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1. Megjegyzések a rövid 
útmutatóhoz

Ez egy rövid útmutató a gyors induláshoz. A 
használati útmutató letölthető a következő 
linkre kattintva:

 www.denios.com/spillguard 

A SpillGuard® használata előtt olvassa végig 
ezt a rövid útmutatót. Mindig kövesse a 
figyelmeztető- és az óvintézkedéseket. Ez a 
rövid útmutató információkat és utasításokat 
tartalmaz a biztonságos telepítéshez és 
üzembe helyezéshez, valamint a termék 
hibátlan működéséhez.
Ez a rövid útmutató a termék része. 

Szerzői jog
A szerzői jogi megjegyzések megtalálhatók a 
használati útmutatóban:

 www.denios.com/spillguard 

1.1. A rövid útmutatóban szereplő  
 figyelmeztetések:
A figyelmeztetések felépítése a következő:

• A veszély típusa
• A veszély következménye
• A veszély orvoslása

 FIGYELMEZTETÉS

 A szimbólum és a jelzőszó olyan veszélyt  
 jelöl, amely súlyos sérülésekhez vagy  
 halálhoz vezethet.

 VIGYÁZAT

 A szimbólum és a jelzőszó olyan veszélyt  
 jelöl, amely könnyű sérülésekhez vezethet.

Megjegyzés:

 A jelzőszó figyelmeztet az anyagi károkra.

i  INFORMÁCIÓ

A szimbólum jelzi a kezelési útmutatást és 
egyéb hasznos információkat.

2. Óvintézkedések
Ez a fejezet fontos információkat nyújt a 
termék biztonságos kezeléséhez. Az utasítások 
a személyek védelmét, valamint a biztonságos 
és hibamentes működést szolgálják. A 
műveletekkel kapcsolatos figyelmeztetések a 
megfelelő utasításokban találhatók.

A terméket a legújabb szabványok és a 
technológia elismert szabályai szerint 
gyártották. A termék szakszerűtlen, nem 
megfelelő használata vagy képzetlen 
személyek általi üzemeltetése veszélyt 
jelenthet.

Veszélyek merülhetnek fel:

 W Az emberek egészségére és életére
 W A termék és a terméket körülvevő  

 vagyontárgyakra 
 
Kövesse a rövid útmutatóban lévő 
óvintézkedéseket. Vegye figyelembe 
a veszélyes anyagokkal, biztonsági 
előírásokkal,  üzemeltetési biztonsággal és 
az üzemeltető felelősségével kapcsolatos 
országos előírásokat és biztonsági 
követelményeket.

2.1. Használat robbanásvédett  
 területeken

i  INFORMÁCIÓ

Az üzembiztonságról szóló német rendelettel 
(BetrSichV) összhangban az üzemeltető 
köteles kockázatelemzést, és ezen felül egy 
robbanásvédelmi dokumentumot készíteni, 
amelyben a robbanásveszély elkerülése 
érdekében meghatározzák a megfelelő 
védelmi intézkedéseket. 

A SpillGuard®-ot be kell vonni ezekbe az 
intézkedésekbe, mint például a lehetséges 
kompenzációs intézkedésekbe a TRGS 727 
szerint.

 FIGYELMEZTETÉS

• A burkolat kinyitásakor  
 robbanásveszélyes környezetben  
 robbanásveszély áll fenn.
• Súlyos sérülést vagy halált okozhat.
• A burkolat felnyitása tilos.
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2.4. A kármentő tálcák ellenőrzéséhez 

A gyűjtőberendezések üzemeltetője köteles 
elvégezni és dokumentálni a StawaR illetve 
az általános építésfelügyeleti engedély 
(abZ) által előírt vizsgálatokat. A SpillGuard® 
használata ettől független.

2.5. Korlátozott élettartam

 W A SpillGuard®-ot egyetlen szivárgás  
 észlelése után ki kell cserélni.

 W Az építésmód miatt SpillGuard®-ot 5 év  
 elteltével ki kell cserélni a szivárgás  
 sikeres észlelésének érdekében.

 W

i  INFORMÁCIÓ

A SpillGuard® akkumulátorát nem szabad 
cserélni!

i  INFORMÁCIÓ

A SpillGuard®-ot úgy kell működtetni, 
hogy kizárja a folyamattal kapcsolatos 
elektrosztatikus töltést (pl. A tisztítás során 
lásd a TRGS 727 4. és 5. fejezetét is).

2.2. Rendeltetésszerű használat

A SpillGuard® egy hálózatfüggetlen szivárgás 
felismerő rendszer folyadékok/veszélyes 
anyagok szivárgásának észlelésére.
Tiszta, nem szennyezett kármentő tálcába való 
használatra tervezték. A kármentő tálcáknak 
lehetőleg fémes vagy nemfémes anyagokból 
(műanyag) kell lenniük. Kültéri használat nem 
megengedett.

A SpillGuard® csak az adattáblán megadott 
üzemi határokon belül használható. Ez 
alkalmas a gázokat és gőzöket kibocsátó 1. 
Ex zónához.

Elővigyázatosságból a SpillGuard®-ot csak a 
DENIOS által már pozitívan tesztelt folyékony 
anyagokkal együtt szabad használni. A 
pozitívan tesztelt anyagok listája itt található: 

 www.denios.com/spillguard 

Az itt fel nem sorolt veszélyes anyagokat nem 
szabad használni. 

i  INFORMÁCIÓ

Kérésre a még nem tesztelt anyag a 
DENIOS által kipróbálható, és a SpillGuard® 
biztonságos működése és alkalmassága 
ellenőrizhető. 

2.3. Nem rendeltetésszerű használat

Az eszközt nem szabad a következő 
célokra használni: 

 W Kármentő tálcában való használat a nem  
 engedélyezett közegek tárolásánál 

 W Robbanásveszélyes környezetben történő  
 felhasználás az adattáblán megadottaktól  
 eltérően

 W Por által okozott robbanásveszélyes  
 környezetben való felhasználás

 W Bármilyen felhasználás, amelyet a rövid  
 üzembe helyezési útmutató kifejezetten  
 nem engedélyezett

 FIGYELMEZTETÉS

• A burkolat kinyitásakor robbanásveszélyes  
 környezetben robbanásveszély áll fenn.
• Súlyos sérülést vagy halált okozhat.
• A burkolat felnyitása tilos. 

 W A SpillGuard®burkolatának felnyitása nem  
 megengedett.

 W Az akkumulátor cseréje tilos.
 W A SpillGuard® használatára bizonyítottan  

 nem alkalmas anyagok listája itt található: 
 

  www.denios.com/spillguard 
 
 Ezen anyagok használata kivétel nélkül  
 tilos.
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3. A felhasználási helyre 
vonatkozó követelmények
A SpillGuard® fő alkalmazási területe a 
kármentő tálca alja.

A következő követelményeknek kell 
teljesülni: 

 W A kármentő tálca aljának mindenfajta  
 szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

 W A padlónak vízszintesnek kell lennie.
 W Elegendő helynek kell lennie a SpillGuard®  

 számára.
 W A szivárgás korai felismerése érdekében,  

 ha lehetséges, a felhasználás helyének a  
 kármentő tálca legalacsonyabb pontján  
 kell lennie. 

i  INFORMÁCIÓ

A SpillGuard®-ot úgy kell elhelyezni, hogy a 
külső mechanikai ütések kizárhatók legyenek.

4. Termékleírás
4.1. Kijelző és kezelő elemek

 

A SpillGuard® felülnézete

A SpillGuard® alulnézete

LED  Jelző-LED „piros“

A "piros" jelző LED üzembe helyezéskor, 
működés közben és a riasztás 
bekapcsolásakor jelez.

push  Nyomógomb

A nyomógomb a SpillGuard® be- és 

kikapcsolására, valamint a jel kikapcsolására/
nyugtázására szolgál riasztás esetén.

4.2. Műszaki adatok

Készülékazonosító 

II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Üzemi hőmérséklet-
tartomány 0°C és 40°C között

Hőmérsékleti osztály T4 (legfeljebb 
135 °C)

Robbanásveszélyességi 
csoport II C

Védelmi mód gyújtószikramentes

Készülékkategória 2G

Viszkozitás ≤ 3000 mPas

Relatív permittivitás ≥ 2

Méretek Ø 110 mm, 
magasság 40 mm

Súly 140 g

Névleges feszültség 3,6 V

Használati időtartam max. 5 év
Szükséges 
szintmagasság 6 mm

5. Telepítés és üzemeltetés 

Szimbólumok:

 akusztikus hangjelzés 

 LED optikai jelzés

5.1. A SpillGuard® aktiválása és kalibrálása

1. Helyezze a SpillGuard®-ot a kármentő  
 tálca aljának legalacsonyabb pontjára, az  
 érzékelő felületével a padlóra.

2. Nyomja meg a nyomógombot, amíg a  
 sípolás meg nem hallható.

 egyszeri sípolás

 LED a LED gyorsan villog

3. Kb. 30 másodperc elteltével a kalibrálási  
 folyamat befejeződik.

 kétszeres sípolás

 LED a LED percenként egyszer villog 

A SpillGuard® használatra kész.

Jelző-LED 
„piros“
Nyomógomb 

Láb

Érzékelő felület 
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5.2. Kalibrálás új helyválasztásnál

Amikor a SpillGuard®-ot új helyre teszi, tegye 
a következőket:

1. A SpillGuard® kikapcsolásához nyomja  
 meg a nyomógombot, amíg a sípolás meg  
 nem hallható.

 egyszeri sípolás

2. Helyezze a SpillGuard®-ot az új helyre.

3. Tartsa nyomva a nyomógombot, amíg a  
 sípolás meg nem hallható.

 egyszeri sípolás

 LED a LED gyorsan villog

4. Kb. 30 másodperc elteltével a kalibrálási  
 folyamat befejeződik.

 kétszeres sípolás

 LED a LED percenként egyszer villog

A SpillGuard® használatra kész.

5.3 Fellépés riasztás esetén

A szivárgás észlelése után a következő 
vészjelek jelennek meg:

 ötszörös hangjelzés, 15 
másodperces szünet

 LED gyors villogás a szünet alatt

1. röviden nyomja meg a nyomógombot 
 (<10 mp) 

 egyszeri sípolás

A riasztás ki van kapcsolva.

i  INFORMÁCIÓ

A veszélyes anyagok kezelésekor vegye 
figyelembe a lejárt veszélyes anyag biztonsági 
adatlapjának biztonsági előírásait.

1. Tegyen intézkedéseket a szivárgás  
 kiküszöbölésére.

 VIGYÁZAT

• Veszély a veszélyes anyaggal való  
 közvetlen érintkezés esetén

• A kéz, a szem stb. károsodhat
• Viseljen egyéni védőfelszerelést (PPE)

2. Távolítsa el a folyadékot a kármentő  
 tálcáról és tisztítsa meg.

3. Ellenőrizze a kármentő tálcát sérülés és  
 épség szempontjából.

4. Cserélje ki a SpillGuard® készüléket új  
 eszközre.

5.4 Téves riasztás

Bizonyos klimatikus körülmények között 
vízkicsapódás (kondenzáció) fordulhat elő 
az érzékelő felületén. Ennek eredményeként 
hamis riasztás válthat ki. 

1. Kapcsolja ki a riasztást a nyomógomb  
 (< 10 mp) megnyomásával.

2. Tisztítsa meg az érzékelő felületét puha,  
 szöszmentes ronggyal.

3. Kalibrálja a SpillGuard® készüléket 
 (lásd az 5.2 fejezetet).

6. További információk

További információkat, például 
hibaüzeneteket, üzemen kívül helyezést és 
ártalmatlanítást a kezelési útmutatóban talál. 
A kezelési útmutató itt található:

 www.denios.com/spillguard 

7. EU megfelelőségi nyilatkozat

A SpillGuard® a 014/34 / EU irányelv (ATEX 
irányelv) szerint van tanúsítva. A termék 
rendszeres és független ellenőrzésével 
nyomon követik a törvényi és normatív 
követelmények változatlan betartását. 

Ez a megfelelőségi nyilatkozat, valamint 
az iránymutatásoknak való megfelelőség 
megerősítése: 

 W 2014/30/EU (EMV)
 W 2011/65/EU RoHS 2) 
 W EG 1907/2006 (REACH) 

a következő címen elérhető:

 www.denios.com/spillguard 



Részletes használati útmutatót és  
további információkat a következő webhelyen talál: 

https://www.denios.de/shop/marken/spillguard/


