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Test vùle sondy v ochranné trubce
Instrukce k pouití "testovacích drátkù"

· Urèení minimální vùle pro sondy spodního alarmu
· Vhodné pro kontrolu nových instalací
· Vyaduje mìøiè izolaèního odporu
Úvod

Upozornìní: Základním pøedpokladem pro provoz sondy
spodního alarmu LP30 je, e se jejich hrot nesmí dotýkat
kterékoliv èásti kotle. Norma vyaduje, aby hrot byl nejménì
14 mm od ochranné trubky, co musí být pøi montái
kontrolováno.
Úèelem tohoto testu je zajistit správnost nové instalace a lze jej pouít
pro vyhledávání závad u ji existujících systémù. K testování se pouívá
pár "testovacích drátkù" pøi testu nasazených na sondu a mìøiè izolaèního
odporu. Je-li vùle u hrotu sondy mení ne 14 mm je vyhodnocen zkrat
(mínìno - zjitìná hodnota je mení ne nekoneèno).
Tento test je urèen pro sondy s délkou hrotu vìtí ne 800 mm.
Kratí sondy mohou být kontrolovány vizuálnì. Po správnì provedeném
testu je zajitìno, e hrot sondy je minimálnì 14 mm od ochranné
trubky viz obr. 1.

LP30

LP30

Osa závitu mimo
osu trubky

Postup testování

1. Vypuste vodu nejménì 50 mm pod úroveò spodního alarmu a
odvìtrejte kotel nebo nádr do atmosféry.
2. Vysuòte sondu (je-li ji nainstalována) a upevnìte pár testovacích
drátkù na konec sondy tak, aby byly vzájemì otoèeny o 90 ° a byly
maximálnì 10 mm od konce sondy - viz obr. 2 a 3.
3. Opatrnì zasuòte sondu pøes závitový spoj do ochranné trubky.
Testovací drátky se prohnou a umoní prùchod závitem a poté se
vrátí do pùvodní pozice.
4. Zaroubujte sondu rukou.
5. Pøipojte zemnící vývod mìøièe izolaèního odporu k tìlu kotle a
druhý vývod na svorku 1 konektoru sondy. Pøekontrolujte
kontakt ke kotli (nejlépe elektricky).
6. Zapnìte mìøiè izolaèního odporu a sledujte jeho display. Pomalu
povolte sondu v závitu o jednu celou otáèku (nerozhoupejte pøitom
sondu).
7. Jestlie nenastal zkrat, odpojte vývody mìøièe, odroubujte a
vytáhnìte sondu. Dejte pozor, aby se testovací drátky nezachytily
uvnitø závitového spoje.
8. Odstraòte testovací drátky a nainstalujte sondu dle Návodu pro
montá a údrbu (IMI).
9. Spodní alarm musí být dále testován pomocí sniování hladiny a to
pøed tím, ne je povolen bezobsluný provoz.
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Obr. 1

Upozornìní: Testovací drátky nesmíte zapomenout odstranit
ze sondy pøed uvedením kotle èi nádre do chodu. Pokud by
tato situace nastala, spodní alarm by vùbec nepracoval !!
Jestlie bìhem testování nastal zkrat je zapotøebí provést dalí prùzkum.
Jsou moné následující dùvody:

Obr. 2

1) Hrot sondy je ohnut nebo není správnì upevnìn.
2) Ochranná trubka nebo spojovací závit nejsou centrické.
3) Ochranná trubka nemá vnitøní prùmìr dostateèný nebo není
dostateènì hluboká (trubka má být nejménì o 40 mm hlubí ne
spodní konec sondy).
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Obr. 3
Výrobce si vyhrazuje právo zmìn uvedených údajù.
Místní pøedpisy mohou omezit pouití výrobku.
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