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Geachte heer/mevrouw,

Wij danken u dat u gebruik gaat maken van de e-Peilstab plus voor stookolie. 
Hiermee kunt u de inhoud van een tank voortdurend controleren.

Algemene informatie
Zonder toestemming van de fabrikant mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het product of de tank. 
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor wijzigingen zonder toestemming van de fabrikant en de garantie ver-
valt. Eventuele wijzigingen aan de tank dienen te worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven.Voor een probleemlo-
ze werking, is het noodzakelijk om uitsluitend originele accessoires te gebruiken.

Toepassing en doelstelling
Het e-Peilstab plus is een apparaat voor niveaumeting. Het is geschikt voor alle tank-, vat- en stortbakmodellen. Het is 
niet geschikt voor toepassing in een gevaarlijke zone en daarvoorniet vrijgegeven.

Opmerking: Wanneer het niveau van een andere vloeistof dan stookolie dient te worden gemeten, kunt u contact opne-
men met de fabrikant / leverancier.

Levering (blad 4 -A)

Ingebruikname
1.  Meetleiding in de tank plaatsen (blad 4 - B).

2. e-Peilstab plus met behulp van de drie lijmpunten op de achterzijde bevestigen boven de hoogste vulstand.
 Maak eventueel gebruik van pluggen en Maak eventueel gebruik van pluggen en schroeven (blad C).

3.  Koppel de aansluitslang van de e-Peilstab plus aande meetleiding.

Gebruiksaanwijzing 
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Instelling

1. keuze van het type tank
Druk lang op de toets tot het bevestigingssignaal (trilling). Het woord „Tank“ verschijnt.
Kort indrukken:   Verander het type tank („Kubus“ - kubus, „Zylinder“ - cilinder, of „Kugel“ - bol).
Lang indrukken:   Tanktype wordt opgeslagen (trilling). Het display springt naar het cm-scherm.

2. selectie van de tankhoogte in cm (niet van toepassing op het tanktype „bol“)
Een driecijferig display „000cm“ verschijnt.
Druk kort:  Het aantal neemt voortdurend toe.
Lang indrukken:  Nummer wordt opgeslagen (trilling).
Het display springt na het laatste cijfer naar de literweergave.

3. selectie van het volume in liters
Er verschijnt een vijfcijferig display met een punt: „00.000“.
Druk kort:  Het aantal neemt voortdurend toe.
Lang indrukken:  Nummer wordt opgeslagen (trilling).
  Er wordt een eerste meting gedaan.

Het display schakelt automatisch tussen liters (L), procenten (%) en centimeters (cm).

De meetresultaten zijn niet geschikt voor facturering.

Werking
•  Meting vindt plaats door op de rechthoek te drukken.
•  Na een korte tijd verschijnt het niveau in cm, L en %.
•  er controle nog een tweede meting uitvoeren. Indien nodig, meerdere keren meten tot de niveau-indicator stabiel is.
•  Wanneer de indicator knippert, dient de batterij te worden vervangen.

Opmerking
Houd er s.v.p. rekening mee, dat de afnameleiding van uw verwarmingsinstallatie in sommige gevallen
tot 20 cm boven de tankbodem eindigt. De onderliggende stookolie staat niet te beschikking voor de verwarming.

Vervangen van de batterij
1.  Trek de e-Peilstab plus voorzichtig los van de achterwand.
2.  Vervang de batterij met een nieuwe 9 V alkaline batterij
3.  Positioneer de e-Peilstab plus op de achterwand en druk deze voorzichtig aan.

Technische gegevens
Meetprincipe:    hydrostatische druk
Maximale vulhoogte:   200 cm stookoliekolom
Tolerantie:    ± 1 cm
Voeding:    9 V batterij
Beschermingsklasse:   IP 20
Omgevingstemperatuur:   0 – 35° C
Aansluitslang:    1 m
Afmetingen (zonder slang):  68 mm × 97 mm × 22 mm (B x H x D)
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Leveringsomvang en montagehandleiding

A B
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Déclaration de conformité

1906 Product Manual 1874

Instructies voor verwijdering
van batterijen en de e-Peilstab plus conform richtlijn 2012/19/EC

Uitgang 09-2022

Dr. Klaus Bergmann
- General Manager -

EG-conformiteitsverklaring
Wij verklaren hierbij dat esyoil GmbH, Hamburger Str. 35, D-21339 Lüneburg, dat ons product

e-Peilstab plus
          

with the following relevant regulations:
 CE – Directive on Electromagnetic Compatibility 2014/30/CE
Toegepaste normen, door onze verklaring verwezen naar:
 EN 61000-6-1:2019
 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Een EG-verklaring van overeenstemming kan worden opgevraagd bij de dealer. Lüneburg, 25.08.2022
 


