD2-SH-Ex1 (24 V, DC). 

 

 

 

 

 

 
11 wzgl. rowadzenia sygnału alarmowego 
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6. Instrukcja obsługi 

6.1. Ogólne wskazówki 

(1) Przy szczelnym i prawidłowym montażu systemu pomiaru szczelności można wyjść z 
założenia, że wskaźnik szczelności pracuje w zakresie regulacyjnym.  

(2) Częste występowanie alarmu świadczy o nieszczelnościach, które należy usunąć w 
odpowiednim terminie. 

(3) Użytkownik musi w regularnych odstępach czasu wizualnie kontrolować działanie kontrolki 
"Praca". 

(4) Przestrzegać przepisów w zakresie ochrony przeciwwybuchowej (jeżeli jest to konieczne) 
np. odnośnych przepisów bezpieczeństwa pracy  (wzgl. Dyrektywy 1999/92/WE i 
wynikających z niej ustaw w poszczególnych krajach członkowskich) i/lub innych. 

6.2. Konserwacja 

(1) Zlecać przeprowadzenie konserwacji i kontrole działania wyłącznie wykwalifikowanym 
osobom.12 

(2) Raz do roku w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i sprawności działalnia. 

(3) Zakres kontroli zgodnie z rozdz. 6.4.1 

(4) Należy również sprawdzić, czy zachowane są warunki podane w rozdziale 4. 

(5) Przed otwarciem obudowy wskaźnik szczelności odłączyć od sieci. 

(6) Czyszczenie detektora nieszczelności (manometr kontaktowy) można wykonywać 
wyłącznie za pomocą szmatki nawilżonej roztworem mydła. 

6.3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

• Zastosowanie jako wskaźnik szczelności na zbiornikach i przewodach rurowych 
wymienionych w Zakresie zastosowania.  

• Uziemienie zbiornika według obowiązujących przepisów (np. EN 1127) 

• Szczelności wskaźnika szczelności zgodnie z rozdz. 6.4.4 (wskaźnik przenikalności nie 
może przekraczać wymagań dotyczących gęstości) 

• Przeloty dla przewodów połączeniowych w wykonaniu gazoszczelnym 

• Wskaźnik szczelności (elektryczny) podłączany bez możliwości odłączenia 

• Należy uwzględnić/wykonać włączenie do wyrównania potencjału. Obowiązuje to zarówno 
dla instalacji detekcji wycieków, jak i detektora nieszczelności. 

6.4. Kontrola działania 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy narzędzia / materiały i elementy 
pomocnicze (elektryczne i pneumatyczne) włącznie z przewodami łączącymi i przyrządami 
kontrolnymi są odpowiednie, uwzględniając lokalne uwarunkowania. 
Patrz też m.in. BetrSichV (rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy: Dokument ochrony 
przeciwwybuchowej). 

 

12 Dla Niemiec: Kwalifikacje do montażu i serwisu urządzeń do pomiaru szczelności lub na 
odpowiedzialność specjalisty, według obowiązujących przepisów. 
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Kontrolę sprawności działania i bezpieczeństwa należy przeprowadzać  

• po każdym uruchomieniu 

• zgodnie z rozdz. 6.2 poza tym należy przestrzegać przepisów krajowych (np. AwSV) 

• i po każdym usunięciu zakłócenia 

Podczas kontroli funkcjonowania należy uwzględnić środki ochrony przeciwwy-
buchowej, a szczególnie podczas ponownego tworzenia podciśnienia roboczego! 

6.4.1 Zakres kontroli 

(1) W razie potrzeby ewentualnie skonsultować się w sprawie przeprowadzanych prac z  
odpowiedzialną osobą w zakładzie 

(2) Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w razie kontaktu z istniejącym 
składowanym medium. 

(3) Badanie przepustowości komory kontroli (rozdział. 6.4.2) 

(4) Kontrola wartości przełączeniowych (rozdz. 6.4.3) 

(5) Kontrola szczelności (rozdział 6.4.4) 

(6) Doprowadzenie do stanu roboczego (rozdział. 6.4.5) 

(7) Wypełnienie raportu  kontroli z potwierdzeniem sprawności działania i bezpieczeństwa. 

6.4.2 Kontrola przepustowości komory kontroli 

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy na komorze kontroli zbiornika jest drugie przyłącze (zawór 
kontrolny). 

(1) Podłączyć przyrząd kontrolny na króćcu pomiarowym. 

(2) Otworzyć kurek odcinający na przyrządzie pomiarowym. 

(3) Porównać wartości ciśnienia pomiędzy manometrem kontaktowym i przyrządem 
pomiarowym. Odchylenie nie powinno być większe niż wartość, która wynika z dokładności 
klasy przyrządu kontrolnego. 

(4) Napowietrzać system przez króciec kontrolny (króćce kontrolne). 

(5) Stwierdzić spadek podciśnienia na przyrządzie kontrolno-pomiarowym i zamknąć króciec 
kontrolny. 

(6) Powtórzyć czynności (2) i (3) dla każdej komory kontroli. 

(7) Zamknąć kurek odcinający do przyrządu pomiarowego i przyrząd pomiarowy odłączyć. 

6.4.3 Kontrola wartości przełączeniowych 

(1) System napowietrzyć przez króciec kontrolny aż do punktu przełączeniowego Alarm ZAŁ. 
Zamknąć króciec kontrolny, zanotować wartość. 

(2) Zamontować pompę montażową, włączyć pompę i otworzyć kurek odcinający. 

(3) Zwiększyć podciśnienie, stwierdzić podczas procesu Alarm WYŁ. 

(4) Dalsze zwiększanie podciśnienia do 700 mbar. 

!



 

PODCIŚNIENIOWY WSKAŹNIK SZCZELNOŚCI VLX .. SA-Ex 

07/03/2022 - 13 - 

WSKAZÓWKA: Jeśli podciśnienie nie będzie się zwiększać, należy najpierw  
skontrolować wysokość tłoczenia pompy. Jeśli wynik tej kontroli jest pomyślny, w takim 
razie należy stwierdzić istniejącą nieszczelność i ją usunąć. 

(5) Zamknąć kurek odcinający, pompę wyłączyć i zdemontować. 

6.4.4 Kontrola szczelności wskaźnika szczelności 

(1) Po zwiększeniu podciśnienia poczekać na wyrównanie ciśnienia. 

(2) Podłączyć przyrząd kontrolny na króćcu pomiarowym i otworzyć kurek odcinający. 

(3) Pod warunkiem pracy bez zakłóceń kontrolę można ocenić jako zakończoną pozytywnie, 
jeśli spadek ciśnienia jest mniejszy niż 1 mbar na 24 h. 

(4) Zamknąć kurek odcinający, odłączyć instrument pomiarowy. 

6.4.5 Doprowadzenie do stanu roboczego 

(1) Obudowę urządzenia i przełącznik "Alarm akustyczny" zaplombować w położeniu ZAŁ. 

6.5. Alarm 

(1) Pokazywany jest „Alarm” za pomocą świecenia (odpowiedniej) kontrolki elemencie 
sterowania. 

(2) Tylko obudowa do montażu na ścianie: pokazywany jest „Alarm” za pomocą świecenia 
kontrolki, rozlega się sygnał akustyczny. Wyłączyć sygnał akustyczny przez wciśnięcie 
przycisku „alarm akustyczny”. 

(3) Powiadomić specjalistyczny zakład. 

(4) Firma instalatorska musi ustalić przyczynę alarmu i ją usunąć. 
UWAGA: Przy ciśnieniach w komorze kontroli > 1 bar manometr kontaktowy może zostać 
uszkodzony i tym samym pokazywać nieprawidłową wartość. 
UWAGA: Generowany jest alarm z powodu uszkodzenia kabla. 

(5) Jeśli alarm spowodowany jest uszkodzeniem manometru kontaktowego lub zespołu 
sterowania  np. uszkodzenie mechaniczne, brak elementu...) naprawa może zostać 
przeprowadzona jedynie w zakładzie producenta. 

(6) Kontrola funkcjonowania zgodnie z rozdz. 6.3 

 

 

 

 

 
13 W tym celu zamknąć kurek odcinający, pompę odłączyć od króćca kontrolnego i przyłączyć przyrząd 
kontrolno-pomiarowy na króciec ssania pompy. Odczytywane teraz podcienienie powinno wynosić 
minimum. 750 mbar. 
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7. Demontaż 

Przy demontażu urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie wybuchem, należy przestrzegać 
następujących wskazówek: 

• Przed i podczas prac skontrolować, czy nie ma gazów. 

• Zamknąć gazoszczelnie otwory, przez które może wnikać atmosfera stanowiąca zagrożenie 
wybuchem. 

• W miarę możliwości nie dokonywać demontażu narzędziami powodującymi iskrzenie 
(pilarki, szlifierki-przecinarki ...). Jeśli nie byłoby to możliwe, przestrzegać przepisów normy 
EN 1127. 

• Unikać naładowania elektrostatycznego (np. przez pocieranie). 

• Odpowiednio usuwać skażone elementy konstrukcyjne (zagrożenie spowodowane 
wydzielaniem się gazu). 

8. Oznakowanie 

• Typ 

• Dane elektryczne 

• Producent lub znak producenta 

• Rok produkcji (miesiąc/rok) 

• Numer serii 

• Przewidziane prawem znaki 

9. Używane skróty 

01 Kontrolka "Alarm", czerwona 

02 Kurek odcinający 

09 Kontrolka "Praca", zielona 

18 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe 

27* Zapora dla cieczy, montowana przeciwnie do kierunku zwrotnego 

30 Obudowa urządzenia  

57 Kurek kontrolny (Podłączenie kontrolne) 

65 Urządzenie sterujące 

69 Brzęczyk 

71 Przełącznik "Alarm akustyczny" 

73 Komora kontroli 

87 Detektor przecieku 

88 Dwuścienny przewód rurowy 

100 Podłączenie pomiarowe 

101 Przewód ssący do najniższego punktu komory kontroli 
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A.1 Zapewnienie alarmu 

(1) W celu zapewnienia alarmu pojemność komory kontroli musi zostać zredukowana przez 
dochodzącą tam ciecz o V = 52 %. 

(2) Na podstawie ciśnienia alarmowego (Alarm ZAŁ) komora kontroli może zostać napełniona 
(w razie wycieku) aż do wysokości h1 w odniesieniu do punku najniższego zbiornika. 

h
p

g

AE
1 =

 
 

Gdzie: 

H1 wysokość w m 

pAE ciśnienie alarmowe: 35 000 Pa 

 gęstość w kg/m3 

G stała grawitacji: 9,81 m/s2 

(3) Za pomocą obliczeń (lub zmierzenia przepływu) należy określić przy uwzględnieniu 
geometrii cysterny pojemność komory kontroli V1 przy wysokości napełniania h1. 

(4) Alarm jest zapewniony, jeśli spełniony jest następujący warunek: 

V
V

V
 

1

0

100% 

Gdzie: 

V objętość wypierana w % 

V1 objętość komory kontroli od punku najniższego komory kontroli do wysokości h1 w m3 

V0 całkowita objętość komory kontroli w m3 
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E.1 Zbiornik wg normy 6618 Cz. 2:1989 

 

Średnica zbiornika 
[mm] 

Wysokość zbiornika 
[mm] 

Maks. gęstość składowanego medium 
kg/dm3 

1600 2 820  1,90 

3 740  1,90 

5 350  1,50 

6 960  1,12 

2000 5 400  1,52 

6 960  1,15 

8 540  0,92 

2500 6 665  1,22 

8 800  0,92 

2900 8 400  0,97 

9 585 ( 0,63) 

12 750 ( 0,61) 

15 950 ( 0,48) 

Wartości w nawiasach () nie są odpowiednie, umieszczono je w celu stworzenia kompletności. 
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Dane techniczne 

1. Ogólne dane 

Zakres temperatury magazynowania  -20 °C do +70 °C 

Zakres temperatury zastosowania  
Instalacja detekcji wycieków 0 °C do +40 °C 

Manometr kontaktowy -20 °C do +60 °C 

Głośność brzęczyka > 70 dB(A) na 1 m 

Maks. wysokość dla bezpiecznej pracy ≤ 2000 m n.p.m. 

Maks. wilgotność względna powietrza  
dla bezpiecznej pracy 95 % 

Stopień ochrony, urządzenie wskazujące IP 30 

Stopień ochrony, detektor nieszczelności (manometr kontaktowy) IP 65 

Zakres wyświetlania 0 do -1000 mbar 

z kolorowym oznakowaniem: czerwony (= alarm) 0 do -350 mbar 

zielony (= normalna praca) -350 mbar do -700 mbar 

czerwony kreskowany (= za wysokie podciśnienie) -700 mbar do -1000 mbar 

Ciśnienie rozrywające  min. 50 bar 

Pneumatyczna ochrona przeciwwybuchowa Ex dla  
grupy wybuchowości II C 

Wykonanie kontaktu SN 

2. Dane elektryczne 

Moc pobierana (bez sygnału zewnętrznego) 230V - 50 Hz - 10 A 

Obciążenie zestyku przyłączającego, zaciski 4 i 5  maks. 2,5 A 

Obciążenie zestyku przyłączającego, pot. wolne zestyki  230 V - 50 Hz - 1 A 

Zewnętrzne zabezpieczenie wskaźnika nieszczelności maks. 10 A 

Kategoria przepięcia 2 

3. Dane Ex urządzenia sterującego 

Oznakowanie II (1) G [EEx ia] IIC 

Napięcie UO 9,56 V 

Prąd IO 16,8 mA 

Moc PO 41 mW (charakterystyka liniowa) 

4. Dane Ex manometra kontaktowego 

Oznakowanie z blokadą płomienia F 502 II 1/2 G Ex ia IIC T6* 

Napięcie Ui 16 V 

Prąd Ii 25 mA 

Moc Pi 64 w 

Pojemność Ci 60 nF 

Indukcyjność Li 100 µH 
 

*Najwyższa dopuszczalna temperatura otoczenia w °C  
przy zastosowaniu w klasie temperatury T6:   66°C 

  T5:   81°C 

  T4-T1: 100°C 

Wskazówka: Należy prowadzić potwierdzenie własnego bezpieczeństwa. 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

 
 
 

stan: 02/2021 

My,  

SGB GmbH 
Hofstraße 10 
57076 Siegen 
Niemcy 

z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że wskaźnik wycieków 

VLX .. SA-Ex 

jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw UE.  

Niniejsza deklaracja traci ważność w wypadku dokonana własnoręcznych zmian urządzenia bez 
uzyskania naszej wyraźnej zgody. 

Numer / tytuł skrótowy Obowiązujące przepisy 

2014/30/UE 
Dyrektywa EMV  

EN 61000-6-3:2007 / A1:2011 
EN 61000-6-2:2006 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

2014/35/UE 
Dyrektywa niskonapięciowa 

EN 60335-1:2012 / A11:2014 / A13:2017 / A1:2019 / A2:2019 / 
A14:2019 
EN 61010-1:2010 / A1:2019 
EN 60730-1:2011 

2014/34/UE  
Urządzenia w strefach Ex  

EN 1127-1: 2019 
PTB 02 ATEX 4012 X (F 501) 
PTB 09 ATEX 4002 X (F 502) 
PTB 00 ATEX 2043 X (Wzmacniacz separacyjny) 
CML 18 ATEX 2109 X (Manometr kontaktowy) 

Ocena ryzyka zapłonu z uwzględnieniem stosownych aprobat 
unijnych (EG-Baumusterprüfbescheinigungen) wykorzystywanych 
podzespołów nie wykazała żadnych zagrożeń. 

 

Zgodność została potwierdzona przez 

 

z up. Martin Hücking 
(kierownik techniczny) 
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Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) 

Numer: 007 EU-BauPVO 06-2014 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Podciśnieniowy detektor przecieku, typu VLX 350 SA-Ex 

2. Przeznaczenie: 

Klasa I podciśnieniowy detektor przecieku dla zbiorników i rur 

3. Producent: 

SGB GmbH, Hofstr. 10, 57076 Siegen, Niemcy 
Tel.: +49 271 48964-0, e-mail: sgb@sgb.de 

4. Osoba upoważniona: 

nie dotyczy 

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 3 

6. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego 
normą zharmonizowaną: 

Norma zharmonizowana: EN 13160-1-2: 2003 
Jednostka notyfikowana: TÜV Nord Systems GmbH & Co.KG,  
CC Tankanlagen, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Niemcy 
Numer identyfikacyjny notyfikowanego laboratorium: 0045 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Istotne cechy Wydajność Norma zharmonizowana 

Punkty przełączenia ciśnienia Zaliczony 

EN 13160-2: 2003 

Niezawodność 10 000 cykli 

Kontrola ciśnienia Zaliczona 

Kontrola przepływu w punkcie 
włączenia alarmu 

Zaliczona 

Funkcja i szczelność systemu 
wskazywania przecieku 

Zaliczona 

Odporność na temperaturę -20°C .. +60°C 

8. Podpisana za producenta i w imieniu producenta: 

ppa. Dypl. inż. M. Hücking, kierownik techniczny 
Siegen, 02-2021 r. 

Deklaracja zgodności producenta 

Niniejszym zaświadcza się zgodność detektora wycieków ze 
wzorcowym przepisem administracyjnym – „Techniczne przepisy 
budowlane”. 

ppa. Dypl. inż. M. Hücking, kierownik techniczny 
Siegen, 02-2021 r. 



Numer identyfikacyjny: 0045 

Große Bahnstraße 31.22525 Hamburg 

Zaświadczenie 

Przedmiot kontroli: 

Zleceniodawca: 

Producent: 

Rodzaj kontroli: 

Czas kontroli:  

Miejsce kontroli: 

Wynik kontroli: 

Stan 01/2013 
STPÜZ-QMM-321-032-
02 

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 

PÜZ - Wydział zajmujący się pojemnikami, rurociągami i elementami wyposażenia instalacji z 

substancjami zagrażającymi wodzie 

Tel: 040 8557-0 hamburg@tuev-nord.de 
Fax: 040 8557-2295 www.tuev-nord.de 

Detektor ze wskaźnikiem przecieku typ VLX../SA-Ex 

SGB GmbH  

Hofstraße 10  

57076 Siegen, Niemcy 

SGB GmbH 

Pierwsza kontrola wskaźnika podciśnienia typ VLX../SA-Ex 

z urządzaniem wskazującym wyciek i detektorem wycieku 

według DIN EN 13160-1:2003/EN 13160-1:2010 i DIN EN 

13160-2:2003 oraz BRL A, część 1, załącznik 15.23 jako 

system nadzorujący wyciek klasy I 

03/2015 do 09/2015 

PÜZ Prüflabor TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 

Podciśnienie wskaźnik wycieku VLX../SA-Ex odpowiada 

systemowi nadzoru wycieku klasy I według DIN EN 13160- 

1:2003/EN 13160-1:2010 i spełnia wymogi według DIN EN 

13160-2:2003 lub BRL A, część 1, nr 15.43 z załącznikiem 

15.23. Odnośnie do obszaru zastosowania i instalacji 

detektora przecieków obowiązują ustalenia technicznego 

opisu „Dokumentacja 602 800" stan 01/2009 

Szczegóły do kontroli są zawarte w sprawozdaniu PÜZ 8112692865 z dnia 03.09.2015 r. 

Hamburg, 04.09.2015 
.  
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Kierownik laboratorium kontrolnego 
 
J.Straube 

mailto:hamburg@tuev-nord.de
http://www.tuev-nord.de/


Oświadczenie gwarancyjne 
 
 
 

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,  
 
nabywając ten wskaźnik szczelności, nabyli Państwo wysokojakościowy produkt naszej firmy. 
 
Wszystkie nasze wskaźniki szczelności poddawane są 100% kontroli jakości. Dopiero, gdy wszys-
tkie kryteria kontrolne zaliczone zostaną pozytywnie, na urządzeniu zostaje umieszczona tabliczka 
znamionowa z kolejnym numerem seryjnym. 
 
Wszystkie nasze wskaźniki szczelności objęte są 24-miesięczną gwarancją, licząc od dnia 
montażu na miejscu. Okres gwarancji wynosi maksymalnie 27 miesięcy. licząc od dnia, w którym 
sprzedaliśmy urządzenie. 
 
Wymagane do roszczeń gwarancyjnych jest przedłożenie raportu badania/funkcjonowania dla 
pierwszego uruchomienia, które przeprowadził specjalistyczny zakład, uznany w sensie przepisów 
dotyczących gospodarki wodnej wzgl. urządzeń technicznych oraz podanie numeru seryjnego 
wskaźnika szczelności. 
 
Obowiązek gwarancyjny wygasa w wypadku wadliwej lub niefachowej instalacji lub niefachowego 
użytkowania, lub jeśli dokonano zmian lub napraw bez zgody producenta. 
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczone części przedwcześnie ścierające się lub 
zużywające się ze względu na ich materiałowy charakter lub rodzaj zastosowania (np. pompy, 
zawory, uszczelki itp.). Nie ponosimy także odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane 
korozją ze względu na wilgotne pomieszczenie instalacyjne. 
 
Ponadto gwarancja podlega naszym ogólnym warunkom handlowym (więcej informacji w 
Internecie: https://sgb.de/en/contact/generaltermsandconditions/). 
 
W wypadku zakłóceń w pracy urządzenia należy zwrócić się do kompetentnego zakładu specja-
listycznego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Pieczęć zakładu specjalistycznego 

SGB GmbH 

Hofstr. 10 
57076 Siegen 
Niemcy 

T +49 271 48964-0 
E sgb@sgb.de 
I sgb.de 

https://sgb.de/en/contact/generaltermsandconditions/
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