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Wprowadzenie
W niniejszym podręczniku zawarty został opis sposobu instalowania 
Zintegrowanego Systemu Kontrolno Pomiarowego SiteSentinel 1. 
Załączono opis instalowania zarówno kontrolera, jak i sond pomiarowych 
oraz czujników.

Ostrzeżenia

Bezpieczeństwo
Podczas pracy w środowisku zawierającym paliwa lub jego opary istnieje 
ZAWSZE niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.

ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, BĄDŻ ŚMIERCI NALEŻY 
WSZELKIE ŻRÓDŁA OGNIA TRZYMAĆ Z DALA OD STREFY 
NIEBEZPIECZNEJ.

Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu
ODŁACZYĆ NAPIĘCIE ZASILAJĄCE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
INSTALACJI. Nie instalować urządzeń w atmosferze lotnej, łatwopalnej 
lub wybuchowej (w ”strefie niebezpiecznej” zdefiniowanej przez National 
Electrical Code).

Napięcie niebezpieczne
Pewne elementy składowe urządzeń utrzymują niebezpieczne, wysokie 
napięcie nawet po odłączeniu zasilania.

Wiele z procedur opisanych poniżej należy zastosować dla każdego 
zbiornika instalowanego w systemie. Proszę uważnie przeczytać 
wskazówki, przed przystąpieniem do instalacji.

OSTRZEŻENIE
Niewłaściwa instalacja może stanowić zagrożenie dla instalatorów lub 
użytkowników urządzeń. Proszę UWAŻNIE zapoznać się z poniższą 
instrukcją.

Instalatorzy zobowiązani są do zapoznania się z zasadami dotyczącymi 
instalowania urządzeń iskrobezpiecznych i muszą bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji, zawartych w niniejszym podręczniku, w celu ich 
bezpiecznej instalacji.
25/4/03 Wprowadzenie: Ostrzeżenia
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Zgodność z wymaganiami
Instalacja musi zostać wykonana zgodnie z wymaganiami National 
Electrical Code (NFPA Nr 70) oraz Automotive and Marine Service Station 
Code (NFPA Nr 30A).

Należy jednocześnie przestrzegać wszelkich norm i rozporządzeń 
obowiązujących w danym kraju.

OSTRZEŻENIE
Zbiornik z paliwem należy do obszaru niebezpiecznego, jak zostało to 
zdefiniowane przez NEC. Nie należy instalować żadnej części systemu lub 
dodatkowych urządzeń (innych niż sondy pomiarowe oraz czujniki) 
wewnątrz lub ponad obszarem niebezpiecznym.

Precyzyjny Test Wycieku
Precyzyjny test wycieku powinien zostać przeprowadzony dla każdego 
zbiornika, szczególnie dla zbiorników starych, przed przystąpieniem do 
instalacji systemu SiteSentinel 1. Test taki zapewni, że generowane przez 
system informacje o wyciekach będą dokładne i wiarygodne. Ciśnieniowy, 
precyzyjny test wycieku może zostać przeprowadzony dla zbiornika po 
uprzednim zainstalowaniu sondy pomiarowej, jednak NIE WOLNO 
przekraczać ciśnienia 20 psi.

Przegląd wstępny
Informacje szczegółowe na temat elementów systemu znajdują się w liście 
zawartości. Jest ona dołączona we wspólnym opakowaniu, łącznie z 
poniższą instrukcją. Listę należy umieścić w bezpiecznym miejscu. 
Wszystkie elementy systemu należy dokładnie sprawdzić, aby stwierdzić 
ewentualne uszkodzenia, które mogły powstać podczas transportu.
Wprowadzenie: Ostrzeżenia 25/4/03
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Podłączenie wewnętrznej baterii
Na czas transportu bateria wewnętrzna kontrolera pozostaje odłączona. 
Zwora o symbolu P4 łączy baterię z kontrolerem. Zobacz RYSUNEK 1.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONFIGUROWANIA należy umieścić 
zworę P4 na płycie kontrolera, łącząc obydwa styki ze sobą.

1. Bateria.

2. Zwora P4.

RYSUNEK 1: Podłączenie wewnętrznej baterii
25/4/03 Wprowadzenie: Ostrzeżenia



4         
Wprowadzenie: Ostrzeżenia 25/4/03
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Parametry urządzeń
Uwaga

Termin ”Zintegrowany Moduł Iskrobezpieczny” odnosi się do 
uszczelnionego bloku podłączeniowego wewnątrz kontrolera. 
Termin ”Pozycja Modułu Iskrobezpiecznego” odnosi się do 
jednego (1) zestawu trzech (3) śrub przyłączeniowych takiego 
bloku (podłączenia zasilania, sygnału oraz uziemienia). Każdy 
ze Zintegrowanych Modułów Iskrobezpiecznych zawiera cztery 
”Pozycje”.

Kontroler

Wymiary:
Wysokość: 23.5 cm (9-1/4 cala)
Szerokość: 31.1 cm (12-1/4 cala)
Głębokość: 13.3 cm (5-1/4 cala)

Zasilanie
100-250 VAC, 50/60 HZ, 1.0 A

Zakres temperatur pracy
0° – 40° C.  (32° – 104° F)
25/4/03 Parametry urządzeń : Kontroler
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Wyjście alarmu zewnętrznego
Styki przekaznika - 30VAC/DC 2A

Ilosc sond i czujników 16 sond /lub czujników

Zintegrowany Moduł Iskrobezpieczny
14.5 VDC, 220 mA, 6.4 uF, 6 mH

Ostrzeżenia
KONTROLER ORAZ DRUKARKA MUSZĄ BYĆ INSTALOWANE 
POZA STREFĄ NIEBEZPIECZNĄ!

Elementy zastępcze mogą osłabić iskrobezpieczeństwo.

Tylko do podłączania do urządzeń iskrobezpiecznych zgodnie z:
EEx ia IIA T4 (IEC/CENELEC).
Class 1, Division 1, Group D (North America) obszary niebezpieczne. Do 
pracy TYLKO z urz¹dzeniami przedstawionymi w niniejszym podrêczniku.

Parametry drukarki 
Wymiary:

Wysokość: 17.8 cm (7 cali)
Szerokość: 17.8 cm (7 cali)
Głębokość: 7.6 cm (3 cale)

Zasilanie
Dostarczane przez kontroler.
Zakres temperatur pracy:  0° – 40° C.  (32° – 104° F)

RYSUNEK 2: DPU-414
Parametry urządzeń : Kontro ler 25/4/03
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Magnetostrykcyjna Sonda Pomiarowa (Model 924)

Zobacz RYSUNEK 3.

1. Przewód zasilania (niebieski).

2. Przewód sygnału (brazowy).

3. Przewód uziemienia (czarny).

4. Obudowa sondy Model 924 jest koloru SREBRNEGO.

5. Pływak paliwa.

6. Ten wymiar to długość sondy.

7. Magnes, musi być skierowany ku dołowi.

8. Pływak wody.

9. Obciażenie, musi być skierowane ku dołowi.

RYSUNEK 3: Magnetostrykcyjna Sonda Pomiarowa "Level 1" typu 924
25/4/03 Parametry urządzeń : Magnetostrykcyjna Sonda Pomiarowa 
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Opis sondy pomiarowej
Sonda może być modelem 924 pierwszej generacji lub nowszym modelem 
924. Obydwie sondy wykorzystują zjawisko magnetostrykcyjne do 
pomiaru i określenia wysokości paliwa oraz wody, jak również dokonują 
pomiaru temperatur. Sondy te wykorzystywane są głównie w instalacjach 
zbiorników podziemnych dla wskazywania stanu zbiorników oraz 
wykrywania wycieków.

Na sondzie pomiarowej mogą zostać zainstalowane dwa pływaki: pływak 
górny (paliwa) utrzymuje się na powierzchni paliwa w zbiorniku, podczas 
gdy pływak dolny (wody) utrzymuje się pomiędzy paliwem i wodą w 
dolnej części zbiornika.

Wewnątrz sondy zainstalowanych jest pięć czujników temperatury, w 
miejscach odpowiadających około 10%, 20%, 40%, 60% oraz 80% 
objętości zbiornika (w oparciu o cylindryczny kształt zbiornika). Czujniki 
te dają możliwość kompensacji rozszerzalności temperaturowej paliwa, 
dając w efekcie temperaturowo skorygowane wskazania objętości paliwa. 

Parametry sondy
Zakres temperatur pracy
–20°C do +60°C (–4°F do +140°F)

Wymiary głowicy
Łącznie z gniazdem podłączeniowym, 26 cm x 5.5 cm 10-1/4 cala x 2-1/8 cala)

Okablowanie
1.83 m (6 ft) długości kabel odporny na gazy i oleje.

Napięcie zasilania
Musi być dostarczane przez Zintegrowany Moduł Iskrobezpieczny produkowany 
przez OPW Fuel Management Systems

Certyfikaty Ameryka Północna  
Class 1, Division 1, Group D. 

Poza Ameryką Północną
EEx ia IIA T4   

Liniowość
Mniejsza niż +/– 1.0 mm (+/– 0.039 cala) na całej długości

Histereza
Mniejsza niż +/– 0.1 mm (+/– 0.0039 cala)
Parametry urządzeń : Magnetostrykcyjna Sonda Pomiarowa (Model 924) 30/4/03
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Rozdzielczość czujników temperatury
Mniejsza niż +/– 1° C lub 1.8° F.

Długości sond pomiarowych oraz sposoby instalacji

Zobacz RYSUNEK 4.

1. To jest  MINIMALNA odległość.

2. Wysokość włazu.

3. Średnica zbiornika.

4. To jest poziom ziemi.

5. Króciec standardowy, wewnętrzna średnica 10 cm (4 cale)

6. Długość sondy.

7. Numer sondy.

RYSUNEK 4: Dlugosci sond pomiarowych oraz sposoby instalacji
25/4/03 Parametry urządzeń : Magnetostrykcyjna Sonda Pomiarowa 
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Zobacz RYSUNEK 5.

1. To jest  MINIMALNA odległość.

2. Średnica zbiornika.

3. To jest poziom ziemi.

4. Króciec standardowy, wewnętrzna średnica 10 cm (4 cale).

5. Długość sondy.

6. Numer sondy.

RYSUNEK 5: Dlugosci sond pomiarowych oraz sposoby instalacji
Parametry urządzeń : Magnetostrykcyjna Sonda Pomiarowa (Model 924) 25/4/03
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Szczelinowy czujnik paliw ciekłych i wody
Symbol # 30-3206

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych i wody przeznaczony jest do 
wykorzystania w obszarze szczeliny zbiornika dwupłaszczowego.

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych i wody zawiera materiał 
węglowopolimerowy, którego rezystancja zmienia się pod działaniem 
paliw ciekłych, oraz czujnik wody, wykorzystujący przewodzenie wody w 
celu jej detekcji, dając możliwość rozróżnienia pomiędzy paliwem ciekłym 
i wodą. W przypadku przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony 
zostanie alarm w systemie.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 1: Parametry - szczelinowy czujnik paliw ciekłych i wody

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 2.5 cm (1.0 cal) x 35 cm (13.8 cala) 

Okablowanie 6.1 m (20 ft) długości kabel odporny na gazy i oleje.

Rezystancja nominalna 
(niezanieczyszczony)

1K – 3K ohm

Rezystancja nominalna 
(zanieczyszczony)

10K – 200K ohm
25/4/03 Parametry urządzeń : Szczel inowy czujnik  pal iw c iek łych i  
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Szczelinowy czujnik paliw ciekłych
Symbol # 30-3207-nn

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych przeznaczony jest głównie do 
wykorzystania w studzienkach pomiarowych o zmiennym poziomie wód 
gruntowych. Czujnik ten zawiera materiał węglowopolimerowy, którego 
rezystancja zmienia się pod działaniem paliw ciekłych.

Czujnik ten może być także instalowany w przestrzeni miedzypłaszczowej 
zbiorników, w pompach i ich instalacjach. W systemie uaktywniony 
zostanie alarm, jeśli tylko paliwo dostanie się do kontrolowanej przestrzeni 
miedzypłaszczowej, co świadczy o wycieku. W przypadku przerwania 
kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm w systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 2: Parametry - Szczelinowy czujnik paliw ciekłych

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary (zależnie od 
symbolu #)

1.8 cm (0.7 cala) śr. x 1.8-4.6 m (6-15 ft)

Okablowanie 3.1 m (10 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.

Rezystancja nominalna 
(niezanieczyszczony)

1K – 3K ohm

Rezystancja nominalna 
(zanieczyszczony)

30K – 200K ohm
Parametry urządzeń : Szczel inowy czujn ik  pal iw c iek łych 25/4/03
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Szczelinowy czujnik paliw ciekłych/wody
Symbol # 30-3210-nn

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych/wody przeznaczony jest głównie do 
wykorzystania w studzienkach pomiarowych o zmiennym poziomie wód 
gruntowych lub w obszarach międzypłaszczowych zbiorników, w pompach 
i instalacjach.

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych/wody przeznaczony jest głównie do 
wykorzystania w studzienkach pomiarowych o zmiennym poziomie wód 
gruntowych lub w obszarach międzypłaszczowych zbiorników, w pompach 
i instalacjach.

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych/wody zawiera materiał 
węglowopolimerowy, którego rezystancja zmienia się pod działaniem paliw 
ciekłych, oraz czujnik wody, wykorzystujący przewodzenie wody w celu jej 
detekcji, dając możliwość rozróżnienia pomiędzy paliwem ciekłym i wodą. 

W systemie uaktywniony zostanie alarm, w przypadku zaniku wody gruntowej 
w studzience pomiarowej lub obecności wody w kontrolowanej przestrzeni 
miedzypłaszczowej. Alarm zostanie uaktywniony także, jeśli paliwo dostanie się 
do kontrolowanej przestrzeni miedzypłaszczowej, co świadczy o wycieku. W 
przypadku przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm w 
systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 3: Parametry - szczelinowy czujnik paliw ciekłych/wody

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary (zależnie od 
symbolu #)

1.8 cm (0.7 cala) śr. x 1.8-4.5 m (6-15 ft)

Okablowanie 3.1 m (10 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.

Rezystancja nominalna 
(niezanieczyszczony)

1K – 3K ohm

Rezystancja nominalna 
(zanieczyszczony)

30K – 200K ohm
25/4/03 Parametry urządzeń : Szczel inowy czujn ik pal iw c iek łych/wody



14         
Czujnik poziomu paliw płynnych
Symbol # 30-3219-12

Czujnik poziomu paliw płynnych przeznaczony jest do wykrywania 
obecności paliw płynnych w miskach olejowych, pod pompami 
dystrybutorów oraz w miejscach, gdzie obecność paliwa może świadczyć o 
wycieku.

Czujnik poziomu paliw płynnych zawiera materiał węglowopolimerowy, 
którego rezystancja zmienia się pod działaniem paliw ciekłych. W 
przypadku przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm 
w systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 4: Parametry - Czujnik poziomu paliw płynnych

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 4.4 cm (1.7 cala) śr. x 33.5 cm (13.2 cala) dł

Okablowanie 3.6 m (12 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.

Rezystancja nominalna 
(niezanieczyszczony)

1K – 5K ohm

Rezystancja nominalna 
(zanieczyszczony)

30K – 200K ohm
Parametry urządzeń : Czujnik  poziomu pal iw p łynnych 25/4/03
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Czujnik studzienkowy 
Symbol #  30-3221-1

Czujnik studzienkowy przeznaczony jest do wykrywania obecności cieczy 
w miskach olejowych, pod pompami dystrybutorów oraz w miejscach, 
gdzie obecność cieczy może świadczyć o wycieku.

Czujnik ten może także zostać wykorzystany do monitorowania mokrych 
studzienek pomiarowych, aby upewnić się o obecności cieczy w warunkach 
normalnych. Czujnik zawiera ruchomy przełącznik, który uaktywnia się w 
obecności cieczy. W przypadku przerwania kabla podłączeniowego 
uaktywniony zostanie alarm w systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 5: Parametry - Czujnik studzienkowy

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 7.4 cm (2.9 cala) śr.x  9.5 cm (3.7 cala) dł.

Okablowanie 4.6 m (15 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.
25/4/03 Parametry urządzeń : Czujn ik studzienkowy
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Szczelinowy czujnik poziomu 

Dwa rodzaje szczelinowych czujników poziomu przeznaczone są do 
wykorzystania w obszarze szczeliny zbiornika dwupłaszczowego. Czujnik 
zawiera ruchomy przełącznik, który uaktywnia się w obecności cieczy. 
Czujnik o symbolu #30-3221-1A wykonany jest z odpornego, nie-
metalicznego tworzywa, podczas, gdy czujnik o symbolu #30-3221-1B jest 
czujnikiem mosiężnym.

Czujnik może zostać wykorzystany także do wykrywania obecności cieczy 
w miskach olejowych, pod pompami dystrybutorów oraz w miejscach, 
gdzie obecność cieczy może świadczyć o wycieku. W połączeniu z 
czujnikiem oparów, czujnik ten może zostać wykorzystany do 
monitorowania mokrych studzienek pomiarowych, aby upewnić się o 
obecności cieczy w warunkach normalnych. W przypadku przerwania 
kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm w systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Part #  30-3221-1BPart #  30-3221-1A

Tabela 6: Parametry - Szczelinowy czujnik poziomu

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 30-3221-1A
Wymiary 30-3221-1B

3.4 cm (1.3 cala) śr. x 10 cm (3.9 cala) dł
3.5 cm (1.4 cala) śr. x 9 cm (3.5 cala) dł

Okablowanie 4.5 m (15 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.
Parametry urządzeń : Szczel inowy czujn ik  poziomu 30/4/03
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Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy
Symbol #  30-3221-2

Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy przeznaczony jest do wykorzystania 
w przypadku zbiorników dwuplaszczowych z tzw. "mokra" przestrzenia 
miedzyplaszczowa, zalana glikolem lub jego roztworem. Czujnik zawiera 
ruchomy, dwupoziomowy przełącznik, który wykrywa zmiany poziomu w 
rezerwuarze zbiornika. Normalnym stanem czujnika jest określony poziom 
cieczy. Zarówno w przypadku podniesienia się lub opadnięcia poziomu 
cieczy uaktywniony zostanie alarm w systemie.

Czujnik może zostać także wykorzystany w innych obszarach, które są 
normalnie suche, co umożliwi uaktywnienie najpierw ostrzeżenia o niskim 
poziomie, a następnie alarmu o wysokim poziomie cieczy. W przypadku 
przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm w 
systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 7: Parametry - Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 30-3221-1A 6.0 cm (2.4 cala) śr. x 35.6 cm (14 cala) dł

Okablowanie 4.5 m (15 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.
25/4/03 Parametry urządzeń : Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy
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Czujnik oparów 
Symbol # 30-3222

Czujnik oparów przeznaczony jest do wykrywania oparów paliwa w 
studzienkach pomiarowych oraz w obszarach szczeliny zbiornika 
dwupłaszczowego. Obecność takich oparów może świadczyć o 
potencjalnym zagrożeniu wyciekiem, który może zagrażać otoczeniu.

Czujnik wykonany jest z długookresowotrwałego materiału 
opornościowego, którego rezystancja wzrasta gwałtownie w obecności 
oparów paliwa. Po ulotnieniu się oparów czujnik powraca do stanu 
normalnego i jest gotowy ponownie do wykrycia oparów paliwa. W 
przypadku przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm 
w systemie.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 8: Parametry - Czujnik oparów

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 2.3 cm (0.9 cala) śr. x 8.9 cm (3.5 cala) dł

Okablowanie 4.5 m (14.8 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.

Rezystancja nominalna 
(niezanieczyszczony)

3K – 5K ohm

Rezystancja nominalna 
(zanieczyszczony)

10K – 200K ohm
Parametry urządzeń : Czujnik oparów 25/4/03
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Optyczny czujnik cieczy 
Symbol #  30-3223

Optyczny czujnik cieczy przeznaczony jest głównie do wykorzystania w 
obszarze szczeliny zbiornika dwupłaszczowego. Czujnik ten zawiera 
długookresowotrwały pryzmat optyczny. Moze byc takze instalowany w 
studzienkach piezometrycznych i innych, w pompach i instalacjach oraz w 
miejscach, gdzie obecnosc cieczy moze swiadczyc o wycieku.

Czujnik ten nie rozróżnia rodzaju cieczy pomiędzy paliwem i wodą. W 
przypadku przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm 
w systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 9: Parametry - Czujnik oparów

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 1.8 cm (0.7 cala) śr. x 7.0 cm (2.8 cala) dł

Okablowanie 6.1 m (20 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.
25/4/03 Parametry urządzeń : Optyczny czujnik c ieczy
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Złożony czujnik poziomu i paliw płynnych 
Symbol #  30-3224

Ten czujnik złożony jest z czujnika poziomu paliw płynnych (strona 8) oraz 
szczelinowego czujnika poziomu (strona 11) spiętych razem.

Czujnik przeznaczony jest do wykrywania obecności paliw i wody w 
miskach olejowych, w pompach i instalacjach oraz w miejscach, gdzie 
obecność cieczy może świadczyć o wycieku.

Czujnik zawiera materiał węglowopolimerowy, którego rezystancja 
zmienia się w obecności paliw ciekłych. Ruchomy przełącznik w prosty 
sposób spięty jest z czujnikiem paliw i może zostać umieszczony na 
dowolnej wysokości, tak, aby uaktywnić alarm w przypadku obecności 
cieczy.

Czujnik ten może zostać wykorzystany do monitorowania mokrych 
studzienek pomiarowych, gdzie w normalnych warunkach znajduje się 
ciecz. W przypadku przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony 
zostanie alarm w systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 10: Parametry - Złożony czujnik poziomu i paliw płynnych

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 30-3221-1A
Wymiary 30-3219-12

3.4 cm (1.3 cala) śr. x 10 cm (3.9 cala) dł
4.4 cm (1.7 cala) śr. x 33.5 cm (13.2 cala) dł

Okablowanie 3.6 m (12 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.

Rezystancja nominalna 
(niezanieczyszczony)

1K – 5K ohm

Rezystancja nominalna 
(zanieczyszczony)

30K – 200K ohm
Parametry urządzeń : Z łożony czujnik poziomu i  pa l iw p łynnych 25/4/03
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Złożony, dwustopniowy czujnik poziomu i paliw 
płynnych 

Symbol #  30-3225

Ten czujnik złożony jest ze czujnika poziomu paliw płynnych (30-3219-12) 
oraz dwustopniowego czujnika rezerwuarowego (30-3221-2) spiętych 
razem.

Czujnik przeznaczony jest do wykrywania obecności paliw płynnych i 
wody w miskach olejowych, w pompach i instalacjach oraz w miejscach, 
gdzie obecność cieczy może świadczyć o wycieku.

Czujnik zawiera materiał węglowopolimerowy, którego rezystancja 
zmienia się w obecności paliw ciekłych. Ruchomy, dwupoziomowy 
przełącznik w prosty sposób spięty jest z czujnikiem paliw i może 
uaktywnić alarm w przypadku obecności lub zaniku cieczy. Czujnik ten 
może zostać wykorzystany do monitorowania mokrych studzienek 
pomiarowych, gdzie w normalnych warunkach znajduje się ciecz. W 
przypadku przerwania kabla podłączeniowego uaktywniony zostanie alarm 
w systemie..

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy czujnik jest przeznaczony do 
podłączania tylko w systemach produkowanych przez OPW Fuel 
Management Systems.

Tabela 11: Parametry - Złożony, dwustopniowy czujnik poziomu i paliw 
płynnych

Zakres temperatur pracy -20°C do +50°C (-4°F do 122°F)

Wymiary 30-3221-2
Wymiary 30-3219-12

6.0 cm (2.4 cala) śr. x 35.6 cm (14 cala) dł
4.4 cm (1.7 cala) śr. x 33.5 cm (13.2 cala) dł

Okablowanie 3.6 m (12 ft) długości kabel odporny na gazy i 
oleje.

Rezystancja nominalna 
(niezanieczyszczony)

1K – 5K ohm

Rezystancja nominalna 
(zanieczyszczony)

30K – 200K ohm
25/4/03 Parametry urządzeń : Z łożony, dwustopniowy czujnik  poziomu 
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Parametry urządzeń : Z łożony, dwustopniowy czujn ik  poziomu i  pal iw p łynnych 25/4/03
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Instalowanie kontrolera
Wybór miejsca montażu kontrolera i drukarki

OSTRZEŻENIE
Nie wolno montować kontrolera i opcjonalnej drukarki w 
obszarze niebezpiecznym lub ponad nim. Montaż należy 
wykonać wewnątrz budynku, w miejscu nie narażonym na 
wilgoć lub wysoką temperaturę.
Kontroler należy zamontować na ścianie, na wysokości oczu, w pobliżu 
gniazda zasilającego. Powyżej oraz poniżej kontrolera należy pozostawić 
odpowiednią ilość miejsca na przewody zasilania, sond, czujników, alarmu 
zewnętrznego oraz innych urządzeń, które muszą zostać dołączone do 
kontrolera.

Po lewej stronie kontrolera należy pozostawić miejsce na drukarkę, jeżeli 
znajduje się w zestawie.
25/4/03 Instalowanie kontrolera: Wybór miejsca montażu kontrolera i  
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Montaż kontrolera
Zobacz RYSUNEK 6. Kontroler należy zamontować na ścianie zgodnie z 
wymiarowaniem podanym na rysunku, wykorzystując otwory o średnicy 8 
mm (0.3125cala). Należy wykorzystać możliwie duże śruby montażowe.

Uwaga
Nie wolno wiercić dodatkowych otworów w obudowie 
kontrolera!

RYSUNEK 6: Montaż kontrolera
Insta lowanie kontrolera: Montaż  kont rolera 25/4/03
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Montaż dodatkowego wspornika na drukarkę
Dodatkowy wspornik należy zamontować na ścianie zgodnie z rysunkiem, 
wykorzystując otwory o średnicy 4.5 mm (0.177cala). Należy wykorzystać 
możliwie duże śruby montażowe, uważając jednak, aby nie wystawały 
ponad zagłębienia wspornika.

Zobacz RYSUNEK 7.

1. To jest lewa strona wspornika.

2. To są wymiary wewnętrzne.

3. Powyżej - widok od przodu.

4. Powyżej - widok od dołu.

5. To są wymiary wewnętrzne.

6. To są wymiary wewnętrzne.

RYSUNEK 7: Instalowanie przewodów zasilających kontroler
25/4/03 Insta lowanie kontrolera: Montaż  dodatkowego wspornika na 
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Instalowanie przewodów zasilających kontroler
Zobacz RYSUNEK 8. W pobliżu kontrolera powinno zostać zainstalowane 
lokalne gniazdo zasilające. Przewody zasilające należy poprowadzić od 
gniazda zasilającego do głównego panelu rozprowadzającego zasilanie 
stacji. 

Należy zainstalować sztywną, stalową 13 mm (0.5 cala) osłonę na przewód 
podłączeniowy pomiędzy gniazdem zasilającym i prawym, górnym 
otworem podłączeniowym kontrolera.

Uwaga
Lewy otwór podłączeniowy jest zarezerwowany dla 
podłączenia opcjonalnego alarmu zewnętrznego.

1. Wybijane otwory podłączeniowe dla przewodów

2. To jest widok od góry kontrolera SiteSentinel 1

Ostrzeżenie
Nie wolno podłączać kontrolera do instalacji o napięciu lub 
prądzie wykraczającym poza parametry kontrolera 
przedstawione na stronie.

RYSUNEK 8: Instalowanie przewodów zasilających kontroler
Insta lowanie kontrolera: Montaż  dodatkowego wspornika na drukarkę 25/4/03
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Ostrzeżenie
Kable podlaczeniowe sond i czujników nie moga przebiegac 
przez te same otwory podlaczeniowe i przepusty, co inne 
kable.

Podłączenie zasilania kontrolera
Uwaga

Napięcie zasilania zostaje automatycznie dopasowane do 
zakresu od 100 do 250 VAC.

1. Przeprowadź dwa przewody zasilające #14 AC oraz jeden przewód 
uziemiający #12 AWG od głównego panelu rozprowadzającego 
zasilanie do lokalnego gniazda zasilającego, przeznaczonego dla 
kontrolera.

2. Przeprowadź dwa przewody zasilające #14 AC oraz jeden przewód 
uziemiający #12 AWG przez przepust od gniazda zasilającego do 
kontrolera. 

3. Sprawdź wykonane rozprowadzenia. Odizoluj odpowiednią długość 
przewodu, tak, aby podłączyć go do 3punktowego, zielonego złącza, 
umieszczonego po prawej stronie płyty głównej kontrolera.

4. Podłącz zerowy oraz gorący przewód (w dowolnej kolejności) do 
końcówek 1 i 3 zielonego złącza. Końcówka środkowa nie jest 
wykorzystywana. Załóż osłonę na złącze.

5. Podłącz przewód uziemiający do jednej ze śrub uziemiających (obok 
górnego otworu podłączeniowego, oznaczonych symbolem uziemienia) 
i poprowadź do głównego panelu podłączeniowego.

Uwagi
Przewód uziemiający musi być, co najmniej #12 AWG.

W niektórych krajach/stanach wymagane jest dodatkowe podłączenie 
uziemiające; powinno ono zostać dołączone do drugiej śruby uziemiającej i 
poprowadzone do głównego panelu podłączeniowego.

Przewody zasilające muszą zostać przeprowadzone przez specjalnie do 
tego przeznaczony wybijany otwór, przepust. Przewody zasilające należy 
podłączyć do odpowiedniego obwodu zasilającego. Wymagania dotyczące 
parametrów zasilania zostały przedstawione na stronie ?.
25/4/03 Insta lowanie kontro lera: Pod łączenie zasi lania kontro lera
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Insta lowanie kontrolera: Pod łączenie zasi lania kontrolera 25/4/03
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Przygotowanie do instalacji sond i 
czujników
Podłączanie sond i czujników

Wymagania
Instalacja tych urządzeń musi być zgodna z obowiązującymi lokalnie 
wymaganiami odnoszącymi się do tego rodzaju urządzeń, włączając w to, 
jednak nie ograniczając się jedynie do National Electrical Code, NFPA No. 
70 oraz Automotive and Marine Service Station Code, NFPA No. 30A.

Rodzaj przewodów
Wszystkie przewody mogą wykazywać pojemność nie większą niż 100 
piko Faradów na stopę.

Przewody podłączeniowe sond
Wymagane są odporne na oleje i gazy, dwuprzewodowe kable, aby 
podłączyć sondy do zintegrowanego modułu iskrobezpiecznego w 
kontrolerze. OPW Fuel Management Systems zaleca stosowanie kabli typu 
Belden #88760 lub Alpha #55371.  (kable Belden #88760 dostępne są 
bezpośrednio w OPW Fuel Management Systems; numer wyrobu 12-
1300).

Przewody podłączeniowe czujników
Można wykorzystać takie same przewody, jak w przypadku sond, lub 
wykorzystać przewody, co najmniej 18 AWG, odporne na oleje i gazy.

Długość przewodów
Przewody nie mogą przekraczać długości 300 metrów (1000 stóp), aby 
zapewnić zgodność ze standardem iskrobezpieczeństwa. Jednocześnie 
przewody o długości 300 metrów (1000 stóp) lub więcej mogą znacząco 
pogorszyć parametry sygnału i wpłynąć na niewłaściwą pracę systemu.

Łączenie przewodów
Nie powinno być żadnego łączenia przewodów pomiędzy skrzynką 
przyłączeniową, a zintegrowanym modułem iskrobezpiecznym kontrolera. 
Łączenia w strefie niebezpiecznej wymagają stosowania specjalnych, 
25/4/03 Przygotowanie do instalacj i  sond i  czujników: Pod łączanie 
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wypełnionych silikonem nakrętek, umieszczonych w szczelnych 
skrzynkach połączeniowych. Każde łączenie może wpływać negatywnie na 
parametry sygnału i pracę systemu.

Kanały przyłączeniowe
Wszystkie przewody sond i czujników powinny zostać poprowadzone w 
sztywnych, stalowych osłonach, kanałach. Kanał musi być przeznaczony 
dla połączeń iskrobezpiecznych tego kontrolera. Przewody sond i 
czujników tego kontrolera mogą wykorzystywać te same osłony, kanały.

Podłączenia iskrobezpieczne tego kontrolera nie mogą wykorzystywać 
wspólnych osłon, kanałów z innymi urządzeniami podłączanymi 
iskrobezpiecznie.

Uwaga
Osłony PVC mogą zostać zastąpione przez sztywne osłony 
stalowe, jeżeli jest to dopuszczalne. Należy wykorzystywać 
kable ekranowane dla sond i czujników, tak, jak zostało to 
opisane.

Wielkość i ilość osłon/kanałów dla przewodów sond i czujników zależy od 
ilości sond i czujników, które będą podłączane.

Zobacz tabelę 12. Należy grupować przewody w oddzielnych osłonach dla 
każdej pozycji zintegrowanego modułu iskrobezpiecznego kontrolera..

Uszczelnianie
Zobacz RYSUNEK 9. Należy zapewnić uszczelnienie doprowadzenia 
przewodów sond i czujników po obu stronach osłon. Zabezpieczenie 
zapobiega dostaniu się wybuchowych oparów do kontrolera lub budynku. 
Należy pozostawić wystarczającą długość przewodów, około trzy cale z 
obu stron, poza każdym uszczelnieniem.

Tabela 12:  Ilość sond, a wielkość podłączenia

ILOŚĆ SOND  ILOŚC I ROZMIAR OSŁON

1 do 2 jedna 13 mm (1/2-cala)

3 do 4 jedna 19 mm (3/4-cala)

5 do 6 jedna 13 mm (½-cala) i jedna 19 mm (3/4- 
cala)

7 do 8 dwie 19 mm (¾-cala)

9 do 12 trzy 19 mm (¾-cala)

13 do 16 cztery 19 mm (¾-cala)
Przygotowanie do insta lacj i  sond i  czujn ików: Pod łączanie sond i  czujników 25/4/03



SiteSentinel 1 System kontrolno-pomiarowy poziomu płynów w zbiornikach    31
Ostrzeżenie
Nie wolno naciąć izolacji przewodów.

1. Kabel, ekranowany. Produkowany przez Belden (symbol elementu 
88760) lub Alpha (symbol elementu 55371). 

Usuń osłonę zewnętrzną oraz folię ekranującą na długości 15 centymetrów (6 cali) z 
wewnętrznych przewodów. OSTROŻNIE, NIE USZKODZIĆ WEWNĘTRZNYCH 
PRZEWODÓW. Przeciągnij odizolowany kabel przez osłonę, tak, aby odsłonięte 
przewody znalazły się wewnątrz zabezpieczonego obszaru.

2. To jest przewód z sondy lub czujnika.

3. Wypełnić materiałem uszczelniającym.

4. To jest kabel ze skrzynki przyłączeniowej lub kontrolera.

5. Wszystkie odsłonięte przewody muszą się znaleźć w zabezpieczonym 
obszarze.

RYSUNEK 9: Uszczelnianie
25/4/03 Przygotowanie do instalacj i  sond i  czujników: Pod łączanie 
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Skrzynki przyłączeniowe
Po obu stronach podłączenia sondy i kanałów w naziemnych studzienkach 
lub studzienkach pomiarowych wymagane są szczelne skrzynki 
przyłączeniowe z przykrywkami, zawierającymi uszczelki. 

Przewody wychodzące z sondy lub czujnika podłącza się do 
przygotowanych kabli Belden lub Alpha, doprowadzając poprzez przepusty 
do skrzynek przyłączeniowych. 

We wszystkich przepustach muszą być założone metalowe wkładki. Kable 
są następnie wyprowadzane ze skrzynek przyłączeniowych poprzez 
sztywne, stalowe osłony.

Przygotowanie zbiorników podziemnych dla sond

Zobacz RYSUNEK 10.

1. To jest poziom ziemi.

2. Ten wymiar jest wymiarem minimalnym.

RYSUNEK 10: Przygotowanie zbiorników podziemnych dla sond
Przygotowanie do insta lacj i  sond i  czujn ików: Przygotowanie zbiorn ików podziemnych dla sond 25/4/03
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3. Skrzynka przyłączeniowa - musi być szczelna.

4. Zbiornik.

Włazy zbiorników podziemnych
1. Należy wykopać otwór na właz o średnicy, co najmniej 50 cm (20 cali) 

wokół niewykorzystywanego wyprowadzenia w górnej części 
zbiornika. Otwór musi być wystarczający, aby pomieścić skrzynkę 
przyłączeniową. Jeżeli wyprowadzenie zbiornika nie występuje w jego 
centralnej części, należy wykonać dodatkowe pomiary w celu 
kompensacji odczytów sondy (przeczytaj na stronie 25 nt. odchylenia 
poziomu produktu i wody).

2. Należy zainstalować króciec pomiarowy o średnicy 7.5 cm do 10 cm (3 
do 4 cale) na wyprowadzeniu zbiornika. Króciec ten powinien mieć 
wystarczającą długość, aby pomieścić głowicę sondy, oraz musi mieć 
wystarczającą wielkość, aby pomieścić pływaki. Dostępne są pływaki o 
średnicach 5 i 10 cm (2 i 4 cale).

3. Należy zainstalować szczelną skrzynkę przyłączeniową z przepustami 
obok króćca pomiarowego, w odległości pozwalającej na swobodne 
podłączenie przewodów sondy.

4. Naleýy zainstalowaă 13 mm (˝-cala) wkůadki metalowe w skrzynkach 
przyůŕczeniowych.

5. Należy zainstalować kołnierz dopasowujący na króćcu pomiarowym.

Należy wykorzystać nakrętki z zainstalowanymi odpowiednimi 
wkładkami. Dla starszych modeli sond 924 oraz 613, należy zastosować 
wkładki o wewnętrznej średnicy 11 mm (7/16 cala). Dla sond kolejnej 
generacji 924, należy zastosować wkładki o średnicy 5 mm (3/16 cala).

Precyzyjny test wycieku
Należy przeprowadzić precyzyjny test wycieku dla wszystkich zbiorników 
– w szczególności dla zbiorników starych – przed zainstalowaniem 
kontrolera SiteSentinel 1. Test ciśnieniowy może zostać przeprowadzony 
na zbiorniku po uprzednim zainstalowaniu sondy, jednak NIE WOLNO 
przekroczyć ciśnienia 20 psi.
25/4/03 Przygotowanie do instalacj i  sond i  czujników: Przygotowanie 
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Miejsce zainstalowania sondy
Zobacz RYSUNEK 11. Sonda powinna zostać zainstalowana możliwie 
blisko środka zbiornika. Miejsce instalacji powinno być oddalone, co najm-
niej o 91 cm (3 stopy) od rury ssącej. Należy tak ukierunkować rurę zale-
wową, aby była ona odwrócona od sondy.

1. Obudowa głowicy sondy.

2. Rura zalewowa.

3. Pływak paliwa (wskaźnik poziomu).

4. Pływak wody (wskaźnik poziomu).

Odchylenie poziomu produktu i wody
Sondy 30-EA różnią się nieco w konfiguracji od poprzednich modeli. 
Rozdział ten opisuje, w jaki sposób odwzorować wskazania ręcznego 
odczytu wysokości ze wskaźnika na odczyty z sondy. Odchylenie poziomu 
kompensuje nachylenie lub wzniesienie zbiornika. 

Podczas odejmowania wartości, należy pamiętać, że odejmowanie wartości 
ujemnej jest tym samym, co dodanie jej wartości dodatniej. Przykład: 
wynikiem odejmowania –2 od 6 jest 8.

RYSUNEK 11: Miejsce zainstalowania sondy
Przygotowanie do insta lacj i  sond i  czujn ików: Przygotowanie zbiorn ików podziemnych dla sond 25/4/03
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Sposób wyznaczania odchylenia 
Poniżej przedstawiony został przykład.

1. Uruchom program SiteConnect. Ustaw obydwie wartości: Odchylenie 
Poziomu Produktu i Odchylenie Poziomu Wody na wartość 0.

2. Używając ręcznego wskaźnika odczytaj wysokość poziomu paliwa i 
wody w zbiorniku. Aby uzyskać odczyt wysokości wody użyj 
odpowiedniej pasty w dolnej części wskaźnika.

3. Odczytaj aktualne wskazania kontrolera. Zanotuj odczytane wartości 
Wysokości Produktu oraz Wysokości Wody.

4. Oblicz odchylenie poziomu produktu oraz odchylenie poziomu wody:

• odchylenie poziomu produktu = (odczyt wysokości produktu ze 
wskaźnika – wskazanie wysokości produktu z kontrolera)

• odchylenie poziomu wody = (odczyt wysokości wody ze wskaźnika – 
wskazanie wysokości wody z kontrolera)

5. Uruchom ponownie program SiteConnect i skonfiguruj kontroler 
używając obliczonych w poprzednim kroku wartości odchyleń.

6. Odczytaj aktualne wskazania kontrolera. Wysokość produktu oraz 
wysokość wody wskazywane przez kontroler powinny odpowiadać 
teraz wartościom odczytanym z ręcznego wskaźnika.

Typowa wartość odchylenia wysokości produktu wynosi 7.4 cm (2.9 cala), 
natomiast typowa wartość odchylenia poziomu wody wynosi 0.

Przykład obliczania odchylenia
Odczyt wskaźnika ręcznego

• produkt = 59.5

• woda = 1.2

Wskazanie kontrolera

• produkt = 56.6

• woda = 1.5

Wykorzystując te dane, oraz wzór: odczyt produktu z wskaźnika – 
wskazanie produktu z kontrolera = ODCHYLENIE POZIOMU 
PRODUKTU, wartość odchylenia produktu wynosi 59.5 – 56.6, lub 2.9

Wykorzystując te dane, oraz wzór: odczyt wody z wskaźnika – wskazanie 
wody z kontrolera = ODCHYLENIE POZIOMU WODY, wartość 
odchylenia wody wynosi 1.2 – 1.5, lub –0.3.
25/4/03 Przygotowanie do instalacj i  sond i  czujników: Przygotowanie 
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Obliczanie pochylenia zbiornika oraz 
współczynnika odchylenia
Możliwe jest obliczenie odchylenia poziomu produktu dla sondy, która nie 
jest zainstalowana w środkowej części pochylonego zbiornika. Pochylenie 
jest przechyłem zbiornika względem jego osi poziomej. Niektóre zbiornika 
są celowo instalowane, tak, aby jeden koniec był poniżej drugiego. Pozwala 
to na osadzenie się wody i zanieczyszczeń w niższym końcu, podczas gdy 
czysty produkt jest pobierany z wyższego końca. Pochylenie może być 
także spowodowane przez osiadanie zbiornika.

Wielkość pochylenia może zostać zmierzona przy pomocy ręcznego 
wskaźnika, poprzez pomiar wysokości produktu w dwóch różnych 
punktach zbiornika (najlepiej na przeciwległych końcach).

Zobacz RYSUNEK 12. Popatrz na rysunek. Głębokość produktu w dolnej 
(niższej) części zbiornika jest wartością “A”. Głębokość produktu w części 
podniesionej (wyższej) jest wartością “B”. Odległość miedzy tymi dwoma 
punktami pomiarowymi wynosi “C”.

Wzór na wyznaczenie Pochylenia: (A-B)/C

Przykład:
[(46" - 40")/120”]  =  (6/120)  = 0.05

Aby obliczyć odchylenie poziomu produktu, należy zmierzyć wartość “D” 
- odległość sondy od środka zbiornika. Wzór na wyznaczenie odchylenia 
produktu, to “D”x Pochylenie. W powyższym przykładzie, 36" x 0.05 = 
1.8"

Jeżeli sonda znajduje się bliżej podniesionej części zbiornika, odchylenie 
poziomu produktu jest dodatnie; przykładowo 1.8. Jeżeli sonda znajduje się 
bliżej dolnej części zbiornika, odchylenie poziomu produktu jest ujemne; 
przykładowo -1.8.

RYSUNEK 12: Obliczanie pochylenia zbiornika oraz współczynnika odchylenia
Przygotowanie do insta lacj i  sond i  czujn ików: Przygotowanie zbiorn ików podziemnych dla sond 25/4/03
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Instalowanie sondy
Na temat pływaków

Terminy ”pływak” oraz ”wskaźnik poziomu” mogą być wzajemnie 
wymienne. 

Poziom produktu i poziom wody
Na rysunku przedstawiono sondę i jej części składowe, wzajemnie 
współpracujące ze sobą.

Wskaźnik poziomu produktu, znajdujący się na powierzchni benzyny lub 
oleju napędowego, rejestruje całkowitą wysokość paliwa. Możliwe jest 
stosowanie wskaźnika poziomu produktu łącznie ze wskaźnikiem poziomu 
wody, lub bez niego.

Wskaźnik poziomu wody może zostać wyposażony w jedno z dwóch 
różnych obciążeń (oznaczonych odpowiednimi kolorami dla benzyny lub 
oleju napędowego, patrz rysunek). Ponieważ gęstość paliwa jest mniejsza 
od gęstości wody, obciążony pływak zanurza się w paliwie, pływając na 
powierzchni wody. Dzięki temu możliwe jest określenie wysokości wody i 
poziomu granicy pomiędzy paliwem i wodą.

Parametry obciążenia pływaka wody
W przypadku zamawiania wskaźnika wysokości wody, jego ciężar oraz 
rodzaj paliwa będzie oznaczony na etykiecie, umieszczonej poniżej. Każdy 
ciężar został zatwierdzony przez OPW Fuel Management Systems do 
wykorzystania w pływakach wody. Oznaczony ciężar jest całkowitym 
ciężarem pływaka.

Instalowanie pływaków
1. Usuń pierścień blokujący z drzewca sondy. 

2. Zainstaluj wskaźniki wysokości (pływaki), jak przedstawiono na 
rysunku.

3. Upewnij się, że magnes pływaka wody skierowany jest w górę, (jeśli 
pływak został zainstalowany).

4. Zamontuj podkładkę dystansową sondy.

5. Upewnij się, że magnes pływaka produktu skierowany jest w dół.

6. Umieść pierścień blokujący w odpowiednim miejscu podkładki 
dystansowej.
25/4/03 Instalowanie sondy: Na temat p ływaków
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Uwaga
Jeżeli zastosowany zostanie niewłaściwy typ pływaka wody, 
może on nie zanurzyć się w paliwie i, pozostając na jego 
powierzchni, wskazywać nieodpowiednio wysoki poziom wody, 
lub nie wskazywać poziomu. Niewłaściwy pływak może też 
zanurzać się zbyt głęboko, wskazując nieodpowiednio niski 
poziom wody. Jeśli gęstość paliwa w zbiorniku nie odpowiada 
żadnej z grup, należy skontaktować się z działem obsługi 
klienta OPW Fuel Management Systems, celem uzyskania 
dodatkowych wskazówek.

1. Długość kabla wynosi około 1.8m (6 stóp).

2. Obudowa sondy.

3. Drzewce sondy.

4. Pływak (wskaźnik poziomu) benzyny lub oleju napędowego.

RYSUNEK 13: Na temat pływaków
Insta lowanie sondy: Na temat p ływaków 25/4/03
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5. Kolor tego rdzenia wskazuje na rodzaj produktu, dla jakiego pływak 
jest przeznaczony: BIAŁY = dla benzyny, CZARNY = dla oleju 
napędowego.

6. Obciążenie: jeżeli obciążenie oznaczone jest symbolem "G", 
przeznaczone jest dla benzyny, jeżeli oznaczone jest symbolem "D", 
przeznaczone jest dla oleju napędowego.

7. Podkładka dystansowa sondy.

8. Pierścień blokujący.

9. Podkładki - koloru białego.

10. Magnes.

11. Pływak (wskaźnik poziomu) wody.

12. Obciążenie, metalowe.

Gęstości produktu oraz charakterystyka 
chemiczna.

Tabela 13:  Charakterystyka produktu

Grupa produktów Charakterystyka API Ciążenie

Benzyna
(biały rdzeń)

Benzyna

45 < API < 
78

0.68 < d < 
0.80

Paliwo lotnicze
Benzyna bezołowiowa
Benzyna ołowiowa
Benzyna bezołowiowa wysokooktanowa
Mieszanka benzyna/metanol , mniej niż 5% 
metanolu
Gasohol, mniej niż 40% etanolu

Olej napędowy
(czarny rdzeń)

Olej napędowy

26 < API < 
45

0.68 < d < 
0.80

Paliwo lotnicze Jet
Kerosen
Olej silnikowy
Toluen
Olej przekładniowy
Olej transmisyjny
25/4/03 Instalowanie sondy: Na temat p ływaków
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Uwaga
Jeżeli pływak zostanie wykorzystany w nieodpowiednim 
środowisku cieczy, może nastąpić puchnięcie, pękanie lub 
rozpuszczanie się, aż do całkowitego uszkodzenia. Jeżeli 
produkt w zbiorniku nie należy do odpowiedniej dla pływaka 
grupy, należy skontaktować się z działem obsługi klienta OPW 
Fuel Management Systems, celem uzyskania dodatkowych 
wskazówek.

Określanie grupy produktów dla pływaka wody

1. Kolor rdzenia: Bialy = Benzyna, Czarny = Olej napedowy.

2. Oznaczenia obciazen: "G" = Benzyna, "D" = Olej napedowy

Pływak wody/wskaźnik poziomu wody (patrz rysunek) zawiera specjalne 
obciążenie. Obciążenie to pozwala mu zanurzyć się w paliwie i 
utrzymywać się na powierzchni wody, dając tym samym możliwość 
określenia wysokości wody, na jej granicy z produktem. Obciążenie jest 
zatwierdzone do stosowania dla dwóch grup produktów – benzyny lub 
oleju napędowego.

Na podstawie koloru rdzenia pływaka możliwe jest określenie, dla jakiej 
grupy produktów dany pływak jest przeznaczony. Rdzeń koloru białego 
oznacza benzynę, natomiast rdzeń koloru czarnego – olej napędowy. Na 
obciążeniu znajduje się także dodatkowe oznaczenie (“G” dla benzyny, “D” 
dla oleju napędowego). 

RYSUNEK 14: Określanie grupy produktów dla pływaka wody
Insta lowanie sondy: Na temat p ływaków 25/4/03
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Numery elementów.

Podłączanie sondy

Ostrzeżenie
Osłony/kanały doprowadzające dla sond muszą być 
przeznaczone do montażu iskrobezpiecznego.
Sposób podłączenia sondy do zintegrowanego modułu iskrobezpiecznego 
kontrolera przedstawiony został w tabeli 3 (dla kabli 2przew.) oraz w tabeli 
4 (dla kabli 3-przew.).

Tabela 14:  Numery elementów

Nazwa i numer elementu
30-
1508-
01

30-
1508-
02

30-
1508-
03

30-
1509-
01

30-
1509-
02

30-
1509-
03

Wskaźnik poziomu produktu 4-cale (30-0114) X X X
Wskaźnik poziomu produktu 2-cale (30-0113) X X X
Wskaźnik poziomu wody, 2-cale benz. (30-0111) X X
Wskaźnik poziomu wody 2-cale olej (30-0112) X X
Kable, 3 prz.., sz.22, 6 stóp., żółty (10-1185) X X x x x
Nakrętka silikonowa (10-5014) X X X X X X
Podkładka dystansowa sondy (50-3092) X X X X X X

Tabela 15: Podłączenie modułu iskrobezpiecznego do 2-przewkabla 
Belden z osłoną

Styk pozycji modułu 
iskrobezpiecznego Kabel Belden Kabel sondy

+12V Czerwony Niebieski

(SYGNAŁ)
Czarny Brązowy

(UZIEMIENIE)
Osłona

Czarny

Tabela 16: Podłączenie sondy do 3-przew. kabla Belden.

Styk pozycji modułu 
iskrobezpiecznego Kabel Belden Kabel sondy

+12V Czerwony Niebieski

(SYGNAŁ)
Czarny Brązowy

(UZIEMIENIE)
Zielony

Czarny
25/4/03 Insta lowanie sondy: Pod łączanie sondy
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Ostrzeżenie
W przypadku kabla 3-przewodowego, osłona kabla może 
zostać podłączona tylko do kontrolera. Drugi koniec osłony 
musi zostać zabezpieczony i zaizolowany. Należy uważać, aby 
osłona kabla nie dotykała innych przewodów sondy ani też 
metalowej skrzynki przyłączeniowej.

Zobacz RYSUNEK 15.

1. Magnes - musi być skierowany ku dołowi.

2. Pływak (wskaźnik poziomu) benzyny lub oleju napędowego.

3. Obudowa sondy.

4. Pływak (wskaźnik poziomu) wody.

5. Pierścień blokujący.

6. Paliwo.

RYSUNEK 15: Podłączenie modułu iskrobezpiecznego do 2-przewkabla Belden 
z osłoną
Insta lowanie sondy: Pod łączanie sondy 25/4/03
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7. Woda.

8. Ściany budynku stacji: WEWNĄTRZ po PRAWEJ stronie, NA 
ZEWNĄTRZ po LEWEJ stronie.

9. Kabel sondy.

10. To są połączenia wewnątrz skrzynki przyłączeniowej.

11. To jest przewód do kontrolera.

12. Osłona kabla.

13. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika.

14. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

15. Zintegrowany moduł iskrobezpieczny kontrolera..

16. Styk zasilania po stronie kontrolera.

17. Styk sygnału po stronie kontrolera.

18. Styk uziemienia po stronie kontrolera.

19. Uszczelnienia (zobacz wcześniejsze rysunki w tym podręczniku).

20. Nakrętki silikonowe.
25/4/03 Insta lowanie sondy: Pod łączanie sondy
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Zobacz RYSUNEK 16.

1. Magnes - musi byś skierowany ku dołowi.

2. Pływak (wskaźnik poziomu) benzyny lub oleju napędowego.

3. Obudowa sondy.

4. Pływak (wskaźnik poziomu) wody.

5. Pierścień blokujący.

6. Paliwo.

7. Woda.

8. Ściany budynku stacji: WEWNĄTRZ po PRAWEJ stronie, NA 
ZEWNĄTRZ po LEWEJ stronie.

9. Kabel sondy.

10. To są połączenia wewnątrz skrzynki przyłączeniowej.

RYSUNEK 16: Podłączenie modułu iskrobezpiecznego do 3-przewkabla Belden 
z osłoną
Insta lowanie sondy: Pod łączanie sondy 25/4/03
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11. To jest przewód do kontrolera.

12. Osłona kabla.

12-1. Ekran.

13. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika.

14. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

15. Zintegrowany moduł iskrobezpieczny kontrolera..

16. Styk zasilania po stronie kontrolera.

17. Styk sygnału po stronie kontrolera.

18. Styk uziemienia po stronie kontrolera.

19. Uszczelnienia (zobacz wcześniejsze rysunki w tym podręczniku).

20. Nakrętki silikonowe..

Instalowanie krok po kroku
1. Przeprowadź żółty kabel przez metalowe wkładki do króćca.

2. Podłącz wtyk przewodu do gniazda w sondzie.

3. Ostrożnie opuść sondę do króćca, aż osiądzie na dnie zbiornika. 
Uważaj, aby nie uszkodzić pływaków.

4. Dokręć metalowe wkładki, pozostawiając wystarczającą ilość kabla do 
podłączenia do skrzynki.

5. Zatrzaśnij i zabezpiecz króciec pomiarowy.

6. Zainstaluj w skrzynce przyłączeniowej wkładki metalowe 13 mm (1/2 
cala) NPT.

7. Przeprowadź kabel sondy przez te wkładki do skrzynki i dokręć 
wkładki.

8. Przeciągnij ekranowany kabel przez sztywną osłonę/kanał oraz przez 
uszczelnienia w obu końcach osłon. Pozostaw luźne odcinki kabli po 
obu stronach.

9. Używając nakrętek silikonowych, dostarczonych wraz z sondą, podłącz 
żółty kabel do ekranowanego kabla wewnątrz skrzynki przyłączenioej.
25/4/03 Insta lowanie sondy: Pod łączanie sondy
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Kabel 2-przewodowy
• Podłącz CZARNY przewód sondy do oplotu OSŁONY kabla Belden.

Kabel 3-przewodowy
• Podłącz CZARNY przewód sondy do ZIELONEGO przewodu kabla 

Belden.

• Podłącz BRĄZOWY przewód sondy do CZARNEGO przewodu kabla 
Belden.

• Podłącz NIEBIESKI przewód sondy do CZERWONEGO przewodu 
kabla Belden.

Uwaga
Zobacz tabelę 3 na stronie 32. Niebieskie sondy OPW Fuel 
Management Systems (modele 613 i 924) wymagają żółtego 
kabla 10mm (0.4 cala) średnicy. Nowsze, srebrne sondy 
(nowszy model 924) wymagają kabla 5 mm (0.2cala) średnicy.

10. Usuń plastikową osłonę z modułu iskrobezpiecznego wewnątrz 
kontrolera SiteSentinel 1, aby podłączyć przewody doprowadzane od 
sondy.

11. Podłącz oplot OSŁONY kabla Belden do pozycji modułu 
iskrobezpiecznego oznaczonej UZIEMIENIE (GROUND).

12. Podłącz CZARNY przewód kabla Belden do pozycji modułu 
iskrobezpiecznego oznaczonej SYGNAŁ (SIGNAL).

13. Podłącz CZERWONY przewód kabla Belden do pozycji modułu 
iskrobezpiecznego oznaczonej ZASILANIE (POWER).

Uwaga
Podłączając sondy do zintegrowanego modułu iskrobezpiecznego w 
kontrolerze zacznij od pozycji 1 w kierunku pozycji 16. Zapełnij każdy 
moduł przed przejściem do kolejnego.

Zanotuj, która sonda przyłączona została, do której pozycji. 
Informacja ta będzie potrzebna podczas konfigurowania 
kontrolera przy użyciu programu SiteConnect.
Insta lowanie sondy: Pod łączanie sondy 25/4/03
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Instalowanie czujników
Przed rozpoczęciem instalacji

• Należy zapoznać się z lokalnymi i ogólnymi przepisami elektrycznymi.

• Kable, którymi podłączone zostaną czujniki do kontrolera (odporne na 
gaz i oleje kable OPW Fuel Management Systems numer 12-1030) 
muszą zostać poprowadzone w odrębnych osłonach.

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych i wody
Symbol # 30-3206 

Ostrzeżenie
Paliwa ciekłe (benzyna, olej napędowy, paliwa lotnicze i inne) 
unoszą się na wodzie – jeżeli czujnik ten zostanie całkowicie 
zanurzony, element polimerowy nie będzie mógł wykryć paliwa. 
Czujnik ten wymaga do podłączenia dwóch pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

Zobacz rysunek. Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. Po obu 
stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane uszczelnienia.

Połączenia
Tabela 17: Przewody szczelinowego czujnika paliw ciekłych i wody

Styki pozycji 1 modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Czarny (paliwo)

Nie podłączony

Styki pozycji 2 modułu iskrobezpiecznego

+12 Nie podłączony
Biały (woda)

Nie podłączony
25/4/03 Instalowanie czujników: Przed rozpoczęciem insta lacj i
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Typowa instalacja szczelinowego czujnika paliw 
ciekłych i wody

Zobacz RYSUNEK 17.

1. Paliwo.

2. Przestrzeń miedzypłaszczowa (szczelina miedzy ścianami).

3. Woda.

4. Zbiornik posiada dwa płaszcze wykonane z włókna szklanego.

5. Obszar ten jest na zewnątrz budynku stacji.

6. To są połączenia wewnątrz skrzynki przyłączeniowej.

7. Uszczelnienia (zobacz wcześniejsze rysunki w tym podręczniku).

8. Biały przewód jest sygnałem z czujnika wody.

9. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika paliwa.

10. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do obu czujników.

11. Pierścień blokujący.

12. Styk zasilania po stronie kontrolera.

RYSUNEK 17: Szczelinowy czujnik paliw ciekłych i wody
Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujnik pal iw ciek łych i  wody 25/4/03



SiteSentinel 1 System kontrolno-pomiarowy poziomu płynów w zbiornikach    49
13. Wymiary czujnika.

14. Styk SYGNAŁ złącza kontrolera na pozycji 1.

15. Styk SYGNAŁ złącza kontrolera na pozycji 2.

16. Zintegrowany moduł iskrobezpieczny kontrolera.

Konfigurowanie szczelinowego czujnika paliw 
ciekłych i wody w kontrolerze SiteSentinel 1

Pierwsza pozycja zintegrowanego modułu iskrobezpiecznego - 
Paliwo
1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 

program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Należy wykonać odczyt wskazania części czujnika paliw ciekłych.

3. Dolny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 0.5 V niższą, 
niż wynik dokonanego odczytu (zakładając, że czujnik nie ma kontaktu 
z paliwem).

Uwaga
Program SiteConnect zapyta o dostosowanie automatyczne 
dolnego progu alarmu, na wartość 0.1V poniżej aktualnego 
odczytu. Na pytanie to należy odpowiedzieć TAK.

4. Górny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 5.0V 
(wyłączony górny próg).

5. Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność paliwa.

Druga pozycja zintegrowanego modułu iskrobezpiecznego - 
Woda
1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 

program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Górny próg alarmu powinien zostać ustawiony na 0.5V.

3. Dolny próg alarmu powinien zostać ustawiony na 0 V (próg alarmu 
wyłączony).

4. Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia górnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność wody.
25/4/03 Instalowanie czujn ików: Szczel inowy czujnik  pal iw c iek łych i  
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Kontrola i oczyszczenie szczelinowego czujnika 
paliw ciekłych i wody

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy wykazać 
szczególną ostrożność. 

Podczas kontroli oraz oczyszczania czujnika, należy pracować w dobrze 
wietrzonym pomieszczeniu, bez źródeł ciepła lub otwartego ognia w 
pobliżu. Jeśli kontroler SiteSentinel 1 nie wykryje alarmu podczas takiej 
symulacji, należy sprawdzić, czy poprawnie została wykonana konfiguracja 
progów alarmów w kontrolerze.

Testowanie części czujnika paliw płynnych 
Zanurz czujnik w alkoholu na około 10 minut. Wyjmij czujnik i pozwól mu 
wyschnąć na powietrzu. Po kolejnych 10 minutach alarm skonfigurowany 
w kontrolerze, odnoszący się do tego czujnika, powinien zostać 
przełączony. Odłącz tą część czujnika od kontrolera. Wynikiem powinno 
być załączenie alarmu. Złącz ze sobą podłączenia czujnika – alarm także 
powinien się załączyć. Jeżeli próba przerwania i/lub złączenia pozycji nie 
zakończyła się poprawnie, sprawdź ciągłość wszystkich połączeń oraz 
skrzynkę przyłączeniową.

Testowanie części czujnika wody 
Zanurz tylko końcówkę czujnika w wodzie. Alarm skonfigurowany w 
kontrolerze, odnoszący się do tego czujnika, powinien zostać uaktywniony. 
Złącz ze sobą podłączenia części czujnika wody – powinien pojawić się 
alarm. Jeżeli próba złączenia pozycji nie zakończyła się poprawnie, 
sprawdź ciągłość wszystkich połączeń oraz skrzynkę przyłączeniową.

Oczyszczenie części czujnika paliw ciekłych 
Aby usunąć zanieczyszczenia czujnika paliwem ciekłym, należy zanurzyć 
czujnik w denaturacie na 1 godzinę. Następnie czujnik powinien zostać 
spłukany dokładnie wodą, w celu usunięcia ewentualnych pozostałości. 
Czujnik powinien zostać odłożony na kolejną godzinę dla ustabilizowania 
się. Po tym czasie rezystancja czujnika powinna powrócić do stanu 
pierwotnego. Jeśli to konieczne, należy przeprowadzić ponowną 
konfigurację progu alarmu kontrolera.
Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujnik pal iw ciek łych i  wody 25/4/03
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Szczelinowy czujnik paliw ciekłych
Symbol # 30-3207-06,  30-3207-10, 30-3207-15

Ostrzeżenie
Paliwa ciekłe unoszą się na wodzie – jeżeli czujnik ten zostanie 
całkowicie zanurzony, element polimerowy nie będzie mógł 
wykryć paliwa.

Czujnik ten wymaga do podłączenia jednej pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

• Zobacz rysunek. 

• Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. 

• Po obu stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane 
uszczelnienia.

Połączenia
Tabela 18: Przewody szczelinowego czujnika paliw ciekłych

Styki pozycji modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Czarny

Nie podłączony
25/4/03 Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujn ik pal iw c iek łych
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Typowa instalacja szczelinowego czujnika paliw 
ciekłych

Zobacz RYSUNEK 18.

1. Obszar ten jest na zewnątrz budynku stacji.

2. Obszar ten jest wewnątrz budynku stacji.

3. Nakrętki silikonowe.

4. Uszczelnienia (zobacz wcześniejsze rysunki w tym podręczniku).

5. Umieść czujnik w tym obszarze.

6. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika.

7. Przewód doprowadza zasilanie do obu czujników.

8. Styk zasilania po stronie kontrolera.

9. Styk SYGNAŁ złącza kontrolera na pozycji 2.

10. Nakrętki silikonowe

RYSUNEK 18: Szczelinowy czujnik paliw ciekłych
Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujnik pal iw ciek łych 25/4/03
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Konfigurowanie szczelinowego czujnika paliw 
ciekłych w kontrolerze SiteSentinel 1
1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 

program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Należy wykonać odczyt wskazania części czujnika paliw ciekłych. 

3. Dolny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 0.5 V niższą, 
niż wynik dokonanego odczytu (zakładając, że czujnik nie ma kontaktu 
z paliwem).

Uwaga
Program SiteConnect zapyta o dostosowanie automatyczne 
dolnego progu alarmu, na wartość 0.1V poniżej aktualnego 
odczytu. Na pytanie to należy odpowiedzieć TAK.

4. Górny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 5.0V 
(wyłączony górny próg).

5. Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność paliwa.

Kontrola i oczyszczenie szczelinowego czujnika 
paliw ciekłych

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy wykazać 
szczególną ostrożność. 

Podczas kontroli oraz oczyszczania czujnika, należy pracować w dobrze 
wietrzonym pomieszczeniu, bez źródeł ciepła lub otwartego ognia w 
pobliżu. Jeśli kontroler SiteSentinel 1 nie wykryje alarmu podczas takiej 
symulacji, należy sprawdzić, czy poprawnie została wykonana konfiguracja 
progów alarmów w kontrolerze.
25/4/03 Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujn ik pal iw c iek łych
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Testowanie części czujnika paliw płynnych 
Zanurz czujnik w alkoholu na około 10 minut. Wyjmij czujnik i pozwól mu 
wyschnąć na powietrzu. Po kolejnych 10 minutach alarm skonfigurowany 
w kontrolerze, odnoszący się do tego czujnika, powinien zostać 
przełączony. Odłącz tą część czujnika od kontrolera. Wynikiem powinno 
być załączenie alarmu. Złącz ze sobą podłączenia czujnika – alarm także 
powinien się załączyć. Jeżeli próba przerwania i/lub złączenia pozycji nie 
zakończyła się poprawnie, sprawdź ciągłość wszystkich połączeń oraz 
skrzynkę przyłączeniową.

Oczyszczenie części czujnika paliw ciekłych 
Aby usunąć zanieczyszczenia czujnika paliwem ciekłym, należy zanurzyć 
czujnik w denaturacie na 1 godzinę. Następnie czujnik powinien zostać 
spłukany dokładnie wodą, w celu usunięcia ewentualnych pozostałości. 
Czujnik powinien zostać odłożony na kolejną godzinę dla ustabilizowania 
się. Po tym czasie rezystancja czujnika powinna powrócić do stanu 
pierwotnego. Jeśli to konieczne, należy przeprowadzić ponowną 
konfigurację progu alarmu kontrolera.

Szczelinowy czujnik paliw ciekłych/wody
Symbol # 30-3210-06, 30-3210-15 oraz 30-3210-20 
Czujnik ten wymaga do podłączenia dwóch pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

• Zobacz rysunek. 

• Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. 

• Po obu stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane 
uszczelnienia.

Połączenia
Tabela 19: Przewody szczelinowego czujnika paliw ciekłych i wody

Styki pozycji 1 modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Czarny (paliwo)

Nie podłączony

Styki pozycji 2 modułu iskrobezpiecznego

+12 Nie podłączony
Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujnik pal iw ciek łych/wody 25/4/03



SiteSentinel 1 System kontrolno-pomiarowy poziomu płynów w zbiornikach    55
Typowa instalacja szczelinowego czujnika paliw 
ciekłych/wody

Zobacz RYSUNEK 19.

1. Obszar ten jest na zewnątrz budynku stacji.

2. Nakrętki silikonowe.

3. Uszczelnienia (zobacz wcześniejsze rysunki w tym podręczniku).

4. Obszar ten jest wewnątrz budynku stacji.

5. Umieść czujnik w tym obszarze.

6. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika paliwa.

Biały (woda)

Nie podłączony

RYSUNEK 19: Typowa instalacja szczelinowego czujnika paliw ciekłych/wody

Tabela 19: Przewody szczelinowego czujnika paliw ciekłych i wody
25/4/03 Insta lowanie czujników: Szczel inowy czujnik pal iw ciek łych/
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7. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do obu czujników.

8. Styk SYGNAŁ złącza kontrolera na pozycji 2.

9. Nakrętki silikonowe.

10. Uszczelnienia (zobacz wcześniejsze rysunki w tym podręczniku).

11. Uszczelnienia (zobacz wcześniejsze rysunki w tym podręczniku).

12. Zintegrowany moduł iskrobezpieczny kontrolera

Konfigurowanie szczelinowego czujnika paliw 
ciekłych i wody w kontrolerze SiteSentinel 1

Konfigurowanie szczelinowego czujnika paliw ciekłych
1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 

program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Należy wykonać odczyt wskazania części czujnika paliw ciekłych. 
Dolny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 0.5 V niższą, 
niż wynik dokonanego odczytu (zakładając, że czujnik nie ma kontaktu 
z paliwem).

3. Górny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 5.0V 
(wyłączony górny próg).

4. Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność paliwa.

Uwaga
Program SiteConnect zapyta o dostosowanie automatyczne 
dolnego progu alarmu, na wartość 0.1V poniżej aktualnego 
odczytu. Na pytanie to należy odpowiedzieć TAK.

Konfigurowanie czujnika wody
1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 

program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Górny próg alarmu powinien zostać ustawiony na 0.5V. Dolny próg 
alarmu powinien zostać ustawiony na 0 V (próg alarmu wyłączony).
Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujnik pal iw ciek łych/wody 25/4/03
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Testowanie czujnika

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy 
wykazać szczególną ostrożność. 

Podczas kontroli oraz oczyszczania czujnika, należy pracować w dobrze 
wietrzonym pomieszczeniu, bez źródeł ciepła lub otwartego ognia w 
pobliżu. Jeśli kontroler SiteSentinel 1 nie wykryje alarmu podczas takiej 
symulacji, należy sprawdzić, czy poprawnie została wykonana konfiguracja 
progów alarmów w kontrolerze.

Testowanie części czujnika paliw płynnych 
Zanurz czujnik w alkoholu na około 10 minut. Wyjmij czujnik i pozwól mu 
wyschnąć na powietrzu. Po kolejnych 10 minutach alarm skonfigurowany 
w kontrolerze, odnoszący się do tego czujnika, powinien zostać 
przełączony. Odłącz tą część czujnika od kontrolera. Wynikiem powinno 
być załączenie alarmu. Złącz ze sobą podłączenia czujnika – alarm także 
powinien się załączyć. Jeżeli próba przerwania i/lub złączenia pozycji nie 
zakończyła się poprawnie, sprawdź ciągłość wszystkich połączeń oraz 
skrzynkę przyłączeniową.

Oczyszczenie części czujnika paliw ciekłych 
Aby usunąć zanieczyszczenia czujnika paliwem ciekłym, należy zanurzyć 
czujnik w denaturacie na 1 godzinę. Następnie czujnik powinien zostać 
spłukany dokładnie wodą, w celu usunięcia ewentualnych pozostałości. 
Czujnik powinien zostać odłożony na kolejną godzinę dla ustabilizowania 
się. Po tym czasie rezystancja czujnika powinna powrócić do stanu 
pierwotnego. Jeśli to konieczne, należy przeprowadzić ponowną 
konfigurację progu alarmu kontrolera.

Testowanie czujnika wody
Zanurz tylko końcówkę czujnika w wodzie. Alarm skonfigurowany w 
kontrolerze, odnoszący się do tego czujnika, powinien zostać uaktywniony. 
Złącz ze sobą podłączenia części czujnika wody – powinien pojawić się 
alarm. Jeżeli próba złączenia pozycji nie zakończyła się poprawnie, 
sprawdź ciągłość wszystkich połączeń oraz skrzynkę przyłączeniową.
25/4/03 Insta lowanie czujników: Szczel inowy czujnik pal iw ciek łych/
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Czujnik poziomu paliw płynnych
Symbol # 30-3219-12

Ostrzeżenie
Paliwa ciekłe unoszą się na wodzie – jeżeli czujnik ten zostanie 
całkowicie zanurzony, element polimerowy nie będzie mógł 
wykryć paliwa.

• Czujnik ten wymaga do podłączenia jednej pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

• Zobacz rysunek. 

• Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. 

• Po obu stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane 
uszczelnienia.

Połączenia
Tabela 20: Przewody czujnika poziomu paliw płynnych

Styki pozycji modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Czarny

Nie podłączony
Insta lowanie czujników: Czujnik poziomu pal iw p łynnych 25/4/03
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Typowa instalacja czujnika poziomu paliw płynnych

Zobacz RYSUNEK 20.

1. Obszar ten jest na zewnątrz budynku stacji.

2. Obszar ten jest wewnątrz budynku stacji.

3. Uszczelnienia.

4. Miejsce montowania czujnika.

5. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika.

6. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

7. Przewód doprowadza zasilanie do obu czujników.

8. Styk +12 (zasilanie) złącza kontrolera.

9. Styk SYGNAŁ złącza kontrolera.

10. Ściany budynku stacji: WEWNĄTRZ po PRAWEJ stronie, NA 
ZEWNĄTRZ po LEWEJ stronie.

11. Konfigurowanie czujnika poziomu paliw płynnych w kontrolerze 
SiteSentinel 1

RYSUNEK 20: STypowa instalacja czujnika poziomu paliw płynnych
25/4/03 Insta lowanie czujn ików: Czujnik  poziomu pal iw p łynnych
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1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 
program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Należy wykonać odczyt wskazania czujnika paliw płynnych. Dolny 
próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 0.2 V niższą, niż 
wynik dokonanego odczytu (zakładając, że czujnik nie ma kontaktu z 
paliwem).

Uwaga
Program SiteConnect zapyta o dostosowanie automatyczne 
dolnego progu alarmu, na wartość 0.1V poniżej aktualnego 
odczytu. Na pytanie to należy odpowiedzieć TAK.

3. Górny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 5.0V 
(wyłączony górny próg).

4. Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność paliwa.

Kontrola i oczyszczenie czujnika poziomu paliw 
płynnych

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy 
wykazać szczególną ostrożność. 

Podczas kontroli oraz oczyszczania czujnika, należy pracować w dobrze 
wietrzonym pomieszczeniu, bez źródeł ciepła lub otwartego ognia w 
pobliżu. Jeśli kontroler SiteSentinel 1 nie wykryje alarmu podczas takiej 
symulacji, należy sprawdzić, czy poprawnie została wykonana konfiguracja 
progów alarmów w kontrolerze.

Jeśli kontroler SiteSentinel 1 nie wykryje alarmu podczas takiej symulacji, 
należy sprawdzić, czy poprawnie została wykonana konfiguracja progów 
alarmów w kontrolerze.

Testowanie części czujnika paliw płynnych 
Zanurz czujnik w alkoholu na około 10 minut. Wyjmij czujnik i pozwól mu 
wyschnąć na powietrzu. Po kolejnych 10 minutach alarm skonfigurowany 
w kontrolerze, odnoszący się do tego czujnika, powinien zostać 
przełączony. Odłącz tą część czujnika od kontrolera. Wynikiem powinno 
być załączenie alarmu. Złącz ze sobą podłączenia czujnika – alarm także 
powinien się załączyć. Jeżeli próba przerwania i/lub złączenia pozycji nie 
zakończyła się poprawnie, sprawdź ciągłość wszystkich połączeń oraz 
Insta lowanie czujników: Czujnik poziomu pal iw p łynnych 25/4/03
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skrzynkę przyłączeniową.

Oczyszczenie części czujnika paliw ciekłych 
Aby usunąć zanieczyszczenia czujnika paliwem ciekłym, należy zanurzyć 
czujnik w denaturacie na 1 godzinę. Następnie czujnik powinien zostać 
spłukany dokładnie wodą, w celu usunięcia ewentualnych pozostałości. 
Czujnik powinien zostać odłożony na kolejną godzinę dla ustabilizowania 
się. Po tym czasie rezystancja czujnika powinna powrócić do stanu 
pierwotnego. Jeśli to konieczne, należy przeprowadzić ponowną 
konfigurację progu alarmu kontrolera.

Czujnik studzienkowy 
Symbol # 30-3221-1

Uwaga
Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie 
sucha, czujnik powinien zostać tak umieszczony, aby jego 
pływak spowodował zamknięcie przełącznika, podczas gdy nie 
ma cieczy w czujniku (pływak w dolnej pozycji). Jeżeli 
kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie mokra, 
czujnik powinien zostać tak umieszczony, aby jego pływak 
spowodował zamknięcie przełącznika, podczas gdy jest ciecz 
w czujniku (pływak w górnej pozycji). 

• Czujnik ten wymaga do podłączenia jednej pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

• Zobacz rysunek. 

• Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. 

• Po obu stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane 
uszczelnienia.
25/4/03 Instalowanie czujników: Czujn ik studzienkowy
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Połączenia

Typowa instalacja czujnika studzienkowego

Zobacz RYSUNEK 21.

1. Obszar ten jest na zewnatrz budynku stacji.

Tabela 21: Przewody czujnika studzienkowego

Styki pozycji modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Czarny

Nie podłączony

RYSUNEK 21: Typowa instalacja czujnika studzienkowego
Insta lowanie czujników: Czujnik studzienkowy 25/4/03
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2. Obszar ten jest wewnatrz budynku stacji.

3. Uszczelnienia.

4. Miejsce montowania czujnika.

5. Czarny przewód jest sygnalem z czujnika.

6. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

7. Przewód doprowadza zasilanie do obu czujników.

8. Styk +12 (zasilanie) zlacza kontrolera.

9. Styk SYGNAL zlacza kontrolera.

10. Sciany budynku stacji: WEWNATRZ po PRAWEJ stronie, NA 
ZEWNATRZ po LEWEJ stronie.

Konfigurowanie czujnika studzienkowego w kon-
trolerze SiteSentinel 1
1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 

program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Dolny próg alarmu należy ustawić na wartość 2.5 V, natomiast górny 
próg alarmu na wartość 5.0 V (wyłączony górny próg).

3. Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność cieczy.

Kontrola czujnika studzienkowego

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy 
wykazać szczególną ostrożność. Podczas kontroli oraz 
oczyszczania czujnika, należy pracować w dobrze wietrzonym 
pomieszczeniu, bez źródeł ciepła lub otwartego ognia w 
pobliżu. 

Czujnik instalowany w studzience pomiarowej normalnie 
suchej
• Przesuń pływak czujnika w górne położenie – powinno to spowodować 

uaktywnienie alarmu w kontrolerze. 

• Przywróć pływak czujnika w dolne położenie – alarm powinien zostać 
zakończony.
25/4/03 Instalowanie czujników: Czujn ik studzienkowy
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Czujnik instalowany w studzience pomiarowej normalnie 
mokrej
• Przesuń pływak czujnika w dolne położenie – powinno to spowodować 

uaktywnienie alarmu w kontrolerze.

• Przywróć pływak czujnika w górne położenie – alarm powinien zostać 
zakończony.

Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze. 

Odłączenie czujnika powinno spowodować aktywowanie alarmu, 
natomiast połączenie końcówek czujnika razem nie uaktywnia alarmu. 
Należy sprawdzić wszystkie połączenia w skrzynce przyłączeniowej, aby 
upewnić się o ciągłości połączeń i braku zwarć.

Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy 
Symbol #  30-3221-2

Uwaga
Działanie tego czujnika może zostać zmienione przez proste 
obrócenie dolnego pływaka. Dolny pływak można wyjąć, 
usuwając uprzednio dolny zacisk, przy pomocy płaskich 
szczypiec. Następnie, należy usunąć plastikową osłonę i zacisk 
pływaka i wyjąć sam pływak.

• Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie mokra 
(wypełniona zalewą solną), pływak powinien zostać skierowany 
zamkniętą strzałką ku dołowi.

• Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie sucha, 
pływak powinien zostać skierowany zamkniętą strzałką ku górze.

• Czujnik ten wymaga do podłączenia jednej pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

• Zobacz rysunek. 

• Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. 

• Po obu stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane 
uszczelnienia.
Insta lowanie czujników: Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy 25/4/03
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Połączenia

Typowa instalacja dwustopniowego czujnika rezer-
wuarowego

Zobacz RYSUNEK 22.

1. Obszar ten jest na zewnatrz budynku stacji.

2. Obszar ten jest wewnatrz budynku stacji.

3. Zintegrowany modul iskrobezpieczny kontrolera.

Tabela 22: Przewody dwustopniowego czujnika rezerwuarowego

Styki pozycji modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Bialy

Nie podłączony

RYSUNEK 22: Typowa instalacja dwustopniowego czujnika rezerwuarowego
25/4/03 Instalowanie czujników: Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy
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4. Nakretki silikonowe.

5. Uszczelnienia (zobacz wczesniejsze rysunki w tym podreczniku).

6. Plyn kontrolny - glikol

7. Woda.

8. Paliwo 

9. Zbiornik dwuplaszczowy z wlókna szklanego.

10. Szczególy czujnika.

11. Szczelne zlacza.

12. Plywak.

13. "Zatopiona" oslona.

14. Czarny przewód jest sygnalem z czujnika

15. Przewód doprowadza zasilanie do obu czujników.

16. 15. Styk +12 (zasilanie) zlacza kontrolera.

17. 16. Styk SYGNAL zlacza kontrolera.

1. Konfigurowanie dwustopniowego czujnika rezerwuarowego w 
kontrolerze SiteSentinel 1

2. 1. Nalezy skonfigurowac pozycje modulu, jako ogólny czujnik 
(uzywajac program SiteConnect, mozna wybrac odpowiednia ikone) i 
zainstalowac czujnik.

3. Dolny próg alarmu należy ustawić na wartość 2.2 V, natomiast górny 
próg alarmu na wartość 3.4 V.

• Jeżeli kontrolowana jest studzienka normalnie mokra, próg 3.4V 
oznacza, że poziom cieczy jest zbyt niski. Próg 2.2V oznacza zbyt 
wysoki poziom cieczy.

• Jeżeli kontrolowana jest studzienka normalnie sucha, próg 3.4V 
oznacza, że poziom cieczy jest powyżej dolnego pływaka. Próg 2.2V 
oznacza, że poziom cieczy jest powyżej górnego pływaka.

4. Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność cieczy.
Insta lowanie czujników: Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy 25/4/03
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Kontrola dwustopniowego czujnika rezer-
wuarowego

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy 
wykazać szczególną ostrożność. 

Jeżeli czujnik instalowany jest w studzience pomiarowej nor-
malnie suchej:
• Umieść dolny pływak w jego górnej pozycji, oraz górny pływak w jego 

dolnej pozycji. Powinno to uaktywnić dolny próg alarmu w kontrolerze.

• Umieść dolny pływak w jego górnej pozycji, oraz górny pływak w jego 
górnej pozycji. Powinno to uaktywnić górny próg alarmu w 
kontrolerze.

• Przywróć obydwa pływaki do ich dolnych pozycji i sprawdź czy alarmy 
w kontrolerze zakończyły się.

Jeżeli czujnik instalowany jest w studzience pomiarowej nor-
malnie mokrej:
• Umieść dolny pływak w jego dolnej pozycji, oraz górny pływak w jego 

dolnej pozycji. Powinno to uaktywnić dolny próg alarmu w kontrolerze.

• Umieść dolny pływak w jego górnej pozycji, oraz górny pływak w jego 
górnej pozycji. Powinno to uaktywnić górny próg alarmu w 
kontrolerze.

• Umieść dolny pływak w jego górnej pozycji, oraz górny pływak w jego 
dolnej pozycji. 

Sprawdź czy alarmy w kontrolerze zakończyły się.

Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze.

Odłączenie czujnika powinno spowodować aktywowanie górnego progu 
alarmu, natomiast połączenie końcówek czujnika razem powinno 
spowodować aktywowanie dolnego progu alarmu. Należy sprawdzić 
wszystkie połączenia w skrzynce przyłączeniowej, aby upewnić się o 
ciągłości połączeń i braku zwarć.
25/4/03 Instalowanie czujników: Dwustopniowy czujnik rezerwuarowy
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Szczelinowy czujnik poziomu
Symbol #  30-3221-1A, 30-3221-1B

Uwaga
Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie 
sucha, czujnik powinien zostać tak umieszczony, aby jego 
pływak spowodował zamknięcie przełącznika, podczas gdy nie 
ma cieczy w czujniku (pływak w dolnej pozycji). Jeżeli 
kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie mokra, 
czujnik powinien zostać tak umieszczony, aby jego pływak 
spowodował zamknięcie przełącznika, podczas gdy jest ciecz 
w czujniku (pływak w górnej pozycji). 

Czujnik ten wymaga do podłączenia jednej pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

Zobacz rysunek. Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. Po obu 
stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane uszczelnienia.

Połączenia
Tabela 23: Przewody szczelinowego czujnika poziomu

Styki pozycji modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Czarny

Nie podłączony
Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujn ik poziomu 25/4/03
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Typowa instalacja szczelinowego czujnika poziomu

Zobacz RYSUNEK 23.

1. Obszar ten jest na zewnątrz budynku stacji.

2. Obszar ten jest wewnątrz budynku stacji.

3. Tutaj zastosowano nakrętki silikonowe.

4. Uszczelnienia.

5. Kabel o długości 7.6 m (25 stóp).

6. Zbiornik stalowy.

7. Szczegóły czujnika.

8. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika.

9. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

10. Styk +12 (zasilanie) złącza kontrolera.

11. Styk  SYGNAŁ złącza kontrolera.

12. Zintegrowany moduł iskrobezpieczny kontrolera.

RYSUNEK 23: Typowa instalacja szczelinowego czujnika poziomu
25/4/03 Instalowanie czujn ików: Szczel inowy czujn ik poziomu
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Instalacja szczelinowego czujnika poziomu
1. Konfigurowanie szczelinowego czujnika poziomu w kontrolerze 

SiteSentinel 1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny 
czujnik (używając program SiteConnect, można wybrać odpowiednią 
ikonę) i zainstalować czujnik.

2. Dolny próg alarmu należy ustawić na wartość 2.5 V, natomiast górny 
próg alarmu na wartość 5.0 V (wyłączony górny próg).

Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie mokra, dolny 
próg alarmu oznacza, że poziom cieczy jest zbyt niski. Jeżeli kontrolowana 
jest studzienka pomiarowa normalnie sucha, dolny próg alarmu oznacza, że 
poziom cieczy jest zbyt wysoki. 

Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność cieczy.

Kontrola szczelinowego czujnika poziomu

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy wykazać 
szczególną ostrożność. Podczas kontroli oraz oczyszczania 
czujnika, należy pracować w dobrze wietrzonym pomieszczeniu, bez 
źródeł ciepła lub otwartego ognia w pobliżu. 

Czujnik instalowany w studzience pomiarowej normalnie 
suchej
Przesuń pływak czujnika w górne położenie – powinno to spowodować 
uaktywnienie alarmu w kontrolerze. Przywróć pływak czujnika w dolne 
położenie – alarm powinien zostać zakończony.

Czujnik instalowany w studzience pomiarowej normalnie 
mokrej
Przesuń pływak czujnika w dolne położenie – powinno to spowodować 
uaktywnienie alarmu w kontrolerze. Przywróć pływak czujnika w górne 
położenie – alarm powinien zostać zakończony.

Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze. 

Odłączenie czujnika powinno spowodować aktywowanie progu alarmu, 
natomiast połączenie końcówek czujnika razem nie powinno generować 
alarmu. Należy sprawdzić wszystkie połączenia w skrzynce 
przyłączeniowej, aby upewnić się o ciągłości połączeń i braku zwarć.
Insta lowanie czujn ików: Szczel inowy czujn ik poziomu 25/4/03
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Czujnik oparów 
Symbol # 30-3222

Ostrzeżenie
Podczas instalacji, należy unikać ewentualnego 
zanurzenia czujnika w cieczy (zarówno w paliwie, jak i w 
wodzie). Zanurzenie w cieczy skraca żywotność czujnika, 
może także spowodować niepoprawną pracę czujnika.
Czujnik ten wymaga do podłączenia jednej pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

Zobacz rysunek. Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. Po obu 
stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane uszczelnienia.

Połączenia
Tabela 24: Przewody czujnika oparów

Styki pozycji modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Czarny

Nie podłączony
25/4/03 Instalowanie czujników: Czujn ik oparów
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Typowa instalacja czujnika oparów

Zobacz RYSUNEK 24.

1. Obszar ten jest na zewnątrz budynku stacji.

2. Obszar ten jest wewnątrz budynku stacji.

3. Kabel.

4. Tutaj zastosowano nakrętki silikonowe.

5. Uszczelnienia.

6. Ścianki połączone.

7. Szczegóły czujnika.

8. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika.

9. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

10. Styk +12 (zasilanie) złącza kontrolera.

11. Styk  SYGNAŁ złącza kontrolera.

12. Zintegrowany moduł iskrobezpieczny kontrolera

RYSUNEK 24: Typowa instalacja czujnika oparów
Insta lowanie czujników: Czujnik oparów 25/4/03
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Typowa instalacja czujnika oparów
1. Konfigurowanie czujnika oparów w kontrolerze SiteSentinel 1. Należy 

skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 
program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Należy wykonać odczyt wskazania czujnika. Dolny próg alarmu powin 
en zostać ustawiony na wartość 0.1 V niższą, niż wynik dokonanego 
odczytu (zakładając, że czujnik nie ma kontaktu z paliwem).

Górny próg alarmu należy ustawić na wartość 5.0 V (wyłączony górny 
próg).

Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność cieczy.

Kontrola czujnika oparów

Aby sprawdzić czujnik oparów
1. Wlej alkohol do pustej puszki lub pojemnika.

2. Umieść czujnik wewnątrz pojemnika, w powietrzu ponad alkoholem.

3. Poczekaj około 10 minut. Po 10 minutach, alarm w kontrolerze 
powinen zostać aktywowany.

Aby oczyścić czujnik z zanieczyszczenia (lub po testach)
1. Zanurz czujnik w denaturacie.

2. Pozostaw czujnik zanurzony na około 1 godzinę.

3. Wyjmij czujnik i pozostaw go swobodnie na jedną godzinę, przed 
ponownym użyciem.

Rezystancja czujnika powinna powrócić do normalnej wartości, jednak 
konieczna może być korekcja wartości progu alarmu ustawionego w 
kontrolerze.

Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze. Odłączenie czujnika powinno 
spowodować aktywowanie progu alarmu, natomiast połączenie końcówek 
czujnika razem nie powinno generować alarmu. Należy sprawdzić 
wszystkie połączenia w skrzynce przyłączeniowej, aby upewnić się o 
ciągłości połączeń i braku zwarć.
25/4/03 Instalowanie czujników: Czujn ik oparów
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Optyczny czujnik cieczy
Symbol #  30-3223
• Zobacz rysunek. 

• Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. 

• Po obu stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane 
uszczelnienia.

• Czujnik ten wymaga do podłączenia jednej pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

Połączenia
Tabela 25: Przewody czujnika Optyczny czujnik cieczy

Styki pozycji modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony

Bialy

Czarny
Insta lowanie czujników: Optyczny czujnik c ieczy 25/4/03
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Typowa instalacja czujnika optycznego

Zobacz RYSUNEK 25.

1. Obszar ten jest na zewnątrz budynku stacji.

2. Obszar ten jest wewnątrz budynku stacji.

3. Tutaj zastosowano nakrętki silikonowe.

4. Uszczelnienia.

5. Woda.

6. Paliwa.

7. To jest zbiornik z włókna szklanego.

8. Szczegóły czujnika.

9. Osłona kabla.

10. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika.

RYSUNEK 25: Typowa instalacja czujnika optycznego
25/4/03 Insta lowanie czujn ików: Optyczny czujnik c ieczy
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11. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

12. Styk +12 (zasilanie) złącza kontrolera.

13. Styk SYGNAŁ złącza kontrolera.

14. Styk UZIEMIENIE złącza kontrolera.

15. Zintegrowany moduł iskrobezpieczny kontrolera

Instalacja czujnika optycznego
1. Konfigurowanie optycznego czujnika cieczy w kontrolerze SiteSentinel 

1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik 
(używając program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Należy wykonać odczyt wskazania czujnika. Dolny próg alarmu 
powinien zostać ustawiony na wartość 0.2 V niższą, niż wynik 
dokonanego odczytu natomiast górny próg alarmu należy ustawić na 
wartość 5.0 V (wyłączony górny próg).

3. Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność cieczy.

Sprawdzenie optycznego czujnika cieczy
1. Zanurz czujnik w wodzie. Powinno to spowodować uaktywnienie 

alarmu w kontrolerze. 

2. Wyjmij czujnik z wody.

3. Sprawdź, czy alarm został zakończony.

Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze. Odłączenie czujnika powinno 
spowodować aktywowanie progu alarmu, natomiast połączenie końcówek 
czujnika razem nie powinno generować alarmu. Należy sprawdzić 
wszystkie połączenia w skrzynce przyłączeniowej, aby upewnić się o 
ciągłości połączeń i braku zwarć.
Insta lowanie czujników: Optyczny czujnik c ieczy 25/4/03
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Złożony czujnik poziomu i paliw płynnych
Symbol #  30-3224

Uwaga
Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie 
sucha, czujnik powinien zostać tak umieszczony, aby pływak 
części czujnika paliw płynnych spowodował zamknięcie 
przełącznika, podczas gdy nie ma cieczy w czujniku (pływak w 
dolnej pozycji). Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa 
normalnie mokra, czujnik powinien zostać tak umieszczony, 
aby jego pływak spowodował zamknięcie przełącznika, 
podczas gdy jest ciecz w czujniku (pływak w górnej pozycji). 

• Czujnik ten wymaga do podłączenia dwóch pozycji modułu 
iskrobezpiecznego kontrolera.

• Zobacz rysunek. 

• Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. 

• Po obu stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane 
uszczelnienia.

Połączenia
Tabela 26: Przewody złożonego czujnika poziomu i paliw płynnych

Styki pozycji 1 modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony (połączone, w 
skrzynce podłączeniowej, 
czerwone przewody czujni-
ków 30-3219-12 oraz 30-
3221-1A)
Czarny (czujnik paliwo)

Nie podłączony

Styki pozycji 2 modułu iskrobezpiecznego

+12 Nie podłączony
Biały (czujnik woda)

Nie podłączony
25/4/03 Insta lowanie czujników: Z łożony czujn ik  poziomu i  pa l iw p łyn-
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Uwaga
W celu podłączenia czujnika do kontrolera potrzebne są tylko 
trzy przewody. Jeden z przewodów wykorzystany jest jako 
wspólne zasilanie każdego z czujników (czerwone przewody). 
Pozostałe dwa przewody doprowadzają sygnał z czujników do 
oddzielnych pozycji kontrolera.

Typowa instalacja złożonego czujnika poziomu i 
paliw płynnych

Zobacz RYSUNEK 26.

1. Obszar ten jest na zewnątrz budynku stacji.

RYSUNEK 26: Typowa instalacja złożonego czujnika poziomu i paliw płynnych
Insta lowanie czujników: Z łożony czujn ik  poziomu i  pa l iw p łynnych 25/4/03
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2. Obszar ten jest wewnątrz budynku stacji.

3. Miejsce montażu czujnika.

4. Uszczelnienia.

5. Czarny przewód jest sygnałem z czujnika paliwa.

6. Czarny przewód jest sygnałem z pływaka czujnika poziomu.

7. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

8. Styk +12 (zasilanie) złącza kontrolera.

9. Styk SYGNAŁ złącza kontrolera na pozycji 1.

10. Styk SYGNAŁ złącza kontrolera na pozycji 2.

Konfigurowanie złożonego czujnika poziomu i 
paliw płynnych w kontrolerze SiteSentinel 1
Pierwsza pozycja modułu (czujnik poziomu)
1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 

program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

• Dolny próg alarmu należy ustawić na wartość 2.5 V, natomiast górny 
próg alarmu na wartość 5.0 V (wyłączony górny próg).

• Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie mokra, dolny 
próg alarmu oznacza, że poziom cieczy jest zbyt niski. Jeżeli 
kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie sucha, dolny próg 
alarmu oznacza, że poziom cieczy jest zbyt wysoki. 

• Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność cieczy.

Druga pozycja modułu (czujnik paliw)
1. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 

program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

2. Należy wykonać odczyt wskazania części czujnika paliw ciekłych. 
Dolny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 0.2 V niższą, 
niż wynik dokonanego odczytu (zakładając, że czujnik nie ma kontaktu 
z paliwem).

• Górny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 5.0V 
(wyłączony górny próg).

• Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność paliwa.
25/4/03 Insta lowanie czujników: Z łożony czujn ik  poziomu i  pa l iw p łyn-
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Kontrola czujnika poziomu
1. Czujnik instalowany w studzience pomiarowej normalnie suchej

2. Przesuń pływak czujnika w górne położenie – powinno to spowodować 
uaktywnienie alarmu w kontrolerze. Przywróć pływak czujnika w dolne 
położenie – alarm powinien zostać zakończony.

3. Czujnik instalowany w studzience pomiarowej normalnie mokrej

4. Przesuń pływak czujnika w dolne położenie – powinno to spowodować 
uaktywnienie alarmu w kontrolerze. Przywróć pływak czujnika w górne 
położenie – alarm powinien zostać zakończony.

5. Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze. 

6. Należy sprawdzić położenie i kierunek pływaka, jak przedstawiono na 
stronie 61.

Odłączenie czujnika powinno spowodować aktywowanie progu alarmu, 
natomiast połączenie końcówek czujnika razem nie powinno generować 
alarmu. Należy sprawdzić wszystkie połączenia w skrzynce 
przyłączeniowej, aby upewnić się o ciągłości połączeń i braku zwarć.

Kontrola i oczyszczenie części czujnika paliw 
płynnych

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy 
wykazać szczególną ostrożność. Podczas kontroli oraz 
oczyszczania czujnika, należy pracować w dobrze wietrzonym 
pomieszczeniu, bez źródeł ciepła lub otwartego ognia w 
pobliżu. 

Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze. 

Kontrola części czujnika paliw płynnych. Zanurz czujnik w alkoholu na 
około 10 minut. Wyjmij czujnik i pozwól mu wyschnąć na powietrzu. Po 
kolejnych 10 minutach alarm skonfigurowany w kontrolerze, odnoszący się 
do tego czujnika, powinien zostać przełączony. Odłącz tą część czujnika od 
kontrolera. Wynikiem powinno być załączenie alarmu. Złącz ze sobą 
podłączenia czujnika – alarm także powinien się załączyć. Jeżeli próba 
przerwania i/lub złączenia pozycji nie zakończyła się poprawnie, sprawdź 
ciągłość wszystkich połączeń oraz skrzynkę przyłączeniową.

Oczyszczenie części czujnika paliw ciekłych. Aby usunąć zanieczyszczenia 
Insta lowanie czujników: Z łożony czujn ik  poziomu i  pa l iw p łynnych 25/4/03
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czujnika paliwem ciekłym, należy zanurzyć czujnik w denaturacie na 1 
godzinę. Następnie czujnik powinien zostać spłukany dokładnie wodą, w 
celu usunięcia ewentualnych pozostałości. 

Czujnik powinien zostać odłożony na kolejną godzinę dla ustabilizowania 
się. Po tym czasie rezystancja czujnik powinna powrócić do stanu 
pierwotnego. Jeśli to konieczne, należy przeprowadzić ponowną 
konfigurację progu alarmu kontrolera.
25/4/03 Insta lowanie czujników: Z łożony czujn ik  poziomu i  pa l iw p łyn-
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Złożony, dwustopniowy czujnik poziomu i paliw 
płynnych

Symbol #  30-3225

Ostrzeżenie
Paliwa ciekłe unoszą się na wodzie – jeżeli czujnik ten 
zostanie całkowicie zanurzony, element polimerowy nie 
będzie mógł wykryć paliwa.
• Czujnik ten wymaga do podłączenia dwóch pozycji modułu 

iskrobezpiecznego kontrolera.

• Zobacz rysunek. 

• Należy wykorzystać załączone kable i nakrętki. 

• Po obu stronach osłon/kanałów muszą zostać zamontowane 
uszczelnienia.

Uwaga
Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa normalnie 
sucha, czujnik powinien zostać tak umieszczony, aby pływak 
części czujnika paliw płynnych spowodował zamknięcie 
przełącznika, podczas gdy nie ma cieczy w czujniku (pływak w 
dolnej pozycji). Jeżeli kontrolowana jest studzienka pomiarowa 
normalnie mokra, czujnik powinien zostać tak umieszczony, 
aby jego pływak spowodował zamknięcie przełącznika, 
podczas gdy jest ciecz w czujniku (pływak w górnej pozycji). 
Insta lowanie czujników: Z łożony,  dwustopniowy czujnik poziomu i  pal iw p łynnych 25/4/03
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Połączenia

Uwaga
W celu podłączenia czujnika do kontrolera potrzebne są tylko 
trzy przewody. Jeden z przewodów wykorzystany jest jako 
wspólne zasilanie każdego z czujników (czerwone przewody). 
Pozostałe dwa przewody doprowadzają sygnał z czujników do 
oddzielnych pozycji kontrolera.

Tabela 27: Przewody złożonego, dwustopniowego czujnika poziomu i paliw 
płynnych

Styki pozycji 1 modułu iskrobezpiecznego Przewody czujnika

+12 Czerwony (połączone, w 
skrzynce podłączeniowej, 
czerwone przewody czujni-
ków 30-3219-12 oraz 30-
3221-2)
Czarny (czujnik paliwo)

Nie podłączony

Styki pozycji 2 modułu iskrobezpiecznego

+12 Nie podłączony
Biały (dwustopniowy czujnik 
poziomu)

Nie podłączony
25/4/03 Insta lowanie czujników: Z łożony, dwustopniowy czujn ik  pozio-
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Typowa instalacja złożonego, dwustopniowego 
czujnika poziomu i paliw płynnych

Zobacz RYSUNEK 27

1. Obszar ten jest na zewnatrz budynku stacji.

2. Obszar ten jest wewnatrz budynku stacji.

3. Uszczelnienia.

4. Miejsce montazu czujnika.

5. Czarny przewód jest sygnalem z czujnika paliwa.

6. Czarny przewód jest sygnalem z plywaka czujnika poziomu.

7. Czerwony przewód doprowadza zasilanie do czujnika.

8. Styk +12 zlacza kontrolera.

9. Styk SYGNAL zlacza kontrolera na pozycji 1.

10. Styk SYGNAL zlacza kontrolera na pozycji 2.

11. Zintegrowany modul iskrobezpieczny kontrolera.

RYSUNEK 27: Typowa instalacja złożonego, dwustopniowego czujnika poziomu i 
paliw płynnych
Insta lowanie czujników: Z łożony,  dwustopniowy czujnik poziomu i  pal iw p łynnych 25/4/03
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Konfigurowanie złożonego, dwustopniowego czujnika pozi-
omu i paliw płynnych w kontrolerze SiteSentinel 1
1. Pierwsza pozycja modułu (dwustopniowy czujnik poziomu).

2. Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 
program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

• Dolny próg alarmu należy ustawić na wartość 2.2 V, natomiast górny 
próg alarmu na wartość 3.4 V. Jeżeli kontrolowana jest studzienka 
normalnie mokra, próg 3.4V oznacza, że poziom cieczy jest zbyt niski, 
natomiast próg 2.2V oznacza zbyt wysoki poziom cieczy.

Jeżeli kontrolowana jest studzienka normalnie sucha, próg 3.4V oznacza, 
że poziom cieczy jest powyżej dolnego pływaka, natomiast próg 2.2V 
oznacza, że poziom cieczy jest powyżej górnego pływaka.

Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność cieczy.

Druga pozycja modułu (czujnik paliw)

• Należy skonfigurować pozycję modułu, jako ogólny czujnik (używając 
program SiteConnect, można wybrać odpowiednią ikonę) i 
zainstalować czujnik.

• Należy wykonać odczyt wskazania części czujnika paliw ciekłych. 
Dolny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 0.2 V niższą, 
niż wynik dokonanego odczytu (zakładając, że czujnik nie ma kontaktu 
z paliwem).

Górny próg alarmu powinien zostać ustawiony na wartość 5.0V 
(wyłączony górny próg).

Można zaprogramować alarmy, które będą uaktywniane w momencie 
przekroczenia dolnego progu, jeśli czujnik wykryje obecność paliwa.

Kontrola czujnika poziomu
Jeżeli czujnik instalowany jest w studzience pomiarowej normalnie suchej:

Umieść dolny pływak w jego górnej pozycji, oraz górny pływak w jego 
dolnej pozycji. Powinno to uaktywnić dolny próg alarmu w kontrolerze.

Umieść dolny pływak w jego górnej pozycji, oraz górny pływak w jego 
górnej pozycji. Powinno to uaktywnić górny próg alarmu w kontrolerze.

Przywróć obydwa pływaki do ich dolnych pozycji i sprawdź czy alarmy w 
kontrolerze zakończyły się.

Jeżeli czujnik instalowany jest w studzience pomiarowej normalnie mokrej:

Umieść dolny pływak w jego dolnej pozycji, oraz górny pływak w jego 
25/4/03 Insta lowanie czujników: Z łożony, dwustopniowy czujn ik  pozio-
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dolnej pozycji. Powinno to uaktywnić dolny próg alarmu w kontrolerze.

Umieść dolny pływak w jego górnej pozycji, oraz górny pływak w jego 
górnej pozycji. Powinno to uaktywnić górny próg alarmu w kontrolerze.

Umieść dolny pływak w jego górnej pozycji, oraz górny pływak w jego 
dolnej pozycji. 

Sprawdź czy alarmy w kontrolerze zakończyły się.

Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze. 

Odłączenie czujnika powinno spowodować aktywowanie progu alarmu, 
natomiast połączenie końcówek czujnika razem nie powinno generować 
alarmu. Należy sprawdzić wszystkie połączenia w skrzynce 
przyłączeniowej, aby upewnić się o ciągłości połączeń i braku zwarć.

Kontrola i oczyszczenie części czujnika paliw 
płynnych

Ostrzeżenie
Podczas pracy w obszarze strefy niebezpiecznej należy 
wykazać szczególną ostrożność. Podczas kontroli oraz 
oczyszczania czujnika, należy pracować w dobrze wietrzonym 
pomieszczeniu, bez źródeł ciepła lub otwartego ognia w 
pobliżu. 

Jeżeli alarm nie zostanie wykryty przez kontroler, należy sprawdzić 
konfigurację progów alarmu w kontrolerze. 

Kontrola części czujnika paliw płynnych. Zanurz czujnik w alkoholu na 
około 10 minut. Wyjmij czujnik i pozwól mu wyschnąć na powietrzu. Po 
kolejnych 10 minutach alarm skonfigurowany w kontrolerze, odnoszący się 
do tego czujnika, powinien zostać przełączony. Odłącz tą część czujnika od 
kontrolera. Wynikiem powinno być załączenie alarmu. Złącz ze sobą 
podłączenia czujnika – alarm także powinien się załączyć. Jeżeli próba 
przerwania i/lub złączenia pozycji nie zakończyła się poprawnie, sprawdź 
ciągłość wszystkich połączeń oraz skrzynkę przyłączeniową.

Oczyszczenie części czujnika paliw ciekłych. Aby usunąć 
zanieczyszczenia czujnika paliwem ciekłym, należy zanurzyć czujnik w 
denaturacie na 1 godzinę. Następnie czujnik powinien zostać spłukany 
dokładnie wodą, w celu usunięcia ewentualnych pozostałości. Czujnik 
powinien zostać odłożony na kolejną godzinę dla ustabilizowania się. Po 
tym czasie rezystancja czujnik powinna powrócić do stanu pierwotnego. 
Jeśli to konieczne, należy przeprowadzić ponowną konfigurację progu 
Insta lowanie czujników: Z łożony,  dwustopniowy czujnik poziomu i  pal iw p łynnych 25/4/03
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alarmu kontrolera.

Kontrola części czujnika wody
Zanurz końcówkę czujnika w wodzie. Alarm kontrolera odnoszący się do 
części czujnika wody powinien zostać natychmiast uaktywniony.

Połącz razem końcówki części czujnika wody – powinien zostać 
uaktywniony alarm, w przeciwnym przypadku należy sprawdzić wszystkie 
połączenia w skrzynce przyłączeniowej, aby upewnić się o ciągłości 
połączeń.
25/4/03 Insta lowanie czujników: Z łożony, dwustopniowy czujn ik  pozio-
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Insta lowanie czujników: Z łożony,  dwustopniowy czujnik poziomu i  pal iw p łynnych 25/4/03
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Przyłączanie urządzeń zewnętrznych
Wszystkie możliwe sposoby podłączenia urządzeń zewnętrznych do 
kontrolera SiteSentinel 1 przedstawione zostały na rysunku. Nie wszystkie 
instalacje wymagają stosowania wszystkich, przedstawionych na rysunku 
urządzeń.

Zobacz RYSUNEK 28.
25/4/03 Przy łączanie urządzeń  zewnę t rznych: Z łożony, dwustopniowy 
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RYSUNEK 28: Przyłączanie urządzeń zewnętrznych
Przy łączanie urządzeń  zewnę t rznych: Z łożony, dwustopniowy czujn ik poziomu i  pa l iw p łynnych 25/4/03
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1. Punkt sprzeda¿y detalicznej.

3. Drukarka.

4. Port do podłączenia komputera.

5. Modem zewnętrzny.

6. Gniazdko modemu zewnętrznego.

7. Ustaw poprawnie zwory konfiguracyjne!

8. Modem zewnętrzny.

9. Modem wewnętrzny.

9-1. Kasowanie alarmu.

9-2. Przewód zerowy.

9-3. Wejście zewnętrzne.

9-4. Przewód zerowy.

9-5. +12 Volt +12V

9-6. Przekaźnik (normalnie otwarty).

9-7. Przekaźnik (wspólny).

9-8. Przewód zerowy.

10-1.  Czerwony.

10-2.  Czarny.

10-3.  Ekran.

10-4.  Niebieski.

10-5.  Brązowy.

10-6.  Ekran.

11.niepodłączony

12.Do sondy

13.niepodłączony

14.J7 = 1-4, J8 = 5-8, J9 = 9-12, J10 = 13-16

15.Ustaw tę zworę, jak pokazano PRZED konfiguracją.

16. Dla modułu wyjściowego.

17.ZAWSZE używaj tej pokrywy po zakończeniu pracy z połączeniami.

18.GORĄCY, końcówka nr 1
25/4/03 Przy łączanie urządzeń  zewnę t rznych: Z łożony, dwustopniowy 
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19. NEUTRALNY
10. 20.Kable muszą być związane ze sobą!

Instalowanie opcjonalnej drukarki
1. Podstawka drukarki powinna zostać zainstalowana zgodnie z 

rysunkiem.

2. Drukarkę należy umieścić w podstawce, zamontowanej na ścianie.

3. Odpowiedni kabel z wtykiem 9-stykowym Dsub powinien zostać 
podłączony do drukarki. Jego drugą stronę z wtykiem RJ-45 należy 
dołączyć do kontrolera – patrz rysunek przedstawiający podłączenia 
urządzeń zewnętrznych.

4. Końcówka zasilająca, znajdująca się po stronie wtyku 9-stykowego, 
powinna zostać podłączona do gniazda zasilającego drukarki.

5. Drukarka powinna zostać odpowiednio skonfigurowana, przy pomocy 
jej przełączników DIP. Zobacz tabelę w tym rozdziale. Odnośnie 
ładowania papieru i testowania drukarki patrz do instrukcji obsługi 
drukarki.

Podstawowa, fabryczna konfiguracja drukarki przedstawiona została w 
tabelach 16, 17 oraz 18. Ustawienia te pozwalają na poprawną pracę 
drukarki. Jeżeli zajdzie potrzeba ponownej konfiguracji drukarki, należy 
zapoznać się z informacjami zawartymi w podręczniku użytkownika.

Ustawienia przełącznika DIP 1
1 OFF Wejście szeregowe
2 ON Wysoka prędkość drukowania
3 ON Automatyczne ładowanie papieru
4 OFF Brak znaku LF po znaku CR
5 ON Ustawienia DIP zezwolone
6 OFF Gęstość drukowania 100%
7 ON
8 ON

Ustawienia przełącznika DIP 2
1 ON 40 kolumn
2 ON Znaki definiowane przez użytkownika
3 ON Podstawowe znaki
4 ON Normalne zero
5 ON Zestaw znaków amerykańskich
6 ON
7 ON
8 OFF

Ustawienia przełącznika DIP 3
Przy łączanie urządzeń  zewnę t rznych: Instalowanie opcjonalnej  drukarki 25/4/03
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1 ON 8 bitów danych
2 ON Brak parzystości
3 ON Nieparzysty
4 ON Kontrola sprzętowa
5 OFF Prędkość transmisji 19200 bps
6 ON
7 ON
8 OFF

Podłączenie modemu
Jeżeli kontroler SiteSentinel 1 został zakupiony wraz z wewnętrznym 
modemem (element numer 20-4325 OPW Fuel Management Systems), 
modem zostanie zainstalowany.

Linia telefoniczna powinna zostać podłączona ze skrzynki przyłączeniowej 
do kontrolera przy pomocy załączonego przewodu typu RJ-11. Zobacz 
rysunek podłączania urządzeń zewnętrznych, aby znaleźć położenie i 
sposób podłączenia portu modemowego.

Jeżeli aktualny system zostaje uzupełniany o wewnętrzny modem, 
konieczne jest, przed umieszczeniem modemu w gnieździe, przestawienie 
dwóch przełączników, na płycie głównej kontrolera, w pozycję modem 
wewnętrzny. Jeżeli modem wewnętrzny nie jest instalowany lub, jeśli 
wykorzystywany jest modem zewnętrzny, dwa przełączniki na płycie 
kontrolera powinny zostać ustawione w pozycję modem zewnętrzny.

Jeśli używany jest zewnętrzny modem, powinien on zostać podłączony do 
portu modemowego kontrolera, przy pomocy kabla modemowego (element 
numer 20-1517-04 OPW Fuel Management Systems). Zobacz rysunek 
podłączania urządzeń zewnętrznych, aby znaleźć położenie i sposób 
podłączenia portu modemowego.

Uwaga
Jeśli używany jest modem zewnętrzny, wówczas modem 
wewnętrzny nie może zostać wykorzystany.

Podłączenie konsoli dla programu SiteConnect
WAŻNE

Przed przystąpieniem do konfigurowania kontrolera należy 
podłączyć baterię wewnętrzną (co zostało opisane wcześniej, 
w tym podręczniku).

Kontroler SiteSentinel 1 jest normalnie konfigurowany przy pomocy 
programu SiteConnect dla Windows, poprzez połączenie bezpośrednie.

Końcówkę RJ45 kabla połączeniowego należy umieścić w porcie CAP 
25/4/03 Przy łączanie urządzeń  zewnę t rznych: Pod łączenie modemu
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kontrolera, natomiast drugi koniec kabla w gnieździe portu szeregowego 
komputera PC. Zobacz rysunek podłączania urządzeń zewnętrznych, aby 
znaleźć położenie portu CAP.

Konfiguracja kontrolera SiteSentinel 1 może być zmieniana zdalnie, 
korzystając z połączenia modemowego opisanego powyżej. Po stronie 
zdalnie przyłączonego komputera PC musi pracować program SiteConnect. 
Po zainstalowaniu programu SiteConnect należy zapoznać się ze 
szczegółami konfiguracji, zawartymi w pliku pomocy.

Podłączenie opcjonalnego systemu POS
System SiteSentinel 1 może współpracować z systemem kasowym POS 
stacji, poprzez port POS kontrolera. Szczegółowe informacje można 
uzyskać kontaktując się z OPW Fuel Management Systems.
Przy łączanie urządzeń  zewnę t rznych: Pod łączenie opcjonalnego systemu POS 25/4/03
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Ogólny opis obsługi kontrolera
Procedura kasowania pamięci wewnętrznej (tzw. 
zimny start)
Uwaga

Procedura kasowania pamięci powinna zostać wykonana tylko 
podczas pierwszej instalacji kontrolera, lub w przypadku, gdy 
dane w pamięci kontrolera są nieprawidłowe przed 
odtworzeniem konfiguracji.

1. Odłącz zasilanie od kontrolera.

2. Naciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk ( Stan zbiornika).

3. Włącz zasilanie kontrolera.

4. W chwili, kiedy ekran kontrolera zostanie podświetlony, zwolnij 
trzymany przycisk (Stan zbiornika), a następnie naciśnij przycisk  
Alarm) (okrągły, niebieski przycisk z trójkątem i znakiem wykrzyknika 
wewnątrz). Nie ma potrzeby trzymania naciśniętego tego przycisku.

Jeżeli kontroler potwierdzi operację jednokrotnym sygnałem dźwiękowym, 
procedura kasowania pamięci została zakończona poprawnie.

Klawiatura i ekran LCD
Graficzny interfejs kontrolera SiteSentinel 1 może przedstawiać informacje 
o stanie zbiorników, dostawach paliwa, występujących alarmach oraz 
informacje o przeprowadzonych testach wycieku. Bezpośredni dostęp do 
poszczególnych informacji możliwy jest przez naciśnięcie jednego z 
czterech przycisków funkcyjnych. Wszystkie informacje prezentowane są 
przy pomocy intuicyjnych, rozpoznawanych na całym świecie symboli, 
upraszczających obsługę kontrolera.
25/4/03 Ogólny opis obs ługi kontro lera: Procedura kasowania pamięci  
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Stan zbiorników stacji

1. Wybór ekranu stanu zbiorników.

2. Informacja o alarmach zgłoszonych w systemie.

3. Poprzedni zbiornik (tutaj brak).

4. Wydruk ekranu.

5. Górna cyfra oznacza poziom produktu, dolna cyfra oznacza poziom 
wody.

6. Następny zbiornik.

7. Temperatura produktu.

8. Pojemność do napełnienia.

9. Objętość produktu.

10. Numer zbiornika.

Ekran trybu jałowego automatycznie przełącza ekran stanu zbiornika, 
pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi zbiornikami. Aby zobaczyć 
następny lub poprzedni zbiornik należy nacisnąć przycisk strzałki w prawo 
lub w lewo.

RYSUNEK 29: Stan zbiorników stacji

1

2                          3                             4                           5                   6

1

10          9                  8                                    7
Ogólny opis obs ługi  kontro lera: Stan zbiorn ików stacj i 30/4/03
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Dostawy

1. Ekran historii dostaw

2. Ekran szczególów dostawy

Zobacz RYSUNEK 30. Dostępne są dwa ekrany z informacjami o dostawie. 
Historia dostaw przedstawia ogólną, sumaryczną informację o dostawach, 
podczas gdy ekran szczegółów dostawy przedstawia informacje dodatkowe 
o jednej z dostaw.

System SiteSentinel 1 rozpoznaje i zapamiętuje dostawy automatycznie i 
może natychmiast o nich poinformować.

Ekran historii dostaw
• Numer zbiornika

• Data dostawy

• Czas dostawy

• Objętość dostawy

• Objętość po dostawie

Ekran szczegółów dostawy
Na ekranie historii dostaw można nacisnąć przycisk szczegółów dostawy, 
przechodząc tym samym do ekranu z informacjami takimi, jak w historii 
dostaw oraz dodatkowo:

• Data rozpoczęcia dostawy

RYSUNEK 30: Dostawy

1 2
25/4/03 Ogólny opis obs ługi  kont rolera: Dostawy
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• Czas rozpoczęcia dostawy

• Data zakończenia dostawy

• Czas zakończenia dostawy

• Objętość dostarczonego produktu

• Poziom produktu po dostawie

• Poziom wody po dostawie

• Temperatura produktu po dostawie
Ogólny opis obs ługi  kontro lera: Dostawy 25/4/03
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Alarmy

Ekran ostrzeżenia o alarmie
Zobacz RYSUNEK 31. Wystąpienie alarmu w systemie powoduje wyświ-
etlenie przedstawionego ekranu. Ekran ten pozostaje wyświetlony do 
momentu sprawdzenia alarmów.

1. Ekran alarmu

2. Ekran szczególów alarmu

3. Nacisnij tutaj, aby przegladac informacje o alarmach.

Zródla wystapienia alarmu
• Przekroczony maksymalny poziom produktu

• Przekroczony dopuszczalny górny poziom produktu

• Przekroczony minimalny poziom produktu

• Przekroczony dopuszczalny dolny poziom produktu

• Przekroczony maksymalny poziom wody

• Przekroczony dopuszczalny poziom wody

• Aktywacja lub błąd czujnika

• Uszkodzenie sondy

• Błąd temperatury

• Wykrycie wycieku

RYSUNEK 31: Alarmy

1. 2.

3.
25/4/03 Ogólny opis obs ługi kontrolera: Alarmy
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Możliwe reakcje w przypadku wystąpienia alarmu
• Sygnalizacja dźwiękowa

• Sygnalizacja świetlna – miganie podświetlenia ekranu kontrolera

• Drukowanie daty i czasu początku wystąpienia alarmu

• Drukowanie daty i czasu końca wystąpienia alarmu

• Zamknięcia normalnie otwartych styków przekaźnika lub otwarcie 
normalnie zamkniętych styków przekaźnika w kontrolerze

Informacje szczegółowe o alarmie
Ekrany informacji szczegółowych o alarmach prezentują typ alarmu 
(zobacz Dodatek A – Symbole ekranu LCD), rodzaj urządzenia, pozycję 
zintegrowanego modułu iskrobezpiecznego oraz datę i czas początku oraz 
zakończenia alarmu. Przy pomocy przycisku funkcyjnego możliwe jest 
zatwierdzenie i/lub skasowanie alarmu.

Przykładowy alarm przekroczonego minimalnego poziomu produktu został 
przedstawiony na rysunku.
Ogólny opis obs ługi  kontro lera: Alarmy 30/4/03
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Ekrany ALD® (Automatycznej Kontroli Wycieku) 
Ustawienia Automatycznej Kontroli Wycieku można dokonać przy pomocy 
programu SiteConnect. Możliwe jest ustawienie dziennego, tygodniowego, 
miesięcznego lub rocznego okresu wykonania testu. Kontrola ALD jest 
zgodna z minimalnymi parametrami zadanymi przez US Environmental 
Protection Agency. System SiteSentinal 1 został zatwierdzony do kontroli 
wycieku 0.2GPH (0.76 litra/godzinę) oraz do dokładnego, napełnieniowego 
testu szczelności 0.1GPH (0.38 litra/godzinę) oraz miesięcznej kontroli 
wycieku.

Zobacz RYSUNEK 32. Dostępne są dwa ekrany z informacjami o testach 
wycieku ALD – historia testów oraz szczegóły testu wycieku

1. Historia testu wycieków (ALD)

2. Aby przejsc pomiedzy polami daty i czasu ....

3. Aby opuscic ekran ustawiania daty i czasu mozna nacisnac dowolny 
przycisk funkcyjny.

RYSUNEK 32: Ekrany ALD® (Automatycznej Kontroli Wycieku)

1. 2.
25/4/03 Ogólny opis  obs ługi kontro lera:
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Historia testów ALD
Numer zbiornika, data i czas testu, wynik testu oraz obliczona prędkość 
wycieku. Aby zobaczyć wszystkie testy, należy przesunąć ekran w górę lub 
w dół. Symbol gwiazdki obok numeru zbiornika oznacza, że test jest w 
trakcie wykonywania.

Szczegóły testu ALD
Ekran ten przedstawia datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia testu, 
objętości zbiornika oraz poziomy produktu.

Ręczne testy wycieku
Ręczny test wycieku może zostać wykonany na żądanie, w najkrótszym 
czasie 30 minut. Ręczny test wycieku chwilowo blokuje wykonanie testu 
automatycznego, jeżeli zostanie uruchomiony z kontrolera. Ręczny test 
wycieku może zostać przeprowadzony nawet podczas aktywności 
zbiornika, jednak w takim przypadku wynik końcowy testu będzie 
niewłaściwy (chyba, że zostanie przerwany w trakcie).
Ogólny opis obs ługi  kontro lera: Ekrany ALD® (Automatycznej Kontrol i  Wycieku) 25/4/03
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Ekran ustawiania daty i czasu
Możliwe jest modyfikowanie wewnętrznego zegara kontrolera SiteSentinel 
1 przy pomocy przycisków kontrolera, jak zostanie to omówione poniżej, 
lub przy użyciu programu SiteConnect. Data i czas kontrolera jest 
podtrzymywana bateryjnie w wewnętrznym zegarze kontrolera.

1. Aby przejść do ekranu ustawiania daty i czasu należy nacisnąć 
trzykrotnie przycisk  Tryb ustawiania czasu

2. Zobacz RYSUNEK 33...Aby przejść pomiędzy polami daty i czasu 
należy wykorzystać przyciski strzałek w lewo lub w prawo.

3. Aby zmienić wartość wybranego pola należy wykorzystać przyciski 
strzałek w górę i w dół. 

4. Aby opuścić  ekran ustawiania daty i czasu można nacisnąć 
jednokrotnie przycisk (ALD).

RYSUNEK 33: Ekran ustawiania daty i czasu

 

30/4/03 Ogólny opis obs ługi  kontrolera: Ekran ustawiania daty i  czasu
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Raporty stacji
Wszystkie informacje przedstawiane na ekranie LCD kontrolera 
SiteSentinel 1 mogą być drukowane na dołączonej drukarce.

Nagłówek raportu
Przy pomocy programu SiteConnect można dostosować nagłówek 
drukowany w górnej części każdego raportu do nazwy stacji, adresu, 
numeru telefonu lub innych danych. Z głównego menu programu należy 
wybrać Narzędzia, a następnie Nagłówek Raportu.

Szczegóły wykorzystania programu SiteConnect znajdują się w jego pliku 
Pomocy.

Raport stanu zbiornika
Zobacz RYSUNEK 34. System SiteSentinel 1 umożliwia drukowanie 
raportu o stanie zbiornika dla wszystkich zainstalowanych zbiorników. 
Raport taki zawiera informacje o poziomach produktu i wody w każdym 
zbiorniku, objętość całkowitą brutto oraz objętość korygowaną temperatur-
owo, objętość do wypełnienia (pusta przestrzeń ponad produktem w 
zbiorniku) oraz obliczoną gęstość produktu.

RYSUNEK 34: Raport stanu zbiornika

 

Ogólny opis obs ługi  kontro lera: Raporty stacj i 25/4/03
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Raporty o alarmach
Zobacz RYSUNEK 35. Raporty o alarmach zawierają alarmy o 
przekroczeniu maksymalnego poziomu produktu (przepełnienie), 
przekroczeniu dopuszczalnego górnego poziomu produktu (ostrzeżenie), 
przekroczeniu minimalnego poziomu produktu (ponowne zamówienie), 
przekroczeniu dopuszczalnego dolnego poziomu produktu (zamknięcie), 
przekroczeniu maksymalnego poziomu wody (ostrzeżenie) lub 
przekroczeniu dopuszczalnego poziomu wody (zamknięcie zbiornika).

Uwaga
Konieczna jest instalacja opcjonalnego Zestawu Alarmowego, aby 
móc wygenerować raport o alarmach, zobacz Dodatek B – Opc-
jonalny Zestaw Alarmowy.

1. Raport alarmów.

2. Raport alarmów.

3. Przepełnienie (WYSOKI-WYSOKI produkt).

4. Maksymalny poziom produktu w momencie zgłoszenia alarmu.

5. Data i czas zakończenia alarmu.

6. Data i czas rozpoczęcia alarmu.

7. Wysoki poziom wody.

8. Maksymalny poziom wody w momencie zgłoszenia alarmu..

RYSUNEK 35: Raporty o alarmach
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Raport o dostawach
Raport o dostawach jest przygotowywany za każdym razem, kiedy 
dostarcza się produkt do zbiornika. Raport taki przedstawia stan 
początkowy oraz końcowy zbiornika, jak również dostawę, w postaci 
zarówno objętości całkowitej brutto oraz objętości korygowanej temper-
aturowo. WYMAGA OPCJI DOSTAW Poczatkowy poziom produktu

1. Pocz¹tkowy poziom wody.

2. Data i czas rozpoczęcia dostawy.

3. Temperatura początkowa produktu.

4. Całkowita objętość początkowa, brutto.

5. Data i czas zakończenia dostawy.

6. Końcowy poziom produktu.

7. Końcowy poziom wody.

8. Temperatura końcowa produktu.

9. Całkowita objętość końcowa produktu i wody.

10. Objętość całkowita dostarczonego produktu, brutto.

11. Temperaturowo korygowana objętość dostarczonego produktu.

12. Temperatura produktu i objętość korygowana temperaturowo

Figure 36: Delivery Report
Ogólny opis obs ługi  kontro lera: Raporty stacj i 25/4/03
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Raport testu wycieku
Zobacz RYSUNEK 37. Kontrola wycieku systemu SiteSentinel 1 jest zgodna 
z minimalnymi parametrami zadanymi przez US Environmental Protection 
Agency (EPA). System SiteSentinel 1 udostępnia Automatyczną Kontrolę 
Wycieku ALD® (Automatic Leak Detection), kontrolując objętość we 
wszystkich zbiornikach, zarówno dla stacji zamkniętej, jak i otwartej. Dodat-
kowo przeprowadzony może zostać, na żądanie, ręczny test wycieku..

1. Raport testu wycieku.

2. Czas i data rozpoczęcia testu.

3. Poziom produktu i temperatura przy rozpoczęciu testu.

4. Czas i data zakończenia testu.

5. Poziom produktu i temperatura przy zakończeniu testu.

6. Test zakończony poprawnie, test zakończony błędnie (wyciek!), test 
przerwany.

7. Zmiana temperatury produktu.

8. Objętość brutto i objętość skorygowana temperaturowo produktu na 
początku testu.

9. Objętość brutto i objętość skorygowana temperaturowo produktu na 
końcu testu.

10. Czułość testu wycieku.

RYSUNEK 37: Raport testu wycieku
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Dodatek A – Symbole ekranowe LCD 
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poziom prod. 

Dop. górny 
poziom prod. 
(przepełn.) 
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Maksymalny 
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Alarm czujnika Alarm czujnika 
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pozycyjny) 

Błąd 
temperatury 
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Symbole wyników testu wycieku 
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Dodatek B - Opcjonalny Zestaw 
Alarmowy

Numery elementów zestawu alarmowego

• 30-2015(115 VAC)

• 30-2015-230 (230 VAC)

Skrzynka alarmowa wymaga zasilania sieciowego (zobacz rysunek). 
Przewody zasilania nalezy doprowadzic, w metalowych oslonach, od 
glównego panelu zasilajacego. Do tego celu wykorzystac nalezy kabel 
odporny na gazy i oleje.

Skrzynka alarmowa wymaga zewnętrznego przekaźnika. Przekaźnik taki 
nie jest dostarczany wraz ze skrzynką – należy się w niego zaopatrzyć, 
zgodnie ze specyfikacją podaną w Tabeli 19:

• Parametry zewnętrznego przekaźnika alarmowego (NIE dostarczony)

• Parametry cewki przekaźnika12 VDC przy mniej niż 100 mA

• Parametry styków przekaźnika115 lub 230 VAC przy więcej niż 500 
mA.

Instalowanie
1. Zobacz Zobacz RYSUNEK 38

2. Przekaźnik należy zainstalować w zewnętrznej, elektrycznej skrzynce 
montażowej 4x4 cale, lub innej, odpowiedniej obudowie.

3. Pomiędzy kontrolerem SiteSentinel 1 oraz obudową przekaźnika należy 
poprowadzić sztywny kabel podłączeniowy.
25/4/03 Ogólny opis obs ługi kontrolera: Insta lowanie
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4. Taki sam kabel należy poprowadzić pomiędzy obudową przekaźnika 
oraz skrzynką alarmową.

1. Zlacze wejscia-wyjscia

2. GORACY i NEUTRALNY przewód z tablicy rozdzielczej

3. Przekaznik zewnetrzny

4. Sygnał

5. GORACY i NEUTRALNY

6. Obudowa alarmu

Sygnał dźwiękowy oraz świetlny skrzynki alarmowej zostanie 
uruchomiony, kiedy styki alarmu zewnętrznego kontrolera SiteSentinel 1 
zostaną zwarte.
Naciśnięcie przycisku SILENCE, umieszczonego na skrzynce alarmowej, wycisza 
sygnał dźwiękowy. Sygnał świetlny pozostaje jednak załączony, tak długo, jak 
długo styki alarmu zewnętrznego kontrolera pozostaną zwarte.

Podłączanie zestawu alarmowego
Zobacz rysunek

• Cewka przekaźnika - Złącze zewnętrzne kontrolera STYKI 7 i 8

• NORMALNIE OTWARTE styki przekaźnika- WOLNE styki skrzynki 
alarmowej

• Zasilanie (faza i uziemienie) z panelu zasilającego - Styki AC1 i AC2 
skrzynki alarmowej

• Złączone STYKI 5 i 6 na złączu zewnętrznym kontrolera

RYSUNEK 38: Opcjonalny Zestaw Alarmowy
Ogólny opis obs ługi  kontro lera: Instalowanie 25/4/03
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Dodatek C - Podlaczanie systemu 
POS typu ENRAF

Dodatek ten opisuje sposób fizycznego polaczenia kontrolera SiteSentinel 
1 oraz systemu Tokheim Fuel POS.

Konfiguracja portu POS kontrolera
System Enraf wykorzystuje port "POS" kontrolera SiteSentinel 1. Jest to 
port z gniazdem typu RJ45, umieszczonym na górze bocznej czesci 
kontrolera (zobacz rysunek). Nalezy zaprogramowac nastepujace 
parametry portu, przy pomocy programu SiteConnect (z glównego menu: 
Konfiguracja > Parametry portu kontrolera SS1):

Liczba bitów danych: 8

Kontrola parzystosci: Brak

Liczba bitów stopu: 1

Port: POS

Predkosc polaczenia: 1200

Nacisnij przycisk OK po wprowadzeniu danych, aby je zapamietac.

Przygotowanie i podlaczenie przewodów
Zobacz rysunek przedstawiajacy sposób przygotowania i podlaczenia 
przewodów miedzy systemem Enraf oraz portem POS kontrolera 
SiteSentinel 1.
30/4/03 Dodatek C -  Podlaczanie systemu POS typu 
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RYSUNEK 39: Podlaczanie systemu POS typu ENRAF
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