
1

Elementy 
ochrony ›rodowiska i produktu 
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Czujnik warto›ci
granicznej oraz
armatura QSS/ASS
Przedstawiany tu system jest urzœ-
dzeniem zabezpieczajœcym przed
niekontrolowanym przelewem zbiorni-
ków z etylinami czy paliwami podczas
ich napeæniania. Skæada siø on z czuj-
nika warto›ci granicznej zainstalowa-
nego w zbiorniku i wzmacniacza z
ukæadem blokujœcym zainstalowane-
go na cysternie samochodowej.

Armatura QSS/ASS1 jest czø›ciœ
systemu zabezpieczajœcego.
Armatura QSS/ASS zapewnia prawi-
dæowe poæœczenie zbiornika z wø£em
spustowym cysterny samochodowej
oraz  zapobiega pomieszaniu paliw 
w wyniku mylnego podæœczenia wø£a
spustowego.

zziinntteeggrroowwaannee ffuunnkkccjjee QQSSSS
((rroozzppoozznnaanniiaa pprroodduukkttuu)) ii AASSSS
((zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa wwøø££aa
ssppuussttoowweeggoo))

ddooppuusszzcczzoonnee pprrzzeezz AATTEEXX 

kkoonnssttrruukkccjjaa ooddppoowwiiaaddaa wwyymmooggoomm
nnaaææoo££oonnyymm  pprrzzeezz TTRRbbFF22 551111 ii
TTRRbbFF 551122

ssyysstteemm cceerrttyyffiikkoowwaannyy ii ddooppuusszz--
cczzoonnyy ddoo pprraaccyy nnaa oobbsszzaarraacchh
zzaaggrroo££oonnyycchh eekksspplloozzjjœœ ((zzoonnaa
11//zzoonnaa 00))33 ww BBeellggiiii,, NNiieemmcczzeecchh,,
AAuussttrriiii,, PPoollssccee,, CCzzeecchhaacchh ii SSzzwweeccjjii

wwyyttrrzzyymmaaææaa,, zzaajjmmuujjœœccaa nniieewwiieellee
mmiieejjssccaa ii nniieerrddzzeewwnnaa kkoonnssttrruukkccjjaa

mmoo££lliiwwoo››¢¢ ææaattwweeggoo pprrzzyyssttoossoowwaanniiaa
ddoo rróó££nnyycchh wwiieellkkoo››ccii zzbbiioorrnniikkóóww

tteerrmmiissttoorr jjaakkoo cczzuujjnniikk

nniiee wwyymmaaggaa kkoonnsseerrwwaaccjjii

mmeettooddaa ppoommiiaarruu wwiieellookkrroottnniiee
sspprraawwddzzoonnaa ww nnaajjttrruuddnniieejjsszzyycchh
wwaarruunnkkaacchh

ppoonnaadd 2255--lleettnniiee ddoo››wwiiaaddcczzeenniiee
ffiirrmmyy FFAAFFNNIIRR zz ttœœ tteecchhnniikkœœ

ZZaassaaddaa ddzziiaaææaanniiaa
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 napeæniajœ-
cego (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

CCzzuujjnniikk wwaarrttoo››ccii ggrraanniicczznneejj zz 

aarrmmaattuurrœœ nnaa rruurrzzee ssoonnddyy TTyypp 990077

ZZaalleettyy tteecchhnniikkii FFAAFFNNIIRR
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powœ, zamocowanœ ponad korpusem
sondy rurœ, która umo£liwia dostosowa-
nie 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, zamonto-
wanej centralnie i poæœczonej dwubie-
gunowym 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.

RRooddzzaajj oosspprrzzøøttoowwaanniiaa
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

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

DDaannee tteecchhnniicczznnee
DDaannee ooppeerraaccyyjjnnee::

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

ZZaassttoossoowwaannee mmaatteerriiaaææyy::
znajdujœce siø w bezpo›rednim
otoczeniu cieczy: mosiœdz, stop
stali szlachetnej, stal cynkowana,
cyna lutownicza, viton, ultradur
czø›ci armatury: mosiœdz i
mosiœdz niklowany

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 zarejestrowa-
na przez wzmacniacz na cysternie
samochodowej. Steruje on wentylem
magnetycznym ukæadu blokujœcego.
Je£eli wiøc termistor znajdzie siø w
cieczy, dalszy jej dopæyw zostaje auto-
matycznie zablokowany. Proces napeæ-
niania zostaje zako‹czony. 

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 magnety-
cznych, zainstalowanych w gnie¿dzie i
we wtyku zæœcza. Zabezpieczenie wø£a
spustowego (funkcja ASS) polega na
sprawdzaniu zamkniøcia obwodu elek-
trycznego miødzy wzmacniaczem,
przewodem æœczœcym,  czujnikiem
warto›ci granicznej, wø£em spustowym
i jego przyæœczeniem do cysterny
samochodowej.

IInnssttaallaaccjjaa
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 podæœ-
czenie przewodu cysterny samochodo-
wej bezpo›rednio do sondy zbiornika.
Istnieje wersja  ze staæœ oraz z telesko-

ZZaabbeezzppiieecczzeenniiee nnaappeeæænniiaanniiaa
TTRRbbFF 551111//55112222

SSyyggnnaaææyy::
GGWWGG ––  wwaarrttoo››ccii ggrraanniicczznneejj
QQSSSS ––  rroozzppoozznnaanniiaa pprroodduukkttuu
AASSSS ––  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa 

wwøø££aa ssppuussttoowweeggoo

PPrroodduukktt
nnaaffttoowwyy

Kabel poæœczeniowy
z wtyczkœ

Czujnik warto›ci granicz-
nej z armaturœ rurowœ
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RRoozzmmiiaarryy::
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“

RRooddzzaajjee cciieecczzyy
WWsszzyyssttkkiiee ttyyppyy cczzuujjnniikkóóww wwaarrttoo››ccii
ggrraanniicczznneejj

etyliny wg DIN 51600/51607 w
zbiornikach z minimum 300 mili-
metrowœ grubo›ciœ warstwy 
ziemi przykrywajœcej zbiornik
olej napødowy wg DIN 51601
olej opaæowy wg DIN 51603

DDooddaattkkoowwoo ddllaa 
ttyyppóóww 8811 DD--EExx,, 8811 DD--EExx UU

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 wøglowo-
dany aromatyczne: benzol, tulol,
ksylol, rozpuszczalniki naftowe
wedæug DIN 51633; alkohole: pro-
panol, butanol, etanol

DDooppuusszzcczzoonnee zzbbiioorrnniikkii
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

OOsspprrzzøøttoowwaanniiee ddooddaattkkoowwee
obudowa ochronna IP 68 dla arma-
tury ›ciennej
miernik typu ME 5 do sprawdzania
czujników warto›ci granicznej

Armatura ›cienna 
Typ 907

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

Wygrawerowane:
producent, typ i dæugo›¢ sondy

Rowek znakujœcy

1“ gwint rurowy

Korpus z gwintem SW 41

Dæawik z pier›cieniem 
uszszelniajœcym SW 36

ªruba ustalajœca
SW 5

Puszka rozgaæø¿na

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

Dæawik kablowy dla kabla 
poæœczeniowego (podæœcza u£ytkownik)

Punkt zadziaæania Punkt zadziaæania

Ø24

Ø60 Ø60

55 SW 52

2991
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CCzzuujjnniikk wwaarrttoo››ccii ggrraanniicczznneejj

CCzzuujjnniikk wwaarrttoo››ccii ggrraanniicczznneejj 
zz aarrmmaattuurrœœ rruurroowwœœ

CCzzuujjnniikk wwaarrttoo››ccii ggrraanniicczznneejj zz aarrmmaattuurrœœ
››cciieennnnœœ ddllaa ppooææœœcczzeenniiaa „„nnaa ooddlleeggææoo››¢¢““

((nnpp..:: zz cceennttrraallnnyymm rroozzddzziieellnniikkiieemm))

Wymiar w mm

1 QSS-system rozpoznania produktu, ASS-system zabezpieczenia wø£a spustowego
2 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
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KKoodd zzaammóówwiieenn PPrrzzyy zzaammóówwiieenniiuu pprroosszzøø ppooddaa¢¢ nnaassttøøppuujjœœccee nnuummeerryy..

AArrmmaattuurraa TTyyppuu 990077 AASSSS KK
OOssææoonnaa oocchhrroonnnnaa bbeezz 00

zz 11

KKooddoowwaanniiee QQSSSS bbeezz 00
bbeezzooææoowwiioowwaa SSuuppeerr 11

oolleejj nnaappøøddoowwyy 22
bbeezzooææoowwiioowwaa nnoorrmmaallnnaa 33

bbeezzooææoowwiioowwaa SSuuppeerr PPlluuss 44
ppoozzyyccjjaa wwoollnnaa 55
ppoozzyyccjjaa wwoollnnaa 66

KKoorrppuuss wwttyykkuu bbeezz 00
ttyypp 990011 nniikklloowwaannyy 11

ttyypp FFPP 990011 AASSSS KK nniikklloowwaannyy zz AASSSS ii QQSSSS 22

AArrmmaattuurraa Puszka rozgaæø¿na 11
Armatura na rurze sondy 22

Armatura scienna z puszkœ rozgaæø¿nœ dla poæœcze‹ „na odlegæo›¢“ 33
Jak pozycja 3 ale z dodatkowym uziemieniem 44

DDææuuggoo››¢¢ ssoonnddyy Kod dwucyfrowy: dæugo›¢ w mm / 100 (np. 1.500 mm  = 1155)
84 UVT  tylko w 600 mm i 900 mm dl. (kod 0066 lub 0099)

TTyypp // rruurraa ssoonnddyy 81 D-Ex U / stal szlachetna 24x1 00
81 D-Ex / stal szlachetna 24x1 11

83 UV / mosiœdz 24/2 22
84 (teleskopowy) / mosiœdz 33

KKoodd zzaammaawwiiaanneeggoo pprroodduukkttuu 11111100

CCzzøø››ccii zzaammiieennnnee

PPrroodduukktt FFuunnkkccjjaa

WWttyykk bbeezz kkooddoowwaanniiaa

WWttyykk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS kod 1: bezoæowiowa Super

WWttyykk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS kod 2: olej napødowy

WWttyykk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS kod 3: bezoæowiowa normalna

WWttyykk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS kod 4: bezoæowiowa Super Plus

WWttyykk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS kod 5: wolna

WWttyykk typu FP 901 ASS niklowany z ASS i QSS kod 6: wolna

PPooddssttaawwaa aarrmmaattuurryy ››cciieennnneejj 

PPooddssttaawwaa aarrmmaattuurryy ››cciieennnneejj nniikklloowwaannaa zz AASSSS ii QQSSSS ssttaannddaarrdd

PPooddssttaawwaa aarrmmaattuurryy ››cciieennnneejj nniikklloowwaannaa zz AASSSS ii QQSSSS zz uuzziieemmiieenniieemm

OOssææoonnaa oocchhrroonnnnaa nniikklloowwaannaa

AAddaapptteerr ddllaa pprrzzeezzbbrroojjeenniiaa nnaa AASSSS

TTuulleejjkkaa iizzoollaaccyyjjnnaa kkoorrppuussuu wwttyykkuu ttyyppuu FFPP 990011 AASSSS

UUsszzcczzeellnniieenniiee bbiiaaææee

UUsszzcczzeellnniieenniiee cczzaarrnnee

OObbuuddoowwaa oocchhrroonnnnaa IIPP 6688 ddllaa aarrmmaattuurryy ››cciieennnneejj

Kod zamawianego
produktu

111111990011

111122990011

111122990022

111122990033

111122990044

111122990055

111122990066

111111990022

111122992200

111122992211

111111990033

111111990044

111111990055

111111990066

111111990077

111111990088

PPrrzzeeddssttaawwiicciieell hhaannddlloowwyy

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
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Elektronicznie kodowane
zæœcze 
Typu FP 903/907 ASS K
Elektronicznie kodowane zæœcze typu
FP 903/907 ASS K oferuje funkcje
QSS1 - rozpoznania produktu oraz
funkcjø ASS2 - zabezpieczenia przy-
æœczenia 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 elektro-
nicznie kodowanym zæœczu, którego
wtyk znajduje siø na zbiorniku, a
gniazdo na cysternie samochodowej. 

Proces napeæniania zbiornika mo£e
rozpoczœ¢ siø dopiero po sprawdze-
niu 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 prawidæo-
wego 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 zbior-
niku, do systemu zabezpieczajœcego
przed niekontrolowanym przelewem
zbiornika.

wwyyttrrzzyymmaaææaa kkoonnssttrruukkccjjaa,,
ddyykkttoowwaannaa ttrruuddnnyymmii wwaarruunnkkaammii
eekkssppllooaattaaccjjii

wwyyssookkaa jjaakkoo››¢¢ zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa
oossiiœœggnniiøøttaa pprroossttyymmii mmeettooddaammii

nniiee wwyymmaaggaa kkoonnsseerrwwaaccjjii

mmeettooddaa ppoommiiaarruu wwiieellookkrroottnniiee
sspprraawwddzzoonnaa ww nnaajjttrruuddnniieejjsszzyycchh
wwaarruunnkkaacchh

wwpprroowwaaddzzoonnaa jjaakkoo ssttaannddaarrdd nnaa
ssttaaccjjaacchh ppaalliiww ww kkrraajjaacchh
eeuurrooppeejjsskkiicchh

zziinntteeggrroowwaannee ffuunnkkccjjee cczzuujjnniikkaa
wwaarrttoo››ccii ggrraanniicczznneejj,, 
QQSSSS ((rroozzppoozznnaanniiaa pprroodduukkttuu)) ii
AASSSS ((zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa wwøø££aa
ssppuussttoowweeggoo))

GGnniiaazzddoo TTyypp 990033 AASSSS KK 

AAmmaattuurraa ››cciieennnnaa ((wwttyykk)) 

TTyypp 990077 AASSSS KK

ZZaalleettyy tteecchhnniikkii FFAAFFNNIIRR
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OOsspprrzzøøttoowwaanniiee zzææœœcczzaa
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

W skæad armatury ›ciennej 
typu 907 ASS K wchodzœ:

podstawa do przymocowania
armatury na ›cianie
korpus wtyku ze sworzniami
magnesy
osæona ochronna

ZZaassttoossoowwaanniiee ggnniiaazzddaa 
ttyyppuu 990033 AASSSS KK
Gniazdo typu 903 ASS K pasuje do
wszystkich typów armatur, zarówno do
armatury zamocowanej bezpo›rednio
na sondzie czujnika warto›ci granicz-
nej, 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.

PPooddææœœcczzeenniiaa eelleekkttrryycczznnee
ggnniiaazzddaa ttyyppuu 990033 AASSSS KK

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

DDaannee tteecchhnniicczznnee
DDaannee ooppeerraaccyyjjnnee::

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

ZZaassttoossoowwaannee mmaatteerriiaaææyy::
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

Materiaæy zastosowane w armaturze
›ciennej:

mosiœdz niklowany
obudowa ochronna typu IP 684

RRoozzmmiiaarryy::
Gniazdo typu 903 ASS K:

przewód: Ø 7 mm x 15 mm, stan-
dardowy
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

ZZaassaaddaa ddzziiaaææaanniiaa
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 kodu-
jœcych, co daje sze›¢ ró£nych kodowa‹.
Metoda ta oferuje wysoki stopie‹
zabezpieczenia przed pomieszaniem
paliw w wyniku mylnego podæœczenia
wø£a spustowego. 

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.

1 QSS - Qualitäts-Sicherungs-System bzw. Produkterkennung – rozpoznanie produktu
2 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
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Armatura ›cienna 
Typ 907

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

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

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

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

Dæawik kabla ze schlauchem ochronnym
Materiaæ: PA (poliamid)

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

ZZææœœcczzee rroozzppoozznnaajjœœccee pprroodduukktt

KKoodd zzaammóówwiiee‹‹ PPrrzzyy zzaammóówwiieenniiuu pprroosszzøø ppooddaa¢¢ nnaassttøøppuujjœœccee nnuummeerryy..

AArrmmaattuurraa TTyyppuu 990077 AASSSS KK

Kod QSS bezoæowiowa Super 11
olej napødowy 22

bezoæowiowa normalna 33
beoæowiowa Super Plus 44

pozycja wolna 55
pozycja wolna 66

KKoodd zzaammaawwiiaanneeggoo pprroodduukkttuu 11112211

Przykæad: Armatura Typu 907 ASS K kodowana dla oleju napødowego: 11212

GGnniiaazzddoo TTyyppuu 990033 AASSSS KK

DDææuuggoo››¢¢ pprrzzeewwoodduu 15 m 11
25 m 22

KKoodd zzaammaawwiiaanneeggoo pprroodduukkttuu 11112222

Przykæad: Wtyczka Typu 903 ASS K z 15 metrowym przewodem: 11221

PPrrzzeeddssttaawwiicciieell hhaannddlloowwyy

Wymiar w mm
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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.

ZZaassaaddaa ddzziiaaææaanniiaa 
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.

PPooææœœcczzeenniiee zz cczzuujjnniikkiieemm
wwaarrttoo››ccii ggrraanniicczznneejj
Poæœczenie miernika z czujnikiem
warto›ci granicznej odbywa siø przy
pomocy gniazda zæœcza typu 903
zaopatrzonego w przewód spiralny.

kkoonnttrroollaa ffuunnkkccjjii cczzuujjnniikkaa 
wwaarrttoo››ccii ggrraanniicczznneejj

ææaattwwaa oobbssææuuggaa ddzziiøøkkii
zzaassttoossoowwaanniiuu „„mmeennuuee““

ppoorrøøcczznnaa ffoorrmmaa bbuuddoowwyy

kkoonnttrroolluujjee wwsszzyyssttkkiiee ttyyppyy
cczzuujjnniikkóóww wweeddææuugg TTRRbbFF 551111

ddooppuusszzcczzoonnyy ttaakk££ee ddllaa 
cczzuujjnniikkóóww pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh 
ddoo pprraaccyy ww oobbsszzaarrzzee EExx 
((nniieebbeezzppiieecczzee‹‹ssttwwaa eekksspplloozzjjii))

rróówwnnoocczzeessnnee sspprraawwddzzaanniiee 
ffuunnkkccjjii QQSSSS22

zzaassiillaanniiee aakkuummuullaattoorreemm

ddææuuggii cczzaass ddzziiaaææaanniiaa ppoo
nnaaææaaddoowwaanniiuu aakkuummuullaattoorraa

RRooddzzaajj oosspprrzzøøttoowwaanniiaa
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

Miernik typu ME 5

ZZaalleettyy tteecchhnniikkii FFAAFFNNIIRR
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ZZaassttoossoowwaannee mmaatteerriiaaææyy::
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)

RRoozzmmiiaarryy::
zæœcze: Ø 60mm X 136 mm
przewód: Ø 2 x 0,75 mm2

obudowa, w mm: 196 x 100 x 40

DDaannee tteecchhnniicczznnee
DDaannee ooppeerraaccyyjjnnee::

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

KKoodd zzaammóówwiieenn PPrrzzyy zzaammóówwiieenniiuu pprroosszzøø ppooddaa¢¢ nnaassttøøppuujjœœccee nnuummeerryy..

MMiieerrnniikk ttyyppuu MMEE 55
Przy zamówieniu proszø poda¢ numer zestawiony dla miernika typu ME5 wedæug nastøpujœcego schematu:

JJeezzyykk mmeennuuee niemiecki 00
angielski 11
francuski 22

hiszpa‹ski 33
portugalski 44

wæoski 55
szwedzki 66

grecki 77
–– nnaa ££yycczzeenniiee polski 88

KKooddoowwaanniiee QQSSSS bez 00
z 11

KKoodd zzaammaawwiiaanneeggoo pprroodduukkttuu 11113300

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

OOpprrzzyyrrzzœœddoowwaanniiee

PPrroodduukktt

ÆÆaaddoowwaarrkkaa

WWaalliizzkkaa zz wwkkllaaddkkœœ

Kod zamawianego
produktu

11303

11304

PPrrzzeeddssttaawwiicciieell hhaannddlloowwyy

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

OOsspprrzzøøttoowwaanniiee ddooddaattkkoowwee
æadowarka dla ME 5
walizka z wkæadkœ


