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Czujnik warto›ci
granicznej oraz
armatura QSS/ASS
Przedstawiany tu system jest urzœdzeniem zabezpieczajœcym przed
niekontrolowanym przelewem zbiorników z etylinami czy paliwami podczas
ich napeæniania. Skæada siø on z czujnika warto›ci granicznej zainstalowanego w zbiorniku i wzmacniacza z
ukæadem blokujœcym zainstalowanego na cysternie samochodowej.

Czujnik warto›ci granicznej z
armaturœ na rurze sondy Typ 907

Armatura QSS/ASS 1 jest czø›ciœ
systemu zabezpieczajœcego.
Armatura QSS/ASS zapewnia prawidæowe poæœczenie zbiornika z wø£em
spustowym cysterny samochodowej
oraz zapobiega pomieszaniu paliw
w wyniku mylnego podæœczenia wø£a
spustowego.

Zalety techniki FAFNIR
wytrzymaæa, zajmujœca niewiele
miejsca i nierdzewna konstrukcja
mo£liwo›¢ æatwego przystosowania
do ró£nych wielko›ci zbiorników

Zasada dziaæania
zintegrowane funkcje QSS
(rozpoznania produktu) i ASS
(zabezpieczenia wø£a
spustowego)
dopuszczone przez ATEX

termistor jako czujnik
nie wymaga konserwacji
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metoda pomiaru wielokrotnie
sprawdzona w najtrudniejszych
warunkach
ponad 25-letnie do›wiadczenie
firmy FAFNIR z tœ technikœ

konstrukcja odpowiada wymogom
naæo£onym przez TRbF 2 511 i
TRbF 512
system certyfikowany i dopuszczony do pracy na obszarach
zagro£onych eksplozjœ (zona
1/zona 0) 3 w Belgii, Niemczech,
Austrii, Polsce, Czechach i Szwecji

Czujnik warto›ci granicznej poæœczony
jest ze wzmacniaczem przewodem
elektrycznym, nale£œcym do
wyposa£enia cysterny samochodowej,
zaopatrzonym w gniazdo typu 903.
Za pomocœ tego przewodu odbywa siø
zarówno zasilanie czujnika warto›ci
granicznej, jak i transmisja sygnaæów
systemu rozpoznania produktu (QSS)
i zabezpieczenia przewodu napeæniajœcego (ASS). W punkcie zadziaæania
czujnika warto›ci granicznej znajduje
siø termistor - opornik o pozytywnym
wspóæczynniku temperaturowym,
którego warto›¢ ro›nie wraz z rosnœcœ
temperaturœ. Poniewa£ ciecze majœ
wiøkszœ przewodno›¢ ciepæa, ani£eli
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Zabezpieczenie napeæniania
TRbF 511/512 2

Sygnaæy:
GWG – warto›ci granicznej
QSS – rozpoznania produktu
ASS – zabezpieczenia
wø£a spustowego

Produkt
naftowy

Rozpoznanie produktu (funkcja QSS)
sprowadza siø do rozpoznania typu
wtyku zamocowanego na zbiorniku.
Polega ono na prostym zakodowania i
zweryfikowaniu numeru produktu przy
u£yciu elementów i sensorów magnetycznych, zainstalowanych w gnie¿dzie i
we wtyku zæœcza. Zabezpieczenie wø£a
spustowego (funkcja ASS) polega na
sprawdzaniu zamkniøcia obwodu elektrycznego miødzy wzmacniaczem,
przewodem æœczœcym, czujnikiem
warto›ci granicznej, wø£em spustowym
i jego przyæœczeniem do cysterny
samochodowej.

Instalacja
Istniejœ trzy mo£liwo›ci zamontowania
czujnika warto›ci granicznej. Czujnik
warto›ci granicznej z armaturœ typu
907 zamocowanœ bezpo›rednio na
górnej czø›ci sondy umo£liwia podæœczenie przewodu cysterny samochodowej bezpo›rednio do sondy zbiornika.
Istnieje wersja ze staæœ oraz z telesko-
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Czujnik warto›ci granicznej z armaturœ rurowœ

powœ, zamocowanœ ponad korpusem
sondy rurœ, która umo£liwia dostosowanie wysoko›ci umocowania armatury
do potrzeb.
Je£eli bezpo›redni dostøp do zbiornika
nie jest przewidziany, przyæœczenie
przewodu odbywa siø przy pomocy
›ciennej armatury typu 907, zamontowanej centralnie i poæœczonej dwubiegunowym przewodem z czujnikiem
warto›ci granicznej na zbiorniku.
Wymaganœ dla danego typu zbiornika
wysoko›¢ zadziaæania czujnika warto›ci
granicznej mo£na æatwo nastawi¢
poprzez przesuniøcie rury sondy w
korpusie.

Rodzaj osprzøtowania
W skæad czujnika warto›ci granicznej
wchodzœ:
termistor
rura nastawcza sondy (istnieje
wariant teleskopowy od strony
armatury)
korpus
armatura przyæœczeniowa, do
wyboru:
– armatura z korpusem wtyku i
osæonœ ochronnœ
– puszka rozgaæø¿na do wspóæpracy
z armaturœ ›ciennœ
armatura ›cienna z korpusem
wtyku i osæonœ ochronnœ

Zamocowanie
Konstrukcjœ no›no-monta£owœ
czujnika warto›ci granicznej jest
korpus wkrøcany znajdujœcy siø
na rurze sondy.

Dane techniczne
Dane operacyjne:
Temperatura produktu:
-25 °C do +50 °C
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +70°C
ci›nienie w zbiorniku:
równe ci›nieniu otoczenia
ci›nienie kontrolne: 0,67 do 2 bar
do zastosowania w cieczach:
patrz rodzaje cieczy
czas zadziaæania systemu:
< 2 sekundy
obudowa ochronna typu: IP 684
Zastosowane materiaæy:
znajdujœce siø w bezpo›rednim
otoczeniu cieczy: mosiœdz, stop
stali szlachetnej, stal cynkowana,
cyna lutownicza, viton, ultradur
czø›ci armatury: mosiœdz i
mosiœdz niklowany
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powietrze lub gaz, termistor silniej
nagrzewa siø w powietrzu lub w
zbiorniku z gazem. Zetkniøcie z cieczœ
powoduje gwaætowne ochæodzenie siø
termistora, a co za tym idzie spadek
warto›ci jego oporno›ci. Ta gwaætowna
zmiana oporno›ci zostaje zarejestrowana przez wzmacniacz na cysternie
samochodowej. Steruje on wentylem
magnetycznym ukæadu blokujœcego.
Je£eli wiøc termistor znajdzie siø w
cieczy, dalszy jej dopæyw zostaje automatycznie zablokowany. Proces napeæniania zostaje zako‹czony.

Kabel poæœczeniowy
z wtyczkœ

Czujnik warto›ci granicznej
Czujnik warto›ci granicznej
z armaturœ rurowœ

Czujnik warto›ci granicznej z armaturœ
›ciennœ dla poæœczenia „na odlegæo›¢“
(np.: z centralnym rozdzielnikiem)

Armatura rurowa Typ 907
(dla monta£u na rurze czujnika)

Armatura ›cienna
Typ 907
Ø60

Ø60

SW 52

Rowek znakujœcy

42

ªruba ustalajœca
SW 5
Dæawik z pier›cieniem
uszszelniajœcym SW 36

18

Wymiar kontrolny ”Y“
Wymiar nastawczy ”X˝“

Dæugo›¢ sondy (100-3.000 mm)

Wygrawerowane:
producent, typ i dæugo›¢ sondy

91

150

55

105

Puszka rozgaæø¿na

Korpus z gwintem SW 41

29
Otw¡r Ø5 (2x) w pæaszczy¿nie
obr¡conej o 90°

Dæawik kablowy dla kabla
poæœczeniowego (podæœcza u£ytkownik)

1“ gwint rurowy

Punkt zadziaæania

30

Punkt zadziaæania

Ø24

Wymiar w mm

Rozmiary:
Ø rur: mosiœdz 24x2, stop stali
szlachetnej 24x1
dæugo›¢ sondy: 100 mm do 3.000
mm, standard: 400 mm do 1.000
mm w odstøpach 100 mm
inne dane: patrz rysunek „Czujnik
warto›ci granicznej“

Rodzaje cieczy
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Wszystkie typy czujników warto›ci
granicznej
etyliny wg DIN 51600/51607 w
zbiornikach z minimum 300 milimetrowœ grubo›ciœ warstwy
ziemi przykrywajœcej zbiornik
olej napødowy wg DIN 51601
olej opaæowy wg DIN 51603

Dodatkowo dla
typów 81 D-Ex, 81 D-Ex U
etyliny wg DIN 51600/51607,
paliwo do silników samolotowych,
paliwo do turbin samolotowych
benzyny specjalne: DIN 51630,
DIN 51631, DIN 61632, DIN 51634,
DIN 51635, DIN 51636
wøglowodany alifatyczne: heksan,
heptan, oktan, nonan, dekan
tylko dla typu 81 D-Ex U wøglowodany aromatyczne: benzol, tulol,
ksylol, rozpuszczalniki naftowe
wedæug DIN 51633; alkohole: propanol, butanol, etanol

Dopuszczone zbiorniki
dla typu 83 UV: DIN 6608, 6616,
6617, 6619, 6623, 6624 i TGL 5315
dla typu 84 UVT: DIN 6608, 6616,
6617, 6619, 6624 i TGL 5315
dla typu 81 D-Ex: DIN 6608, 6616,
6617, 6619, 6623, 6624 i TGL 5315
dla typu 81 D-Ex U: DIN 6618, 4119

Osprzøtowanie dodatkowe
obudowa ochronna IP 68 dla armatury ›ciennej
miernik typu ME 5 do sprawdzania
czujników warto›ci granicznej

1

QSS-system rozpoznania produktu, ASS-system zabezpieczenia wø£a spustowego
Technische Richtlinien für brennbare Flüssigkeiten – Wytyczne Techniczne dla Cieczy Palnych, zbiór przepisów i wymaga‹ dotyczàcych bezpiecze‹stwa
3
zona 0 – obszar ciœgæego zagro£enia eksplozjœ, zona 1 – obszar w którym nale£y siø liczy¢ z przypadkowym zagro£eniem eksplozjœ
4
Zwarta obudowa kurzoszczelna i wodoszczelna
5
Deutsche Industrie Normen – Niemieckie Normy Przemysæowe
2

1

1.1

Kod zamówien

Przy zamówieniu proszø poda¢ nastøpujœce numery.

Armatura Typu 907 ASS K
Osæona ochronna

bez
z

Kodowanie QSS

bez
bezoæowiowa Super
olej napødowy
bezoæowiowa normalna
bezoæowiowa Super Plus
pozycja wolna
pozycja wolna

Korpus wtyku

bez
typ 901 niklowany
typ FP 901 ASS K niklowany z ASS i QSS

Armatura

Dæugo›¢ sondy

Puszka rozgaæø¿na
Armatura na rurze sondy
Armatura scienna z puszkœ rozgaæø¿nœ dla poæœcze‹ „na odlegæo›¢“
Jak pozycja 3 ale z dodatkowym uziemieniem

0
1

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2

1
2
3
4

Kod dwucyfrowy: dæugo›¢ w mm / 100 (np. 1.500 mm = 15)
84 UVT tylko w 600 mm i 900 mm dl. (kod 06 lub 09)

Typ / rura sondy

81 D-Ex U / stal szlachetna 24x1
81 D-Ex / stal szlachetna 24x1
83 UV / mosiœdz 24/2
84 (teleskopowy) / mosiœdz
Kod zamawianego produktu

0
1
2
3

1110

Przykæad: Czujnik warto›ci granicznej typu 83 UV z rurœ sondy dæugo›ci 1000 mm, armatura ›cienna z puszkœ rozgaæø¿nœ,
z wtykiem typu 901 niklowanym, bez kodowania QSS, z osæonœ ochronnœ: 11102103101

Czø›ci zamienne
Produkt
Wtyk

Funkcja

Kod zamawianego
produktu

bez kodowania

111901

kod 1: bezoæowiowa Super

112901

Wtyk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS

kod 2: olej napødowy

112902

Wtyk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS

kod 3: bezoæowiowa normalna

112903

Wtyk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS

kod 4: bezoæowiowa Super Plus

112904

Wtyk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS

kod 5: wolna

112905

Wtyk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS

kod 6: wolna

112906

Wtyk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS

Podstawa armatury ›ciennej
Podstawa armatury ›ciennej niklowana z ASS i QSS

111902
standard

112920

Podstawa armatury ›ciennej niklowana z ASS i QSS z uziemieniem

112921

Osæona ochronna niklowana

111903

Adapter dla przezbrojenia na ASS

111904

Tulejka izolacyjna korpusu wtyku typu FP 901 ASS

111905

Uszczelnienie biaæe

111906

Uszczelnienie czarne

111907

Obudowa ochronna IP 68 dla armatury ›ciennej

111908

1
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Przedstawiciel handlowy

Elektronicznie kodowane
zæœcze
Typu FP 903/907 ASS K

Stan 02/05 Techniczne zmiany zastrze£one

Elektronicznie kodowane zæœcze typu
FP 903/907 ASS K oferuje funkcje
QSS1 - rozpoznania produktu oraz
funkcjø ASS2 - zabezpieczenia przyæœczenia wø£a spustowego. System
rozpoznania produktu QSS jest
urzœdzeniem zapobiegajœcym
pomieszaniu paliw lub innych cieczy
w wyniku mylnego podæœczenia wø£a
spustowego podczas napeæniania
zbiorników z cysterny samochodowej.
System ASS kontroluje prawidæowo›¢
podæœczenia wø£a spustowego
cysterny do napeænianego zbiornika.
Rozwiœzanie QSS/ASS oferowane
przez FAFNIR oparte jest na elektronicznie kodowanym zæœczu, którego
wtyk znajduje siø na zbiorniku, a
gniazdo na cysternie samochodowej.
Proces napeæniania zbiornika mo£e
rozpoczœ¢ siø dopiero po sprawdzeniu przez system zabezpieczajœcy
przed niekontrolowanym przelewem
zbiornika, znajdujœcy siø na cysternie
samochodowej, zgodno›ci kodów
produktu w gnie¿dzie i we wtyku oraz
prawidæowo›ci podæœczenia wø£a
spustowego. W przypadku prawidæowego podæœczenia system generuje
sygnaæ „funkcje QSS/ASS dziaæajœ
prawidæowo“, który zwalnia blokadø
wø£a spustowego. Zæœcze typu
FP 903/907 ASS K sæu£y równie£
do podæœczenia czujnika warto›ci
granicznej, zainstalowanego w zbiorniku, do systemu zabezpieczajœcego
przed niekontrolowanym przelewem
zbiornika.

Gniazdo Typ 903 ASS K
Amatura ›cienna (wtyk)
Typ 907 ASS K

Zalety techniki FAFNIR
wytrzymaæa konstrukcja,
dyktowana trudnymi warunkami
eksploatacji

wprowadzona jako standard na
stacjach paliw w krajach
europejskich

wysoka jako›¢ zabezpieczenia
osiœgniøta prostymi metodami

zintegrowane funkcje czujnika
warto›ci granicznej,
QSS (rozpoznania produktu) i
ASS (zabezpieczenia wø£a
spustowego)

nie wymaga konserwacji
metoda pomiaru wielokrotnie
sprawdzona w najtrudniejszych
warunkach
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Zasada dziaæania

Osprzøtowanie zæœcza

Dane techniczne

Funkcja QSS rozpoznania produktu
sprowadza siø do rozpoznania typu
wtyku zamocowanego na zbiorniku lub
w rozdzielniku centralnym. Polega ona
na porównaniu kodu wtyku zæœcza z
kodem przeno›nego, nale£œcego do
wyposa£enia cysterny samochodowej
gniazda, przy u£yciu elementów oraz
sensorów magnetycznych. Na dwóch
z czterech mo£liwych pozycji musi
wystœpi¢ zgodno›¢ elementów kodujœcych, co daje sze›¢ ró£nych kodowa‹.
Metoda ta oferuje wysoki stopie‹
zabezpieczenia przed pomieszaniem
paliw w wyniku mylnego podæœczenia
wø£a spustowego.

Elektronicznie kodowane zæœcze skæada
siø z gniazda typu 903 ASS K oraz
armatury ›ciennej typu 907 ASS K.
W skæad gniazda typu 903 ASS K
wchodzœ:
przewód
osæona ochronna przewodu
gniazdo wyposa£one w:
– puszkø z gniazdkami
– sensory magnetyczne
– zaciski kontaktowe

Dane operacyjne:
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +50 °C
odporno›¢ na wszystkie ciecze,
dla których dopuszczone sœ
czujniki warto›ci granicznej

Zastosowanie gniazda
typu 903 ASS K
Gniazdo typu 903 ASS K pasuje do
wszystkich typów armatur, zarówno do
armatury zamocowanej bezpo›rednio
na sondzie czujnika warto›ci granicznej, jak i armatury ›ciennej. Stwarza
ono poæœczenie wedæug TRbF3 511 i
TRbF 512 pasujœce do wszystkich
czujników warto›ci granicznej. Funkcje
QSS i ASS realizowane sœ wyæœcznie w
poæœczeniu z armaturœ typu 907 ASS K.

Podæœczenia elektryczne
gniazda typu 903 ASS K
podæœczenie zaciskowe
do wzmacniacza
2 x 1 mm2 jako zasilanie
czujnika warto›ci granicznej
7 x 0,25 mm2 dla podæœczenia
funkcji QSS i ASS

1

Materiaæy zastosowane w armaturze
›ciennej:
mosiœdz niklowany
obudowa ochronna typu IP 684
Rozmiary:
Gniazdo typu 903 ASS K:
przewód: Ø 7 mm x 15 mm, standardowy
osæona ochronna przewodu:
Ø 16 mm x 1.000 mm
puszka z gniazdkami:
Ø 60 mm x 137 mm
inne dane: patrz rysunek
„Gniazdo typu 903 ASS K“
Armatura ›cienna:
typu 907 ASS K:
Ø 60 mm x 105 mm

QSS - Qualitäts-Sicherungs-System bzw. Produkterkennung – rozpoznanie produktu
ASS - Abfüll-Schlauch-Sicherung – zabezpieczenie przyæœczenia wø£a spustowego
3
Technische Richtlinien für brennbare Flüssigkeiten- Wytyczne techniczne dla cieczy palnych, zbiór przepisów i wymaga‹ dotyczœcych
bezpiecze‹stwa
4
Zwarta obudowa kurzoszczelna i wodoszczelna
2
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Funkcja ASS kontrolujœca prawidæowo›¢
podæœczenia wø£a spustowego polega
na sprawdzaniu obwodu zamkniøtego
miødzy wzmacniaczem, przewodem
æœczœcym, armaturœ zbiornika, wø£em
spustowym oraz jego przyæœczeniem
do cysterny samochodowej.
ASS kontroluje zarówno prawidæowe
przyæœczenie wø£a spustowego, jak i
urzœdzenia wsysajœcego opary etylin.

W skæad armatury ›ciennej
typu 907 ASS K wchodzœ:
podstawa do przymocowania
armatury na ›cianie
korpus wtyku ze sworzniami
magnesy
osæona ochronna

Zastosowane materiaæy:
Materiaæy zastosowane w gnie¿dzie
typu 903 ASS K:
powæoka przewodu: PUR - polimer
odporny na etyliny i oleje
osæona ochronna przewodu:
poliamid PA
puszka gniazda: PA 6.6 - poliamid
niewzmacniany, typ 6.6
gniazdka kontaktowe czujnika
warto›ci granicznej:
CuZn39Pb2/Pb3, powierzchnia
niklowana 5 µm
zaciski kontaktowe VA - stal
szlachetna

Zæœcze rozpoznajœce produkt
Armatura ›cienna
Typ 907

105

Ø60

Kabel 9-£yæowy (2 x 1 mm2 i 7 x 0,25 mm2)
o dæugo›ci 15 m w osæonie z poliuretanu

Dæawik kablowy dla
kabla poæœczeniowego 2 x 1 mm2
(podæœcza u£ytkownik)

Schlauch ochronny
o dæugo›ci 1.000 m
Materiaæ: PA (poliamid)

29

Dæawik kabla ze schlauchem ochronnym
Materiaæ: PA (poliamid)

90

Zæœcze (wtyczka)
Materiaæ: PA6.6 (poliamid, typ 6.6)

47

185

Otw¡r Ø5 (2x) w pæaszczy¿nie
obr¡conej o 90°

Ø50
Ø60
Wymiar w mm

Kod zamówie‹

Przy zamówieniu proszø poda¢ nastøpujœce numery.

Armatura Typu 907 ASS K
Kod QSS

bezoæowiowa Super
olej napødowy
bezoæowiowa normalna
beoæowiowa Super Plus
pozycja wolna
pozycja wolna
Kod zamawianego produktu

1
2
3
4
5
6

1121

Przyk æad: Armatura Typu 907 ASS K kodowana dla oleju napødowego: 11212

Gniazdo Typu 903 ASS K
D æugo ›¢ przewodu

15 m
25 m
Kod zamawianego produktu

1
2

1122

Przyk æad: Wtyczka Typu 903 ASS K z 15 metrowym przewodem: 11221
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Przedstawiciel handlowy
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Miernik
typu ME 5
Czujniki warto›ci granicznej nale£y
regularnie kontrolowa¢. Odbywa siø
to zazwyczaj w ramach przeglœdu
zbiornika. Optymalna i pewna kontrola
czujnika wedæug TRbF1 511 mo£liwa
jest dziøki specjalnemu miernikowi
typu ME 5.

Miernik typu ME 5

Zalety techniki FAFNIR
kontrola funkcji czujnika
warto›ci granicznej
æatwa obsæuga dziøki
zastosowaniu „menue“
porøczna forma budowy
kontroluje wszystkie typy
czujników wedæug TRbF 511
dopuszczony tak£e dla
czujników przeznaczonych
do pracy w obszarze Ex
(niebezpiecze‹stwa eksplozji)
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równoczesne sprawdzanie
funkcji QSS2
zasilanie akumulatorem
dæugi czas dziaæania po
naæadowaniu akumulatora

Zasada dziaæania
Po podæœczeniu do miernika
termistor czujnika warto›ci granicznej
nagrzewany jest prœdem z miernika.
Czas nagrzewania jest mierzony,
przetwarzany i wynik wy›wietlany na
wy›wietlaczu z ciekæego krysztaæu3.
W podobny sposób sprawdzane jest
zachowanie siø czujnika po odæœczenie
prœdu. Nastøpnie sprawdzane i
wy›wietlane jest kodowanie systemu
rozpoznania produktu QSS.

Poæœczenie z czujnikiem
warto›ci granicznej
Poæœczenie miernika z czujnikiem
warto›ci granicznej odbywa siø przy
pomocy gniazda zæœcza typu 903
zaopatrzonego w przewód spiralny.

Rodzaj osprzøtowania
w skæad urzœdzenia wchodzœ:
gniazdo
– z systemem rozpoznania
produktu QSS
– bez systemu rozpoznania
produktu QSS
przewód spiralny
miernik skæadajœcy siø z:
– elektroniki sprawdzajœcej
– wy›wietlacza
– klawiatury foliowej
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Dane techniczne
Dane operacyjne:
temperatura otoczenia:
0 °C do +50 °C
obudowa ochronna typu: IP 304
napiøcie zasilania:
24 V DC, 7,2 V DC
obwód prœdowy:
– zabezpieczenie przed eksplozjœ
typu EEx ia IIB5
– maksymalne napiøcie U = 27V
– maksymalny prœd I = 173 mA
– maksymalna dopuszczalna
indukcja zewnøtrzna 1 mH
– maksymalna dopuszczalna
pojemno›¢ zewnøtrzna 154 nF

Zastosowane materiaæy:
gniazdo typu 903:
PVC (polichlorek winylu)
gniazdo typu 903 z QSS:
PA 6.6. (poliamid, typ 6.6)
przewód: przewód miedziany
osæoniøty PVC
obudowa: ABS
(masa termoplastyczna o
wysokiej odporno›ci
mechanicznej i chemicznej)

Osprzøtowanie dodatkowe
æadowarka dla ME 5
walizka z wkæadkœ

Rozmiary:
zæœcze: Ø 60mm X 136 mm
przewód: Ø 2 x 0,75 mm2
obudowa, w mm: 196 x 100 x 40

1

Technische Richtlinien für brennbare Flüssigkeiten –
Wytyczne Techniczne dla Cieczy Palnych, zbiór przepisów i wymaga‹ dotyczœcych bezpiecze‹stwa
2
QSS – system rozpoznania produktu
3
LCD – wy›wietlacz z ciekæego krysztaæu
4
obudowa uniemo£liwiajœca dotkniøcie elektroniki palcami
5
zabezpieczenie dla urzœdze‹ pracujœcych poza obszarem niebezpiecze‹stwa eksplozji, odpowiada normie europejskiej EN 50 ia IIB

Kod zamówien

Przy zamówieniu proszø poda¢ nastøpujœce numery.

Miernik typu ME 5
Przy zamówieniu proszø poda¢ numer zestawiony dla miernika typu ME5 wedæug nastøpujœcego schematu:
Jezyk menue

niemiecki
angielski
francuski
hiszpa‹ski
portugalski
wæoski
szwedzki
grecki
polski

– na £yczenie
Kodowanie QSS

bez
z
Kod zamawianego produktu

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1

1130

Przykæad: Kod miernika typu ME5, menue w jøzyku angielskim, bez QSS: 113001

Oprzyrzœdowanie
Produkt

Kod zamawianego
produktu

Æadowarka

11303

Walizka z wkladk œ

11304
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Przedstawiciel handlowy

