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1. Obecné informace

 Referenční obtokové komory popsané v tomto návodku k obsluze byly
navrženy a vyrobeny pomocí nejmodernějších technologií. Během
výroby podléhají všechny komponenty přísným kritériím kvality
a životního prostředí. Naše systémy řízení jsou certifikovány
podle ISO 9001.

 Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o zacházení se
zařízením. Bezpečná práce vyžaduje dodržování všech bezpečnostních
pokynů a pracovních pokynů.

 Je nutné dodržovat lokální platné předpisy pro prevenci úrazů
a všeobecné bezpečnostní předpisy pro oblast použití zařízení.

 Návod k obsluze je součástí výrobku a musí být uchováván
v bezprostřední blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný
kvalifikovanému personálu. Provozní pokyny předejte dalšímu
provozovateli nebo vlastníkovi zařízení.

 Kvalifikovaní pracovníci musí před zahájením prací důkladně přečíst
a porozumět tomuto návodu k obsluze.

 Platí všeobecné obchodní podmínky z prodejních dokladů.
 Technické změny vyhrazeny.

 Pro další informace navštivte internetové adresy:
www.ksr-kuebler.com nebo www.dex.cz

- Relevantní katalogový list: LM 11.01
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2. Konstrukce a popis funkce

Referenční obtoková komora, model BZG, je vnější komorová nádoba, 
která je upevněna z boku nádrže pomocí nejméně 2 procesních spojů 
(příruba, závit nebo svarový čep). V referenční obtokové komoře je díky 
tomuto uspořádání hladina na stejné úrovni jako v nádrži, systém funguje 
na principu spojených nádob. 

Hladina je měřena pomocí externího měřicího zařízení, které není součástí 
komory a lze ho objednat jako příslušenství. Montáž nebo instalace tohoto 
příslušenství se provádí ve výrobě na základě požadavků zákazníka. 
Externím snímačem může být např. magnetostrikční snímač hladiny FLM 
nebo odporový snímač hladiny FLR, případně jiný typ měřidla instalovaný 
v obtokové komoře.

Princip uspořádání je znázorněn na následujícím obrázku. Specifické po-
žadavky na úpravu referenční otokové komory jsou prováděny na základě 
objednávky.

T = vzdálenost nad horním procesním připojením 

M = rozteč procesního připojení (střed-střed)

U = vzdálenost pod spodním procesním připojením
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3.  Bezpečnostní pokyny

3.1 Symboly 

NEBEZPEČÍ!
... označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která
může mít za následek smrt nebo těžká zranění, pokud jí
nebude zabráněno.
VAROVÁNÍ!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může
mít za následek smrt nebo těžká zranění, pokud jí
nebude zabráněno.
UPOZORNĚNÍ!
... označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může
mít za následek zranění nebo poškození majetku nebo
životního prostředí, pokud tomu nebude zabráněno.
Informace
... zdůrazňuje užitečné tipy a doporučení a informace pro
efektivní a bezporuchový provoz.

3.2 Správné použití 

Referenční obtokové komory BZG se používají výhradně ke sledování 
výšky hladiny kapalných médií.

Kapaliny nesmí být vysoce kontaminovány a nesmí obsahovat 
hrubéčástice ani mít sklon ke krystalizaci.

Tyto pokyny jsou určeny pro techniky, kteří provádějí instalaci a kalibraci.

Je vyžadováno dodržování příslušných bezpečnostních předpisů pro 
použití. 

Je nutné dodržovat technické specifikace obsažené v tomto návodu k ob-
sluze. Nesprávnou manipulací nebo provozem zařízení mimo jeho techni-
cké specifikace je nutno zařízení okamžitě vyřadit z provozu a zkontrolovat 
autorizovaným servisním technikem KSR Kuebler.
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Zařízení bylo navrženo a vyrobeno výhradně pro zde popsané 
zamýšlené použití a smí být používáno pouze podle toho.

Výrobce neodpovídá za nároky jakéhokoli druhu založené na provozu, 
který je v rozporu s určeným použitím.

NEBEZPEČÍ!
Při práci na nádobách existuje riziko otravy nebo udušení. 
Práce smí být prováděna pouze pomocí vhodných 
osobních ochranných prostředků (např. Ochrana 
dýchacích cest, ochranný oděv atd.).

U instalovaného příslušenství (snímače s převodníky, magnetické 
spínače atd.) je nutné dodržovat montážní a provozní návod příslušných 
zařízení.

3.3 Nesprávné použití
Jakékoliv použití, které překračuje technické parametry zařízení 
nebokteré není slučitelné s použitými materiály, je považováno za 
nesprávnépoužití.

VAROVÁNÍ! 
Poranění v důsledku nesprávného použití 
Nesprávné použití zařízení může vést k 
nebezpečným situacím a zraněním. 

• Bez oprávnění neupravujte zařízení. 

Jakékoli použití nad rámec určeného použití nebo jakékoli jiné použití je 
považováno za nesprávné použití. Nepoužívejte toto zařízení v bezpeč-
nostních nebo nouzových vypínacích obvodech. 

3.4 Odpovědnost provozovatele
Zařízení se používá v průmyslových oblastech. Provozovatel proto 
podléhá zákonným povinnostem, pokud jde o bezpečnost práce. 
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Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k 
obsluze a platné bezpečnostní předpisy, předpisy pro prevenci úrazů a 
ochranu životního prostředí pro oblast použití zařízení.

Pro bezpečnou práci na zařízení musí obsluha zajistit:
 Obsluha je pravidelně školena ve všech záležitostech týkajících 

sebezpečnosti práce, první pomoci a ochrany životního prostředí a 
jeobeznámena s provozními pokyny a zejména s bezpečnostními 
pokyny v nich obsaženými.

 Obsluha si přečetla tento provozní návod a vzala na vědomí 
bezpečnostní pokyny v něm obsažené.

 Zařízení je vhodné pro aplikaci v souladu se zamýšleným použitím. 
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3.5 Kvalifikace personálu 

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zranění v případě nedostatečné kvalifikace 
Nesprávné použití může mít za následek zranění osob 
aškody na majetku. 

• Činnosti popsané v tomto návodu k obsluze smí 
provádět pouze kvalifikovaný personál, který má 
nížeuvedenou kvalifikaci. 

Kvalifikovaný personál

Kvalifikovaný personál se rozumí personál pověřený provozovatelem, 
který je schopen na základě svého technického vzdělání a technického 
výcviku, znalostí měřicí a regulační techniky provést popsanou práci a 
samostatně detekovat možná nebezpečí.

3.6 Osobní ochranné pomůcky

Osobní ochranné pomůcky jsou určeny k ochraně kvalifikovaného perso-
nálu před riziky, která by mohla zhoršit jejich bezpečnost nebo zdraví 
během práce. Při provádění různých úkolů na přístroji a s ním musí 
kvalifikovaný personál nosit osobní ochranné pomůcky.

Postupujte podle pokynů na pracovišti týkajících se osobních 
ochranných prostředků!

Požadované osobní bezpečnostní vybavení musí poskytnout provozovatel. 
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3.7 Označení, bezpečnostní značky 

Příklad typového štítku produktu

BZG 
Specifikace (objednací kód) 
Chamber mat.:  materiál komory 
PS: 
PT  
TS: 

Návrhový tlak
Testovací tlak 
Teplotní rozsah použití

Connections: 
Tag No.:  
Ser. No.:  

Procesní připojení 
Číslo měřicího obvodu
Sériové číslo 

Typový štítek je připevněn na přední svislé ploše referenční obtokové 
komory.

Symboly

Před montáží a uvedením zařízení do provozu si přečtěte 
návod k obsluze!
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4.  Přeprava, balení a skladování

4.1 Přeprava

Zkontrolujte referenční magnetickou komoru, zda nebyla poškozena při 
přepravě. Pokud ano, okamžitě nahlaste zjevné poškození.

VAROVÁNÍ!
Poškození způsobené nesprávnou přepravou
Nesprávná přeprava může způsobit značné škody 
na majetku. 

• Při vykládání zásilek při dodání a při interní 
přepravě postupujte opatrně a dodržujte symboly 
uvedené na obalu.

• Při interní přepravě zařízení postupujte podle 
pokynů v kapitole 4. "Balení a skladování". 

4.2 Balení a skladování 

Obaly sejměte až těsně před montáží. Balení uschovejte, protože 
poskytuje optimální ochranu během přepravy (např. změna 
místainstalace, opravy zásilky).
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5. Uvedení do provozu, provoz

Při montáži zařízení dodržujte všechny pokyny uvedené na přepravním 
obalu.  

Opatrně vyjměte referenční obtokovou komoru BZG z obalu! 

Při vybalení zkontrolujte všechny součásti, zda nejsou poškozeny. 

5.1 Příprava montáže 

• Odstraňte ochranné kryty procesních připojení.
• Ujistěte se, že těsnící plochy nádoby nebo referenční obtokové 

komory jsou čisté a nevykazují žádné známky mechanického 
poškození.

• Zkontrolujte rozměry procesního připojení (vzdálenost střed-střed) 
a zarovnání procesních připojení na nádobě. 

5.2 Montáž 

• Dodržujte předepsané hodnoty kroutícího momentu pro utahování 
šroubů a šroubení.

• Referenční obtokovou komoru namontujte bez pnutí.
• Při výběru montážního materiálu (těsnění, šrouby, podložky a 

matice) zohledněte provozní podmínky. Vhodnost těsnění musí být 
specifikována s ohledem na médium a jeho páry. Kromě toho se 
ujistěte, že má odpovídající odolnost proti korozi. 
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5.3 Uvedení do provozu

Je-li refereční obtoková komora vybavena uzavíracími ventily mezi 
procesními spoji a nádrží, postupujte následovně: 

1. Uzavřete vypouštěcí a odvzušňovací uzávěry referenční obtokové 
komory.

2. Pomalu otevřete uzavírací ventil na horním procesním spoji.
3. Pomalu otevřete uzavírací ventil na spodním procesním spoji.
4. Před uvedením připojených přístrojů do provozu dbejte vždy na 

montážní a provozní návody. 

Instalace externího snímače do referenční obtokové komory BZG 

Pro montáž příslušenství (např.: magnetostrikční snímač hladiny FLM 
nebo odporový snímač hladiny FLR, či magnetický spínač FLS apod.) 
na BZG... je třeba vzít v úvahu příslušné maximální hodnoty přístrojů. Je 
třeba dodržovat platné zákony a směrnice pro montáž a správné použití.
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6. Poruchy

Pokud se do zařízení dostane nečistota nebo vlhkost, je třeba zkontrolovat 
jeho těsnost.

Odstraňování problémů
Následující tabulka obsahuje nejčastější příčiny poruch a nezytná 
protiopatření.

Porucha Příčina Opatření 

Referenční 
obtoková 
komora nelze 
namontovat na 
plánované místo 
na nádobě

Velikost závitu nebo 
příruby komory a nádoby 
se neshodují.

Upravte nádobu.

Vraťte zařízení výrobci.
Závit nebo přírubový 
spoj je na nádobě 
vadný.

Opravte závit nebo 
přírubu.

Závit nebo přírubový 
spoj je na referenční 
obtokové komoře vadný.

Vraťte zařízení výrobci.

Vzdálenost středů proce-
sního připojení nádoby 
nekoreluje s referenční 
otokovou komorou.

Upravte nádobu.

Vraťte zařízení výrobci.

Procesní připojení 
nejsou připojena 
paralelně k sobě.

Upravte nádobu.

Pokud se vyskytnou jakékoliv další potíže, kontaktujte nás. 
Poradíme a pomůžeme Vám kdykoliv.
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7. Údržba a čištění

Při správném použití jsou referenční obtokové komory BZG bezúdržbové.
Musí však být podrobeny vizuální kontrole a v rámci pravidelné údržby 
zahrnuty do tlakové zkoušky nádoby.
Pokud monitorovaná kapalina obsahuje částice nečistot, které by se 
mohly hromadit v referenční obtokové komoře, měla by ji osbluha 
pravidelně čistit. 

NEBEZPĚČÍ! 
Práce na nádobách jsou spojeny s nebezpečím 
intoxikace a udušení. Práce nesmí být prováděny, 
pokud nebudou přijata vhodná osobní ochranná 
opatření (např. dýchací ochranné pomůcky, ochranný 
oděv atd.). 

Referenční obtoková komora může být pod tlakem. Uvnitř 
referenční obtokové komory mohou být horká, jedovatá, žíravá 
nebo výbušná média. Hrozí nebezpečí poranění stříkajícími 
kapalinami, popálení rukou, paží, nohou a obličeje, stejně jako 
poleptání chemikáliemi, otravy nebo výbuchy. Před otevřením 
nádoby odtlakujte.

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly.
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8.  Demontáž, vrácení a likvidace

VAROVÁNÍ!
Zranění osob, poškození majetku a životního 
prostředí v důsledku zbytků média
Zbytky média v demontovaném zařízení mohou vést k ohrožení 
osob, životního prostředí a zařízení.

• Používejte nezbytné ochranné prostředky.

• Dodržujte informace v bezpečnostním listu pro příslušný 
měřicí materiál.

• Demontované zařízení omyjte nebo očistěte tak, aby byly 
osoby a životní prostředí chráněny před působenímzbytků 
médií. 

8.1 Demontáž
Měřicí zařízení demontujte pouze tehdy, když je systém bez tlaku a 
napájení je odpojeno!

8.2 Vrácení 
Před vrácením referenční obtokovou komoru umyjte nebo vyčistěte, 
abyste chránili personál a životní prostředí před vystavením zbytků médií.

Pro vrácení zařízení zvolte originální nebo jiný vhodný obal pro přepravu.  

Pokyny pro vrácení zásilky naleznete v části „Služba“ na našem webu.

8.3 Likvidace
Nesprávná likvidace může ohrozit životní prostředí.

Součásti zařízení a obalové materiály zlikvidujte způsobem šetrným k 
životnímu prostředí a v souladu s národními předpisy pro likvidaci.
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9. Specifikace

Provozní limity: 
 provozní teplota: T = -196 ... +450 °C
 provozní tlak: P = vakuum až 250 bar

Podrobné informace o externích měřidlech (kontinuální odporové 
a magnetistrikční snímače, nebo magnetické spínače) naleznete 
samostatně v následujících katalogových listech: 

 Magnetostrikční snímač hladiny FLM, s vysokým rozlišením; 
model FLM; viz datasheet LM 20.01

 Odporový snímač hladiny FLR;
model FLM; viz datasheet LM 20.02

 Magnetický limitní spínač FLS,
model FLS; viz datasheet LM 30.01  
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