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Informacja dla klienta,

Dziękujemy serdecznie za zamontowanie naszego miernika e-Peilstab plus oleju opałowego. 
Jego zastosowanieumożliwia ciągłą kontrolę stanu oleju w zbiorniku.

Wskazania Ogólne
Bez pozwolenia producenta zabrania się jakichkolwiek zmian naszego produktu i przy zbiorniku. W przypadku podjęcia 
zmian bez pozwolenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wygaszają prawa gwarancji. Zmiany przy 
zbiorniku mogą być podejmowane tylko przez firmy z odpowiednią certyfikacją. Dla sprawnego działania wymaga się 
użytkowanie wyłącznie oryginalnych części.

Cel zastosowania
Miernik e-Peilstab plus jest urządzeniem do mierzenia
stanu oleju w zbiorniku. Nadaje się do wszystkich form zbiorników,
cystern i baków. Miernik e-Peilstab plus nie nadaje się
do zastosowania w strefach zagrożonych eksplozją i nie nadaje się
do takich pomiarów.

Wskazanie: W przypadku pomiarów innych płynów poza olejem opałowym prosimy o kontakt z producentem.

Zakres dostawy (Strona 4 -A)

Zastosowanie
1.  Przewód miernika e-Peilstab plus umieścić w zbiorniku (Strona 4 - B).

2. Miernik e-Peilstab plusprzymocować za pomocą samoprzylepnych plastrów, powyżej maksymalnego
 poziomu napełnienia zbiornika. Opcjonalnie można użyć śrub i kołków rozporowych (Strona 4 - C).

3.  Połączyć przewód z miernikiem e-Peilstab plus.

Instrukcja obsług
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Instelling

1. wybór rodzaju zbiornika
Długo naciskać na przycisk, aż pojawi się sygnał potwierdzenia (wibracja). Pojawia się słowo „Tank“.
Krótkie naciśnięcie:  Zmiana typu zbiornika („Kubus“ - sześcian, „Zylinder“ - cylinder, lub „Kugel“ - kula).
Długie naciśnięcie:  Typ zbiornika zostanie zapisany (wibracja). 
   Wyświetlacz przeskakuje na wskazanie cm.

2. wybór wysokości zbiornika w cm (nie dotyczy zbiornika typu „kula“)
Pojawia się trzycyfrowe wskazanie „000cm“.
Nacisnąć krótko przycisk:  Liczba ta stale rośnie.
Długie naciśnięcie:  Numer jest zapisywany (wibracja).
Po ostatniej cyfrze wyświetlacz przeskakuje do wskazania litrów.

3. wybór objętości w litrach
Na wyświetlaczu pojawia się pięciocyfrowe wskazanie z kropką: „00.000“.
Nacisnąć krótko przycisk:  Liczba ta stale rośnie.
Długie naciśnięcie:  Numer jest zapisywany (wibracja).
   Wykonywany jest pierwszy pomiar.

Wyświetlacz automatycznie przełącza się pomiędzy litrami (L), procentami (%) i centymetrami (cm).

Wyniki pomiarów nie nadają się do celów rozliczeniowych.

Podjęcie pomiaru
•  Podjąć pomiar przez naciśnięcie guzika
•  Po krótkim czasie poziom pojawia się w cm, L i %.
•  Dla kontroli powtórzyć pomiar. Ewentualnie mierzyćwielokrotnie aż do osiągnięcia stabilnego pomiaru .
•  W przypadku migania displaya, zmienić baterię.

Wskazanie
Proszę pamiętać, że zawór pobierania oleju może się znajdować o 20 cm nad dnem zbiornika. 
Olej leżący poniżej nie może być pobierany dla opału.

Wymiana baterii
1.  Miernik e-Peilstab plus ściągnąć z obudowy zbiornika.
2.  Zmienić baterię. Typ: 9 V- bateria dziewięciowoltowa PP3
3.  Miernik e-Peilstab plus ponownie zawiesić i uruchomić przez naciśnięcie guzika.

Dane techniczne
Zasada pomiaru:    hydrostatyczne ciśnienie
Max. wysokość napełnienia:  200 cm wysokości grzejnika
Tolerancja:    ± 1 cm
Zaopatrzenie:    9 V- bateria dziewięciowoltowa PP3
Ochrona obudowy miernika:  IP 20
Temperatura otoczenia:   0 – 35° C
Przewód doprowadzający:   1 m
Wymiary (bez przewodu):   68 mm × 97 mm × 22 mm (S × W × G)
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Zakres dostawy i instrukcja montażu
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Deklaracja zgodności

1906 Product Manual 1874

Utylizacja
Baterię i miernik e-Peilstab plus zgodnie z wytyczną Wspólnoty Europejskiej 2012/19/EU

Uitgang 09-2022

Dr. Klaus Bergmann
- Dyrektor Zarządzający -

Deklaracja zgodności
esyoil GmbH, Hamburger Str. 35, D-21339 Lüneburg określa, że rodzaj produkcji miernika

e-Peilstab plus
          

odpowiada następującym przepisom:
 EG – Elektromagnetyczna zgodność z przepisem 2014/30/EG
Zastosowane przepisy naszej deklaracji:
 EN 61000-6-1:2019
 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Deklaracja zgodności EC może być pobrana u handlarza branżowego. Lüneburg, 25.08.2022
 


