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Rozsah dodávky (standartní přístroj) 
Indikátor netěsnosti  
Dokumentace a Montážní instrukce 

Materiál stěnového upevnění 
 

 
Přehled stavebních dílců:  
Poz. Označení Další poukaz / č. Náhradního dílce 
1.1 Elektrické připojení vedení  Viz bod 7.5 
1.2 Červený světelný hlásič poplachu č. 49003550 
1.3 Zelený světelný hlásič provozu č. 49003559 
1.4 Vypínač - akustický poplach "vypnut" s 

pojistnou nálepkou 
 Viz bod 6; č. 49000936  
č. 49000962 

1.5 Žluté světlo - akustický poplach 
deaktivován 

č. 49003560 

1.6 Návod k obsluze (přední strana) č. 49001232 
1.7 Dokumentace / Montážní instrukce 

 
č. 49001022 nebo na  
www.thomas-leak-detection.com 

1.8 Typový štítek  
1.9 Spodní díl skříně  
1.10 Víko skříně č. 49001054 (víko s přistavěnou 

záklopkou a potřebným zařízením) 
 

1.11 Servisní klapka s pod ní umístěným 
šroubem víka  

1.12 Plombovací drát k zajištění servisní klapky č. 49006014 
1.13 Měřicí vedení - přípoj a zkušební ventil  Viz bod 7.3 / 8.2; č. 49001059 
1.14 Tlakové vedení - přípoj a zkušební ventil  Viz bod 7.3 / 8.2; č. 49001059 
1.15 Sušič vzduchu  Viz bod 7.3 / 8.2; viz příslušenství 
1.16 Elektrická svěrací lišta s    

připojením pro vnější poplach 
 Viz bod 7.5 

1.17 Přípojka pro bezpotenciální relé 
(Optimálně už vestavěná) 

 Viz bod 6 / 7.5; Sada k dodatečnému 
zabudování relé č. 49001051 

1.18 Bzučák (akustický poplach)  Viz bod 6; č. 49000948 
1.19 Pojistka pumpa  Viz bod 3, č. 29002602 
1.20 Vedení vzduchu č. 49001069 
1.21 Pumpa (Typ 7005D s integrovaným 

tepelným spínačem) s ventilátorem a 
přetlakovým ventilem 

D9-325: č. 49004595-1 
D9-255: č. 49001060 

1.22 Topné těleso s termostatem (volitelný)  Viz bod3, nevhodné k dodatečnému 
zabudování 

1.23 Tlakový spínač s krytem D9-325: č. 49303755-1 
D9-255: č. 49301061 

1.24 Filtr č. 49003410 
1.25 Obal s vrtací šablonou  
 
 
 
Příslušenství k dodání / Náhradní sušící perly – viz příloha 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

Znázornění systému – příklad přetlakový indikátor netěsnosti na dvouplášťové 
ocelové nádrži 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

Popis dílců Znázornění systému 
 
1. Přetlakový indikátor netěsnosti (např. Typ D9) 

2. Optické signály, zelený světelný hlásič provozu, červený světelný hlásič poplachu 

3. Vypínač "akustický poplach vypnut"  

4. Měřicí vedení - přípoj a zkušební ventil 

5. Tlakové vedení - přípoj a zkušební ventil 

6. Sušič vzduchu 

7. Měřicí vedení - barevné označení červené  

8. Tlakové vedení - barevné označení bílé nebo průsvitné 

9. Odlučovač kondenzátu na nejnižších bodech spojovacích vedení, doporučeno  

10. Vnější plášť dvouplášťové nádrže 

11. Kontrolní prostor 

12. Vnitřní plášť dvouplášťové nádrže 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

1. Poukaz na povinnost odborného podniku 
 
Montáž, zprovoznění, údržba a oprava tohoto indikátoru netěsnosti smí být provedena jen pro 
tyto práce autorizovanou odbornou firmou.                                                                               
Dále by měla tato firma vlastnit dostatečné znalosti v oboru ochrany proti požáru a výbuchu. 

2. Bezpečnostní pokyny 
 Pročtěte tuto technickou dokumentaci v každém případě, dbejte všech údajů a 

nepoužívejte výrobek v žádném případě jinak, než je zde popsáno. Opatrujte tuto 
dokumentaci stále dosažitelně. Přezkoušejte před veškerými pracemi na přístroji 
shodu dokumentace s provedením výrobku. 
 
 

 Důležitý poukaz k montáži a provozu indikátoru netěsnosti. 

 

Výstraha před elektrickým napětím. 
 

. 
Pokyny k ochraně proti výbuchu. 

 

Výstraha před horkým povrchem.   

3. Technické údaje  
Údaje pro přípoj 
 Jmenovité napětí: 230 VAC / 50 Hz 
 Odběr proudu indikátoru netěsnosti 

(při poplachu / se zabudovaným topením): 0,5A  
 Spotřeba energie za normálních podmínek ca. 15 kWh/rok 
 Externí vnější poplach, svorka A / A3 230 VAC / 50 Hz. celkově max. 2A  
 Bezpotenciální relé (opcionálně) max. 240 VDC – 8 A 
 Pojistka pumpa (topení) 1,6 AT 
 
Všeobecné údaje 
 Úroveň zvuku (bzučák) ca. 75 dB (A) 1m okruh 
 Maximálně přípustná okolní teplota 
  a teplota média - 5°C (-20°C s optimálním topením) bis + 50°C 
 Skladovací teplota -25°C bis +60°C 
  
 Druh krytí IP30 
 Ochranná třída I 
 Hmotnost (včetně 180cm³ sušicích perel) 2,5 kg 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

4. Typ přístroje / užití podle určení 
Princip funkce přetlakového indikátoru netěsnosti typu D9 se zabudovanou pumpou je 
zařazen podle normy DIN EN 1360-2:2003 do třídy I. Přístroj je určen výhradně pro montáž 
na přetlakových protiprůsakových systémech u dvouplášťových nádrží, v kterých jsou 
skladované voduohrožující kapaliny (též vysoce-, lehce-,  zápalné kapaliny s bodem vzplanutí 
<55°C). Indikátor netěsnosti není v nevýbušném provedení.   
Všeobecné stavebně dozorové osvědčení Německého institutu  
pro stavební techniku (DIBT):                                                 Z-65.23-109 
 

4.1. Základní nastavení spínacích hodnot: 

 „Poplach zapnut“ P
typ D9 R255: 

AE

 „Poplach vypnut“ P
  255 +30 / -0 mbar (255 bis 285 mbar) 

AA

 „Pumpa zapnuta“ P
 ca. 300 mbar, vyplyne ze spínací hysterezy 

PE

 „Pumpa vypnuta“  P
 ca. 330 mbar, vyplyne ze spínací hysterezy 

PA

 Přetlaková pojistka  P
 360 ± 15 mbar  

SV 

 
380 - 400 mbar (maximální kontrolní tlak) 

 „Poplach zapnut“ P
Typ D9 R325: 

AE

 „Poplach vypnut“ P
  325 +30 / -0 mbar (325 bis 355 mbar) 

AA

 „Pumpa zapnuta“ P
 ca. 410 mbar, vyplyne ze spínací hysterezy 

PE

 „Pumpa vypnuta“  P
 ca. 375 mbar, vyplyne ze spínací hysterezy 

PA

 Přetlaková pojistka  P
 450 ± 15 mbar  

SV 

 
490 mbar (maximální kontrolní tlak) 

5. Rozsah použití 
5.1. Všeobecně 

- Nádrže smí být provozovány jen za atmosferických podmínek (bez tlaku). 
- Kontrolní prostor nesmí obsahovat kapalinu, ukazující netěsnost. 
- Indikátor netěsnosti není připuštěn pro kontrolu dvouplášťových potrubí. 
- Nesmí se vyskytnout permeace skrz vnitřní stěnu nádrže do kontrolního prostoru. 

- Indikátor netěsnosti smí být montován jen mimo Ex-zónu. 
- V platných dobrozdáních, normách a osvědčeních nádrží respektive kontrolních prostorů 
zvané podmínky musí být dodrženy. Totéž platí i pro hranice použití vzhledem na měrnou 
hmotnost skladované kapaliny. 

- Při volbě indikátoru netěsnosti musí být brát ohled na přípustný přetlak v kontrolním prostoru 
dle výrobce nádrže. Překročení přípustného tlaku může vést k podstatnému poškození 
nádrže. 

- Dbát zvláštních ustanovení všeobecného stavebně dozorového osvědčení. 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

5.2. Použitý typ D9 R255 (spínací hodnota poplachu ≥ 255mbar) 

- U dvouplášťových nádrží z ocele dle tabulky 1 je maximální přípustná výška nádrže 
respektive průměr nádrže měrnou hmotností skladované kapaliny omezena. 
Kontrolní prostor musí být připuštěn pro pracovní přetlak nejméně 0,4 bar.   

- Přípustné měrné hmotnosti skladovaných kapalin a závislost průměru nádrže: 

EN 12285-1, třída A 
Ležící – válcovité nádrže 

EN 12285-2, třída A 
 
 Ø Hustota  
 (Metr) (kg/dm³) 

 Ø Hustota  
 (Metr) (kg/dm³) 

 Ø  Hustota  
 (Metr) (kg/dm³) 

 ≤ 2,00  ≤ 1,10 
 ≤ 2,10  ≤ 1,09 
 ≤ 2,20  ≤ 1,04 
 ≤ 2,30  ≤ 1,00 

 ≤ 2,40 ≤ 0,96 
 ≤ 2,50 ≤ 0,92 
 ≤ 2,60 ≤ 0,88 
 ≤ 2,70 ≤ 0,85 
 

 ≤ 2,80 ≤ 0,82 
 ≤ 2,90 ≤ 0,79 
 ≤ 3,00 ≤ 0,76 
 

 Tabulka1 
 

Pro záruku dostačující přetlakové pojistky v případě oteplení kontrolního prostoru (např. 
plněním nádrže teplým produktem) smí u nádrží podle 
 
EN 12285-1 třída A (podzemní nádrže)  
 

- Teplota skladované kapaliny nepřekročit 30°C  
- Při obsahu nádrže do  50m3

- Při obsahu nádrže mezi 50 a 100m

  být maximálně dvě nádrže hlídány jedním indikátorem 
netěsnosti přes rozdělovač.  

3

 

  být jen jedna nádrž hlídána jedním indikátorem 
netěsnosti.     

EN 12285-2 třída A (nadzemní nádrže)  
 

- Zásadně musí být každá nádrž hlídána jedním indikátorem netěsnosti, maximálně 
obsahu nádrže do 100m3. 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

5.3. Požití typ D9 R325 (spínací hodnota poplachu ≥ 325mbar) 
- U dvouplášťových nádrží z ocele dle tabulky 2 je maximální přípustná výška nádrže 
respektive průměr nádrže měrnou hmotností skladované kapaliny omezena. 
Kontrolní prostor musí být připuštěn pro pracovní přetlak nejméně 0,57 bar.  

- Přípustné měrné hmotnosti skladovaných kapalin a závislost průměru nádrže: 

EN 12285-1, třída B / C 
Ležící – válcovité nádrže 

EN 12285-2, třída B / C 
DIN 6608 část 2 
DIN 6616 forma A 
DIN 6624 část 2 

DIN 6619 část 2  
Stojící – válcovité nádrže  

 
 
 
 

Stojící nádrže  
DIN 6623 část 2  
 
 
 
 
 

 Ø Hustota  
 (Metr) (kg/dm³) 

 Výška Hustota  
 (Metr) (kg/dm³) 

 Výška  Hustota  
 (Metr) (kg/dm³) 

 ≤ 2,90 ≤ 1,04 
 ≤ 2,50 ≤ 1,20 
 ≤ 2,00 ≤ 1,50 
 ≤ 1,60 ≤ 1,88 
 ≤ 1,25 ≤ 1,90 

 ≤ 2,84 ≤ 1,06 
 ≤ 2,76 ≤ 1,09 
 ≤ 2,60 ≤ 1,16 
 ≤ 1,90 ≤ 1,58 
 

 ≤ 1,20 ≤ 1,90 
 

 Tabulka2 
 
Pro záruku dostačující přetlakové pojistky v případě oteplení kontrolního prostoru (např. 
plněním nádrže teplým produktem) je potřeba zajistit dostatečnou přetlakovou pojistku 
přetlakového prostoru, smějí u  
Podzemní nádrže 

- Přes vhodný rozdělovač (viz příslušenství) mohou být až 8 nádrží jedním indikátorem  
   netěsnosti hlídány. 

Nadzemní nádrže 
- Zásadně musí být každá nádrž hlídána jedním indikátorem netěsnosti. 
- Podle velikosti nádrže, respektive kontrolního prostoru musí být vhodná velikost sušiče 

vzduchu určena (viz bod 7.4). 
 

5.4. Nenormované nádrže 
Dvouplášťové nádrže z kovových nebo nekovových materiálů, pokud těmto nádržím bylo 
uděleno všeobecné stavebně dozorové osvědčení (dříve zkušební značka nebo připuštění 
stavebního druhu) nebo stanovení způsobilosti, nebo které vlastní přípustné osvědčení 
zkušebny indikátorů netěsnosti TÜV NORD, z kterého vychází, že kontrolní prostory ve 
spojení s jedním z těchto indikátorů netěsnosti jako část systému indikace netěsnosti jsou 
způsobilé: 
 -  pro typ D9 - 255: Spínací tlak poplachu > 255 mbar, přípustný provozní přetlak v 

kontrolním prostoru nejméně 0,4 bar 
-  pro typ D9 - 325: Spínací tlak poplachu > 325 mbar, přípustný provozní přetlak v 

kontrolním prostoru nejméně 0,57 bar 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

6. Popis funkce 

- Indikátor netěsnosti (1) pracuje podle přetlakového způsobu. Zabudovaná pumpa 
(1.21) saje okolní vzduch přes sušič vzduchu (6) a vytváří přes tlakové vedení (8) 
přetlak v kontrolním prostoru (11). Relativní vlhkost nasávaného vzduchu je omezena 
na 10 %, aby bylo zabráněno vzniku kondenzátu a koroze v kontrolním prostoru. Sušicí 
perly v sušiči vzduchu musí být při nasycení vyměněny (viz bod 9.3 - údržba). 

- Minimální netěsnosti v systému budou pumpou vyrovnány. S kontrolním prostorem 
zároveň spojený tlakový spínač (1.23) kontroluje tlak v systému a řídí podle 
nastavených spínacích hodnot provoz pumpy, jakož i hlášení poplachu při větší 
netěsnosti systému. Netěsnosti systému budou poznány nad a pod hladinou 
skladované kapaliny nebo spodní vody.  

- Pro ochranu kontrolního prostoru a jeho poškození nepřípustným přetlakem je 
přetlaková pumpa (1.21) vybavena přetlakovou pojistkou.  

- Provozní stav indikátoru netěsnosti (elektrické napětí je zapnuto) je stále hlášen 
zeleným světelným hlásičem (1.3).  

- Stav poplachu je hlášen opticky červeným světelným hlásičem (1.2) jakož i akusticky 
bzučákem (1.18). Akustický poplach může být přechodně vypínačem (1.4) vypnut. 
Vypnutý bzučák je ukázán žlutým světelným hlásičem (1.5).  

- Stav poplachu může být kromě toho veden dále přes svorku „A“ a „A3" | na svěrací 
liště (1.16) a / nebo přes bezpotenciální kontakt (1.17, opcionálně zabudovaný nebo 
jako příslušenství), např. do velína.  

- Normální provoz je dosažen, když jsou všechny spojovací vedení napojeny, zkušební a 
uzavírací zařízení (1.13/1.15) v zajištěné provozní poloze, světelný hlásič "zapnut", 
poplachový signál "vypnut", akustický bzučák aktivován (žlutý světelný hlásič "vypnut".  

- Následující diagram 2 popisuje funkční průběh zprovoznění, normální provoz a 
poplach. 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

7. Montážní instrukce  
7.1. Všeobecné pokyny / místo montáže 

- Indikátor netěsnosti smí být montován jen mimo Ex-zónu. 
- Podmínky rozsahu použití, zvané pod bodem 5, musí být dodrženy. 
- V technických údajích udané maximální okolní teploty nesmí být překročeny.  
- Montáže indikátoru netěsnosti by se měla provádět pokud možno uvnitř uzavřené  
  a suché místnosti. 

- Indikátor netěsnosti připevnit pomocí spoludodaného připevňovacího materiálu, dobře 
dostupně, pokud možno ve výši očí, na zdi, nebo montážní desce.  Odstup děr 156 mm 
(vrtací šablona na obalové vložce). Připevňovací šrouby ve spodním dílu krabice zakrýt 
ochrannými čepičkami (v příslušenství). 

- Postranní odstup zavětrávacích štěrbin od zdi musí být minimálně 3 cm.  
- Indikátor netěsnosti musí být chráněn proti přímému slunečnímu záření.  
- Musí-li být indikátor netěsnosti ze stavebně technických důvodů montován mimo 
uzavřených a suchých prostorů, musí být umístěn v ochranné skříni, odolné proti povětrnosti   
(IP55, jako příslušenství u výrobce) a vybaven dodatečným externím poplachem.  

- Jsou-li na místě montáže očekávané okolní teploty pod -5°C, musí být instalováno 
dodatečně topení s termostatem (zvláštní provedení). 

 

7.2. Montáž spojovacích vedení (7,8) 
 

Ochranná trubka 

10 
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Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

 
- Dbát  správného přiřazení  tlakového a měřicího vedení  na indikátoru netěsnosti a na 

nádrži (viz servisní klapka). 
-  Spojovací vedení musí být barevně označeny: tlakové vedení (8) = bílé, měřicí vedení 

(7) = červené. 
- Spojovací vedení mezi indikátorem netěsnosti a nádrží jsou 

provedeny PVC hadicemi jmenovité světlosti 6 (6x2mm) 
nebo rovnocennými, hledět na odolnost. 

-  Spojovací vedení nesmějí být rozdrcena nebo ohnuta, aby 
byl zajištěn dokonalý průchod do kontrolního prostoru. 

 
- Pod zemí položené spojovací vedení z plastu musí být vedeny v ochranných trubkách.  
- Nad zemí položené spojovací vedení z plastu musí být vedeny v ochranných trubkách 

odolných proti úderu a proti povětrnostním podmínkám. 
- U skladovaných kapalin s bodem vzplanutí < 55°C musí být ochranné trubky 

dodatečně uzavřeny proti vniknutí par a kapalin.  
- Celková délka spojovacích vedení mezi indikátorem netěsnosti a nádrží nesmí při 

jmenovité světlosti 6mm - 50 metrů přesahovat. Jinak musí být použita větší jmenovitá 
světlost.  

- Spojovací vedení od indikátoru netěsnosti k nádrži musí být uložené se spádem ca. 4° 
, aby se zabránilo shromáždění kondenzátu ve spojovacím vedení a jeho zamrznutí v 
případě mrazu. Pokud není uložení se spádem možné, měl by (doporučeno) na všech 
nejnižších místech spojovacích vedení být zabudován odlučovač kondenzátu.  

- Spojovací vedení, tlakové vedení (8) a měřicí vedení (7) těsně připojit na kontrolní 
prostor nádrže (přípoje na nádrž jako příslušenství k dostání). 

- Přípoje spojovacích vedení musí být proti sklouznutí při vzniknutí přetlaku zajištěny 
pomocí hadicových svorek (viz příslušenství) na indikátoru netěsnosti, na nádrži, 
případně na odlučovačích kondenzátu a na rozdělovačích. 

 
 
 

Ø 6mm 

Ø 4mm 
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7.3. Montáž s rozdělovačem 

- Zásadně je doporučeno každý jednotlivý kontrolní prostor hlídat jedním indikátorem 
netěsnosti. Toto umožňuje např. v případě poplachu další nepřerušený provoz 
ostatních nádrží. 

- U podzemních nádrží je možné, více nádrží přes systém rozdělovačů kontrolovat 
jedním indikátorem netěsnosti. Přípustný počet nádrží, napojených na jeden indikátor 
netěsnosti viz bod 5, rozdělovače viz příslušenství.       

                     
- Rozdělovače DL a ML namontovat pod indikátor netěsnosti. Odstup k indikátoru 

netěsnosti by měl být nejméně 0,75m.  
- Veškeré tlakové spojovací vedení montovat na rozdělovač DL, měřicí vedení na 

rozdělovač ML.  
- Vývody rozdělovače k přípojům nádrží jsou vybavené plombovatelnými kulovými 

kohoutky.  
- Pro kontrolu provozního tlaku a k přezkoušení jednotlivých přípojů nádrží je na 

rozdělovači ML namontován manometr.  
- K přezkoušení právě platné nádrže uzavřít kulové kohoutky ostatních nádrží, 

připojených na rozdělovačích DL a ML.  
- K provozu celkového systému indikace netěsnosti musí být všechny kulové kohoutky 

na rozdělovačích DL a ML uzavřeny a zaplombovány. 
14
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otevřít 
 

uzavřít  

7.4. Sušič vzduchu (6) 

- Podkladem stanovení velikosti sušičů vzduchu jsou kontrolní prostory normovaných 
nádrží. Provozní doba sušicích perel je pro udané velikosti sušičů za normálních 
podmínek 12 - 15 měsíců. Tato se ale může z důvodů různých vlivů (např. stavebních 
podmínek, těsnosti systému, teplotních a vlhkostních rozdílů) značně rozlišovat.  

- Pro nenormované nádrže je nutný nový výpočet velikosti sušičů.  
- U podzemních nádrží je vestavěný sušič vzduchu (180cm3) vystačující k celkovému 

objemu kontrolního prostoru až do 2,3m3

- U nadzemních nádrží se množství sušicích perel určí podle následující tabulky: 

 (to odpovídá 6 nádržím po 100 m3 obsahu 
nádrže). Při větším objemu kontrolního prostoru je nutný nový výpočet velikosti sušičů.  

Obsah nádrže (m³) Objem sušice vzduchu / cm³ 

≤13 180 cm³ 

≤ 60 530 cm³ 

≤100 850 cm³ 
 
- Přehled objednávacích čísel sušičů vzduchu a náhradních sušicích perel viz dodatek 

- Sušiče vzduchu s objemem 180 cm3

- Větší sušiče vzduchu se montují mimo 
indikátoru netěsnosti na vhodném 

 a 
350 cm3 mohou být montovány přes 
rychlouzávěr přímo na spodní straně 
indikátoru netěsnosti. Náplň sušicích 
perel nesmí přesáhnout plnicí značku 
na sušiči vzduchu. Na vrchu sušiče 
vzduchu musí být vestavěn spolu 
dodaný těsnicí kroužek. Pro lehčí 
montáž / demontáž může být kroužek 
navlhčen.  

místě, pezprostředně vedle nebo pod 
indikátorem netěsnosti. Spoj k 
indikátoru netěsnosti, respektive 
sušičům vzduchu, se provádí normálně 
vhodnou hadicí (např. PVC).  

- Provozovatel zařízení musí stav 
sušicích perel se zřetelem na nasycení 
(změna barvy) pravidelně kontrolovat 
(viz údržba, bod 9.3).  

Připojení externích sušičů vzduchu 

15
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7.5. Elektrický přípoj 

 

Elektrický přípoj indikátoru netěsnosti smí být proveden jen odborníkem se 
znalostmi v oboru ochrany proti výbuchu. 
Dbát údajů připojení (viz technické údaje, bod 3) a typového štítku přístroje  
Před otevřením přístroje vypnout elektrický proud. 

 Spínače nebo zástrčky v přípoji sítě nejsou povoleny.  
Elektrický přípoj k indikátoru netěsnosti pojistit maximálně 16A  
Doporučuje se, indikátor netěsnosti napojit přes pojistku často používaného 
spotřebiče (např. světlo na chodbě). Výpad proudu bude tímto časně poznán.  
Bude-li indikátor netěsnosti montován v ochranné skříni, nebo ve špatně 
přístupných místech, musí být dodatečně připojen externí poplach. 

- Elektrický přívod (např. NYM-J 3x1,5mm2) je veden svrchu krabice kabelovým 
šroubením. Přitom dbát toho, aby se kabel nedotýkal pumpy, bzučáku, nebo topení 
(horké součásti). Svorková lišta je vhodná pro průměr drátu do maximálně 1,5mm2

- Dodatečné přípojné vedení (např. pro vnější poplach nebo externí poplach přes 
bezpotenciální relé) můžou být napojeny přes 2 dodatečné otvory na vrchu krabice a 
vhodné kabelové šroubení (M 16). 

 a 
kabelové šroubení pro kabely průměru 6-12 mm (šedé kabelové šroubení) a 6-10 mm 
(černé kabelové šroubení - opčně zabudováno).  

- Elektrický přípoj (L, N, PE a A) na svorkovnici indikátoru netěsnosti musí být proveden 
podle schéma zapojení (viz bod 7.6).  

- Přes opčně zabudované bezpotenciální relé může být hlášen signál přerušení 
elektrického napětí a stav poplachu (např. do velína).  

- Dodatečné, na síť připojené hlásiče poplachu, jako např. potřebný vnější poplach, když 
je indikátor netěsnosti zabudován v ochranné skříni, můžou být napojeny přes kontakty 
A a A3 podle schéma zapojení (dbát maximálního přípojového výkonu.  
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7.6. Schéma zapojení D9 

 

 
L  Fáze 
N  Nulový vodič 
PE  Ochranný vodič 
AAL opční přístroj vnějšího 

poplachu přes A, 
nevypínací (světlo) 

AAH opční přípoj vnějšího 
poplachu přes A3, 
vypínací (houkačka) 

LMP1 Světelný hlásič provozu 
zelený 

LMP3 Světelný hlásič poplachu 
červený 

LMP4  Světelný hlásič poplašný 
tón vypnut 

SG1  Bzučák 
K1 Bezpotenciální relé 

opčně 

S1 Mikrospínač pumpa 
S2 Mikrospínač poplach 
S3 Vypínač poplašný tón 

vypnut 
PU Pumpa 
H Topení – opčně 
F1 Pojistka pumpa,  
        Topení 

PE 

A 
19 / 17 

N 

L 
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8. Zprovoznění  

 

Správná montáž jakož i elektrický přípoj indikátoru netěsnosti musí být podle 
odstavce 7 zajištěna. 

8.1. První vybudování tlaku v kontrolním prostoru  
- Při zprovoznění systému (první plnění kontrolního prostoru) může vzniknout větší 

nasycení sušicích perel (změna barvy), tyto musí být vyměněny za nenasycené. 
- Pro zkrácení doby plnění u větších obsahů kontrolního prostoru může být použita 

vhodná externí přetlaková pumpa. Vzduch nasávaný externí pumpou musí být též 
vybaven sušičem vzduchu, který relativní vlhkost vzduchu na maximálně 10% 
redukuje. Mimo to musí být externí pumpa vybavena příslušnou přetlakovou pojistkou, 
aby maximální přípustný tlak v kontrolním prostoru nebyl v žádném případě překročen.  

- Alternativně může být první naplnění kontrolního prostoru provedeno např. dusíkem.  
- Indikátor netěsnosti hlásí tak dlouho poplach, až bude nastavená hodnota poplachu 

překročena a hodnota poplach vypnut dosažena. Červený světelný hlásič (1.2) zhasne 
a bzučák (1.18) vypne (viz diagram bod 6).  

- Zelený světelný hlásič provozu (1.3) musí svítit.  
- Pumpa vypne automaticky při dosažení spínací hodnoty pumpa vypnuta PPA

8.2. Zkouška funkce 

. 
 

 

Kontrola funkce má zajistit nezávadnou funkci indikátoru netěsnosti. Tato musí být 
provedena odborníkem: 
 - před zprovozněním indikátoru netěsnosti 
 - 1x ročně 
 - při závadách funkce respektivně hlášení poplachu bez znatelné příčiny 

- Hadice na indikátoru netěsnosti smí být v případě potřeby staženy, jen když 
budou vhodnými svorkami sevřeny. Jinak může toto vést ke kompletnímu 
odvzdušnění kontrolního prostoru. 

- Když musí být krabice indikátoru netěsnosti pro údržbářské práce otevřena, 
přístroj předem odpojit od elektrické sítě.  

- Bezprostředně po otevření krabice může mít povrch motoru / pumpy ještě 
provozní teplotu - nebezpečí popálení. 

 
 

- Plombu na pravé straně servisní 
klapky odstranit, klapku nahoru až k 
dorazu otevřít. 
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Zkouška průchodnosti indikátoru netěsnosti, spojovacích vedení a kontrolního 
prostoru; zkouška těsnosti celkového systému: 

- Připojit vhodný měřicí přístroj (např. THOMAS VDM300) na zkušební ventil měřicího 
vedení (1.13), spoj k měřicímu přístroji vytvořit otočením hlavy ventilu. 

-  Hlavu zkušebního ventilu tlakového 
vedení (1.15) pomalu v ukázané 
pozici točit, kontrolní prostor (12) 
bude odvzdušňován. 

-  Bezprostřední změnou tlaku na 
měřicím přístroji je průchodnost 
indikátoru netěsnosti s kontrolním 
prostorem prokázána.  

- Takto může být přezkoušena i 
těsnost celkového systému. 

-  
Dodatečně při provozu s rozdělovačem 

- Zkoušku průchodnosti provést pro každý jednotlivý kontrolní prostor. 
- Ke kontrole jednotlivých nádrží kulové kohoutky ostatních připojených nádrží na 

rozdělovačích DL a ML uzavřít. 
 
Přezkoušení indikátoru netěsnosti (kontrolní prostor je přes 3-cestné ventily oddělen): 

- Překlenutím obou zkušebních ventilů je možné přezkoušení spínacích hodnot 
tlakového spínače (1.23), zkouška pumpy (1.21),  jakož i zkouška těsnosti indikátoru 
netěsnosti (1). Doporučuje se zabudování zkušebního objemu jakož i škrticího ventilu 
do překlenujícího vedení. 

- Funkční zkouška červeného 
světelného hlásiče poplachu (1.2) 
a akustického bzučáku (1.18), 
jakož i případně externě zapojených 
poplašných zařízení při dosažení 
spínací hodnoty poplachu PAE. 

 
- Zkouška funkce "akustický 

poplach vypnut". Vypínačem 
poplachového tónu (1.4) bude 
bzučák (1.18) přechodně vypnut. 
Deaktivovaný akustický poplach 
bude ohlášen žlutým světelným 
hlásičem (1.5).  
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- Zkouška nastavujících hodnot indikátoru netěsnosti (viz bod 4.1):  
- „Poplach zapnut“ PAE

P
 a „pumpa vypnuta“ 

PA
Odchylují se tyto hodnoty, můžou být na 

.  

tlakovém spínači (1.23) upraveny. 
- Kontrola hodnot "Pumpa zapnuta" PPE

"Poplach vypnut" P
 a 

AA
nenastavují, nýbrž vyplývají ze spínací 

. Tyto hodnoty se 

hysterezy mikrospínačů k řízení poplachu a 
pumpy. Udané hodnoty jsou směrné 
hodnoty.  

- Při funkční zkoušce pumpu / motor 
přezkoušet na nenormální provozní hluk.   

- Při té udané poloze ventilů může být 
dodatečně indikátor netěsnosti přezkoušen 
na těsnost. 

 
 
 
 

 
Kontrola přetlakového ventilu pumpy:  

 
- Přípoj měřicího přístroje podle znázorněné 

výstavby.  
- Kontrolní prostor na zkušebním ventilu 1.13 

odvzdušnit až k "Pumpa zapnuta", ventil 
otočit do ukázané polohy. 

- Pumpa vybuduje maximální přetlak. 
Zkontrolovat hodnotu tlaku otevření 
přetlakové pojistky PSV

 

 dle bodu 4.1, po 
případě upravit podle znázornění. 

 
 
 
 
 
 

Mikrospínač 
poplach  

Mikrospínač 
pumpa 
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Zkouška kontrolního prostoru (indikátor netěsnosti přes 3-cestné ventily oddělen):  

 
 

- V znázorněné poloze může být 
kontrolní prostor (12) bez indikátoru 
netěsnosti přezkoušen, např. 
těsnost. 

 
 
 
 

 
 
Závěr funkční kontroly: 
 

 
-  3-cestné ventily přivést do vlevo 

znázorněné provozní polohy. 
- Jinak se nedá servisní klapka úplně zavřít. 
- Případně odpojené spojovací vedení zase 

těsně spojit. 
- Kulové kohoutky na rozdělovači otevřít a 

zaplombovat. 
 

 
 

- V tomto nastavení nesmí být 
zařízení v žádném případě 
opuštěno, nezávadná kontrola 
protiprůsakového systému takto 
není jistě zaručena. 

 
 

- Přetlaková pumpa buduje přetlak v kontrolním prostoru zase až k dosažení hodnoty 
vypnutí pumpy PPA. Potom pumpa vypne. 
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- Ke ztížení,  respektivně jasnému rozeznání 
neoprávněného zásahu na indikátoru netěsnosti 
servisní klapku (1.11) se spodní částí krabice 
(1.9) plombou (1.12) zajistit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Závěrečná vizuální kontrola:  
 
- Zelený světelný hlásič provozu (1.3) svítí, červený světelný hlásič 
poplachu (1.2) vypnut. 

- Vypínač akustického poplachu (1.4) v normální provozní poloze, žlutý 
světelný hlásič (1.5) nesmí svítit.  Dodatečně se doporučuje vypínač 
zajistit nálepkou (viz obrázek vpravo). Projev činnosti vypínače 
poplašného tónu lze pomocí trhací pojistky lehce rozpoznat.   

- Případně do spojovacích vedení zabudované ventily jsou v poloze 
provozu a zajištěné. 

- Kontrola stavu sušicích perel v sušiči vzduchu 
(viz bod 9.3). 

- Případně zabudované odlučovače kondenzátu (9) prázdné. 
- Všeobecná vizuální kontrola zařízení (např. poškození, zlomené nebo porézní spojovací 
vedení). 
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9. Návod k obsluze 

9.1. Všeobecný pokyn 

Náležitá montáž, zprovoznění a pravidelná zkouška funkce, jakož i kontrola indikátoru 
netěsnosti jsou předpodklady pro fungující dozor zařízení respektive nádrže  
Hojnost zapínaní a doba provozu integrované pumpy k vyrovnání minimálních netěsností se 
řídí objemem kontrolního prostoru a těsností celkového systému. Zásadně platí: Čím větší 
nádrž a tím též obsah kontrolního prostoru, tím menší je hojnost zapínání pumpy, ale za to 
přiměřeně delší doba provozu. Ustavičně přibývající hojnost zapínání poukazuje na 
přibývající netěsnost v protiprůsakovém systému. Běží-li pumpa častěji déle, nebo dokonce 
neustále, může být jako důvod ubývající výkon pumpy. V obou případech se doporučuje 
protiprůsakový systém přezkoušet. 
Zelený světelný hlásič provozu (1.3) svítí stále, jakmile je indikátor netěsnosti napojen na 
elektrickou síť.  
Optimálně udržovaný a těsný systém snižuje též i provozní náklady na minimální úroveň. 
 
9.2. Údržba 
 

- Funkce světelného hlásiče "Zelená" (1.3), | D9/D29: nasycení sušicích perel (bod 9.3) 
jakož i stav případně zabudovaných odlučovačů kondenzátu (9); IV/FIIIF: jakož i stav 
odlučovačů kondenzátu (10) | musí být provozovatelem pravidelně kontrolováno.  

- Roční kontrolu funkce provést odborníkem podle bodu 8.2. 
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otevřít 
 

uzavřít  

9.3. Přezkoušení sušicích perel 

- Provozní doba sušicích perel je pro udané velikosti sušičů za normálních podmínek 12 
- 15 měsíců. Tato se ale může z důvodů různých vlivů (např. stavebních podmínek, 
těsnosti systému, teplotních a vlhkostních rozdílů) značně rozlišovat.  

- Nasycené sušicí perly musí být vyměněny.  
 
Změna barvy sušicích perel: 
Nový stav:  
 
 
 
 
 

Sušicí perly nasyceny  vyměnit 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Změna barvy sušicích perel dotčeným výrobcem je možná. 
- Obnovení nasycených perel může být provedeno bez přerušení provozu. 
-  Přehled objednávacích čísel sušičů vzduchu a náhradních sušicích perel viz dodatek. 
-  Sušiče vzduchu s objemem 180 cm3 a 

350 cm3

- Větší sušiče vzduchu se montují mimo 

  mohou být montovány přes 
rychlouzávěr přímo na spodní straně 
indikátoru netěsnosti. Náplň sušicích 
perel nesmí  přesáhnout plnicí značku 
na sušiči vzduchu. Na vrchu sušiče 
vzduchu musí být vestavěn spolu 
dodaný těsnicí kroužek. Pro lehčí 
montáž / demontáž může být kroužek 
navlhčen. 

indikátoru netěsnosti na vhodném 
místě, bezprostředně vedle, nebo pod 
indikátorem netěsnosti. Spoj k 
indikátoru netěsnosti, respektive 
sušičům vzduchu, se provádí 
normálně vhodnou hadicí (např. 
PVC). 

Přípoj externího  
Sušiče vzduchu 

oranžová bezbarvá 
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9.4. Pokyny u poruchy nebo v případě poplachu 
Vznikne-li porucha a indikátor netěsnosti hlásí poplach, rozsvítí se červený světelný hlásič 
"poplach" (1.2) a zazní zabudovaný bzučák (1.18). K okamžitému hledání a odstranění 
poruchy pověřit autorizovanou odbornou firmu.  
Vypínačem poplašného tónu (1.4) na indikátoru netěsnosti může být akustický poplach 
přechodně vypnut. Vypnutý bzučák je ukázán žlutým světelným hlásičem (1.5).  
Možné příčiny poruchy:  

- Netěsnosti v systému, hodnota zapnutí poplachu je dosažena.  
- Pumpa nebo tlakový spínač závadný  
- Nasávací- a spojovací vedení, filtr, ucpané nebo zamrzlé.  
- Elektrická porucha  
- Pojistka pumpy defektní  

Příčiny netěsnosti mohou být:  
- Netěsné šroubení, spojovací vedení, odlučovače kondenzátu  
- Poškozená membrána a ventily v pumpě, nebo membrána v tlakovém spínači 
- Přípojové šroubení na nádrži  
- Netěsná nádrž 

 
První opatření mohou být:  
Provést funkční zkoušku podle bodu 8.2 (zkontrolovat spínací hodnoty indikátoru netěsnosti a 
těsnost systému).  
Bude-li indikátor netěsnosti použit pro kontrolu více nádrží přes rozdělovač, musí být pro 
kontrolu jednotlivých nádrží veškeré zkušební kohoutky na rozdělovačích ze strany nádrže 
uzavřeny. Pokud je v systému ještě dostatečný tlak, může se otevřením jednotlivých 
kohoutků na rozdělovači měřicího vedení a viditelným poklesem tlaku (manometr na 
rozdělovači nebo měřicí přístroj na zkušební přípojce měřicího vedení indikátoru netěsnosti 
připojen) identifikovat netěsná nádrž. 
 
Znovuzprovoznění po poruše:  
Po odstranění poruchy respektive poplachu indikátor netěsnosti znovu zprovoznit, jak je 
popsáno v odstavci 7.0.  
 

10. Odklizení 
 Neházejte elektrické přístroje do domácích odpadků! 
Podle EU směrnice 2002/96/EG přes staré elektrické a elektronické přístroje a její 
převedení do národního práva musí být nepouživatelné elektrické přístroje 
odděleně střádány a ohleduplně k životnímu prostředí uvedeny k novému použití. 
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Dodatek: 
 
Příslušenství k dodání (výběr, další na dotaz, případně  
www.thomas-leak-detection.com). Náhradní sušicí perly - viz dodatek  

PVC hadice červená (měřicí vedení) 6x2mm č. 49000195 

PVC hadice průsvitná (tlakové vedení)  6x2mm č. 49000690 

PVC hadice červená (měřicí vedení) 4x2mm č. 49000192 

PVC hadice průsvitná (tlakové vedení) 4x2mm č. 49000190 

Hadicové svorky pro hadice 4x2 / 6x2 mm č. 29022425 / 29022426 

Sušič vzduchu 180 ccm (montáž na přístroji), bez sušicích 
perel 

49001055 

Sušič vzduchu 350 ccm (montáž na přístroji), bez sušicích 
perel 

49001056 

Sušič vzduchu 500 ccm s upevněním (k separátní montáži, 
přípoj k přístroji hadicí), bez sušicích perel 

42003591 

KC-sušicí perly 250 ccm 49300090 

KC-sušicí perly 1 litr 49300086 

KC-sušicí perly 2 litry 49300087 

KC-sušicí perly 10 litrů 49300088 

Rozdělovač 2- násobný - hadicový přípoj 4mm / 6mm 42003122 / 42003132 

Rozdělovač 3- násobný - hadicový přípoj 4mm / 6mm 42003123 / 42003133 

Rozdělovač 4- násobný - hadicový přípoj 4mm / 6mm 42003124 / 42003134 

Rozdělovač 5- násobný - hadicový přípoj 4mm / 6mm 42003125 / 42003135 

Rozdělovač 6- násobný - hadicový přípoj 4mm / 6mm 42003126 / 42003136 

Sada přípoj na nádrž 1" / ¾“ č. 42001131 / 42001168 

Bezpotenciální relé - sada k dodatečnému zabudování č. 49001051 

Ochranná krabice s vnějším poplachem / bez vnějšího 
poplachu 

č. 49001062 / 49001068 

3-násobná lišta odlučovač kondensátu s upevněním č. 49005151 

Přístroj na měření tlaku VDM 300 v komfortním kufříku č. 42007014 
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Konformitätserklärung D9 201-3-01-02.docx Seite 1 von 1 

EG-Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE /  

Dichiarazione di conformità CE 

 
Hersteller / Manufacturer / Gardner Denver Thomas GmbH 
Fabricant / Produttore: Benzstrasse 28 
 82178 Puchheim / Deutschland 
 
Bezeichnung des Gerätes: Leckanzeiger Typ D9 R, Ser.Nr., siehe letzte Seite der Dokumentation 
Product description: Leak Detector Typ D9 R, Ser.No., see last page of the documentation 
Désignation du produit: Détecteur de fuites type D9 R, Série N°, voir la dernière page de la documentation 
Descrizione del prodotto: Rivelatore di perdite Tipo D9 R, Ser.No., vedere l'ultima pagina della documentazione 
 
Zulassungs.-Nr: / Appr. No. /  
N° d’agrément / Omologazione:  Z-65.23-109  DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, D-10829 Berlin) 
 
Hiermit erklären wir, dass oben genanntes Gerät den grundlegenden Anforderungen folgender EU-Richtlinien entspricht: 

Hereby we declare, that the above mentioned product meets the general requirements of the following EC directives: 

Nous déclarons par la présente que le produit en référence est conforme aux exigences fondamentales des directives CR 
suivantes: 

Con la presente si dichiara che il prodotto sopra nominato corrisponde ai requisiti di base delle sequenti normative UE: 

EG-Mascinenrichtlinie 2006/42/EG 
EC-Machinery Directive 2006/42/EG 
Directive machines 2006/42/CE  
Direttiva macchine 2006/42/EG 

Angewandte Normen / Applied standards /  
Normes appliquées / Norme applicate : 
EN 60335-1:2012-10 
DIN EN ISO 12100:2011-03 

EG-Richtlinie elektro-magnetische Verträglichkeit  
EC-Guidelines electromagnetic tolerance  
Directive visant la tolérance électromagnétique  
Direttive EG sulla compatibilità elettromagnetica 
2004/108/EG 

Angewandte Normen / Applied standards /  
Normes appliquées / Norme applicate : 
DIN EN 55014-1:2010-02   
DIN EN 55014-2:2009-02 

 
Weitere Normen, die für das bezeichnete Gerät 
berücksichtigt wurden: 
Further standards which have been considered  
for the above mentioned product: 
Autres normes prises en considération pour le  
produit en référence :  
Ulteriori norme prese in considerazione per il prodotto 
indicato: 

Hinweis: Die Inbetriebnahme darf erst dann erfolgen, 
wenn das Gerät ordnungsgemäß durch einen 
Fachbetrieb entsprechend der technischen 
Dokumentation installiert und das Leckanzeigesystem 
auf Funktion geprüft wurde. 

 
DIN EN 13160-1/-2:2003-09 
 
Leckanzeigesysteme / Leak Detection systems / 
Systèmes de détection de fuites / Sistemi di 
rivelazione perdite 
 
 
 

Notice: The mentioned product may only be used, if it 
has been installed regarding the corresponding 
product documentation and the completed leak 
detection system has been checked by an authorized 
company. 

Remarque: La mise en service ne doit s’effectuer que 
si l’appareil a été dûment installé par une entreprise 
professionnelle conformément aux documents 
techniques et après vérification du bon 
fonctionnement du système de détection de fuite. 

Avvertenza: La messa in attività può avvenire 
solamente se il prodotto è stato installato 
conformemente alla documentazione da parte di 
un´azienda specializzata e se il sistema di rilevazione 
perdite è stato verificato nel suo funzionamento. 
 

 
 
Ort / Datum / Unterschrift :   
Date / Signature : Puchheim, 02.01.2013 .. ....................................................  
Date / Signature :  i.V. Richard Moser 
Data / Firma :   -Product Manager- 
 
Für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation ist bevollmächtigt: Der Hersteller 

34



 

 

49009110-17-00 Tech Beschr D26 Text.doc (Fußz in Druckversion löschen)  Seite 26/29 

35



Indikátor netěsnosti Typ D9 R325/R255 

  
Výrobce:  
 
 
 
 
 
 

Gardner Denver Thomas GmbH 
 
Benzstrasse 28 
D-82178 Puchheim 
 
Telefon:  +49 (0) 89 80900 – 1170 
Tax: +49 (0) 89 80900 – 1179 
Mail:  info@ thomas-leak-detection.com 
 
Internet:  www.thomas-leak-detection.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro údržbu přístroje, opravu a náhradní díly, obraťte se prosím na Vaši odbornou 
firmu: 
 

 

 
 
 
    Typový štítek 
   Typschildfeld 

mailto:info@asf-leckanzeiger.de�
http://www.gardnerdenver.com/�
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