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Pregled različnih izvedenk 

Različne izvedenke nadtlačnih detektorjev netesnosti serije DL so natančneje definirane z 
dodatnimi črkami. 

 

DL …. ELC (P) FC M 
»Manometer«, detektor netesnosti je 
opremljen z digitalnim prikazovalnikom 
tlaka na pokrovu ohišja. 

 

 

»Filter Control - nadzor filtra«, detektor 
netesnosti je opremljen z napravo za nadzor 
suhega filtra, ki ob porabljeni suhi snovi sproži 
ločen statusni signal.  

Na voljo je le za alarmne tlake do 450 mbar. 

 

 

»Protected - zaščiten«, detektor netesnosti je 
opremljen z ohišjem, ki ga ščiti pred vremenskimi 
vplivi. 

Detektorji netesnosti z alarmnimi tlaki od 590 
mbar naprej so na voljo le v tej izvedenki. 

 

 

»Economic Leak Control - ekonomični nadzor 
netesnosti«, ekonomična izvedba detektorja 
netesnosti omogoča uporabo v funkciji detektorja 
netesnosti in javljalnika netesnosti, pri čemer je na 
detektor netesnosti možno priključiti do 6 
rezervoarjev. 

Ta izvedenka je vedno zaščitena pred vremenskimi 
vplivi, zato se oznaka »P« ne uporablja. 

 

 

»Numerične vrednosti« za alarmni tlak detektorja 
netesnosti. 

Razpon alarmnih tlakov je od 50 mbar do 3.000 mbar. 

 

 

Detektor netesnosti deluje na principu nadtlaka glede na 
atmosferski tlak. 
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SLIKE 

Nastavitev tripotnega ventila P – 060 000 
Primer montaže DL .. M1 + M2 – 060 000 
Primer montaže DLG .. M3 + M4 – 065 000 
Vezalna shema DL ..  SL – 853 600 
Vezalna shema DLG .. SL – 853 700 
Priprava za preizkušanje  P – 115 392 
 
PRILOGA: 

B Preklopne in tlačne vrednosti  B – 1 
TD Tehnične specifikacije TD – 1 
FC Nadzor suhega filtra (FC) FC – 1 
TF Suhi filter TF – 1  
DP Vrednotenje rezultatov funkcije »Preizkus tesnosti« DP – 1 
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1 Predmet 

Nadtlačni detektor netesnosti za dvoplaščne rezervoarje. Nadtlak lahko zagotavlja črpalka ali 
zunanji izvor stisnjenega plina. 

DL .. Nadtlačni detektor netesnosti z vgrajeno črpalko. Na mestu pik je naveden alarmi tlak 
za detektor. 

DLG .. Nadtlačni detektor netesnosti z zunanjim izvorom stisnjenega plina. Na mestu pik je 
naveden alarmi tlak za detektor. 

2 Področje uporabe 

2.1 Zahteve za medplaščni prostor 

 Dokazilo o tlačnem preizkusu medplaščnega prostora (oglejte si Prilogo B, stolpec "pTEST" 
minimalni preizkusni tlak medplaščnega prostora) 

 Dokazilo o primernosti medplaščnega prostora (za Nemčijo: Izjava o primernosti 
Gradbenega inštituta) 

 Tesnost medplaščnega prostora (oglejte si poglavje 6.4.4) 

 Število medplaščnih prostorov v podzemnih rezervoarjih, ki jih lahko nadzorujemo, je 
odvisno od skupnega volumna medplaščnih prostorov. Glede na EN 13160 ne smemo 
preseči 8 m3. Priporoča se, da ne presežemo 4 m³ zaradi izvedljivosti nadzora tesnosti 
medplaščnega prostora. 

2.2 Rezervoarji/medplaščni prostor (oglejte si poglavje 2.4) 

 Podzemni ali nadzemni, dvoplaščni, jekleni ali plastični rezervoarji, brez tekočine za nadzor 
netesnosti v medplaščnem prostoru, izdelani v tovarni ali na kraju samem, katerih 
medplaščni prostor je primeren za priključitev DL.., kot je opisano v Prilogi B. 

 Podzemni ali nadzemni enoplaščni jekleni ali plastični rezervoarji, s tlačno odpornim 
notranjim ali zunanjim nepropustnim ovojem, katerih nadzorovani prostor je primeren za 
priključitev DL.. kot je opisano v Prilogi B. 

 Dvoplaščna lovilna korita ali površinski izolacijski sistemi, katerih nadzorovani prostor je 
primeren za priključitev DL.., kot je opisano v Prilogi B. 

2.3 Skladiščene snovi 

Vodi nevarne tekočine, ki zadostujejo naslednjim pogojem: 

 Medij zaznavanja netesnosti ne sme reagirati s shranjeno snovjo. 

 Mešanice hlapov/zraka, ki so posledica 
 shranjene tekočine 
 shranjene tekočine v kombinaciji z zrakom / zračno vlago ali kondenzom 
 shranjene tekočine v kombinaciji z deli (materiali), ki so v stiku s tekočino,  
 morajo biti razvrščene v eksplozijsko skupino IIA ali II B in v temperaturne razrede od T1 

do T3. 
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2.4 Prepoved uporabe 

Če pod normalnimi pogoji obratovanja obstaja možnost pronicanja v medplaščni prostor zaradi 
določene kombinacije shranjene snovi in materiala notranjega plašča rezervoarja (na primer v 
dvoplaščnih rezervoarjih iz fiberglasa - GRP), ki lahko privede do eksplozivne atmosfere v 
medplaščnem prostoru, lahko uporabite SAMO detektor netesnosti DLG .. v kombinaciji z 
inertnim medijem zaznavanja netesnosti (jeklenka ali razvod). 

3 Opis funkcij 

Nadtlačni detektor netesnosti DL .. oziroma DLG .. nadzoruje oba plašča rezervoarja za primer 
netesnosti. Nadzorni tlak je tako velik, da se vsaka netesnost nad ali pod nivojem tekočine 
(shranjena snov ali podtalnica) zazna kot padec tlaka. 

Ustrezni tlak se ustvari: 

DL .. s črpanjem zunanjega zraka s pomočjo 
vgrajene črpalke skozi suhi filter, ki se nato 
posreduje v medplaščni prostor. 

Suhi filter osuši zrak na približno 10% vlažnost. 
Sušenje je potrebno zaradi preprečevanje 
nabiranja vlage/kondenza v medplaščnem 
prostoru. Iztrošeno snov suhega filtra je 
potrebno obnoviti ali zamenjati. 

DLG .. s posredovanjem stisnjenega plina 
(osušenega zraka ali inertnega plina) v 
medplaščni prostor. Detektor netesnosti ima 
zaslon na pokrovu ohišja, ki prikazuje delovni tlak 
v medplaščnem prostoru. 

 Vrednosti pod 50 mbar oziroma pod 0,73 PSI 
se ne prikazujejo. 

 Vrednosti med 50 in 999 mbar so prikazane v 
mbar brez decimalnih mest. 

 Vrednosti od 1 bar naprej so prikazane v bar z 
dvema decimalnima mestoma in od 10 barov 
naprej z enim decimalnim mestom. 

 Vrednosti v PSI so prikazane z enim ali dvema 
decimalnima mestoma. 

3.1 Preklopne in tlačne vrednosti 

Priloga B vsebuje seznam preklopnih vrednosti. 

3.2 Normalno delovanje 

Nadtlačni detektor netesnosti je z medplaščnim prostorom(i) povezan s tlačnim in merilnim 
vodom. Tlačni senzor meri in nadzira nadtlak, ki ga ustvarja generator tlaka (črpalka ali 
jeklenka). 

Ko je dosežen delovni tlak (izklop dopolnjevanja), se tlačni generator (črpalka ali 
elektromagnetni ventil) izklopi. Tlak počasi pada zaradi neizogibnega puščanja v sistemu za 
zaznavanje netesnosti. Ko je dosežena vrednost »vklop dopolnjevanja«, se generator ponovno 
vklopi in vzpostavi delovni tlak. 

Med normalnim delovanjem detektor netesnosti niha med tema dvema tlačnima vrednostma s 
kratkimi časi delovanja in daljšimi časi mirovanja, odvisno od stopnje tesnosti in temperaturnih 
nihanj v sistemu. 
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3.3 Puščanje zraka ali tekočine 

Če je mesto puščanja pod ali nad nivojem tekočine ali podtalnice, medij zaznavanja netesnosti 
uide iz medplaščnega prostora. Tlak pada, dokler se ne vklopi tlačni generator in spet zagotovi 
delovni tlak. Če je volumski pretok snovi, ki uhaja skozi mesto puščanja, večji od zmogljivosti 
tlačnega generatorja, bo tlak v sistemu padal kljub temu, da tlačni generator deluje. 

Povečanje uhajanja povzroči dodaten padec tlaka, dokler ni dosežena alarmna vrednost tlaka. 
Sproži se svetlobni in zvočni alarm. 

3.4 Sušenje zraka / suhi filter (SAMO DL ..) 

Zrak, ki ga dovajamo v medplaščni prostor, gre skozi suhi filter na dovodni cevi. Suhi filter osuši 
zrak na relativno vlažnost približno 10%, kar preprečuje korozijo in nabiranje kondenza1 v 
medplaščnem prostoru. 

Predviden čas uporabe suhega filtra je dvanajst mesecev, če se sistem uporablja za predvidene 
namene in ni dodatnih nihanj temperature. 

Iztrošen suhi filter spremeni barvo iz oranžne barve v zeleno ali se razbarva. Iztrošeno sušilno 
snov je potrebno nemudoma zamenjati ali obnoviti. 

3.5 Varnostni ventil 

V tlačno povezavo vgrajeni varnostni ventil ščiti medplaščni prostor pred nedopustno visokim 
nadtlakom (ki presega testni tlak). 
Nedopustno visok nadtlak lahko povzroči med drugim: 

 dvig temperature okolice (na primer direktno sončno obsevanje) 

 dvig temperature zaradi vnosa vroče snovi v rezervoar (posvetujte se s proizvajalcem) 

3.6 Opis prikazovalnih in nadzornih elementov 

3.6.1 Status prikazovalnih elementov (lučk LED) za tip DL .. 

Lučka LED Delovno stanje Alarmno stanje
Alarm, zvočni alarm 

izključen 
Motnja naprave 

DELOVANJE: 
zelena 

PRIŽGANA PRIŽGANA PRIŽGANA PRIŽGANA 

ALARM: rdeča UGASNJENA PRIŽGANA UTRIPA PRIŽGANA 

 

                                                           
1 Nabiranje kondenza v medplaščnem prostoru lahko povzroči nedopusten dvig tlaka. 
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3.6.2 Status prikazovalnih elementov (lučk LED) za tip DLG .. 

Lučka LED 
Delovno 
stanje 

Aktivirano 
dopolnje-

vanje 

Aktivirano 
polnjenje 

Alarm 
Alarm, zvočni 

alarm izključen 
Motnja 

naprave 

DELOVANJE: 
zelena 

PRIŽGANA PRIŽGANA PRIŽGANA PRIŽGANA PRIŽGANA PRIŽGANA 

ALARM: rdeča 
UGASNJENA UGASNJENA

UGASNJENA 
UTRIPA 

PRIŽGANA2 
PRIŽGANA UTRIPA PRIŽGANA 

DOPOLNJE-
VANJE: 
rumena 

UGASNJENA PRIŽGANA UTRIPA PRIŽGANA PRIŽGANA UGASNJENA

3.6.3 Upravljanje s tipkami 

DL in DLG 

Utišanje zvočnega alarma: 
Enkrat kratko pritisnite gumb »zvočni alarm«, zvočni alarm utihne, rdeča lučka LED utripa. 
Pritisnite še enkrat za ponovni vklop zvočnega alarma. 
Ta funkcija ni na voljo med normalnim delovanjem in med okvarami. 

Preizkus svetlobnega in zvočnega alarma 
Pritisnite in držite gumb »zvočni alarm« (približno 10 sekund), alarm se oglaša, dokler pritiskate 
gumb. 
To je možno samo, če je tlak v sistemu nad vrednostjo »alarm izklopljen«. 

 

                                                           
2 Prižgana ali ugasnjena glede na tlak in/ali zvočni alarm 
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DL ..  DLG ..  

Nastavitev ničelne točke3: 
Zavrtite tripotni ventil 21 v položaj II (sprožen 
alarm, črpalka deluje). 
Pritisnite in držite gumb »zvočni alarm«, dokler 
lučka LED »Alarm« ne začne hitro utripati 
(približno 5 sekund), nato gumb spustite, ga 
pritisnite še enkrat in spet spustite. 
Nastavitev ničelne točke je potrjena s tremi 
svetlobnimi in zvočnimi signali. 
Zavrtite tripotni ventil 21 v položaj I. 
Nastavitev ničelne točke lahko ponovite šele, ko 
delovni tlak naraste. 

Polnjenje medplaščnega prostora z medijem za 
zaznavanje netesnosti 
Pritisnite in držite gumb »polnjenje« približno 5 
sekund, dokler ne začne utripati rumena lučka 
LED. Polnjenje se začne. 
Ko je delovni tlak dosežen, rumena lučka LED 
ugasne in polnjenje se ustavi.  
Ko tlak pade zaradi tlačne kompenzacije, lahko 
ponovno zaženete polnjenje in tako zagotovite 
popolno zapolnjenost medplaščnega prostora. 
Če držite gumb več kot 10 sekund, se sproži 
alarm. Alarm se prekine takoj, ko spustite gumb. 

Preverjanje tesnosti nadzorovanega sistema 

Pritisnite in držite gumb »zvočni alarm«, dokler 
lučka LED »Alarm« ne začne hitro utripati, nato 
gumb spustite. Vrednost tesnosti se prikaže, ko 
se prižge lučka LED »Alarm« (oglejte si poglavje 
6.4.5) 
Za smiselne vrednosti tega testa mora detektor 
netesnosti vsaj enkrat izvesti celoten postopek 
avtomatskega dopolnjevanja v normalnem 
delovanju (to je brez polnjenja s prenosno 
črpalko). 

Preverjanje tesnosti nadzorovanega sistema.  

Pritisnite in držite gumb »zvočni alarm«, dokler 
lučka LED »Alarm« ne začne hitro utripati, nato 
gumb spustite. Vrednost tesnosti se prikaže, ko 
se prižge lučka LED »Alarm« in je tudi prikazana 
na zaslonu (oglejte si poglavje 6.4.5) 
Po desetih sekundah od prikaza vrednosti se 
detektor netesnosti vrne v normalno delovanje. 
Za smiselne vrednosti tega testa mora detektor 
netesnosti vsaj enkrat izvesti celoten postopek 
avtomatskega dopolnjevanja v normalnem 
delovanju (to je brez ročnega proženja 
polnjenja). 

4 Navodila za montažo 

4.1 Splošno 

(1) Montaža je dovoljena le kvalificiranim podjetjem4. 

(2) Pri montaži je treba upoštevati veljavne predpise s področja varstva pri delu. 

(3) Upoštevajte predpise o eksplozijski ogroženosti (če je potrebno), na primer zakone na 
osnovi Evropske direktive 1999/92/ES oz. druge ustrezne pravilnike. 

(4) Pred pregledom nadzornih jaškov preverite koncentracijo kisika in po potrebi očistite 
nadzorne jaške. 

(5) Pri uporabi kovinskih povezovalnih vodnikov morate zagotoviti, da ozemljitvena mreža leži 
na istem potencialu kot rezervoar, ki ga je treba nadzirati. 

                                                           
3 Na voljo samo za DL 50 do DL 450. 
4 Za Nemčijo: kvalificirana podjetja po § 19l WHG [Zakonu o vodnih virih] z ustreznim znanjem in 
izkušnjami glede požarne in eksplozijske ogroženosti. 
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SAMO DL-G 

(6) Med prevozom jeklenke na in z objekta se vedno držite cestno-prometnih pravil. 

(7) Ustrezno pritrdite jeklenko na objektu, da se ne bi prevrnila. 

(8) Če zagon/delovanje poteka v zaprtih prostorih, poskrbite za ustrezno prezračevanje. 
Namestite opozorilni znak. 

4.2 Osebna zaščitna oprema 

Tukaj navedene postavke se nanašajo predvsem na varnost obratovanja sistemov, ki delujejo v 
eksplozijsko ogroženih okoljih. 

Za delo v eksplozijsko ogroženih okoljih je zahtevana naslednja oprema: 

 Primerna oblačila (nevarnost elektrostatičnega naboja) 

 Primerno orodje (opisano v EN 1127) 

 Primeren detektor plinov za prevladujoče zmesi hlapov in zraka (delo lahko poteka samo pri 
koncentracijah, ki so 50% pod spodnjo mejo eksplozije5) 

 Inštrument za merjenje koncentracije kisika v zraku (Ex / O-meter) 

4.3 Namestitev detektorja netesnosti 

(1) Običajno montiran na steno s pomočjo vijakov z vložki. 

(2) V suhem prostoru, oziroma na prostem v ustreznem zaščitnem ohišju. 

(3) Namestitev v zaščitnem ohišju: prenos dodatnih zunanjih signalov ali alarmov prek 
brezpotencialnih kontaktov do centralnega nadzornega pulta ali podobne naprave. 

(4) NE v eksplozijsko ogroženih območjih. 

(5) Razdalja med detektorjem netesnosti in medplaščnim prostorom mora biti čim manjša. 

4.4 Namestitev povezovalnih vodov (med detektorjem netesnosti in rezervoarjem) 

(1) Kovinske (običajno bakrene) ali plastične cevi, tlačno odporne na enak ali večji tlak, kot je 
preizkusni tlak medplaščnega prostora. Enako velja tudi za armature in navojne zveze. 
(Bodite pozorni na dovoljeno temperaturno območje, še posebej pri uporabi plastike). 

(2) Notranji premer  minimalno 4 mm, če je kot medij zaznavanja netesnosti uporabljen 
 inertni plin 
  minimalno 6 mm, če je kot medij zaznavanja netesnosti uporabljen zrak 

(3) Naj ne bodo daljši od 50 metrov. Če so daljši od 50 metrov, uporabite togo ali gibko cev 
večjega notranjega premera z ustreznimi prehodnimi kosi. 

(4) Barvne oznake: Merilni vod: rdeč 
 Tlačni vod: bel (ali prozoren) 

(5) Vedno morate zagotoviti poln presek. Brez stiskanja ali upogibanja6. 

                                                           
5 Glede na državne predpise ali predpise v podjetju so lahko dovoljene druge koncetracije. 
6 Če je potrebno, za plastične cevi uporabite običajne namenske kose za montažo (z določenimi radiji 
upogibanja). 



Pregled različnih izvedenk za 

NADTLAČNI DETEKTOR NETESNOSTI DL.. 
 

 - 8 - 

(6) Podzemne kovinske ali plastične cevi ali zunaj nameščene nadzemne plastične cevi 
morajo biti zavarovane z zaščitno cevjo. 

(7) Neprodušno zaprite zaščitne cevi za zaščito pred vstopom tekočin. 

(8) Izogibajte se kopičenju statične elektrike (na primer ob vstavljanju in razpeljevanju vodov). 

(9) Za podrobnosti o povezovanju sistema si oglejte delovni list AB-820 500. 

4.5 Namestitev suhega filtra (SAMO DL ..) 

(1) Čim bližje detektorju netesnosti. Če je detektor netesnosti nameščen v zaščitnem ohišju, 
lahko suhi filter namestite znotraj zaščitnega ohišja ali izven njega. 

(2) Navpični z odprtino za vstop zraka na dnu, uporabite priloženi material za montažo. 

(3) Povežite suhi filter z dovodnim priključkom na detektorju netesnosti s PVC cevjo (ali 
podobno). 

4.6 Izbira reducirnega ventila (SAMO DLG ..) 

(1) Reducirni ventil mora imeti vgrajeni varnostni ventil. 

(2) Območje reducirnega ventila mora biti izbrano glede na aplikacijo oz. glede na nastavljeni 
tlak (oglejte si Prilogo B). 

4.7 Jeklenka in reducirni ventil (zagon/test delovanja) (SAMO DLG ..) 

(1) Ko je jeklenka ustrezno pričvrščena, odstranite zaščitni pokrov. 

(2) Namestite reducirni ventil na jeklenko. 

(3) Zaprite zaporni ventil na reducirnem ventilu. 

(4) Namestite povezovalno cev med detektorjem netesnosti in reducirnim ventilom. 

(5) Do konca zaprite ventil za nastavitev tlaka. 

(6) Odprite zaporni ventil na jeklenki (izvedete lahko tudi preizkus tesnosti med reducirnim 
ventilom in jeklenko) 

(7) Nastavite tlak na reducirnem ventilu glede na Prilogo B z ventilom za nastavitev tlaka (po 
potrebi še dodatno nastavite ob vzpostavljanju tlaka). 

(8) Za zamenjavo jeklenke: 

- Zaprite zaporni ventil na reducirnem ventilu. 
- Zaprite zaporni ventil na jeklenki. 
- Odstranite reducirni ventil z jeklenke (pozor: tlak uhaja, dokler ni reducirni ventil tlačno 

razbremenjen) 
- Namestitev zaščitni pokrov na jeklenko. 
- Postavite in pričvrstite novo jeklenko, odstranite zaščitni pokrov. 
- Namestite reducirni ventil (izvedete lahko tudi preizkus tesnosti med reducirnim ventilom 

in jeklenko) 
- Odprite zaporni ventil na jeklenki. 
- Odprite zaporni ventil na reducirnem ventilu, po potrebi nastavite tlak z ventilom za 

nastavitev tlaka. 
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4.8 Električne povezave 

(1) Napajanje: glede na napisno ploščico 

(2) Stalni priklop, dovod ne sme biti prek vtikača ali stikala. 

(3) Ustrezati mora vsem zahtevam elektro distributerja.7 

DL ..  DLG ..  

Razpored sponk: (oglejte si tudi SL-853 600) 
1 / 2 Priključek na omrežje 
3 / 4 Zasedeno (interna črpalka) 
5 / 6 Zunanji signal (ob alarmu je  
  prisotna napetost, ki se prekine 
  ob pritisku na gumb »zvočni alarm«).
11 / 12 Brezpotencialni kontakti (odprti  
  ob alarmu in izpadu napajanja). 

Razpored sponk: (oglejte si tudi SL-853 700) 
1 / 2 Priključek na omrežje 
3 / 4 Zasedeno (interni elektromagnetni 
 ventil) 
5 / 6 Zunanji signal (ob alarmu je 
  prisotna napetost, ki se prekine ob 
 pritisku na gumb »zvočni alarm«. 
11 / 12 Brezpotencialni kontakti (odprti  
  ob alarmu in izpadu napajanja). 
17/18 Ko tlak pade pod vrednost „vklop 
 dopolnjevanja“, je na sponkah  
 prisotno 12V. Primerno za 
 povezavo na rele (12V) 
 za brezpotencialno 
 posredovanje signala. 
21 / 22 Zasedeno (interni senzor) 

4.9 Primeri montaže 

Primeri montaže so prikazani v Prilogi. 

5 Zagon/vzdrževanje 

(1) Upoštevajte tudi navodila v poglavju 4. 

(2) Posebni varnostni ukrepi so potrebni pri zagonu detektorja netesnosti v že polnih 
rezervoarjih (na primer preverite, da v detektorju netesnosti in/ali medplaščnem prostoru ni 
plina). Drugi ukrepi so lahko odvisni od lokalnih pogojev in naj jih presodi osebje. 

(3) Najprej zaključite pnevmatske povezave, nato nadaljujte z električnimi povezavami. 

(4) Preverite, ali sta prižgani lučki LED »Delovanje« in »Alarm« ter ali deluje zvočni alarm. 
Pritisnite gumb »zvočni alarm«. 

(5) Tripotni ventil 21 obrnite v položaj »III«, priključite testni inštrument. 

                                                           
7 Za Nemčijo: ustrezati mora tudi predpisom VDE 
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DL ..  

(6) Vzpostavite tlak v sistemu za zaznavanje 
netesnosti po tabeli na strani 3 (uporabite 
prenosno črpalko z ustrezno 
dimenzioniranim suhim filtrom ali jeklenko z 
dušikom). 

(7) Tlak lahko vzpostavite s prenosno črpalko 
direktno prek tlačne povezave ali prek 
tripotnega ventila 20 (položaj IV). 

Opomba: Če tlaka s priključeno prenosno 
črpalko ne dosežete, preverite in odpravite 
mesto puščanja (preverite lahko še 
zmogljivost prenosne črpalke, preverite 
pravilno nastavitev reducirnega ventila). 

DLG ..  

(6) Pritisnite in držite gumb »polnjenje« 
približno 5 sekund, dokler rumena lučka 
LED ne začne utripati. Elektromagnetni 
ventil se odpre in medplaščni prostor se 
hitro napolni. Ko je delovni tlak dosežen, se 
polnjenje ustavi in rumena lučka LED 
ugasne.  
Za velike medplaščne prostore bo mogoče 
potrebno zamenjati jeklenko (oglejte si 
poglavje 4.6). 

Opomba: Če tlaka s priključeno jeklenko ne 
dosežete, poiščite in odpravite mesto 
puščanja (če je potrebno, preverite tudi 
pravilno nastavitev reducirnega ventila). 
POZOR: Prikaz na detektorju netesnosti se 
pokaže šele pri 150 mbar. 

(7) Polnjenje lahko (morate) še enkrat zagnati, 
da bi zagotovili popolno zapolnjenost 
medplaščnega prostora. 

(8) Ko dosežete delovni tlak detektorja netesnosti (generator tlaka v detektorju netesnosti se 
izključi), ponovno namestite tlačno cev in obrnite oba ventila v položaj »I«. Odstranite tlačni 
merilnik.  

(9) Preverite delovanje, kot je opisano v poglavju 6.4 

6 Navodila za uporabo 

6.1 Splošno 

(1) Če je bila namestitev izvedena z ustrezno stopnjo tesnosti in v skladu z navodili, lahko 
predvidevamo, da bo detektor netesnosti deloval v predvidenem regulacijskem območju. 

(2) Če se generator tlaka pogosto vklaplja ali deluje stalno, je to indikacija puščanja, ki mora 
biti odpravljeno v primernem času. 

(3) Ob večjem puščanju ali napaki se vedno oglasi alarm. Hitro poiščite in odpravite vzrok. 

(4) Operater mora redno preverjati ali lučka LED »Delovanje« deluje. 

(5) Pred popravili in servisom izklopite detektor netesnosti iz električnega napajanja. 

(6) Lučka za delovanje ugasne, če nastopi napaka v napajanju: brezpotencialni kontakti se 
odprejo. 

(7)  (SAMO DL ..) Ko se oranžna vsebina filtra razbarva, mora biti zamenjana ali obnovljena. 
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6.2 Vzdrževanje 

6.2.1 Naloge za operaterja: 

(1) Redno preverjajte suhi filter8. Ko se oranžna vsebina filtra razbarva, jo zamenjajte ali 
 obnovite.  

(2) Redno preverjajte količino plina v jeklenki. Če je tlak malo nad nastavljenim tlakom na 
 reducirnem ventilu, napolnite ali zamenjajte jeklenko. 

6.2.2 Vzdrževalna dela in funkcijski preizkus lahko opravljajo le kvalificirani strokovnjaki9. 

(1) Enkrat letno za zagotavljanje funkcionalne in obratovalne varnosti. 

(2) Obseg pregleda je opisan v poglavju 6.4 

(3) Preverite tudi skladnosti s pogoji v poglavjih 4.5 in 6.2. 

(4) Zadoščeno mora biti predpisom o eksplozijski ogroženosti (kjer je to potrebno), na primer 
zakonom na osnovi Evropske direktive 1999/92/ES oz. drugim ustreznim pravilnikom. 

6.3 Namenska uporaba 

 Povezovanje medplaščnih prostorov je dovoljeno samo za podzemne medplaščne 
prostore. 

 Dvoplaščni rezervoarji, korita in izolacijski sistemi, katerih stene so na strani skladiščenih 
medijev odporne na pronicanje snovi, ki bi lahko povzročilo eksplozivne hlape.  
IZJEMA: 
Notranje stene, ki niso odporne na pronicanje, ob uporabi inertnega medija zaznavanja 
netesnosti. 

 Alarmni tlak mora biti vsaj 30 mbar višji od katerega koli tlaka, ki se ustvari v medplaščnem 
prostoru (od zunaj in/ali znotraj). 

 Ozemljitev (kjer je primerno) glede na veljavne predpise10. 

 Sistem zaznavanja netesnosti je dobro zatesnjen, skladno s tabelo 6.4.6 teh navodil. 

 Detektor netesnosti je nameščen zunaj eksplozijsko ogroženega območja. 

 Uvodnice za pnevmatske cevi morajo biti nepropustno zatesnjene. 

 Detektor netesnosti mora biti električno priklopljen tako, da ga ni mogoče izklopiti. 

6.4. Funkcijski test 

Preverite funkcionalno in obratovalne varnost  

 ob vsakem zagonu 

 na podlagi časovnih intervalov navedenih v poglavju 6.211  

 ob vsaki odpravi napake 
 

                                                           
8 Priporočeno: najmanj dvakrat na mesec 
9 Za Nemčijo: strokovnjaki za montažo/servisiranje detektorjev netesnosti oziroma pod nadzorom 
strokovnjaka, skladno z veljavnimi predpisi. 
10 na primer EN 1127. 
11 Za Nemčijo; sicer upoštevajte lokalne predpise (na primer VAwS) 
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6.4.1 Obseg testa 

(1) Če se da, preverite obseg dela z odgovorno osebo na objektu. 

(2) Upoštevaje vse varnostne zahteve za rokovanje s shranjeno snovjo. 

(3) (SAMO DL ..) Obnova/zamenjava filtrske snovi. 

(4) Preverite prosto pot zraka (plina) v medplaščnem prostoru (poglavje 6.4.2). 

(5) Preverite preklopne vrednosti s testno napravo (poglavje 6.4.3), 
oziroma: preverite preklopne vrednosti brez testne naprave (poglavje 6.4.4). 

(6) Preverite varnostni ventil (poglavje 6.4.5). 

(7) Preizkus tesnosti (poglavje 6.4.6). 

(8) Vrnitev v normalno delovanje (poglavje 6.4.7). 

(9) Poročilo o testu, ki potrjuje funkcionalno in obratovalno varnost, mora pripraviti kvalificirana 
oseba. 

6.4.2 Preverite prosto pot zraka (plina) v medplaščnem prostoru 

(1) Če je več medplaščnih prostorov povezanih med sabo, preverite prosto pot vsakega od 
medplaščnih prostorov posebej: 

(2) Če je več medplaščnih prostorov priključenih prek razdelilnega elementa v tlačnem in 
merilnem vodu z zaporno napravo, zaprite vse zaporne elemente na razdelilnih elementih. 

(3) Priključite merilnik na tripotni ventil 21, položaj »III«. 

(4) Obrnite tripotni ventil 20 v položaj »IV«. (Izbrani) medplaščni prostor se odzrači. POZOR: 
vzdrževalna dela in funkcijski preizkus lahko izvajajo le kvalificirane osebe. Zagotovite 
ustrezno prezračevanje, če je za medij zaznavanja netesnosti uporabljen inertni plin! 

(5) Odprite zaporne ventile na prvem (naslednjem) rezervoarju (merilne in tlačne povezave v 
parih). 

(6) Določite padec tlaka z merilnikom. Če padca tlaka ni, poiščite in odpravite vzrok. 

(7) Zaprite zaporne ventile, ki ste jih odprli pod točko (4). 

(8) Nadaljujte s koraki od (5) do (7) z vsemi ostalimi rezervoarji. 

(9) Obrnite tripotna ventila 20 in 21 v položaj »I«, odstranite merilnik. 

(10) Odprite vse zaporne ventile na razdelilnih elementih s priključenimi rezervoarji. 

6.4.3 Preverjanje preklopnih vrednosti s testno napravo. 

(1) Priključite testno napravo na prosti priključek tripotnih ventilov 20 in 21. Oba ventila naj 
bosta v položaju »II«. 

(2) Priključite merilnik na testno napravo. 

(3) Zaprite igelni ventil (testna naprava), tlak se dvigne do delovnega. 

(4) Odzračite z igelnim ventilom, določite preklopne vrednosti za »vklop črpalke« »aktiviranje 
alarma« (svetlobni in zvočni), zapišite vrednosti. 

(5) Zaprite igelni ventil in določite preklopne vrednosti za »izklop alarma« in za »izklop 
črpalke). Zapišite si vrednosti (lahko malo odprete igelni ventil za počasno večanje tlaka). 

(6) Obrnite tripotna ventila 20 in 21 v položaj »I«, odstranite testno napravo. 
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6.4.4 Preverjanje preklopnih vrednosti brez testne naprave. 

(1) Če je priključenih več rezervoarjev prek razdelilnega elementa, zaprite vse zaporne ventile 
na razdelilniku, razen tistih od rezervoarja z najmanjšim medplaščnim prostorom. 

(2) Priključite merilnik na tripotni ventil 21, položaj »III«. 

(3) Odzračite s tripotnim ventilom 20 (položaj »III«), določite preklopne vrednosti za »vklop 
črpalke« in »aktiviranje alarma« (svetlobni in zvočni), zapišite si vrednosti. 

(4) Obrnite tripotni ventil 20 v položaj »I« in določite preklopni vrednosti za »izklop alarma« in 
za »izklop črpalke«. 

(5) Obrnite tripotni ventil 21 v položaj »I«, odstranite merilnik. 

(6) Odprite vse zaporne ventile na razdelilnih elementih priključenih rezervoarjev. 

6.4.5 Preverjanje varnostnega ventila 

Za izvedbo preizkusa mora biti vzpostavljen delovni tlak detektorja netesnosti. 

(1) Obrnite tripotni ventil 21 v položaj »II« (tlačni senzor se odzrači). Vklopi se črpalka in sproži 
se alarm. 

(2) Priključite merilnik na tripotni ventil 20, položaj »II«. 

(3) Določite tlak odpiranja varnostnega ventila (tlak se ne povečuje več) in si zapišite vrednost. 
Če tlak odpiranja varnostnega ventila presega preizkusni tlak rezervoarja, zamenjajte ali 
nastavite ventil. 

(4) Obrnite tripotni ventil 21 v položaj »I«. Ko se črpalka izklopi, določite tlak zapiranja 
varnostnega ventila (tlak se ne zmanjšuje več12), zapišite si vrednosti. 

(5) Obrnite tripotni ventil v položaj »I«, odstranite merilnik. 

6.4.6 Preizkus tesnosti 

(1) Preverite, ali so odprti vsi zaporni ventili s priključenimi rezervoarji. 

(2) Priključite merilnik na tripotni ventil 21, položaj »III«. 

(3) Začnite s preizkusom šele, ko se tlak izenači. Naprava opravi preizkus tesnosti, če so 
dosežene naslednje vrednosti iz tabele. 

Volumen medplašč. prostora v litrih Maks. 1 mbar (0,015 psi) padec tlaka 

250    22 minutah 

500    45 minutah 

1000 1,50 ure 

1500 2,25 ure 

2000 3,00 urah 

2500 3,75 ure 

3000 4,50 ure 

3500 5,25 ure 

4000 6,00 urah 

(4) Obrnite tripotni ventil 21 v položaj »I«, odstranite merilnik. 

                                                           
12 Če se črpalka ponovno vklopi, preden je dosežen tlak zapiranja, poiščite in odstranite vzrok. 
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6.4.7. Vrnitev v normalno delovanje 

(1) Zaplombirajte ohišje. 

(2) Zaporni ventili vseh povezanih rezervoarjev morajo biti odprti. 

6.5 Alarmi 

DL ..  

(1) Rdeča lučka LED se prižge, sliši se zvočni 
signal. 

(2) Utišajte zvočni signal. 

(3) Nemudoma obvestite podjetje, ki je 
detektorje namestilo. 

(4) Poiščite in odpravite vzrok za alarm, nato 
preverite funkcije detektorja netesnosti v 
skladu s poglavjem 6.4. 

 

DLG ..  

(1) Rdeča in rumena lučka LED se prižgeta, 
sliši se zvočni signal. 

(2) Utišajte zvočni signal. 

(3) Nemudoma obvestite podjetje, ki je 
detektorje namestilo. 

(4) Poiščite in odpravite vzrok za alarm, nato 
preverite funkcije detektorja netesnosti v 
skladu s poglavjem 6.4. 

(5) V primeru motnje se prižge samo rdeča 
lučka LED (rumena ostane ugasnjena). 
Nemudoma obvestite proizvajalca. 

7 Odstranjevanje 

Pri odstranjevanju vseh naprav, za katere obstaja nevarnost eksplozije, vedno upoštevajte 
naslednje točke: 

 Preverite, da pred in med delom ni prisoten noben plin. 

 Vse odprtine, v katere bi se lahko ujela eksplozivna atmosfera, je potrebno zatesniti. 

 Ne uporabljajte orodja, ki se iskri (žage, kotne brusilke). Če se je temu nemogoče izogniti, 
upoštevajte EN 1127. 

 Izogibajte se kopičenju elektrostatičnega naboja (na primer zaradi drgnjenja s plastičnimi 
predmeti ali nošenja neprimernih delovnih oblačil). 

 Primerno odstranite onesnažene dele (nevarnost uhajanja plina iz materiala). 

8 Podatki o napravi 
 Električni podatki 
 Serijska številka 
 Oznaka tipa 
 Datum proizvodnje (mesec / leto). 
 Oznaka proizvajalca 
 Zakonsko določene oznake 
 Če je kot medij zaznavanja netesnosti uporabljen zrak, se tlačni in merilni vod lahko 

priključita na cono 2 medplaščnega prostora; pri uporabi dušika ni omejitev. 
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9 Okrajšave 

01 LED lučka "Alarm", rdeča 
02 Zaporni ventil 
05 Zaporni ventil (tlačni regulator) 
09 LED lučka »Delovanje", zelena 
13 Tlačni vod 
14 Reducirni ventil 
17 Črpalka za nadtlak 
19 Jeklenka 
20 Tripotni ventil v tlačnem vodu 
21 Tripotni ventil v merilnem vodu  
24.1 Fina varovalka 
24.2 Fina varovalka 
24.3 Fina varovalka 
25 Zaporni ventil na jeklenki 
29 Tipka »polnjenje« 
30 Ohišje 
43 Merilni vod 

44 Elektromagnetni ventil 
45 LED lučka »Dopolnjevanje«, rumena 
59 Rele 
61 Protipovratna zapora s filtrom 
69 Brenčalo 
70 Varnostni ventil 
71 Tipka »Zvočni alarm" 
72 Suhi filter 
73 Medplaščni prostor 
76 Glavno tiskano vezje 
77 Ventil za nadzor tlaka 
102 Tlačno tipalo 
103 Prikazovalnik 
104 Tlačni razvod (zrak / dušik) 
105 Nadzorna enota 
106 Kontakti za serijski prenos podatkov 
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B Preklopne in tlačne vrednosti 

Tip 
DL 

pTS 

[mbar] 

pAE  

[mbar] 
pPA  
[mbar] 

PÜDV1
1  

[mbar] 
pTEST 

[mbar] 

50 20 > 50 < 100 170  20  200 

100 70 > 100 < 150 220  20  250 

230* 200 > 230 < 310 360  10  400 

280** 250 > 280 < 330 360  10  400 

290 260 > 290 < 350 420  20  450 

325** 300 > 325 < 360 385  10  400 

330 300 > 330 < 410 465  20  500 

400 370 > 400 < 500 565  20  600 

450 420 > 450 < 510 565  20  600 

590 560 > 590 < 700 770  30  850 

750 720 > 750 < 850 940  30  1000 

1000 970 > 1000 < 1400 1590  50  1750 

1100 1070 > 1100 < 1450 1650  70  1820 

1500 1450 > 1500 < 1900 2100  50  2350 

2000 1950 > 2000 < 2400 2650  50  3000 

2300 2250 > 2300 < 2770 3100  100  3500 

2500 2450 > 2500 < 2900 3200  50  3550 

3000 2950 > 3000 < 3400 3750  50  4150 

 Specifične tlačne vrednosti, dogovorjene med SGB in stranko 

V tabeli se uporabljajo naslednje okrajšave: 

pTS največji tlak v spodnji točki rezervoarja, vključujoč nadtlak 

pAE preklopna vrednost "vklop alarma", alarm se sproži najkasneje pri tem tlaku 

pAA preklopna vrednost "izklop alarma", alarm se ugasne, ko je tlak nad to vrednostjo. 
Preklopna vrednost "izklop alarma" je približno 15 mbar nad preklopno vrednostjo  
"vklop alarma« za tlačne stopnje < 1000 in približno 100 mbar nad to vrednostjo za tlačne stopnje > 1000  
(pAA = pAE + ~15 mbar (tlačne stopnje < 1000) ~ 100 mbar (tlačne stopnje > 1000) 

pPA preklopna vrednost "izklop črpalke" (=delovni tlak) 

pPE preklopna vrednost "vklop črpalke“  
preklopna vrednost "vklop dopolnjevanja" je približno 15 mbar nižje od preklopne vrednosti "izklop 
dopolnjevanja" za tlačne stopnje < 1000 in približno 100 mbar nižje od te vrednosti za tlačne stopnje > 1000 
(pPE = pPA - ~15 mbar (tlačne stopnje < 1000) ~ 100 mbar (tlačne stopnje > 1000)) 

pÜDV1 odpiralni tlak varnostnega ventila 1 (na strani medplaščnega prostora) 

pPRÜF minimalni preizkusni tlak medplaščnega prostora 

* dodamo v tabeli kasneje 

** Samo za podzemne rezervoarje; Vrednosti smo dodali v tabeli kasneje 

                                                      
1 V tabeli so prikazani odpiralni tlaki varnostnega ventila, pri katerih je tlak črpalke preusmerjen na prosto. 
  Reakcijski tlak (prvo odpiranje) je nižji. 



PRILOGA B 

NADTLAČNI DETEKTOR NETESNOSTI DL..  

04/01/2016 - B-2 - 

 

Tip 
DLG 

pTS 

[mbar] 

pAE  

[mbar] 
pPA  
[mbar] 

PÜDV1
2  

[mbar] 
pÜDV2 

3 
[mbar] 

pPRÜF 

[mbar] 
pDM 

[mbar] 

50 20 > 50 < 100 170  20 600  50  200 200 

100 70 > 100 < 150 220  20 650  50  250 250 

290 260 > 290 < 350 420  20 850  50  450 450 

330 300 > 330 < 410 465  20 900  50  500 500 

400 370 > 400 < 500 565  20 1000  50  600 600 

450 420 > 450 < 510 565  20 1000  50  600 600 

590 560 > 590 < 700 770  30 1250  100  850 850 

750 720 > 750 < 850 940  30 1500  100  1000 1000 

1000 970 > 1000 < 1400 1590  50 2700  100  1750 1800 

1100 1070 > 1100 < 1450 1650  70 2750  100  1820 1850 

1500 1450 > 1500 < 1900 2100  50 3400  100  2350 2400 

2000 1950 > 2000 < 2400 2650  50 4200  100  2950 3000 

2300 2250 > 2300 < 2770 3100  100 4800  200  3500 3500 

2500 2450 > 2500 < 2900 3200  50 5000  100  3550 3600 

3000 2950 > 3000 < 3400 3750  50 6000  100  4150 4200 

 Specifične tlačne vrednosti, dogovorjene med SGB in stranko 

V tabeli se uporabljajo naslednje okrajšave: 

pTS največji tlak v spodnji točki rezervoarja, vključujoč nadtlak 

pAE preklopna vrednost "vklop alarma", alarm se sproži najkasneje pri tem tlaku 

pAA preklopna vrednost "izklop alarma", alarm se ugasne, ko je tlak nad to vrednostjo. 
Preklopna vrednost "izklop alarma" je približno 15 mbar nad preklopno vrednostjo  
"vklop alarma« za tlačne stopnje < 1000 in približno 100 mbar nad to vrednostjo za tlačne stopnje > 1000  
(pAA = pAE + ~15 mbar (tlačne stopnje < 1000) ~ 100 mbar (tlačne stopnje > 1000) 

pPA preklopna vrednost "izklop črpalke" (=delovni tlak) 

pPE preklopna vrednost "vklop črpalke“  
Preklopna vrednost "vklop dopolnjevanja" je približno 15 mbar nižje od preklopne vrednosti "izklop 
dopolnjevanja" za tlačne stopnje < 1000 in približno 100 mbar nižje od te vrednosti za tlačne stopnje > 1000 
(pPE = pPA - ~15 mbar (tlačne stopnje < 1000) ~ 100 mbar (tlačne stopnje > 1000)) 

pÜDV1 odpiralni tlak varnostnega ventila 1 (na strani medplaščnega prostora) 
pÜDV2 odpiralni tlak varnostnega ventila 2 (dovodna stran) 
pPRÜF minimalni preizkusni tlak medplaščnega prostora 

pDM nastavljeni tlak na reducirnem ventilu 

                                                      
2 V tabeli so prikazani odpiralni tlaki varnostnega ventila, pri katerih je tlak črpalke preusmerjen na prosto. 
  Reakcijski tlak (prvo odpiranje) je nižji. 
3 Varnostni ventil 2 ÜDV2 je lahko izpuščen, če je preizkusni tlak medplaščnega prostora višji od reakcijskega  
  tlak varnostnega ventila, vgrajenega v reducirni ventil. 



PRILOGA TD 

NADTLAČNI DETEKTOR NETESNOSTI DL..  

04/01/2016 - TD-1 - 

Tehnični podatki 

1. Električni podatki 

Napajalna napetost (brez zunanjega signala) 230 V - 50 Hz - 50 W 

Dovoljena obremenitev, sponke AS (5 in 6) maks: 230 V - 50 Hz - 200 VA 
min: 20 mA 

Dovoljena obremenitev, brezpotencialni kontakti, maks: 230 V - 50 Hz - 3 VA 
(Sponke 11 in 12) min: 6 V / 10 mA 
Zunanja varovalka za detektor netesnosti  maks. 10 A 
Prenapetostna kategorija 2 

2. Podatki o pnevmatiki (zahteve za preizkusni merilnik) 

Nominalna velikost   vsaj 100 
Razred točnosti   vsaj 1,6 
Končna vrednost merilnega območja primerna 

 

 



PRILOGA FC 

NADTLAČNI DETEKTOR NETESNOSTI DL..  

23/06/2014 - FC-1 - 

Nadzor suhega filtra (FC) 

1 Delovanje 

V dovodni cevi črpalke, med črpalko in suhim filtrom, je vgrajeno tipalo, ki meri vlažnost 
dovodnega zraka. 

Tipalo zaznava povečano vlažnost zraka, ko se izrabi sušilni material. Ko zmogljivost sušenja ni 
več zadostna, se sprožita svetlobni in zvočni alarm skupaj z brezpotencialnim signalom. 

Svetlobni prikaz predstavljata dve izmenično utripajoči rdeči alarmni lučki LED. Brezpotencialni 
signal je prisoten na kontaktih 31 do 34: 
31/32 Ob alarmu se kontakt razklene 
31/34 Ob alarmu se kontakt sklene 

2 Menjava sušilnega materiala 

Ko se pojavi opozorilo »iztrošen suhi filter«, je potrebno v primernem času zamenjati sušilni 
material. 

Zvočni signal lahko potrdite s kratkim pritiskom. Svetlobni prikaz ostane in tudi brezpotencialni 
kontakt se ohrani. 

Celotno opozorilo lahko potrdite z daljšim pritiskom gumba za »potrditev sporočila suhega filtra« 
(dokler spodnja lučka LED utripa). Ko se črpalka naslednjič vklopi (ali po približno 30 sekundah, 
če ste opozorilo potrdili med delovanjem črpalke), se opozorilo ponovno sproži, če je preostala 
vlaga previsoka. 

Po menjavi sušilnega materiala potrdite opozorilo z daljšim pritiskom gumba, kot je opisano 
zgoraj. 

3 Omejitve 

Bodite pozorni na naslednje omejitve pri nadzorovanju suhega filtra: 

1. Za pravilne rezultate mora črpalka delovati vsaj 30 sekund.  
Med ali po zagonu detektorja netesnosti je treba izmeriti čas med vklopom in izklopom 
črpalke ter preveriti, ali je dosežen minimalni čas delovanja. 

2. Pri nizkih temperaturah (pod 5°C) ni mogoče pridobiti smiselnih rezultatov meritev, zato je 
pod 5°C merjenje izklopljeno. 

 



PRILOGA TF 

NADTLAČNI DETEKTOR NETESNOSTI DL..  

04/01/2016 - TF-1 - 

Suhi filter 

1 Velikosti suhih filtrov za podzemne rezervoarje 

TF 180 (uporabite lahko tudi večje suhe filtre) 

 

2 Velikosti suhih filtrov za nadzemne rezervoarje 

Tip 

Največji volumen medplaščnega prostora s 

TF 180 TF 200 TF 400 TF 600 TF 1200 

DL 50 

350 750 1400 2100 4800 DL 100 

DL 230 

DL 290 
300 600 1100 1600 3700 

DL 330 

DL 400 
250 520 1000 1500 3500 

DL 450 

DL 590 
240 500 900 1350 3000 

DL 750 

DL 1000 
210 400 750 1150 2600 

DL 1100 

DL 1500 
150 300 550 800 1850 

DL 2000 

DL 2300 
130 250 400 700 1600 

DL 2500 

DL 3000 110 230 350 600 1400 

 

 



PRILOGA DP 

NADTLAČNI DETEKTOR NETESNOSTI DL..   

16/06/2014 - DP-1 - 

Vrednotenje rezultatov funkcije »preizkus tesnosti« 

V poglavju 3.6.3 je bilo opisano »preverjanje tesnosti nadzorovanega sistema«. S to funkcijo 
lahko ocenimo tesnost nadzorovanega sistema.  

To je možno samo, če je tlak višji od preklopne vrednosti »izklop alarma«. Lahko ga izvedete 
večkrat zapored. 

Ta preizkus priporočamo pred izvedbo rednega funkcijskega testa detektorja netesnosti, da z 
njim neposredno preverite, ali je potrebno iskanje netesnosti v sistemu. 

Po pritisku na gumb, kar je potrjeno s kratkim zvočnim signalom, sledijo rezultati preizkusa kot 
več zaporednih svetlobnih signalov, t.j. alarmna lučka LED večkrat posveti glede na tesnost 
sistema: 

Število utripov Ovrednotena tesnost 

0 Zelo tesno 

1 do 3 Tesno 

4 do 6 Zadovoljivo tesno 

7 do 8 Potrebno vzdrževanje 

9 do 10 Vzdrževanje nujno potrebno 

Manjša kot je zgornja vrednost, bolj tesen je sistem. Verodostojnost te vrednosti je seveda 
odvisna od temperaturnih sprememb, zato jo upoštevajte le kot okvirno oceno. 
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Delovni list: AB-820 500 

Montaža navojnih zvez 
 

04/01/2016  - AB-1 - 

1 Prirobnične navojne zveze za cevi s prirobnicami 
1. Naoljite O-tesnilo 
2. Ohlapno namestite vmesni obroč v navojno pušo 
3. Potisnite prekrivno matico in tlačni obroč čez cev 
4. Z roko zategnite prekrivno matico 
5. Zategnite prekrivno matico do opaznega povečanja sile 
6. Končna montaža: obrnite še za ¼ obrata 

 

 

 

 

2 Navojna zveza s priteznim obročem za plastične in kovinske cevi 
1. Vstavite podporno pušo na konec cevi 
2. Vstavite cev s podporno pušo, kar se da globoko 
3. Privijte matico navojnega spoja, dokler ne začutite močnejšega upora 
4. Privijte z 1 ¾ obratov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Navojna zveza s samoreznim obročem za plastične in kovinske cevi 
1. Vstavite ojačitveno pušo na konec cevi 
2. Močno porinite ojačitveno pušo na cev 
3. Potisnite prekrivno matico in samorezni obroč čez konec cevi 
4. Z roko zategnite prekrivno matico, dokler ne začutite, da je sedla na 

svoje mesto 
5. Pritisnite cev proti končnemu položaju v notranjem stožcu 
6. Zategnite prekrivno matico približno 1,5 obrata (cev se pri tem ne 

sme vrteti) 
7. Popustite prekrivno matico: preverite, da cev ne štrli izpod 

samoreznega obroča. (kar ni pomembno, če se pritezni obroč lahko 
vrti) 

8. Zategnite prekrivno matico brez pretirane sile. 

 

 

 



Delovni list: AB-820 500 

Montaža navojnih zvez 
 

04/01/2016  - AB-2 - 

4 Hitra navojna zveza za PA in PUR cevi  
1. Pod pravim kotom odrežite PA cev na želeno dolžino 
2. Odvijte prekrivno matico in jo porinite čez konec cevi 
3. Pritisnite cev na nastavek do začetka navoja 
4. Z roko zategnite prekrivno matico 
5. Dodatno zategnite prekrivno matico z viličastim ključem do opaznega 

povečanja sile (približno 1 do 2 obrata) 
 
Zveza NI primerna za PE cevi 

5 Povezave cevi (4 in 6 mm nastavek za NADTLAK) 
1. Potisnite žično ali vijačno objemko čez cev 
2. Potisnite cev na bakreno cev ali cevni nastavek (po potrebi segrejte 

ali navlažite PVC cev). Cev mora tesno nalegati po celotnem obodu 
3. Žična objemka: stisnite skupaj s kleščami in potisnite na mesto 

povezave 
Vijačna objemka: potisnite na mesto povezave in privijte z izvijačem, 
pri tem pa pazite, da objemka tesno nalega po celotnem obodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Povezave cevi (4 in 6 mm nastavek za PODTLAK) 
Pri podtlačni uporabi, kjer v povezovalnih vodih ni nadtlaka niti v primeru 
netesnosti, naredite kot v točki 5, vendar brez objemk. 

Pri podtlačni uporabi, kjer lahko v primeru netesnosti pride do nadtlaka, 
naredite kot v točki 5. 

 



ES IZJAVA O SKLADNOSTI 
 
 
 

Zadnja sprememba: februar 2015 

 
Mi,  

SGB GmbH 
Hofstraße 10 
57076 Siegen, Nemčija, 

s polno odgovornostjo izjavljamo, da so detektorji netesnosti 

DL(G) ../.. 
v skladu s temeljnimi zahtevami direktiv ES, navedenih spodaj.  

Ta izjava izgubi svojo veljavnost v primeru posegov v napravo, ki niso bili usklajeni z nami. 

Številka / kratki naslov Upoštevani standardi 

2004/108/ES 
Direktiva o EMZ 

EN 61 000-6-3: 2007 + A1: 2011 
EN 61 000-6-2: 2005 
EN 61 000-3-2: 2014 
EN 61 000-3-3: 2013 

2006/95/ES 
Nizkonapetostna direktiva 

EN 60 335-1: 2012 
EN 61 010-1: 2010 
EN 60 730-1: 2011 

94/9 EGS 
Oprema v eksplozijsko 
ogroženih območjih 

Detektor puščanja je s pnevmatskimi deli dovoljeno priključiti na 
prostore (nadzorni prostori rezervoarjev), za katere se zahtevajo 
naprave kategorije 3 (DL in DLG), pod posebnimi pogoji pa tudi 
na prostore, za katere se zahtevajo naprave kategorije 1 (samo 
DLG). 
Upoštevani so bili naslednji dokumenti: 
EN 1127-1: 2011 
EN 13 160-1-2: 2003 
EN 13463-1: 2009 
Analiza nevarnosti vžiga ni pokazala nobenih dodatnih nevarnosti. 

 

Skladnost izjavlja 

 

 

ppa. Martin Hücking 
(Tehnični direktor) 



 

 

Izjava o lastnostih (DoP) 

Številka: 006 Direktiva EU o gradbenih proizvodih 06-2014 

1. Enotna identifikacijska koda tipa proizvoda: 

Razred I 
Nadtlačni detektor puščanja 

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je 
mogoče prepoznati gradbeni proizvod v skladu s členom 11(4): 

DL xx / yy: nadtlačni detektor puščanja za rezervoarje,  
z nadtlakom xx pri nastavitveni vrednosti za alarm 
z yy pri izvedbenih različicah 

DLG xx / yy: nadtlačni detektor puščanja z dušikom kot 
sredstvom za prikaz puščanja pri rezervoarjih, 
z nadtlakom xx pri nastavitveni vrednosti za alarm 
z yy pri izvedbenih različicah 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z 
veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: 

Nadtlačni detektor puščanja, namenjen uporabi na dvostenskih 
podtalnih ali nadtalnih rezervoarjih ali netlačnih rezervoarjih, ki 
so namenjeni uporabi za tekočine/fluide, ki lahko ogrožajo vodo. 

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v 
skladu s členom 11(5): 

SGB GmbH 
Hofstraße 10 
57076 Siegen 
Nemčija 
Tel.: +49 271 48964-0 
Faks: +49 271 48964-6 
e-pošta: sgb@sgb.de 

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, 
opredeljene v členu 12(2): 

ni relevantno  

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega 
proizvoda v skladu s Prilogo V Uredbe o gradbenih proizvodih: 

Sistem 3 

7. V primeru izjave o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran 
standard: 

TÜV Nord Systems GmbH & Co.KG, CC Tankanlagen, Große 
Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Nemčija 
Identifikacijska številka priglašenega preskusnega laboratorija: 
0045 

je opravil tipski preizkus po sistemu 3 in izdelal naslednje 
poročilo o preizkusu: 

Št. poročila o preizkusu: PÜZ 8112235330 



 

 

 

8. Navedene lastnosti: 

Bistvene značilnosti Rezultat Harmonizirane 
tehnične 
specifikacije 

Preklopne točke tlaka Preizkus 
uspešno 
prestan 

EN 13160-2: 
2003 

Zanesljivost 10.000  
ciklov 

Tlačni preizkus Preizkus 
uspešno 
prestan 

Prostorninski pretok na sprožilni točki 
alarma 

Preizkus 
uspešno 
prestan 

Delovanje in tesnost sistema za prikaz 
puščanja 

Preizkus 
uspešno 
prestan 

Temperaturna obstojnost 0 °C do +40 
°C 

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točkah 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz 
točke 8: 

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, 
naveden v točki 4 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: 

dipl. inž. M. Hücking, tehnični vodja 

Siegen, 10.06.2015 

 

 

 
 

 



Identifikacijska št.: 0045

Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg 

Potrdilo 

Predmet preizkusa:  

Naročnik: 

Proizvajalec: 

Vrsta preizkusov: 

Obdobje preskušanja: 

Kraj preizkusa: 

Rezultat preizkusov: 

Stanje 01/2013 
STPÜZ-QMM-321-032-02 

TÜV NORD 
Systems 

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 
PÜZ — oddelek za rezervoarje, cevne napeljave in 
komponente za naprave s snovmi, ki lahko ogrožajo vodo 

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

Nadtlačni detektor puščanja tipa DL../DLG.. 

SGB GmbH 
Hofstraße 10  
57076 Siegen 

SGB GmbH 

Prvi preizkus nadtlačnega detektorja puščanja tipa 
DL../DLG.. z napravo za prikaz puščanja in detektorjem 
puščanja v skladu z DIN EN 13160-1:2003/EN 13160-
1:2010 in DIN EN 13160-2:2003 in BRL A, del 1, priloga 
15.23 kot nadzornim sistemom puščanja razreda I 

03/2015 do 09/2015 

PÜZ Prüflabor TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 

Nadtlačni detektor puščanja DL../DLG.. ustreza 
nadzornemu sistemu puščanja razreda I v skladu z DIN 
EN 13160-1:2003/EN 13160-1:2010 in izpolnjuje zahteve, 
navedene v DIN EN 13160-2:2003 oz. BRL A, del 1, št. 
15.43 s prilogo 15.23. Glede področja uporabe in 
vgradnje veljajo določitve, navedene v tehničnem 
opisu „Dokumentacija 603 000«, stanje 06/2014 

Podrobnosti o preizkusu so zapisane v poročilu o preizkusu PÜZ 8112235330 z dne 
03.09.2015. 

Hamburg, 04.09.2015 Vodja preskusnega laboratorija 

 
 
 
J. Straube  
 
 

Stran 1 od 1 



Garancijski list  
 
 
 

 

Spoštovani kupec, 
 

Kupili ste visokokvaliteten detektor netesnosti podjetja SGB GmbH.  

  

Vsi naši detektorji netesnosti opravijo 100% nadzor kakovosti. Napisna ploščica s serijsko številko 
je nameščena šele potem, ko je naprava zadostila vsem preizkusnim pogojem. 

 

Garancijska doba za naše detektorje netesnosti je 24 mesecev, in začne teči z datumom 
montaže na objektu. Najdaljša možna garancijska doba je 27 mesecev od dneva prodaje. 
 
Naša garancija je veljavna le, če stranka dostavi poročilo o delovanju oz. preizkusu ob prvem 
zagonu, ki ga pripravi priznano specializirano podjetje s področja ravnanja z vodo in 
vodovarstvenih sistemov, ter vključuje serijsko številko detektorja netesnosti. 
 

Naša garancija ne velja v primeru pomanjkljive ali nepravilne namestitve ali nepravilne uporabe, ali 
če so bile na napravi izvedena popravila ali spremembe brez proizvajalčevega soglasja. 

 

Za garancijo veljajo tudi naši splošni pogoji poslovanja (glejte spletno stran: 
www.sgb.de/en/contact/imprint.html). 

 
V primeru okvare se obrnite na vašega pooblaščenega serviserja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Žig pooblaščenega serviserja: 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 

SGB GmbH 
Hofstraße 10 
57076 Siegen 
Nemčija 
 
Tel.: +49 271 48964-0 
Fax:  +49 271 48964-6 
E-Mail: sgb@sgb.de 
Web:  www.sgb.de 
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