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Έλεγχος στάθμης Level-Check LC-1 / Level-Control LC-2

Ηλεκτρονικός δείκτης περιεχομένου και αναγγελία ελάχιστης στάθμης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα:

ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε δεξαμενή πετρελαίου, σε περίπτωση διαιρετών δεξαμενών πετρελαίου κάθε  τμήμα, πρέπει 
σύμφωνα με το DIN 4755 να είναι εξοπλισμένη με μια διάταξη για τον προσδιορισμό της στάθμης 
του υγρού. 
Τα ηλεκτρονικά συστήματα ένδειξης περιεχομένου και διαχείρισης LEVEL-CHECK LC-1 και LE-
VEL-CONTROL LC-2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση της στάθμης πλήρωσης 
σε δεξαμενές υγρών που λειτουργούν χωρίς πίεση. Κύριο πεδίο εφαρμογής του LC-1 είναι η 
ένδειξη περιεχομένου δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης με ύψος πλήρωσης μέχρι 3 m 
(δεξαμενές στο έδαφος, σε υπόγειο ή συστοιχία) με άμεση ένδειξη σε λίτρα.
Το μοντέλο LEVEL-CONTROL LC-2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διευρυμένο πεδίο λειτουργίας 
για χρήση ως ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για δεξαμενές συλλογής νερού βροχής με ύψος 
πλήρωσης μέχρι 2,5 m.
Κατ’ επιλογή μπορεί να συνδεθεί με τις LC-1 και LC-2 το ένθετο μοντούλ DTM-1. Το μοντούλ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύνδεση με συστήματα ελέγχου κτιρίων.
Για τη λειτουργία σύμφωνα με τους κανονισμούς  και τη διατήρηση της ασφάλειας πρέπει να δοθεί 
προσοχή στις προκείμενες οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού και να δοθούν στον χρήστη. 

ΔΟΜΗ
Εκτός από την 4ψήφια ένδειξη με λυχνίες LED η συσκευή διαθέτει ακουστικό σύστημα 
συναγερμού. Το μοντέλο LC-2 έχει επιπρόσθετα ένα προγραμματιζόμενο ρελαί με έξοδο ζεύξης 
ανοίγματος και κλεισίματος.
Η σειρήνα συναγερμού μετά την ενεργοποίησή της μπορεί να παύσει με ενεργοποίηση του 
κουμπιού παύσης συναγερμού (Alarm-Stop). Η είσοδος μέτρησης της συσκευής είναι αναλογική 
είσοδος 4-20 mA για τη σύνδεση ενός αισθητήρα μέτρησης.

ΜΕΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης 
EL

κατά DIN 51603-1 Πετρέλαιο

καύσιμο Diesel κατά DIN EN 590 Αλκοόλη Σημείο φλόγας > 55°C
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FAME (Biodiesel) κατά DIN EN 14214 Γλυκερίνη
Λάδι υδραυλικών Γλυκόλη
Λάδι μηχανής Υγρό φρένων 
Φυτικό λάδι Νερό
ΣΗΜΑΝΣΗ
Σήμανση Επεξήγηση

Σύμφωνα με τα EN 50081-1,  EN 50082-1 και EN 61010-1 / A2

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Πριν από τη συναρμολόγηση η συσκευή ένδειξης και ο αισθητήρας πρέπει να ελεγχθούν για 
βλάβες κατά τη μεταφορά. Η συναρμολόγηση και η θέση σε λειτουργία της συσκευής ένδειξης 
και του αισθητήρα πρέπει να γίνουν μόνον από εξειδικευμένο τεχνικό. Η απαίτηση αυτή ισχύει 
και για τη συντήρηση και την επισκευή.

• Η εγκατάσταση σε δεξαμενές πετρελαίου επιτρέπεται μόνον τότε, όταν οι δεξαμενές αυτές 
λειτουργούν χωρίς πίεση. Αυτό σημαίνει ότι οι δεξαμενές πρέπει να έχουν ένα εξαερισμό 
δεξαμενής σύμφωνα με τους κανονισμούς. Επί πλέον πρέπει να υπάρχει περιοριστής έναντι 
υπερπλήρωσης της δεξαμενής, ο οποίος λειτουργεί άψογα.

• Η είσοδος του καλωδίου του αισθητήρα στη δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να στεγανοποιείται 
κατάλληλα, έτσι ώστε να μην μπορεί να εξέλθει οσμή πετρελαίου υπό συνθήκες λειτουργίας.

• Η εγκατάσταση του αισθητήρα μέτρησης επάνω σε δεξαμενές πετρελαίου επιτρέπεται να γίνει 
μόνον από ειδικά πιστοποιημένα άτομα. Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης 
καταπίπτει κάθε εγγύηση. Σε περίπτωση δεξαμενών νερού βροχής η εγκατάσταση μπορεί να 
γίνει από τον χρήστη.

• Ο αισθητήρας μέτρησης δεν είναι διάταξη ασφαλείας, ούτε ακόμη σε συνδυασμό με μια 
ηλεκτρονική συσκευή ένδειξης. Έτσι δεν αντικαθιστά τη λειτουργία ενός περιοριστή στάθμης 
στη δεξαμενή πετρελαίου.

Υποδείξεις συναρμολόγησης 
Προϋπόθεση για την άψογη λειτουργία του οργάνου ένδειξης περιεχομένου είναι η σωστή 
εγκατάσταση προσέχοντας τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για το σχεδιασμό, την κατασκευή 
και τη λειτουργία της όλης εγκατάστασης. Σ’ αυτούς ανήκουν οι προδιαγραφές πρόληψης 
ατυχημάτων των επαγγελματικών ενώσεων, οι προδιαγραφές του VDE (Γερμανική Ένωση Διπλ. 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) καθώς και οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμών της δεξαμενής. 
Το όργανο ένδειξης περιεχομένου διαθέτει ένα κέλυφος για στερέωση σε τοίχο και συνδέεται με το 
δίκτυο ρεύματος 230 V. Το όργανο ένδειξης περιεχομένου κανονικά επιτρέπεται να λειτουργεί με 
κλειστή την μπροστινή πλάκα. Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία από τον εξειδικευμένο 
εγκαταστάτη γίνεται με ανοικτό το όργανο

➨ Προσοχή: Διατηρήστε απόσταση από την περιοχή με τους ακροδέκτες με 230 V.
Συναρμολόγηση οργάνου ένδειξης 
Η συσκευή ένδειξης να εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση στον τοίχο. Η συσκευή ένδειξης να 
ανοιχθεί με αφαίρεση της μπροστινής πλάκας μετά από λύσιμο των 4 κοχλιών. Η εγκατάσταση να 
γίνει σε ένα λείο κατακόρυφο τοίχο. Να χρησιμοποιηθούν 4 στηρίγματα.  Το κέλυφος της 
συσκευής ένδειξης να στερεωθεί μέσω των 4 οπών στερέωσης με τη βοήθεια των περιεχομένων 
κοχλιών. Να μην καταστραφεί το πλαστικό! Μετά από επιτυχή σύνδεση των ακροδεκτών και θέση 
σε λειτουργία βιδώστε πάλι την μπροστινή πλάκα.
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης!
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Συναρμολόγηση αισθητήρα
• Σε χαλύβδινες δεξαμενές συγκολλητές στο υπόγειο και σε δεξαμενές 

εδάφους η εγκατάσταση του αισθητήρα γίνεται με την παραδοτέα 
κοχλίωση στη δεξαμενή με διέλευση καλωδίου.

• Σε δεξαμενές στο υπόγειο επί το πλείστον αφαιρείται το ρολόϊ με πλωτήρα 
που χρησιμοποιόταν προηγουμένως, έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αυτό το άνοιγμα κοχλίωσης.

• Σε δεξαμενές εδάφους στην κανονική περίπτωση υπάρχει ένα ελεύθερο 
άνοιγμα κοχλίωσης, το οποίο είναι κλεισμένο με μια τυφλή τάπα που 
μπορεί να ξεβιδωθεί.

Εγκατάσταση του αισθητήριου μέτρησης στη δεξαμενή χρησιμοποιώντας την 
παραδινόμενη κοχλίωση στη δεξαμενή (βλέπε την εικόνα δεξιά):

• Σβήστε τον καυστήρα πετρελαίου και κλείστε τη βάνα του αγωγού λήψης 
από τη δεξαμενή.

• Ανοίξτε το άνοιγμα κοχλίωσης στη δεξαμενή.
• Περάστε τη κοχλίωση στη δεξαμενή  πάνω από το καλώδιο του αισθητήρα, 

ενδεχομένως με στοιχεία συστολής. Μη βυθίζετε ακόμη τον αισθητήρα.
• Συνδέστε τον αισθητήρα στη συσκευή ένδειξης (βλέπε την ηλεκτρική 

εγκατάσταση).
• Εκτελέστε αντιστάθμιση μηδενικού σημείου στη συσκευή ένδειξης (βλέπε τη θέση σε 

λειτουργία), και στη συνέχεια εισάγετε τον αισθητήρα μέτρησης στη δεξαμενή.
• Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ κορυφής του αισθητήρα και της κοχλίωσης στη δεξαμενή 

έτσι, ώστε η κορυφή του αισθητήρα να μην εφάπτεται στον πυθμένα της δεξαμενής. Προς 
τούτο λάβετε υπ’ όψη το ύψος του θόλου (εφόσον υπάρχει). Ο αισθητήρας μπορεί κατ΄ 
επιλογή να τοποθετηθεί και οριζόντιος (στον πυθμένα της δεξαμενής).

• Στερεώστε το καλώδιο με σφίξιμο της κοχλίωσης του καλωδίου και μετά βιδώστε την 
κοχλίωση της δεξαμενής στεγανά ως προς τις οσμές (π.χ. με ταινία τεφλόν PTFE) στο καπάκι 
της δεξαμενής.

Ανοίξτε πάλι τη βάνα λήψης της δεξαμενής και ξεκινήστε πάλι τον καυστήρα πετρελαίου. Ελέγξτε 
τη λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου.

Ηλεκτρική εγκατάσταση Όργάνο ένδειξης χωρίς μπροστινή 
πλάκα 



Οδηγίες συναρμολήγησης και χειρισμού 
Στοιχείο αρ. 15 185-
έκδοση 07.2006
σελίδα 4 από 17

Αγωγός σύνδεσης μεταξύ οργάνου ένδειξης και 
αισθητήρα:
Τάση: Αισθητήρας 15 V DC
Σύνδεση: Καλώδιο σύνδεσης αισθητήρα στους 

ακροδέκτες 1 και 2 (βλέπε την εικόνα 
δεξιά)

Τριχοειδή
διάκενα αέρα: Η εγκατάσταση καλωδίων πρέπει να 

γίνει έτσι, ώστε να εξασφαλισθεί μια 
αντιστάθμιση πίεσης προς τον αέρα 
του περιβάλλοντος, αλλά να μην 
μπορεί να διεισδύσει νερό σο άκρο 
των καλωδίων.

Επιμήκυνση: Το καλώδιο του αισθητήρα μπορεί να 
επιμηκυνθεί το πολύ μέχρι 200 m – 
π.χ. με καλώδιο τύπου NYM ή YR 
(υγρός χώρος) ή NYY (γη) και με 
διατομή αγωγού τουλ. 2 x 0,4 mm².
Σε περίπτωση επιμήκυνσης καλωδίου 
σε θόλο ή εξωτερικό χώρο 
συνιστάται, να χρησιμοποιηθεί  ένα 
στεγανό στο νερό κουτί σύνδεσης των 
ακροδεκτών με ειδικό φίλτρο 
αντιστάθμισης της πίεσης (ειδικό 
παρελκόμενο).

Προστασία: Σε περίπτωση που το καλώδιο του 
αισθητήρα (ή η επιμήκυνση) οδεύουν 
κοντά σε αγωγούς ισχυρών 
ρευμάτων,  θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένας προστατευμένος 
αγωγός ελέγχου (η προστασία να 
συνδεθεί με τον ακροδέκτη 8)

Τάση     τροφοδοσίας  :  
Τάση: 230 V  AC  50 Hz
Σύνδεση: Οι ακροδέκτες 8, 9 και 10 στο όργανο 

ένδειξης (ο αγωγός δεν 
περιλαμβάνεται στα παραδοτέα).

Σύνδεση ειδικού καλωδίου 
red = κόκκινο

black = μαύρο

Σύνδεση ρελαί επαφής στο όργανο ένδειξης LC-2
Το όργανο ένδειξης διαθέτει ένα ρελαί επαφής για τη σύνδεση ενός εξωτερικού κυκλώματος 
ρεύματος διεύθυνσης ή για την ενεργοποίηση εξωτερικών οργάνων συναγερμού (π.χ. οπτικά 
σήματα).
Σε περίπτωση αστοχίας του οργάνου και στάθμη επάνω από την επιλεγμένη οριακή τιμή, οι 
επαφές των ακροδεκτών του ρελαί 4-5 είναι κλειστές και αντίστοιχα οι 6-7 ανοικτές.
Τάση ζεύξης: μέγιστη 250 V AC
Ρεύμα ζεύξης: μέγιστο  7,0 A
Σύνδεση: Ακροδέκτες 4 και 5 “Συναγερμός” – Σε περίπτωση συναγερμού ανοικτό

Ακροδέκτες 6 και 7 “ Συναγερμός ” – Σε περίπτωση συναγερμού κλειστό

Παράδειγμα κυκλώματος δεξαμενής πετρελαίου θέρμανσης LC-1
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Παράδειγμα κυκλώματος δεξαμενής νερού βροχής LC-2

Κατ’ επιλογή ένθετο μοντούλ DTM-1
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Το ένθετο μοντούλ DTM-1 είναι ένα πρόσθετο μοντούλ σύνδεσης, 
το οποίο διαθέτει μια αναλογική έξοδο τάσης. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στα LC-1 και LC-2 για τη σύνδεση με μια είσοδο 
μέτρησης συστημάτων ελέγχου κτιρίων.
Το σήμα εξόδου είναι ένα τυποποιημένο σήμα τάσης 0 - 5 V. 
Λαμβάνονται υπ’ όψη η μορφή, το μέγεθος και η γεωμετρία της 
δεξαμενής. Ισχύει η ακόλουθη γραμμική συνάρτηση:
5 V  = 100% περιεχομένου δεξαμενής  (πλήρης)
0 V  =   0% περιεχομένου δεξαμενής    (άδεια)
Παράδειγμα: Σε μια δεξαμενή εδάφους 10.000 λίτρων η ψηφιακή 
συσκευή ένδειξης δείχνει 2.000 λίτρα. Αυτά είναι το 20% του 
περιεχομένου. Αντίστοιχα το ένθετο μοντούλ DTM-1 δίνει τότε στον 
2-πολικό ακροδέκτη του εξόδου ένα σήμα 1,0 Volt.

Συναρμολόγηση και ηλεκτρική εγκατάσταση 
Προς αποφυγή βλαβών συνιστάται να χρησιμοποιηθεί ένα προστατευμένο 2-κλωνο καλώδιο (π.χ. 
LiYCY 2x0,5 mm²).
Το ένθετο μοντούλ DTM-1 εισάγεται στην κάτω πλατίνα, επάνω αριστερά στο πεδίο PC-LINK AD-
APTER – η σύνδεση γίνεται στην περιοχή X2.
Η εγκατάσταση να γίνει ως ακολούθως:
• διακόψτε την τάση δικτύου / τροφοδοσίας (230 V)
• ξεβιδώστε και αφαιρέστε την μπροστινή πλάκα 

• ξεβιδώστε τη βίδα στον πείρο απόστασης (στο πεδίο PC-LINK ADAPTER)
• εισάγετε το ένθετο μοντούλ DTM-1 aufstecken (ακροδέκτες σύνδεσης 1  2 προς τα δεξιά – 

βλέπε την εικόνα κάτω) και ασφαλίστε με τη βίδα στον πείρο απόστασης
• εισάγετε το καλώδιο μέσα από την κεντρική οπή (νίπελ σφιξίματος) στο κέλυφος 
• συνδέστε το καλώδιο στους ακροδέκτες 1 (+) και 2 (–) στο ένθετο μοντούλ (αν χρησιμοποιηθεί 

ένα προστατευμένο καλώδιο συνδέστε την προστασία στον ακροδέκτη 3 σε ακροδέκτη 
σύνδεσης αισθητήρα)

• συνδέστε το καλώδιο σε κατάλληλη είσοδο του συστήματος ελέγχου κτιρίου– προσέξτε την 
πόλωση.

• συνδέστε πάλι την τάση δικτύου / τροφοδοσίας (230 V) 
Παράδειγμα κυκλώματος του ένθετου μοντούλ DTM-1 – Σύνδεση με ένα σύστημα ελέγχου 
κτιρίου 
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ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η θέση σε λειτουργία της συσκευής ένδειξης περιεχομένου γίνεται κατά τη συναρμολόγηση (βήμα 
0: λήψη μηδενικής τιμής – ο αισθητήρας μη βυθισμένος) ή μετά την τελειωμένη συναρμολόγηση 
(λοιπά βήματα - ο αισθητήρας βυθισμένος).
Πριν από τον προγραμματισμό προσδιορίστε τα στοιχεία της δεξαμενής και γράψτε τις 
αριθμητικές τιμές στη δεξιά στήλη στον ακόλουθο πίνακα – στη συνέχεια τα εισάγετε κατά τα επί 
μέρους βήματα προγραμματισμού. Ο προγραμματισμός μπορεί εναλλακτικά να γίνει με τη 
βοήθεια των συνημμένων Σύντομων Οδηγιών.
Για τον προγραμματισμό πρέπει να γίνει αλλαγή στο τρόπο ρύθμισης:
Για την αλλαγή αυτή πιέστε σύντομα τα δύο κουμπιά χειρισμού OK και Plus, έτσι ώστε να 
αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο. Το ενεργό βήμα εισαγωγής (βήματα 1 .. 5) διακρίνετε με τη 
βοήθεια του φωτεινού δεκαδικού σημείου.
Επιστροφή στην αρχή: Σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής μπορούμε να 

επιστρέψουμε πάλι στην αρχή. Προς τούτο πιέστε σύντομα και τα 
δύο κουμπιά.

Εγκατάλειψη του τρόπου ρύθμισης: Ο τρόπος ρύθμισης μπορεί πάντοτε να εγκαταλειφθεί 
πάλι. Προς τούτο βλέπε την “Επιστροφή στην αρχή“; μετά πιέστε 
ακόμη μια φορά σύντομα και τα δύο κουμπιά =>  οδηγεί στον 
κανονικό τρόπο ένδειξης.

Οι εισαγωγές γίνονται μέσω των δύο 
κουμπιών OK και Plus.
Με το κουμπί Plus (δεξιά) αυξάνει το 
ενεργό ψηφίο που αναβοσβήνει, με το 
κουμπί OK (αριστερά) αποθηκεύεται η 
αριθμητική τιμή του.

Βήμα Λειτουργία εισαγωγής Eingabewert

0. Λήψη μηδενικής 
τιμής 
Γίνεται μόνο κατά την 
πρώτη θέση σε 
λειτουργία  

Βάλτε και τα 4 ψηφία στο μηδέν ή 
επιβεβαιώστε τις τιμές. Με το κουμπί OK για 
το τέταρτο μηδέν αποθηκεύεται η μηδενική 
τιμή του αισθητήρα. Μόνο μετά από αυτό 
βυθίστε τον αισθητήρα!

1. Χαρακτηριστικά 
ψηφία

Βυθίστε τον αισθητήρα στον πυθμένα (μετά 
τη λήψη μηδενικής τιμής). Μετά εισάγετε τα 
χαρακτηριστικά ψηφία.

1. ψηφίο 
στρογγύλε
υση

Επιλογή της στρογγύλευσης: ρυθμίστε την 
αυτόματη στρογγύλευση με την τιμή  0.x x 
x  

2. ψηφίο μέσο Επιλογή του μέσου:
- Για πετρέλαιο ρυθμίστε την τιμή 0:  0.0 x x
- Για νερό ρυθμίστε την τιμή 1:          0.1 x x
Για άλλα μέσα (πυκνότητες) βλέπε σελ. 8 
πίνακα μέσων

3. ψηφίο  ειδικός 
τύπος

κ. λήψη 
θερμοκρασίας

Χαρακτηριστικό ψηφίο για περιοχή μετρη-
σης και θερμοκρασία : Για βασικό αισθη-
τήρα και 15ºC ρυθμίστε την τιμή:   0. x 0 x
Για άλλο αισθητήρα ή θερμοκρασία βλέπε 
σελ. 8  πίνακα αισθητήρων

4. ψηφίο  μορφή 
δεξαμενής

Εισάγετε το   χαρακτηριστικό ψηφίο   για τη   
μορφή της δεξαμενής:
- γραμμική => ρυθμίστε την τιμή 1:   0. x x 1
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– κυλινδρική, οριζόντια => τιμή 2     0. x x 2
Για μεγάλες δεξαμενές και άλλες μορφές 
δεξαμενής βλέπε  τον πίνακα σελίδες 8+9

2. Όγκος δεξαμενής Δώστε τον όγκο δεξαμενής (ή τη μέγιστη τιμή 
ένδειξης): π.χ.   5 6 0 0  [λίτρα]  
Σε δεξαμενές άνω των 10.000 λίτρων μόνο 
τα 4 πρώτα ψηφία και μετά ρυθμίστε το 
δεκαδικό σημείο 
Προσοχή  :   Στην περίπτωση που υπάρχει 
πινακίδα παρακαλούμε πάρτε την τελευταία 
τιμή από αυτήν. Σε κυλινδρική δεξαμενή 
εδάφους 100 m3 μπορεί να είναι π.χ. η τιμή 
100 600 λίτρα. 

+ Δεκαδικό ψηφίο 
(σε περίπτωση που 
απαιτείται π.χ. 
ένδειξη σε m³ ή %)

Μετατοπίστε το δεκαδικό σημείο με το κουμπί 
Plus στην επιθυμητή θέση. Για ένδειξη π.χ. σε 
m³ βάλτε το στη θέση 2 (έως 99,99) ή 3 (έως 
999,9) – προκύπτει ένδειξη 12.50 ή 125.0 
[m³] – η θέση 4 σημαίνει χωρίς ένδειξη 
δεκαδικού σημείου.

3. Εσωτερικό ύψος 
δεξαμενής

(μέγιστο ύψος 
πλήρωσης)

Εισάγετε το εσωτερικό ύψος της δεξαμενής 
σε χιλιοστά:
π.χ.   186 cm   =>   1 8 6 0   [mm]
(Ύψος χωρίς θόλο – Τυπικές τιμές:
50 m3 κυλινδρικό οριζόντιο:  2485 mm
100 m3 κυλινδρικό οριζόντιο:  2880 mm )

4. Υφιστάμενο ύψος 
πλήρωσης

Βήμα ελέγχου: Ένδειξη π.χ.   0 9 4 0  [mm]
Εδώ δείχνεται η πραγματική στάθμη 
πλήρωσης σε mm. Παρακαλούμε ελέγξτε αν 
είναι αξιόπιστη.
Επιβεβαιώστε την τιμή με 4 x OK.
Εναλλακτική   μέθοδος  : “Μέτρηση δύο 
σημείων“ μέσω διόρθωσης της δεικνυόμενης 
τιμής σ’ αυτό το βήμα εισαγωγής.
Από τη μετρούμενη πραγματική τιμή 
πλήρωσης αφαιρέστε* 10   mm   και εισάγετε 
μετά αυτή την τιμή.

5.1 Ακουστικός
συναγερμός

Στα ψηφία 1+2 εισάγετε την οριακή τιμή 
συναγερμού ως ποσοστό από 01 – 99.
Η τιμή ρύθμισης 0 6  θα σήμαινε π.χ., ότι ο 
συναγερμός ενεργοποιείται όταν 
παραβιασθεί το 6% της στάθμης πλήρωσης 
(+/- 1% διάστημα ζεύξης).
Ο συναγερμός είναι εκτός λειτουργίας 
(πλήρως αποσυνδεδεμένος) με την 
εισαγωγή το 0 0.

5.2 Ρελαί Στον τύπο οργάνου LC-1 (χωρίς ρελαί) 
πρέπει να δοθεί στα ψηφία 3+4 η τιμή  0 0.
Στον τύπο οργάνου LC-2 να δοθεί το σημείο 
ζεύξης του ρελαί ως ποσοστό από  01 – 99.
Η τιμή ρύθμισης  0 8  θα σήμαινε π.χ., ότι το 
ρελαί ενεργοποιείται όταν παραβιασθεί 
προς τα κάτω το 8% της στάθμης πλήρωση 
(+/- 1% διάστημα ζεύξης).
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Τότε ανοίγει η επαφή ανοίγματος 
(ακροδέκτες 4-5) και κλείνει η επαφή 
κλεισίματος (ακροδέκτες 6-7).
Η ζεύξη του ρελαί τίθεται εκτός λειτουργίας 
με την εισαγωγή 0 0.
Για τη χρήση σε εγκαταστάσεις χρήσης 
νερού βροχής μπορεί να ενεργοποιηθεί μια 
λειτουργία ελέγχου για μαγνητικές βαλβίδες 
(βλέπε Περαιτέρω ρυθμίσεις). 

Μετά την εισαγωγή των ανωτέρω αριθμητικών τιμών στα βήματα εισαγωγής 0 έως 5 ο 
προγραμματισμός έχει τελειώσει. Η συσκευή πηγαίνει αυτόματα στην κανονική λειτουργία 
ένδειξης και στην ένδειξη (display) εμφανίζεται το πραγματικό περιεχόμενο της δεξαμενής.
Μετά το τέλος της θέσης σε λειτουργία βιδώστε πάλι την μπροστινή πλάκα !
Αν ρυθμίσθηκε ένα μέγεθος μέτρησης διαφορετικό από τα λίτρα (ψηφίο 2 = 0), τότε μπορεί να 
κολληθεί η ένδειξη LITER στην μπροστινή πλάκα με τα περιεχόμενα αυτοκόλλητα m³, % ή FH 
(ύψος πλήρωσης).

Παραδείγματα προγραμματισμού 
Προϋπόθεση:  Η μέτρηση μηδενικού σημείου του αισθητήρα έχει γίνει μια φορά.

Παράδειγμα 1 Δεξαμενή υπογείου για 6000 Ltr πετρέλαιο θέρμανσης, ένδειξη λίτρων, 
γραμμική χαλύβδινη δεξαμενή 
  Εσωτερικό ύψος 165 cm, (στάθμη πλήρωσης 125 cm)
 Βασικός αισθητήρας TDS-6023   0 – 250 mbar  

Βήμα Εισαγωγές
1.1 Στρογγύλευση αυτόματα 0._ _ _ 
1.2 Μέσο πετρέλαιο θέρμανσης 0.0 _ _ 
1.3 Βασικός αισθητήρας κ. κανον. θερμοκρασία 0.0 0 _
1.4 Μορφή δεξαμενής γραμμική 0.0 0 1
2. 6000 λίτρα, 6.0.0 0
2+ Αφήστε το δεκαδικό σημείο στη θέση 4:    (OK)
3. ύψος 165 cm 1.6.5.0 
4. υφιστάμενη στάθμη πλήρωσης 125 cm  1.2.5.0.     (μόνο έλεγχος, 4 x OK )
5.  Καμμία λειτουργία; αλλάξτε το 1010 σε : 0 0.0 0.     (ρυθμίστε τέσσερα μηδενικά)

Με OK ακολουθεί η ένδειξη =>  π.χ.  4 5 5 0  [Ltr]

Παράδειγμα 2 Δεξαμενή εδάφους κυλινδρική οριζόντια, για 100.600 λίτρα Diesel, 
ένδειξη κυβικών μέτρων
  Εσωτερικό ύψος 2,88 m, (στάθμη πλήρωσης 54 cm)
 Βασικός αισθητήρας TDS-6023   0 – 250 mbar 

Βήμα Εισαγωγές
1.1 Στρογγύλευση αυτόματα 0._ _ _ 
1.2 Μέσο Diesel 0.2 _ _ 
1.3 Βασικός αισθητήρας, δεξαμενή εδάφους (θέρμ. < 10ºC) 0.2 3 _
1.4 Μορφή δεξαμενής 1 ή  8 ή  9   0.2 3 9
2. Όγκος δεξαμενής 1006(00 L) 1.0.0 6     (ακριβής τιμή από πινακίδα)
2+ Το δεκαδικό σημείο στη θέση 3  για 100.6 : 3 x Plus, μετά OK
3. 2,88 m εσωτερικό ύψος 2.8.8.0     (ακριβής τιμή από πινακίδα)
4. 54 cm πραγματική στάθμη πλήρωσης  0.5.4.0.    (μόνο έλεγχος, 4 x OK )
5.  Καμμία λειτουργία· αλλάξτε το 1010 σε : 0 0.0 0.    (ρυθμίστε τέσσερα μηδενικά)

Με OK ακολουθεί η ένδειξη  =>  π.χ.  _12.8  [ m3 ]
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Παράδειγμα 3  πηγάδι,  7.50 m μέγιστη στάθμη νερού από τον πυθμένα 
 Αισθητήρας TDS-6029 (με περιοχή μέτρησης 0 - 1000 mbar), ένδειξη σε m στήλης 
νερού.

Βήμα Εισαγωγές
1.1 Στρογγύλευση αυτόματα 0._ _ _ 
1.2 Μέσο νερό 0.1 _ _ 
1.3 Αισθητήρας 1 bar, μέσο κάτω από 10ºC 0.1 5 _
1.4 Μορφή δεξαμενής „γραμμική“ 0.1 5 1
2. Μέγιστη τιμή ένδειξης  7.500 m 7.5.0 0
2+ Το δεκαδικό σημείο πίσω από το ψηφίο 1 για 7.500 : 1 x Plus, μετά OK
3. Μέγιστο ύψος της στήλης νερού 7500mm 7.5.0.0 
4. Περίπου 4,20 m ενεργή στάθμη    4.1.9.8.     (μόνο έλεγχος, 4 x OK)
5. Καμμία λειτουργία· αλλάξτε το 1010 σε: 0 0.0 0.     (ρυθμίστε τέσσερα μηδενικά)

Με OK ακολουθεί η ένδειξη  =>  z.B.   4. 2 0 0  [ m ]

Υποδείξεις για τον προγραμματισμό
Βήμα 1
Ψηφίο 2 – Πίνακας μέσων Βήμα εισαγωγής 1,  2. ψηφίο
Ψηφίο μέσο / υγρό Παρατήρηση
x  0  x x πετρέλαιο θέρμανσης  (μέση 

πυκνότητα 0,847)
x  1  x x νερό
x  2  x x Diesel  (και πετρέλαιο 

θέρμανσης μέχρι 0,835 )
x  3  x x Bio-Diesel, RME, λάδι 

μηχανής 
x  4  x x λάδι Raps, λάδι φαγητού 

*   5 - Kennziffer 5 ist reserviert.
x  6  x x AdBlue
x  7  x x βενζίνη απλή **
x  8  x x βενζίνη Super **

**  7,8 - Μόνο με αισθητήρα στάθμης σε κατασκευή 
αντιεκρηκτική (A1).

x  9  x x εισαγωγή ’ειδικό βάρος’ *** *** 9 - Άλλο μέσο με εισαγωγή της πυκνότητας 
Για ένα άλλο μέσο από όσα παρουσιάζονται στη λίστα μπορεί να δοθεί η πυκνότητα (ειδικό 
βάρος) σε g/cm3  ➨ Μετά την εισαγωγή του ψηφίου 9 το πρόγραμμα ενεργοποιεί ενδιάμεσα ένα 
πρόσθετο βήμα εισαγωγής, για την εισαγωγή αυτής της τιμής της πυκνότητας (π.χ. για την 
εισαγωγή της τιμής  0 9 5 4 ).

Ψηφίο 3 - Πίνακας αισθητήρων και επιλογή θερμοκρασίας  Βήμα εισόδου 1,  3. ψηφίο
Ψηφίο μέσο / υγρό    
x x    0    x  β  ασικός αισθητήρας 0 - 250   mbar   ( 2,5m ΥΣ; 3 m στήλη πετρελαίου) και 

θερμοκρασία αναφοράς 15 º  C  
x x  1  x αισθητήρας  0 - 500 mbar    ( 5m ΥΣ;  6 m στήλη πετρελαίου)  και  θερμοκρασία 

αναφοράς 15 ºC
x x  2  x αισθητήρας  0 - 1000 mbar  ( 10m ΥΣ;  12 m στήλη πετρελαίου)  και  θερμοκρασία 

αναφοράς 15 ºC
x x  6  x αισθητήρας  0 - 100 mbar    ( 1m Υδάτινη Στήλη)  και  θερμοκρασία αναφοράς 15ºC
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x x  7  x αισθητήρας  0 - 150 mbar    ( 1,50m ΥΣ) και  θερμοκρασία αναφοράς 15ºC
x x  8  x αισθητήρας  0 - 200 mbar    ( 2m ΥΣ)  και  θερμοκρασία αναφοράς 15ºC

εναλλακτικ
ά :

Άλλο χαρακτηριστικό ψηφίο μόνον αν κατ’ εξαίρεση από τη λογιστική αναφορά των 
15ºC θα δείχνεται μικρότερο περιεχόμενο :

(  x x  3  x  ) Βασικός αισθητήρας  0 - 250 mbar + π.χ. δεξαμενή εδάφους (=> όγκος αναφοράς 
για μέση θερμοκρασία περίπου 5 - 10 ºC)

(  x x  4  x  ) αισθητήρας  0 - 500 mbar  +  π.χ. δεξαμενή εδάφους (=> όγκος αναφοράς για μέση 
θερμοκρασία περίπου 5 - 10 ºC)

Άλλοι αισθητήρες πρέπει να εισάγονται μέσω εισαγωγής σε cm στο βήμα 4 (Μέτρηση δύο 
σημείων).

Ψηφίο 4 – Πίνακας μορφής δεξαμενών βήμα εισαγωγής 1,  4ο ψηφίο
Ψηφίο Βασική μορφή δεξαμενής 

x x x  1 γραμμική δεξαμενή, γραμμική ένδειξη / και για ένδειξη % ή σε 
cm; ορθογώνιες δεξαμενές· όρθιοι κύλινδροι· χαλύβδινες 
δεξαμενές  συγκολλητές στο υπόγειο.  Χαρακτηριστικό ψηφίο 
1 και για άλλες γραμμικές εφαρμογές μέτρησης, όπως 
ένδειξη σε cm.

x x x  2 κυλινδρική δεξαμενή  (βλέπε εναλλακτικά το χαρακτηριστικό 
ψηφίο 9 )
οριζόντιος κύλινδρος· σωληνοειδής δεξαμενή· έως 45 m³· 
τυπική μορφή κατασκευής ως εξωτερική δεξαμενή ή δεξαμενή 
εδάφους από χάλυβα.

x x x  3 σφαιρική δεξαμενή
δεξαμενή εδάφους με σφαιρική βασική μορφή;
συνήθως δεξαμενή εδάφους από πλαστικό (GfK).

x x x  4 ωοειδής (οβάλ) δεξαμενή υπογείου 
τυπική μορφή κατασκευής δεξαμενών από πλαστικό 
ενισχυμένο με ίνες γυαλιού GfK και μονότοιχες δεξαμενές 
από ελάσματα

x x x  5 πλαστική δεξαμενή συστοιχίας, κυρτή
ελαφρά εξογκωμένη βασική μορφή, εναλλακτικά για τον τύπο 
1

x x x  6 πλαστική δεξαμενή συστοιχίας, κοίλη
ελαφρά κοίλη μορφή, εναλλακτικά για τον τύπο 1

x x x  7 πλαστική δεξαμενή με κοίλωμα
πλαστική δεξαμενή με μεγάλο κοίλωμα στο μέσο της 
δεξαμενής (χωρίς δακτύλιους)

 

x x x  8 -  ρεζέρβα  -  
x x x  9

εναλλακτικά 
στο 2

κυλινδρική εξωτερική μεγάλη δεξαμενή  50.000   Ltr   έως   
100.000   Ltr  
Ειδικά για κυλινδρική μεγάλη δεξαμενή  50 m3  έως  100 m3 

να ζητηθεί ειδική μετατροπή πινακίδας ένδειξης.
Περαιτέρω ρυθμίσεις: - μόνο σε περίπτωση ανάγκης -

Ψηφίο 1- Στρογγύλευση της ένδειξης  Βήμα εισαγωγής 1,  1. ψηφίο

50 m3  /  100 
m3

50 m3  /  100 m3
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Η συσκευή στρογγυλεύει αυτόματα τις τιμές 
ένδειξης κατά λογικό τρόπο.
Σε εξάρτηση από το ύψος της δεξαμενής και τον 
όγκο η ένδειξη στρογγυλεύεται π.χ. σε  τιμές σε 10 
ή 5.
Σε εξαιρετική περίπτωση, π.χ. για σχετικά χαμηλή 
δεξαμενή, μπορεί να ρυθμισθεί η στρογγύλευση 
αλλιώς:

Ψηφίο στρογγύλευση της 
ένδειξης          

Παρατήρηση

0  x x x βασική ρύθμιση Αυτόματη στρογγύλευση – συνιστώμενη ρύθμιση !
1  x x x στρογγύλευση 

απενεργοποιημένη 
1η καμμία στρογγύλευση = καμμία στρογγύλευση

2  x x x σε 2-πλά βήματα το τελευταίο ψηφίο μόνο ακέραιες τιμές 
3  x x x σε 5-πλά βήματα το τελευταίο ψηφίο 5-πλά βήματα
4  x x x σε 10-πλά βήματα τα τελευταία 2 ψηφία σε 10-πλά βήματα
5  x x x σε 20-πλά βήματα τα τελευταία 2 ψηφία σε 20-πλά βήματα
6  x x x σε 50-πλά βήματα τα τελευταία 2 ψηφία σε 50-πλά βήματα
7  x x x σε 100-πλά βήματα τα τελευταία 3 ψηφία σε 100-πλά βήματα
8  x x x σε 200-πλά βήματα τα τελευταία 3 ψηφία σε 200-πλά βήματα
9  x x x σε 500-πλά βήματα τα τελευταία 3 ψηφία σε 500-πλά βήματα

Λειτουργία ελέγχου για μαγνητικές βαλβίδες (π.χ. σε εγκαταστάσεις χρήσης νερού βροχής)
Σε περίπτωση ενεργοποιημένης 
λειτουργίας ελέγχου ενεργοποιείται 
μια μαγνητική βαλβίδα συνδεδεμένη 
με την έξοδο του ρελαί (στους 
ακροδέκτες 6+7) κάθε 2 ημέρες για 
σύντομο χρόνο.
Αν δεν χρησιμοποιείται πλέον η 
λειτουργία ελέγχου, μπορεί αυτή να 
απενεργοποιηθεί πάλι σύμφωνα με 
την ανωτέρω περιγραφή με 
εισαγωγή της τιμής 0016 (αντί 
0048).

=> πιέστε τα κουμπιά OK και 
Plus

=> εισάγετε την τιμή 9912 – 
επιβεβαιώστε με OK 

=> ένδειξη τιμή 0016

=> εισάγετε την τιμή 0048 – 
επιβεβαιώστε με OK 

=> το όργανο πηγαίνει στη 
λειτουργία ένδειξης 

Παραπέρα υποδείξεις για τον προγραμματισμό 
Βήμα 2 –
Όγκος δεξαμενής 

Εισάγετε το συνολικό όγκο σε λίτρα της δεξαμενής (ή δεξαμενών) ως 
αριθμητική τιμή. Σε περίπτωση συζευγμένων δεξαμενών συστοιχίας 
πρέπει να εισαχθεί ο συνολικός όγκος όλων των συνδεδεμένων 
δεξαμενών: π.χ.   3 x 1500 Liter => τιμή εισαγωγής 4500 [Liter]
Για μεγέθη δεξαμενών άνω των 10.000 Liter να εισαχθούν μόνο τα 
πρώτα 4 ψηφία. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη είναι τότε σε m³. 
Αντίστοιχα πρέπει το δεκαδικό σημείο να τεθεί στο βήμα 2+: π.χ. => 
50.00  ή 100.0 [ m³ ]
Για ένδειξη % να εισαχθεί η τιμή 1000. Αντίστοιχα πρέπει το δεκαδικό 
σημείο να τεθεί στο βήμα 2+: => 100.0  [ % ]
Για την ένδειξη του ύψους πλήρωσης, πρέπει να εισαχθεί ως τιμή το 
ύψος της δεξαμενής (όπως στο βήμα 3). Επιπλέον σ’ αυτή την 
περίπτωση πρέπει στο βήμα 1. (ψηφίο 4) να δοθεί η τιμή 1 για τη μορφή 
της δεξαμενής:
π.χ. => τιμή εισαγωγής  1860  [ mm ]
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Βήμα 3 – 
Ύψος δεξαμενής

Εισάγετε το ύψος της δεξαμενής (εσωτ. διάσταση δεξαμενής) σε mm:
Για μια δεξαμενή με εξωτερικό ύψος 1,87 m πρέπει να εισαχθεί ως 
εσωτερική διάσταση π.χ. 1860  [mm].

Βήμα 4 –
Πραγματικό ύψος
πλήρωσης 

Προσοχή  :   Ο αισθητήρας μέτρησης πρέπει να βυθισθεί πριν από την 
συμπλήρωση του βήματος εισαγωγής 4! Αν αυτή η εισαγωγή γίνεται για 
σχεδόν άδεια δεξαμενή, τότε συνιστάται, να γίνει αργότερα μια 
διόρθωση· βλέπε την παράγραφο ’Μεταγενέστερη διόρθωση της τιμής 
ένδειξης‘.
Εισάγετε το μετρημένο πραγματικό ύψος πλήρωσης σε mm.
Για στάθμη πλήρωσης π.χ. 94 cm πρέπει να εισαχθεί αντίστοιχα  0940 
[mm].
Υπόδειξη  :   Αν σε δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης δεν μπορεί να 
προσδιορισθεί το πραγματικό ύψος πλήρωσης, να εισαχθεί εδώ κατ’ 
αρχή το εκτιμώμενο ύψος πλήρωσης. Κατά μια μεταγενέστερη πλήρη 
πλήρωση μπορεί τότε να διορθωθεί η ένδειξη λίτρων με απλό τρόπο.

Βήμα 5.1 –
Ακουστικός 
συναγερμός

Εισάγετε την οριακή τιμή για τον ακουστικό συναγερμό σε περίπτωση 
παραβίασης προς τα κάτω της στάθμης πλήρωσης ως ποσοστιαία τιμή. 
10 (%) είναι η προρρύθμιση. Με εισαγωγή 00 (%) η λειτουργία 
συναγερμού απενεργοποιείται πλήρως.

Μεταγενέστερη 
διόρθωση της τιμής 
ένδειξης μετά από 
μια πλήρωση 

Αν εμφανισθεί  μια διαφορά της ένδειξης με το μετρημένο περιεχόμενο 
της δεξαμενής, μπορεί έτσι πάντοτε να διορθώνεται η τιμή ένδειξης. 
Αυτή η διόρθωση της ένδειξης μπορεί να είναι εύλογη, π.χ. για να 
διορθωθεί μετά από την πλήρη πλήρωση η πραγματική ένδειξη στον 
πλήρη όγκο της δεξαμενής: π.χ.  στα  5600 λίτρα  ή στο ποσοστό 
100.0.
Οι εισαγωγές διόρθωσης γίνονται με: 
αριστερό κουμπί => μείον  ,   δεξιό κουμπί => συν.
Κατά τη διάρκεια αυτού του χειρισμού η ένδειξη αναβοσβήνει. Με 
συνεχή πίεση του κουμπιού αλλάζει γρήγορα η αριθμητική τιμή. Αυτή η 
εισαγωγή μεταγράφει εσωτερικά την αποθηκευμένη τιμή εισαγωγής στο 
βήμα 4 και την τιμή της πυκνότητας που λήφθηκε από τον πίνακα 
μέσων, δηλαδή αυτές οι δύο εισαγωγές είναι εναλλακτικές.

Αναγγελίες σφάλματος
Κωδικός 
σφάλματος 

Σημασία

E 0 0 1 Η ρυθμισμένη τιμή είναι άκυρη.

E 0 0 2 Η μετρημένη τιμή του αισθητήρα είναι πολύ μικρή!
- E002 κατά τη λήψη μηδενικού σημείο: Αν το ρεύμα του αισθητήρα είναι μικρότερο 

από 3,5 mA, τότε υπάρχει σφάλμα του 
αισθητήρα.

- E002 κατά το βήμα 4: Το αισθητήριο δεν κρέμεται μέσα στο υγρό ή η 
ελάχιστη στάθμη πλήρωσης είναι πολύ χαμηλή.

- Επαναληπτική προσπάθεια: Κόψτε το ρεύμα από τη συσκευή για 5 
δευτερόλεπτα και επαναλάβατε τη λήψη 
μηδενικού σημείου.
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E 0 0 3 Η τιμή μέτρησης πολύ μεγάλη για ταξινόμηση μηδενικού σημείου.
Το αισθητήριο δεν επιτρέπεται να είναι βυθισμένο κατά τη λήψη μηδενικού 
σημείου! Μία τιμή μέτρησης του αισθητηρίου μεγαλύτερη από 4,5 mA θα ήταν μη 
ισχύουσα τιμή μηδενικού σημείου αισθητηρίου.

E 0 0 4 Ρύθμιση δυνατή μόνο μετά από ταξινόμηση μηδενικού σημείου. Να επαναληφθεί η 
ταξινόμηση μηδενικού σημείου.

E 0 0 5 Το ρυθμισμένο ύψος είναι μεγαλύτερο από το ύψος της δεξαμενής.  (Εσφαλμένη 
εισαγωγή)

E 0 0 6 Η πραγματική τιμή μέτρησης είναι πολύ μικρή ως δεύτερο σημείο αναφοράς.
Το αισθητήριο πρέπει να είναι βυθισμένο!
Το ρυθμισμένο ύψος είναι πολύ μεγάλο (Η τιμή μέτρησης είναι πολύ μικρή). Die Το 
αισθητήριο πρέπει να είναι βυθισμένο! Κόψτε το ρεύμα από τη συσκευή για 5 
δευτερόλεπτα και επαναλάβατε τη λήψη μηδενικού σημείου.  Ενδεχομένως σφάλμα 
αισθητήρα.

E 0 0 7 Η πραγματική τιμή μέτρησης είναι πολύ μικρή σε σχέση με το εισηγμένο ύψος/όγκο 
δεξαμενής. 

E 0 0 8 Η τιμή μέτρησης πολύ μεγάλη (το ρεύμα του αισθητήρα είναι πολύ υψηλό - ελέγξτε 
την ηλεκτρική σύνδεση και την περιοχή μέτρησης του αισθητήρα, συνδέστε πάλι την 
παροχή ρεύματος, επαναλάβατε τα βήματα εισαγωγής 3 κ. 4, ενδεχομένως 
επαναλάβατε τη λήψη μηδενικής τιμής). Εφόσον το ρεύμα του αισθητήρα για 
μισογεμάτη δεξαμενή είναι μεγαλύτερο από 12 mA ή για γεμάτη δεξαμενή είναι 
μεγαλύτερο από 20 mA, υπάρχει πιθανώς μια βλάβη του αισθητήρα μέτρησης.

E 0 0 9 Το ρεύμα του αισθητήρα είναι μηδέν – δεν υπάρχει ρεύμα. Το καλώδιο του 
αισθητήρα έχει αντεστραμμένους πόλους ή είναι κομμένο· ελέγξτε την επιμήκυνση 
του καλωδίου/ συνδέστε εκ νέου.

E 0 1 0 Σφάλμα καλιμπραρίσματος. Αποκόψτε το όργανο ένδειξης από την τάση του δικτύου 
και ανοίξτε το πάλι μετά 5 s.

E 0 1 1 Ο αισθητήρας δεν είναι βυθισμένος. Βυθίστε τον αισθητήρα εντελώς στον πυθμένα 
της δεξαμενής.
Σε περίπτωση πολύ μικρής στάθμης πλήρωσης στη δεξαμενή, αυτή είναι μια 
προειδοποιητική ένδειξη. 
Με το OK (αριστερό κουμπί) μπορεί να γίνει αποδεκτή. Στο επόμενο βήμα 
εισαγωγής (IV) θα πρέπει όμως η εμφανιζόμενη τιμή για τη στάθμη πλήρωσης σε 
mm μόνο να επιβεβαιωθεί με 4 x OK και να μη μεταβληθεί.

 
Έλεγχος του σήματος του αισθητήρα στάθμης : Για στάθμη πλήρωσης  0 cm      => 

περίπου 3,5 – 4,5 mA 
Ελεγχόμενο μέσω ψηφιακού βολτόμετρου: Για  1 m στήλης νερού  =>  περίπου  9  – 11  mA
Ιδιαιτερότητα: Για ρεύμα σήματος 2,0 - 2,5 mA κλείστε μια φορά τη 

συσκευή ένδειξης, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και 
ξανανοίξτε την.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 
Κατά την πορεία της λειτουργίας δεν απαιτείται καμμία επέμβαση στη συσκευή ένδειξης 
περιεχομένου.
Αν έχει ρυθμισθεί μια οριακή τιμή συναγερμού και παραβιάζεται η οριακή τιμή, ηχεί ο ακουστικός 
συναγερμός. Αυτός μπορεί να απενεργοποιηθεί με πίεση του κουμπιού Alarm-Stop.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μετά από μια πλήρωση των δεξαμενών ή 1 φορά κάθε χρόνο πρέπει να ελέγχεται, αν η ένδειξη 
αντιστοιχεί στη στάθμη πλήρωσης. Με ανύψωση του αισθητηρίου ελέγξτε, αν ηχεί το σήμα 
συναγερμού (σε περίπτωση που έχει εγκατασταθεί συναγερμός).
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για μέσα λειτουργίας που μολύνουν τα νερά:
Κατά τις εργασίες συντήρησης πρέπει να συλλέγεται το εκρέον μέσο. 
Προσέξτε τους αντίστοιχους νόμους και τα διατάγματα! 
Η συσκευή ένδειξης, αν η συναρμολόγηση και οι χειρισμοί είναι κανονικοί, δεν χρειάζεται 
συντήρηση. Κάθε ένα χρόνο να γίνεται έλεγχος της συσκευής ένδειξης και του αισθητήρα, όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Σε περίπτωση συνεχούς συναγερμού χωρίς να παραβιασθεί η ρυθμισμένη στάθμη συναγερμού 
στον αισθητήρα, ελέγξτε τον αγωγό σύνδεσης σήματος και αισθητήρα για διακοπή ή 
βραχυκύκλωμα, ενδεχομένως εκτελέστε την εγκατάσταση πάλι.
Αν τα μέτρα τα αναφερόμενα στις παραγράφους ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ και 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ δεν οδηγούν σε κανονική επαν-ΕΚΚΙΝΗΣΗ και δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα 
σχεδιασμού, η συσκευή πρέπει να σταλεί στον κατασκευαστή για έλεγχο. Αναρμόδιες επεμβάσεις 
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εγγύησης.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όργανο ένδειξης 
Τάση τροφοδοσίας: 230 V  AC   50 Hz Είδος προστασίας: IP 30 κατά IEC 529
Κατανάλωση ισχύος: μέγιστο 2 VA
Είσοδος μέτρησης: 4 - 20mA ; U0 = 15V ; Ανάλυση: 10 Bit

RShunt = 100 Ω Ακρίβεια: ± 1 %
Έξοδος ρελαί: Ένθετο μοντούλ 

DTM-1:
Τάση ζεύξης: μέγιστη 250 V AC Αναλογική έξοδος: 0 - 5 V DC
Ρεύμα ζεύξης: μέγιστο 7,0 A

Διαστάσεις H x B X T 200x120x58,5 mm Κέλυφος: Polystyrol
Ηχητική στάθμη 
συναγερμού:

≥ 70 dB(A)

Ειδικό τεμάχιο 
Τάση: 15 V  DC Είδος προστασίας: IP 68 κατά IEC 529
Υλικό: V4A ; POM Μήκος αισθητηρίου (χωρίς 

καλώδιο)
107 mm

Βασικός κατασκευή: Μήκος καλωδίου σύνδεσης 
αισθητηρίου 

6,25 m

Μήκος εγκατάστασης: κρεμασμένο κατακόρυφα ή τοποθετημένο οριζόντια
Περιοχή θερμοκρασιών: Περιβάλλον

Μέσο λειτουργία 
0 °C έως + 45 °C
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ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ των ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 
Αρ. πα-

ραγγελίας Σήμανση προϊόντος Υπόδειξη χρήσης 

15 185-15
Μοντούλ μεταφοράς δεδομένων 
DTM-1 
0-5 V

πρόσθετο μοντούλ ως σύνδεση με τη μετάδοση 
δεδομένων π.χ. για σύστημα ελέγχου κτιρίων 

15 185-16 PC-Set

πρόσθετο σετ για τη μετάδοση δεδομένων σε 
ένα PC – συμπεριλαμβανομένου του Software 
για την ένδειξη/αξιολόγηση και για την 
αποστολή μηνυμάτων με E-Mail

15 185-17 ψηφιακός αντάπτορας DTM-2 
πρόσθετο μοντούλ για τη σύνδεση πρόσθετων 
δεικτών στάθμης στο σετ PC και ως σύνδεση με 
το μεταδότη δεδομένων LCT-1

15 185-18
Κουτί σύνδεσης καλωδίων IP 66 
υδατοστεγές με αντιστάθμιση 
πίεσης 

Για την επιμήκυνση  του καλωδίου του 
αισθητήρα – π.χ. στο θόλο 

15 185-19
Μοντούλ μεταφοράς δεδομένων 
DTM-3 
4-20 mA

πρόσθετο μοντούλ ως σύνδεση με τη μετάδοση 
δεδομένων π.χ. για σύστημα ελέγχου κτιρίων 

15 185-30 Μεταδότης δεδομένων LCT-1
Σύστημα τηλεμετάδοσης GSM για το δείκτη 
περιεχομένου LC και αναγγελία συμβάντων 
(π.χ. βλάβη καυστήρα)

15 185-35 Πρόσθετη κεραία Πρόσθετη κεραία για ενίσχυση λήψης στο 
μεταδότη δεδομένων LCT-1
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