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Ασφάλιστικό διαρροής πετρελαίου μεμβράνη
Τύπος HS-F – ρυθμιζόμενο με ακρίβεια ύψος

Τύπος HS-V – ρυθμιζόμενο ύψος
Μηχανική διάταξη ασφαλείας έναντι διαρροής

ΓΕΝΙΚΑ
Οι ασφάλειες έναντι διαρροής με μεμβράνη ικανοποιούν τις απαιτήσεις για 
• μια μηχανική διάταξη ασφαλείας έναντι διαρροής πετρελαίου θέρμανσης από δεξαμενές πετρελαίου σε 

στο συνδεδεμένο αγωγό αναρρόφησης εγκαταστάσεων τροφοδοσίας πετρελαίου κατά TRÖ DIN 4755
• μια προστατευτική βαλβίδα έναντι διαρροής κατά DIN EN 12514-2
• μια βάνα διακοπής στο πνεύμα του Διατάγματος VAwS (Διάταγμα για εγκαταστάσεις σε συσχέτιση με 

ουσίες που μολύνουν τα ύδατα του εκάστοτε ομόσπονδου κρατιδίου), η οποία αποκλείει μια διαρροή
• ένα δομικό προϊόν για εγκαταστάσεις τροφοδοσίας πετρελαίου για καυστήρες σύμφωνα με τον κατάλογο 

δομικών κανόνων A Μέρος 1 (έκδοση 2006/1) α.α. 15.41 με το Παράρτημα 15.14 με γενική άδεια επίβλεψης 
κατασκευής

• ένα όργανο στεγανό στις οσμές με την πινακίδα ποιότητας PROOFED BARRIER (πιστοποιημένος 
φραγμός) της Ένωσης Qualitätsgemeinschaft geruchsdichte Heizöltanks e.V. (Ένωση ποιότητας για 
δεξαμενές στεγανές στις οσμές) για τις σύγχρονες εγκαταστάσεις εστιών πετρελαίου.

Για τη λειτουργία της ασφάλειας έναντι διαρροής της σύμφωνα με τους κανονισμούς πρέπει να δοθεί προσοχή 
στις προκείμενες οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού και να δοθούν επιβεβαιωμένα στον χρήστη από τον 
εγκαταστάτη της εγκατάστασης τροφοδοσίας πετρελαίου θέρμανσης. Αυτές τις οδηγίες μαζί με το έντυπο της 
γενικής άδειας επίβλεψης κατασκευής πρέπει να τις έχει ο χρήστης της εγκατάστασης τροφοδοσίας 
πετρελαίου θέρμανσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Μέσα λειτουργίας όπως το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ουσίες που μολύνουν το νερό! Κατά 
τις εργασίες συντήρησης πρέπει να συλλέγεται το πετρέλαιο που εκρέει. Πρέπει να 
προσεχθούν οι αντίστοιχοι νόμοι και διατάγματα για την προστασία των υδάτων! Η 
συναρμολόγηση, η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση και η επισκευή  πρέπει να γίνουν από 
εξειδικευμένο τεχνικό. Να τηρηθούν οι ακόλουθες υποδείξεις για τη συναρμολόγηση και τη 
λειτουργία!

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
Ο κίνδυνος της εκροής πετρελαίου κατά τη διάρκεια της μη λειτουργίας του καυστήρα και της αντλίας πετρελαίου 
λόγω της πίεσης βαρύτητας της στήλης πετρελαίου μέσα στους αγωγούς του υφίσταται, όταν:
• η μέγιστη στάθμη υγρού στη δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται επάνω από το χαμηλότερο σημείο του αγωγού 

αναρρόφησης ( ∆X1).
• Ένας αγωγός μεταφοράς βρίσκεται κάτω από το υψηλότερο επίπεδο της αντλίας.
Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως σιφωνισμός και μπορεί να παρεμποδισθεί αποτελεσματικά με μια διάταξη 
ασφαλείας έναντι διαρροής.
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ΔΟΜΗ 
Η ασφαλείας έναντι διαρροής με 
μεμβράνη φράζει τη σωλήνωση 
κατά τη μη λειτουργία μέσω  μιας 
μεμβράνης εντεταμένης με 
ελατήριο. Μόνο μετά την 
εκκίνηση της αντλίας ανοίγει η 
ασφαλείας έναντι διαρροής 
λόγω της δημιουργούμενης 
υποπίεσης στον αγωγό λήψης 
(προσαγωγής) και ελευθερώνει 
τη ροή του πετρελαίου. Η 
απαιτούμενη πίεση πετρελαίου 
δεν επιτυγχάνεται σε περίπτωση 
έλλειψης στεγανότητας στον 
αγωγό αναρρόφησης, η 
ασφαλείας έναντι διαρροής 
παραμένει κλειστή και 
παρεμποδίζει αποτελεσματικά 
μια ενδεχόμενη εκροή του 
πετρελαίου.

Τύπος HS-F 
ρυθμιζόμενος σταθερά στο 

εργοστάσιο για 3 διαφορετικά 

ύψη ρύθμισης ∆H
Τύπος HS-V

ρυθμιζόμενος στον τόπο 
εγκατάστασης για διάφορα ύψη 

ρύθμισης ∆H  στην περιοχή 
0 ÷ έως 4 m 

ΜΕΣΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ελαφρό πετρέλαιο θέρμανσης κατά DIN 51603-EL-01
Πετρέλαιο θέρμανσης, κηροζίνη και καύσιμα Diesel κατά DIN EN 13341
Σημείωση: Μέσα λειτουργίας με σημείο φλόγας ≤ 55 °C προσδιορισμένο με βάση το DIN EN ISO 2719  είναι 
κατάλληλα, αν πληρούνται οι απαιτήσεις κατά CLC/TR 50404 σχετικά με την ηλεκτροστατική συμπεριφορά.

ΣΥΝΔΕΣΗ για σωλήνωση Διάσταση Κατά το πρότυπο

αμφίπλευρα Εσωτερικό σπείρωμα G 3/8 DIN EN ISO 228-1

ΣΥΜΒΟΛΟ Σημασία Επεξήγηση
π.χ. 04.06 Μήνας και έτος κατασκευής εδώ: Απρίλιος 2006
Τύπος HS-F/Τύπος HS-V Τύπος της ασφάλειας έναντι διαρροής
∆H = ... m Ρυθμιζόμενη διαφορά ύψους Κατ΄ επιλογή: 1,8 m; 2,5 m; 3 m; 0 – 4 m
Z-65.50-350 Γενική άδεια επίβλεψης κατασκευής (βλέπε έντυπο)
 Κατεύθυνση ροής

Δοκιμές ασφαλείας:

Αναφορά Nr. S 131/02 Δοκιμή τύπου κατά DIN EN 12514-2 και DIN 4736-2 των βαλβίδων προστασίας έναντι 
διαρροής τύποι HS-F και HS-V από το TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH 
Köln, Κέντρο δοκιμών για ενεργειακές τεχνικές διατάξεις στην Κολωνία της 2002-09-13

PA/4186/05 Αναφορά δοκιμών για την πινακίδα ποιότητας „PROOFED BARRIER“ (πιστοποιημένος 
φραγμός) του Ινστιτούτου Fraunhofer-Institut Verfahrenstechnik und Verpackung της 
2005-12-15

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πριν από τη συναρμολόγηση η ασφάλεια έναντι διαρροής πρέπει να ελεγχθεί για βλάβες κατά τη μεταφορά και 
για πληρότητα. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. Η απαίτηση αυτή ισχύει και για τη 
θέση σε λειτουργία.
Η εγκατάσταση, η συντήρηση, η επισκευή και ο καθαρισμός επιτρέπεται να γίνονται  μόνον από επιχειρήσεις, οι 
οποίες έχουν πιστοποιηθεί γι’ αυτή τη δραστηριότητα σύμφωνα με την § 19 I του Νόμου περί Υδάτων (WHG 
Wasserhaushaltsgesetz). Αυτό δεν ισχύει, αν η εγκατάσταση εξαιρείται από την υποχρέωση ειδικής επιχείρησης 
σύμφωνα με νομοθετικές προδιαγραφές των κρατιδίων. 
Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε αγωγούς λήψης από εγκαταστάσεις τροφοδοσίας πετρελαίου υπό υποπίεση:
• σε μονοσωλήνιο σύστημα με ή χωρίς επιστροφή καθώς και
• σε   δισωλήνιο σύστημα ακολουθώντας τις ακόλουθες υποδείξεις:  
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• Λόγω της υψηλότερης υποπίεσης μπορούν να εμφανισθούν θόρυβοι και βλάβες καθώς και καταστροφή 
της αντλίας! Προσδιορίστε την απώλεια πίεσης! Μέγιστη πίεση αναρρόφησης της αντλίας του καυστήρα 
∆pαντλία = - 400 mbar

• Σε συστήματα δεξαμενών (z.B. συστοιχία δεξαμενών) με αγωγό επιστροφής μπορεί να σε περίπτωση 
προβληματικού συστήματος λήψης (π.χ. λόγω ρύπων) λόγω της επιστροφής να οδηγηθούμε σε 
διαφορετικές στάθμες πλήρωσης και υπερπληρώσεις.

• Για λόγους προστασίας των υδάτων πρέπει βασικά να επιδιώκεται ένα μονοσωλήνιο σύστημα. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για εγκαταστάσεις χωρίς χώρο περισυλλογής. Εφ΄ όσον απαιτείται ένα δισωλήνιο 
σύστημα για τεχνικούς λόγους, ο αγωγός επιστροφής πρέπει να κατασκευασθεί έξω από το χώρο 
περισυλλογής με εξασφαλισμένες συνδέσεις.

• Αν γίνει μετατροπή από δισωλήνιο σε μονοσωλήνιο σύστημα, πρέπει να προσαρμοσθεί η διατομή της 
σωλήνωσης αναρρόφησης  �  . Σύσταση: Εγκατάσταση ενός εξαεριστικού πετρελαίου  �  .

Η εγκατάσταση της ασφάλειας έναντι  διαρροής  με  PS 10  bar επιτρέπεται ομοίως σε αγωγούς κατάθλιψης/ 
αναρρόφησης μετά από συγκροτήματα αντλιών.
Προϋπόθεση για την άψογη λειτουργία της εγκατάστασης τροφοδοσίας πετρελαίου είναι η σωστή εγκατάσταση 
ακολουθώντας τους τεχνικούς κανόνες οι οποίοι ισχύουν για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της 
όλης εγκατάστασης. 
Να προσεχθούν ιδιαίτερα  :  
• Εγκατάσταση της σωλήνωσης από τη δεξαμενή έτσι ώστε να είναι ασφαλής έναντι παγετού, ενδεχομένως 

να προβλεφθούν τεχνικές διατάξεις για τη θέρμανση μέσα σε φρεάτια ή στο ύπαιθρο.
• Λήψη υπ’ όψη της   εκτόνωσης της πίεσης λόγω μεταβολής του όγκου εξαρτώμενης από τη θερμοκρασία:  

• Εγκατάσταση μιας βάνας λήψης στη δεξαμενή πετρελαίου χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής (τύπος της 
GOK: VTK-S, VTK-SM)

• Εγκατάσταση μιας πρόσθετης διάταξης αντιστάθμισης της πίεσης �  (τύπος DAV 7, στοιχείο της GOK Nr. 
15 550), αν το όργανο λήψης  ❴  στη δεξαμενή πετρελαίου είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής.

• Σύνδεση στην έξοδο μιας ασφάλειας έναντι διαρροής στη βάνα διακοπής του καυστήρα:  Η εκτόνωση 
πίεσης είναι ήδη ενσωματωμένη!

Προσδιορισμός της ταχύτητας ροής w σε m/s για ελαφρό πετρέλαιο θέρμανσης EL

Εγκατάσταση σε 
⇒

μονοσωλήνιο
σύστημα

δισωλήνιο
σύστημα

σύστημα 
προώθησης

Υπολογισμός

.
V  =
– παροχή όγκου 
καυσίμου σε l/h

≈ ισχύς 
καυστήρα σε 
kW / 10

= 
ισχύς 
οδοντωτού 
τροχού ή 
αντλίας 
καυστήρα 
πετρελαίου

= 
ισχύς της 
αντλίας ID – εσωτ. διάμετρος σωλήνα σε 

mm

Για εγκαταστάσεις καύσης πετρελαίου κατά DIN 4755 ισχύει:
• Ισχύουν οι ακόλουθες μέσες ταχύτητες ροής για το ελαφρό πετρέλαιο θέρμανσης:

Αναρρόφηση 0,2 ÷ 0,5 m/s Λειτουργία υπό πίεση: 1,0 ÷1,5 m/s
• ❵  Λαμβάνοντας υπ΄ όψη το 

μήκος του αγωγού 
αναρρόφησης, το γεωδαιτικό 
ύψος, το ύψος αναρρόφησης και 
την παροχή όγκου του 
πετρελαίου μπορεί να γίνει 
σύσταση για την επιλογή της 
σωλήνωσης στην αναρρόφηση 
σε πρώτη προσέγγιση ⇒

.
V πετρέλαιο

OD x T 
σωλήνας 

Cu
ID

1 ÷ 10 l/h 6 x 1 mm 4 mm
8 ÷ 45 l/h 8  x 1 mm 6 mm
25 ÷ 130 l/h 10 x 1 mm 8 mm
90 ÷ 170 l/h 12 x 1 mm 10 mm

• Μικρότερες ταχύτητες 
ροής στην περιοχή 
αναρρόφησης οδηγούν σε 
ανεπιθύμητο σχηματισμό 
φυσαλίδων αερίου.

• Δεν συνιστώνται σωληνώ-
σεις με εσωτερική 
διάμετρο μικρότερη από 4 
mm!

• Μέγιστη συνολική απώλεια πίεσης όλων των οργάνων στον αγωγό αναρρόφησης  =  400 mbar
Επιλογή der ασφάλειας έναντι διαρροής με ∆H ανάλογα με την πραγματική διαφορά ύψους ∆X3

w = 0,3537 • .
V  / ID2
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Για την επιλογή της ασφάλειας έναντι διαρροής με ∆H καθοριστική είναι η πραγματική υψομετρική διαφορά ∆X3. 
Αν το ύψος ∆X3 είναι μεγαλύτερο από το ∆X1, τότε είναι υψηλότερη και η πίεση λόγω βαρύτητας της στήλης 
πετρελαίου μετά την ασφάλεια έναντι διαρροής. Η πίεση ανοίγματος pHS πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την 
πίεση βαρύτητας της στήλης πετρελαίου για μια άψογη λειτουργία της διάταξης ασφαλείας έναντι διαρροής. 
Υπόδειξη για την ασφάλεια λειτουργίας: Η ασφάλεια έναντι διαρροής να επιλεγεί ή να ρυθμισθεί με ∆H έτσι, ώστε 
να εξασφαλισθεί ακριβώς η πραγματική υψομετρική διαφορά ∆X3. Μεγαλύτερες τιμές της ∆H οδηγούν σε 
μεγαλύτερες πιέσεις ανοίγματος pHS και μ’ αυτό τον τρόπο σε υψηλότερες υποπιέσεις στον αγωγό αναρρόφησης 
και σε εντονότερο σχηματισμό φυσαλίδων αερίου.
1. Μετρήστε την υψομετρική διαφορά ∆X3 μεταξύ του σημείου ενσωμάτωσης της ασφάλειας έναντι διαρροής 

και του χαμηλότερου σημείου του αγωγού λήψης – γενικά οι εύκαμπτοι σωλήνες του καυστήρα που 
βρίσκονται πάνω στο πάτωμα –.

2. Από τη μετρημένη 
υψομετρική διαφορά 
∆X3 να γίνει επιλογή της 
σωστής ασφάλειας 
έναντι διαρροής 

Παράδειγμα:
Τύπος HS-F: 
Μετρημένο ∆X3 = 2,1 m, 

Τότε η σωστή HS-F 
είναι η κατασκευή 
με ∆H = 2,5 m

Tύπος

με 
ύψος 

ρύθμισης 
∆H σε m

περιοχή της μετρημένης 
υψομετρικής διαφοράς 

∆X3 σε m

pHS 
σε mbar

Απώλεια πίεσης ∆pv 

για .
V  σε mbar

von bis 10 l/h 200 l/h
HS-F 1,8 0 1,8 -150 < 1 38
HS-F 2,5 1,81 2,5 -220 < 1 42
HS-F 3,0 2,51 3,0 -260 < 1 44
HS-V 0 ÷ 4,0 0 4,0 max. -340 < 1

1,0 0 1,0 -80 < 1 34
2,0 0 2,0 -160 < 1 41
3,0 0 3,0 -260 < 1 44
4,0 0 4,0 -340 < 1 59

3. Τύπος HS-V: Ρυθμίστε στην κλίματα τη μετρημένη υψομετρική διαφορά ∆X3 = ∆H  με τον χειροτροχό 
4. Για τη δοκιμή της ασφάλειας έναντι διαρροής βλέπε ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συναρμολόγηση της ασφάλειας έναντι διαρροής 
• Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει αποκλειστικά με εργαλεία αντίστοιχης διάστασης. 
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί τανάλια σωλήνων.
• Πριν από τη εγκατάσταση να γίνει οπτικός έλεγχος για ενδεχόμενα μεταλλικά ρινίσματα ή υπολείμματα στις 

συνδέσεις. Αυτά να απομακρυνθούν π.χ. με φύσημα, για να αποκλεισθούν πιθανές παρενοχλήσεις της 
λειτουργίας.

Τόπος και θέση εγκατάστασης
• Η ασφάλεια έναντι διαρροής πρέπει να εγκαθίσταται στον αγωγό λήψης στη δεδομένη κατεύθυνση ροής 

βασικά επάνω από τη μέγιστη στάθμη υγρού κοντά στη δεξαμενή. 
• Συνιστάται η εγκατάσταση στο ”υψηλότερο σημείο”, πάντως κοντά στη δεξαμενή. 
• Η θέση εγκατάστασης είναι οποιαδήποτε, όμως συνιστάται κατακόρυφη εγκατάσταση προς αποφυγή 

σχηματισμού φυσαλίδων αερίου.
• Η ασφάλεια έναντι διαρροής πρέπει να είναι προσβάσιμη λόγω απαιτούμενων ελέγχων. Ο πείρος πίεσης 

στον τύπο HS-F πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να μπορεί να γίνει εξαέρωση κατά τη ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

• Στην περίπτωση δεξαμενών μέσα στη γη:
Η ασφάλεια έναντι διαρροής να εγκαθίσταται οριζόντια, ώστε το καπάκι με το άνοιγμά του εξαέρωσης για τη 
μεμβράνη να κατευθύνεται προς τα κάτω. Συνιστάται πρόσθετα η εγκατάσταση μπροστά ενός φίλτρου. 

• Η ασφάλεια έναντι διαρροής μετά από αντλίες:
Η πραγματική υψομετρική διαφορά ∆X3 προκύπτει από το σημείο εγκατάστασης της ασφάλειας έναντι 
διαρροής μετά την αντλία και το χαμηλότερο σημείο του αγωγού λήψης.
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Επεξηγήσεις 
Εγκατάσταση τροφο-
δοσίας πετρελαίου 
θέρμανσης με μονο-
σωλήνιο σύστημα:

❴    Όργανο λήψης 
Τύπος VTK-R
❵   Ασφάλεια έναντι 
διαρροής Τύπος HS-V
�     Αγωγός 
αναρρόφησης

�    Εξαεριστικό 
πετρελαίου 
Τύπος GS 2000
�     Βαλβίδα αντιστάθ-
μισης πίεσης Τύπος 
DAV 7

Υπόδειξη ∆X2:
∆X2 ≥ 50 mm, 
συνιστώνται 100 mm 
ή πλωτή λήψη

Συναρμολόγηση με συνδέσεις με εσωτερικό σπείρωμα G 3/8
❴ Εσωτερικό σπείρωμα G 3/8 κατά 

DIN EN ISO 228-1
❵ δακτύλιος O-Ring (στα παραδινόμενα) = 

στεγανοποιητικό!
�    εσωτερική κοχλίωση, π.χ. κοχλιωτό βύσμα 

μορφή A ή B κατά DIN 3852-2
� κοπτικός δακτύλιος + �  περικόχλιο – βλέπε 

τη συναρμολόγηση με κοχλίωση κοπτικού 
δακτυλίου 

Βιδώστε την κοχλίωση σύνδεσης με στροφή δεξιά με το χέρι στη σύνδεση της ασφάλειας έναντι διαρροής.
Βάλτε κλειδί SW 22 στο κέλυφος της ασφάλειας έναντι διαρροής και κλειδί με αντίστοιχη διάσταση SW an der 
στην εσωτερική κοχλίωση και στερεώστε.
Συνιστώμενη ροπή στρέψης για χάλυβα ως υλικό της εσωτερικής κοχλίωσης: κατά μέγιστο 15 Nm

Συναρμολόγηση με κοχλίωση κοπτικού δακτυλίου με κοπτικό δακτύλιο από  ορείχαλκο ή χάλυβα 
(πληροφοριακό)
Δομικό 
στοιχείο

Τμήμα σύνδεσης Επεξηγήσεις

Ασφάλεια 
έναντι 
διαρροής

Περιστόμιο σύνδεσης 
σε RVS 6, 8, 10 ή 12

Δακτύλιος μηχανικής σύσφιξης με 
ορειχάλκινο ή χαλύβδινο μηχανικής 
σύσφιξης
�   κατά DIN 2353 ή DIN EN ISO 8434-1

Σύνδεση
σωλήνας ή περιστόμιο σωλήνα του εύκαμπτου 
αγωγού σύνδεσης με εξωτερική διάμετρο
 6, 8, 10 ή 12 mm

• χαλκοσωλήνας, π.χ. κατά DIN EN 1057
• σωλήνας αλουμινίου, π.χ. κατά DIN 

1746
• χαλυβδοσωλήνας ακριβείας, π.χ. κατά 

DIN EN 10305-1, συνιστάται χαλύβδινος 
μηχανικής σύσφιξης!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε χαλκοσωλήνες και σωλήνες αλουμινίου να χρησιμοποιείται πάντοτε καψούλι ενίσχυσης!
Συναρμολόγηση σύμφωνα με τις Οδηγίες συναρμολόγησης της GOK για κοχλιώσεις κοπτικού δακτυλίου κατά 
DIN 2353 και DIN EN ISO 8434-1 σε συμφωνία με το DIN 3859-2. Μπορεί να ληφθεί από το Internet στην 
ιστοσελίδα  www  .  gok  -  online  .  de   στην περιοχή „Service“ ως Download.
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Αν πριν από τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης τροφοδοσίας με πετρέλαιο θέρμανσης απαιτείται μια 

δοκιμή πίεσης της σωλήνωσης - π.χ. κατά DIN 4755 -  μπορεί να εφαρμοσθεί μια πίεση δοκιμής έως 6 bar 
ή αντίστοιχα έως 10 bar (συμπαγής κατασκευή). 

http://www.gok-online.de/
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• Δοκιμή για στεγανότητα της ασφάλειας έναντι διαρροής συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων στο πλαίσιο 
της δοκιμής λειτουργίας ή της κύριας δοκιμής της εγκατάστασης τροφοδοσίας με πετρέλαιο θέρμανσης. Τα 
ενδεχόμενα σημεία έλλειψης στεγανότητας πρέπει να διορθωθούν.

• Να προσεχθούν οι υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία του κατασκευαστή του καυστήρα σχετικά με την 
πλήρωση με πετρέλαιο.

• Tύπος HS-F: Για τη θέση σε λειτουργία της ασφάλειας έναντι διαρροής εξαερώστε με πίεση του πείρου 
πίεσης 3.

• Tύπος HS-V  0 – 4 m: Για τη θέση σε λειτουργία της ασφάλειας έναντι διαρροής πηγαίνετε στη ένδειξη 
„εξαέρωση“ με περιστροφή του χειροτροχού 1. Ρυθμίστε πάλι τη μετρημένη υψομετρική διαφορά 

• Tύπος HS-V  0 – 4 m: Εξασφαλίστε έναντι αναρμόδια περιστροφής: Ασφαλίστε τον χειροτροχό με λάκα ή 
στην κατ΄ επιλογή κατασκευή με ειδικό κοχλία βιδώστε σφίξτε τον κοχλία.

• Εκτελέστε ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και μην εξαερώνετε πια!

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Κατά την πορεία της λειτουργίας της εγκατάστασης τροφοδοσίας με πετρέλαιο θέρμανσης η ασφάλεια έναντι 
διαρροής δεν απαιτεί κάποιο χειρισμό.
Στον τύπο HS-V ο χειροτροχός στη θέση „absperren = φραγή“: Η ασφάλεια έναντι διαρροής δεν ανοίγει πια 
σε περίπτωση υποπίεσης. Αυτή η θέση καθιστά δυνατές για παράδειγμα εργασίες συντήρησης στον αγωγό 
λήψης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεκινάτε ποτέ την αντλία του καυστήρα σε αυτή τη θέση!
Η ασφάλεια έναντι διαρροής με μεμβράνη είναι κατάλληλη για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο πλημμύρας μέχρι 
ένα ύψος νερού 10 m. Η προστασία έναντι διαρροής μειώνεται σε περίπτωση πλημμύρας: ανά μέτρο στήλης 
νερού επάνω από την ασφάλεια έναντι διαρροής με μεμβράνη μειώνεται η προστασία έναντι διαρροής περίπου 
κατά 1,16 m.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Βάλτε την αντλία του καυστήρα σε λειτουργία. Ο αγωγός λήψης πρέπει προηγουμένως να εξαερωθεί. Η λήψη 
πετρελαίου από τη δεξαμενή πρέπει να είναι εγγυημένη χωρίς πρόβλημα στην αντλία του καυστήρα. Μετά 
κλείστε την αντλία του καυστήρα. Λύστε την ενδεχόμενη σύνδεση/κοχλίωση στη χαμηλότερη θέση του αγωγού 
λήψης (αναρρόφησης). Επιτρέπεται να εκρεύσουν μόνο λίγες σταγόνες πετρελαίου! Συναρμολογήστε πάλι 
στεγανά τη σύνδεση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η ασφάλεια έναντι διαρροής υπό κανονική συντήρηση και χρήση δεν χρειάζεται συντήρηση. 
Η ασφάλεια έναντι διαρροής πρέπει να ελέγχεται επαναλαμβανόμενα κατά κατάλληλα χρονικά διαστήματα, το 
αργότερο κάθε 5 χρόνια:
• Θέση εγκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις (ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – συναρμολόγηση της ασφάλειας έναντι 

διαρροής)
• έλεγχος για σωστό ύψος ρύθμισης ∆H προς την πραγματική υψομετρική διαφορά ∆X3 στην HS-V
• Έλεγχος στεγανότητας της ασφάλειας έναντι διαρροής και των συνδέσεών της μετά την εκκίνηση της 

αντλίας του καυστήρα 
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Μετά από μια ενδεχόμενη πλημμύρα η ασφάλειας έναντι διαρροής πρέπει να αντικατασταθεί από μια καινούργια 
ασφάλειας έναντι διαρροής.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Αν ο καυστήρας κατά τη λειτουργία πάει σε θέση βλάβης:
• Έλεγχος της στεγανότητας στα στοιχεία σύνδεσης της ασφάλειας έναντι διαρροής: Είναι άψογη η 

κατάσταση του δακτυλίου O-Ring  ❵? Έχει εκτελεσθεί κανονικά η κοχλίωση κοπτικού δακτυλίου με φυσίγγιο 
στήριξης?

• Αντιστοιχεί το ύψος ρύθμισης ∆H στην πραγματική υψομετρική διαφορά ∆X3? 

Αν τα μέτρα τα αναφερόμενα στις παραγράφους ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ και ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ δεν 
οδηγούν σε κανονική επαν-ΕΚΚΙΝΗΣΗ και δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα σχεδιασμού, η ασφάλεια έναντι 
διαρροής πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να σταλεί στον κατασκευαστή για έλεγχο. Αναρμόδιες επεμβάσεις 
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της έγκρισης καθώς και της εγγύησης.

Σύμφωνα με το DIN 4755 τα δομικά στοιχεία με μεμβράνη όπως οι διατάξεις ασφαλείας έναντι διαρροής πρέπει 
να αντικαθίστανται το αργότερο μετά από 10 χρόνια. Η αντικατάσταση δεν είναι αναγκαία, αν βεβαιώνεται η 
κανονική κατάσταση της ασφαλείας έναντι διαρροής, από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Θερμοκρασία μέσου -10 °C ÷ + 60 °C Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10 °C ÷ + 60 °C
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λειτουργίας 
Υλικό κελύφους Κατ΄επιλογή GD-ZnAl4Cu1 ή CW617N
Ύψος υπερχείλισης 10 m (Κατάλληλο για περιοχές με κίνδυνο πλημμύρας)
Παροχή μέσου λειτουργίας μέγιστο 200 l/h Μέγιστη επιτρεπόμενη 

πίεση 
PS 6 bar (ψηλό χαλύβδινο 
καπάκι)
PS 10 bar (συμπαγής)
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Πιστοποιητικό εγκατάστασης της εταιρίας της .......................... (ημερομηνία)

Ασφάλεια έναντι διαρροής με μεμβράνη Κατασκευή GOK
Διεύθυνση του χρήστη Διεύθυνση της εταιρίας

(υπογραφή) (σφραγίδα, υπογραφή)

 Ασφάλεια έναντι 
διαρροής 

ο Τύπος HS-F 

ο Τύπος HS-V
με ∆H = ...............  m

Έτος 
κατασκευής

Μετρημένη διαφορά ύψους ∆X = ..................m
Η κανονική εγκατάσταση της ασφάλειας έναντι διαρροής με μεμβράνη πιστοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
οδηγίες συναρμολόγησης και χρειρισμού. Η ασφάλειας έναντι διαρροής κατά το χρονικό σημείο της θέσης σε 
λειτουργία εργάσθηκε χωρίς βλάβες και ελλείψεις. Ο χρήστης ενημερώθηκε για τους χειρισμούς, τη συντήρηση 
και την επισκευή σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και χρειρισμού.
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