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Over deze gebruiksaanwijzing  

1 Over deze gebruiksaanwijzing 
Deze gebruiksaanwijzing is een onderdeel van het product. 
 De gebruiksaanwijzing vóór het gebruik van het product lezen. 
 De gebruiksaanwijzing gedurende de gehele levensduur van het 

product bewaren en bij de hand houden om te raadplegen. 
 Geef de gebruiksaanwijzing altijd door aan een eventuele 

volgende bezitter of gebruiker van het product. 

1.1 Structuur van de waarschuwingen 
 

WAARSCHUWIN
GSWOORD 

 

Hier staan het type gevaar en de bron van het gevaar. 

 Hier staan de maatregelen ter voorkoming van het gevaar. 

 
Er zijn drie waarschuwingsniveaus: 

Waarschuwingswoord Betekenis 

GEVAAR Direct gevaar! 
Het niet in acht nemen van de 
waarschuwing heeft de dood of zwaar 
lichamelijk letsel tot gevolg. 

WAARSCHUWING Mogelijk direct gevaar! 
Het niet in acht nemen van de 
waarschuwing kan de dood of zwaar 
lichamelijk letsel tot gevolg hebben. 

VOORZICHTIG Gevaarlijke situatie! 
Het niet in acht nemen van de 
waarschuwing kan licht of middelzwaar 
lichamelijk letsel of materiële schade tot 
gevolg hebben. 
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2 Veiligheid 
2.1 Reglementair gebruik 

De lekdetector LAG-14 is ontwikkeld voor vloeistofreservoirs volgens 
EN 13160-1, klasse II (EN 13160-3). 
De lekdetector LAG-14 ER is uitsluitend geschikt voor de controle 
van dubbelwandige reservoirs (tanks) conform hoofdstuk 3.1, 
pagina 9 met lekdetectievloeistof in de interstitiële ruimte bij de 
bovengrondse opslag van: 
• Waterverontreinigende vloeistoffen 
• Brandbare vloeistoffen met een vlampunt > of <= 55 °C. 
Voor ondergrondse dubbelwandige reservoirs mag de lekdetector 
LAG-14 ER sinds juli 2003 door de nieuwe classificatie van 
waterverontreinigende stoffen in Duitsland enkel nog voor 
vervangende leveringen worden gebruikt. 
Lekken in het reservoir (de tank) worden herkend en gemeld door 
het zakken van het peil van de lekdetectievloeistof. 
In explosiegevaarlijke omgevingen mogen alleen zwarte reservoirs 
worden gebruikt. 
Een ander gebruik geldt als niet reglementair. 

2.2 Voorzienbaar verkeerd gebruik 
De regeleenheid mag vooral in de volgende gevallen niet worden 
gebruikt: 
• Explosiegevaarlijke omgeving 

Bij gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen kan vonkvorming 
tot deflagraties, brand of explosies leiden. 

De intrinsiek veilige stroomkring met bijbehorende sonde mag in 
omgevingen met explosiegevaar van de zones 0, 1 en 2 worden 
gebruikt. 
In explosiegevaarlijke omgevingen mogen geen witte reservoirs 
worden gebruikt. 
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Veiligheid  

2.3 Veilig gebruik 
De lekdetector LAG-14 ER voldoet aan de stand van de techniek en 
de erkende veiligheidstechnische regels. Elk product wordt vóór de 
levering gecontroleerd op werking en veiligheid. 
 De lekdetector LAG-14 ER alleen in correcte staat en met 

inachtneming van de gebruiksaanwijzing, de gebruikelijke 
voorschriften en richtlijnen alsmede de geldende 
veiligheidsbepalingen en ongevallenpreventievoorschriften 
gebruiken. 

 

WAARSCHUWING 

 

Zware brandwonden of de dood door netspanning (AC 230 V, 
50 Hz) in de regeleenheid. 

 Regeleenheid niet met water in contact brengen. 

 Vóór het openen van de regeleenheid en vóór aanvang van 
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden de netspanning 
onderbreken en tegen opnieuw inschakelen beveiligen. 

 Geen manipulaties aan de regeleenheid uitvoeren. 

 
 De installateursbepalingen van DIN VDE 0165 in acht nemen. 
 Storingen die de veiligheid kunnen beïnvloeden onmiddellijk 

verhelpen. 

2.4 Kwalificatie van het personeel 
Montage, inbedrijfstelling, bediening, onderhoud, buitenbedrijfstelling 
en verwijdering mogen enkel door gespecialiseerde, gekwalificeerde 
bedrijven worden uitgevoerd. 
Dit zijn bedrijven die voldoen aan paragraaf 3 van de Duitse 
verordening van 13 maart 2010 betreffende installaties voor de 
omgang met waterverontreinigende stoffen (BGBI. I p. 377). 
De werkzaamheden hoeven niet door vakbedrijven to worden 
uitgevoerd als ze volgens lokale voorschriften zijn uitgezonderd van 
de vakbedrijfsplicht of AFRISO de werkzaamheden met eigen 
deskundig personeel uitvoert. 
Voor werkzaamheden aan reservoirs voor lagervloeistoffen met een 
vlampunt <= 55 °C moet het uitvoerend personeel tevens voldoende 
kennis hebben over brand- en explosiebeveiliging. 
Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen enkel door een 
opgeleide elektricien in overeenstemming met de geldende 
voorschriften en richtlijnen worden uitgevoerd. 
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2.5 Wijzigingen aan het product 
Eigenmachtige wijzigingen aan het product kunnen tot storingen 
leiden en zijn om veiligheidsredenen verboden. 

2.6 Gebruik van reserveonderdelen en toebehoren 
Door het gebruik van ongeschikte reserveonderdelen en toebehoren 
kan het product beschadigd raken. 
 Uitsluitend originele reserveonderdelen en toebehoren van de 

fabrikant gebruiken (zie hoofdstuk 13, pagina 42). 

2.7 Aansprakelijkheid 
De fabrikant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en 
gevolgschade die ontstaat door het niet in acht nemen van de 
technische voorschriften, instructies en adviezen en verleent geen 
garantie bij dergelijke schade. 
De fabrikant en de verkoopfirma zijn niet aansprakelijk voor kosten of 
schade voor de gebruiker of derden door de inzet van dit product, 
vooral bij ondeskundig gebruik van het product, misbruik van of 
storingen in de aansluiting, storingen in het product of in de 
aangesloten producten. Noch de fabrikant, noch de verkoopfirma 
stelt zich aansprakelijk voor onreglementair gebruik. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor drukfouten. 

LAG-14 ER 7 



Productbeschrijving  

3 Productbeschrijving 
De lekdetector bestaat uit een regeleenheid, een sonde en een 
reservoir voor de lekdetectievloeistof (zwart LAG-reservoir). 
De regeleenheid en de sonde zijn via een twee-aderige signaalkabel 
van maximaal 50 meter lang met elkaar verbonden. 
De sonde zit bovenaan in het zwarte LAG-reservoir. Bij een lek in de 
interstitiële ruimte zakt het peil van de lekdetectievloeistof in het 
zwarte LAG-reservoir. De elektrodenstaven van de sonde steken uit 
de lekdetectievloeistof. De regeleenheid detecteert de verandering 
van de weerstand en slaat alarm. 

 
Afb. 1: Lekdetectievloeistofreservoir (zwart LAG-reservoir) met sonde 

a Vulhoogte d Huisdeel 

b De registratie van 
bedrijven/registratiemarkering 

e Elektrodenstaven 

c Signaalkabel   
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 Productbeschrijving 

Sonde 
De sonde bestaat uit twee metalen elektrodenstaven die op een 
bepaalde afstand van elkaar bevestigd zijn. 
Een huisdeel met een diameter van 34 mm omsluit de beide 
elektrodenstaven en fixeert de sonde in het zwarte LAG-reservoir. 
De sonde is van een 1 m lange twee-aderige signaalleiding voorzien. 

Regeleenheid 
De regeleenheid SE2 zit in een slagvaste kunststoffen behuizing en 
bevat de weergave- en bedieningselementen alsmede alle 
elektronische componenten om het sondesignaal te analyseren en in 
een digitaal uitgangssignaal om te zetten. 
Het uitgangssignaal staat als potentiaalvrij relaiscontact ter 
beschikking. 

 

a Groene 
bedrijfslamp 

b Controletoets 

c Rode alarmlamp 

d Bevestigingstoets 

e Zonder functie 

Afb. 2: Regeleenheid 

Afhankelijk van de bestelling, is LAG-14 ER uitgerust met een  
EnOcean® draadloze module. Producten zonder EnOcean® draadloze 
module kunnen achteraf worden uitgerust. 

3.1 Toepassingsgebied 
Reservoir 
Toegelaten zijn alleen dubbelwandige reservoirs (tanks), die in 
atmosferische omstandigheden worden gebruikt en die 
beantwoorden aan de normen DIN 6616 form A, DIN 6623-2, 
DIN 6624-2, EN 12285-2 (type D) en EN 12285-1 (type D) of die van 
een keurmerk zijn voorzien, waaruit blijkt dat de interstitiële ruimte 
geschikt is voor het aansluiten van een lekdetector voor 
vloeistofreservoirs. 
Het volume van de interstitiële ruimte van de dubbelwandige tank 
mag maximaal 1 m³ bedragen. 
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Opslagproduct 
Toegelaten zijn enkel: 
• Waterverontreinigende vloeistoffen 
• Brandbare vloeistoffen met een vlampunt > of <= 55 °C. 

Toegelaten opslagmedia 
Bij gebruik van de reservoirs (tanks) onder atmosferische 
omstandigheden en afhankelijk van het reservoirtype mogen in de 
reservoirs (tanks) onbrandbare waterverontreinigende vloeistoffen 
met de volgende dichtheden wordt opgeslagen: 
• Reservoirs conform DIN 6616 form A, DIN 6623-2 en  

DIN 6624-2 
≤ 2,5 m Ø toelaatbare dichtheid ≤ 1,90 g/cm³ 
≤ 2,9 m Ø toelaatbare dichtheid ≤ 1,85 g/cm³ 

 

VOORZICHTIG 

 

Reactie tussen lekdetectievloeistof en opslagproduct door 
ongeschikte lekdetectievloeistof. 

 De lekdetectievloeistof mag niet gevaarlijk reageren met het 
opslagproduct. De verenigbaarheid moet zijn aangetoond. 

 Reglementair gebruik in acht nemen, zie hoofdstuk 2.1, 
pagina 5. 

 

3.2 Werking 
De lekdetector LAG-14 ER controleert de met lekdetectievloeistof 
gevulde interstitiële ruimte van dubbelwandige reservoirs. Bij een lek 
in de binnen- of buitenmantel van het reservoir (de tank), boven of 
onder het peil van de opslagvloeistof of het grondwater, ontsnapt 
lekdetectievloeistof. Daardoor zakt het peil van de 
lekdetectievloeistof. De elektrodenstaven van de sonde steken uit de 
lekdetectievloeistof. De regeleenheid detecteert de verandering van 
de weerstand, geeft een zichtbaar en akoestisch alarm en schakelt 
het uitgangsrelais in. 
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Sonde 
Het zwarte LAG-reservoir wordt boven de interstitiële ruimte 
gemonteerd. De onderkant van het detectievloeistofreservoir staat 
via een slang in verbinding met de bovenkant van de interstitiële 
ruimte. Daardoor wordt het detectievloeistofreservoir het hoogste 
punt van de interstitiële ruimte. De interstitiële ruimte is tot de helft 
van het zwarte LAG-reservoir met lekdetectievloeistof gevuld. De 
sonde zit bovenaan in het zwarte LAG-reservoir, zodat de 
elektrodestaven net in de lekdetectievloeistof gedompeld zijn. De 
beide elektroden zijn via een twee-aderige leiding met de 
regeleenheid verbonden. 

Regeleenheid 
De regeleenheid controleert voortdurend de elektrische weerstand 
tussen de beide elektroden van de sonde. Is het geheel bedrijfsklaar, 
dan brandt de groene lamp. Als de weerstand van de sonde kleiner 
is dan 5 kOhm geeft de regeleenheid een storingvrije werking aan: 
het groene bedrijfslampje brandt, het rode alarmlampje is uit, het 
relais is: 
• Afgevallen (in de bedrijfsmodus Eco) 
• Aangetrokken (in de bedrijfsmodus FailSafe) 
Als de weerstand groter is dan 5 kOhm geeft de regeleenheid een 
lek aan: het rode alarmlampje en het akoestische alarm worden 
ingeschakeld en het relais is: 
• Aangetrokken (in de bedrijfsmodus Eco) 
• Afgevallen (in de bedrijfsmodus FailSafe) 
Bij een alarm kan het akoestische alarm met de toets "Quittieren" 
worden stilgezet. 
Als de netspanning uitvalt, wordt er geen alarm in werking gezet. Als 
de netspanning weer wordt ingeschakeld, is het product meteen 
bedrijfsklaar. Een intussen eventueel voorkomende lekkage wordt 
weergegeven. 
De groene lamp gaat aan, zodra de lekdetector wordt voorzien van 
netspanning.  

Producten met EnOcean® draadloze module 
Bij een alarm stuurt de draadloze module het alarm via EnOcean®-
draadloos naast het zichtbare en akoestische alarm. 
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3.3 Bedrijfsmodi 
Eco: 
De lekdetector LAG-14 ER beschikt over een uitgangsrelais om het 
alarmsignaal door te geven aan aanbouwapparatuur. Tijdens het 
storingsvrije bedrijf is het relais afgevallen, in geval van een alarm is 
het relais aangetrokken. 

FailSafe: 
De lekdetector LAG-14 ER beschikt over een uitgangsrelais om het 
alarmsignaal door te geven aan aanbouwapparatuur. Tijdens het 
storingsvrije bedrijf is het relais aangetrokken, in geval van een 
alarm is het relais afgevallen. 
 
De lekdetector LAG-14 ER kan met of zonder hulptoestellen worden 
gebruikt. De volgende hulptoestellen kunnen worden aangesloten: 
optische en akoestische alarmtoestellen, afstandsmeldtoestellen, 
gebouwbeheersystemen enz. 

3.4 Toepassingsvoorbeelden 

 

1 Regeleenheid 

2 Sondekabel 

3 Zwart LAG-
reservoir 

4 Sonde 

5 Verbindingsleiding 

6 Buitenmantel 

7 Interstitiële ruimte 

8 Binnenmantel 

9 Controleventiel 

Afb. 3: Standaardgebruik 
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 Productbeschrijving 

 
Afb. 4: Twee zwarte LAG-reservoirs aan een regeleenheid (ruimtelijk 
gescheiden) 

1 Zwarte LAG-reservoirs, indien 
mogelijk in nissen plaatsen 

5 Niet explosiegevaarlijke 
omgeving 

2 Verbindingsdoos vast 
gemonteerd, beide sondes in 
serie schakelen 

6 Explosiegevaarlijke 
omgeving 

3 Regeleenheid 7 Opslagvloeistoffen 
verenigbaar met 
detectievloeistof 

4 Alle doorvoeringen gasdicht in 
de doorvoermantel 

8 Zichtgedeelte dicht 
inbouwen 

 
In principe mogen slechts twee zwarte LAG-reservoirs met sondes in 
serie op een regeleenheid worden aangesloten. 
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4 Technische gegevens 
Tabel 1: Technische gegevens sonde en reservoir 

Parameter Waarde 

Algemene gegevens 

Afmetingen behuizing 
(B x H x D) 

300 x 325 x 145 mm 

Benodigde ruimte 
(B x H x D) 

500 x 700 x 200 mm 

Gewicht 1,0 kg 

Elektrodenkast Kunststof, Ø 34 mm 

Elektrodenstaven V 2 A, Ø 3 mm 

Resistentie Lekdetectievloeistof 

Aansluitkabel: 
Standaardlengte 
Max. lengte 

H05VV-F, 2 x 1 mm² 
1 m 
50 m (afgeschermd) 

Reservoir (geleidende) 
zwart 

Hostalen / Vestolen 

Oppervlakteweerstand < 109 Ohm conform DIN 53486 

Netto-inhoud 4,5 liter 

Totale inhoud 10 liter 

Verbindingsslang EPDM-slang 14 x 3 
(binnendiameter 14) 

Temperatuurbereik 

Omgeving -25 °C tot +50 °C afhankelijk  
van de mengverhouding 

Opslag -25 °C tot +60 °C afhankelijk  
van de mengverhouding 

Spanningsvoorziening 

Sondespanning Max. 17 V, AC 

Elektrische veiligheid 

Beschermingsgraad IP 20 (EN 60529) 
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Tabel 2: Technische gegevens regeleenheid SE2 

Parameter Waarde 

Algemene gegevens 

Afmetingen behuizing 
(B x H x D) 

100 x 188 x 65 mm 

Gewicht 0,4 kg 

Productgroep (94/9/EG) 
Categorie (94/9/EG) 
Type bescherming 
Beschermingsklasse 
Voedingsspanning 
Veiligheidstechnische 
maximumspanning Um 
Beschermingsgraad 

II 
(1) G 
[Ex ia] IIC 
II 
230 V, 50 Hz 
 
253 V 
IP 30 

Activeringsvertraging < 1 seconde 

Extra aansluitingen  1 uitgangsrelais (1 wisselcontact) 

Schakelvermogen 
uitgangsrelais 

Max. 250 V, 2 A, ohmsche belasting 

Relaiszekering T 2 A 

Emissies Min. 70 dB(A), A-beoordeeld 
geluidsniveau van het akoestische 
alarm bij een afstand van een meter 

Temperatuurbereik 

Omgeving -5 °C tot +50 °C 

Spanningsvoorziening 

Nominale spanning AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz 

Nominaal vermogen 5 VA 

Netzekering T 100 mA H (1,5 kA) 

Elektrische veiligheid 

Beschermingsklasse II (EN 60730-1) 

Beschermingsgraad IP 40 (EN 60529) 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

Storingsemissie EN 60730-1:2011 
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Parameter Waarde 

Storingsbestendigheid EN 60730-1:2011 

Detectorstroomkringen 

Detectorstroomkring 
Maximumwaarden 
Hoogst toel. uit. capaciteit 
Hoogst toel. uit. inductiviteit 
Inwendige werkzame 
capaciteiten en 
inductiviteiten 

ia 
U0 = 16,8 V, Ik = 57 mA, P = 240 mW, 
curve lineair 
180 nF voor IIC, 675 nF voor IIB 
1 mH voor IIC, 8 mH voor IIB 
Verwaarloosbaar 

EnOcean® draadloos 

Frequentie 868,3 MHZ 

Zendvermogen Max. 10 mW 

Bereik Zie hoofdstuk 12.1, pagina 38. 

EnOcean Equipment 
Profile (EEP) 

A5-30-04 

Telecommunicatierichtlijn 
99/5/EG 

EN 301489-3, EN 300220-1, 
EN 300220-2, EN 50371 

 

Kabelwartel aan de regeleenheid 

 

De middelste blindwartel kan worden 
vervangen door een kabelwartel M20. 

 

Kabelwartel Kabeldiameter 

M16 4,0-8,8 mm 

M20 8,0-12,5 mm 
 

4.1 Vergunningen, keuringen en conformiteiten 
LAG-14 ER voldoet aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG), de 
laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de ATEX-richtlijn (94/9/EG), 
EG-typeonderzoek Nr. EX5 11 02 15639 011 en de bouwproducten 
verordening 305/2011 (EN 13160-3:2003). 
LAG-14 ER met EnOcean® draadlos voldoet tevens aan de 
telecommunicatierichtlijn 1999/5/EG. 
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 Transport en opslag 

5 Transport en opslag 
 

VOORZICHTIG 

 

Beschadiging van het product door onjuist transport. 

 Het product niet gooien of laten vallen. 

 Het product tegen nattigheid, vochtigheid, vuil en stof 
beschermen. 

 

VOORZICHTIG 

 

Beschadiging van het product door onjuiste opslag. 

 Het product beschermd tegen schokken bewaren. 

 Het product in deze folie verpakt bewaren. 

 Het product alleen in een droge en schone omgeving opslaan. 

 Het product tegen nattigheid, vochtigheid, vuil en stof 
beschermen. 

 Het product binnen het toegelaten temperatuurbereik bewaren. 

 

6 Montage en inbedrijfstelling 
6.1 Berekeningsbasissen 

LAG-14 ER voor ondergronds reservoir (tank) 
De netto-inhoud van het zwarte LAG-reservoir wordt in het midden 
van het reservoir door de vulhoogteschroef begrensd en bedraagt 
4,5 liter. 
Bij ondergrondse reservoirs (tanks) is per 100 liter interstitiële ruimte 
1 liter lekdetectievloeistof in het zwarte LAG-reservoir vereist. 
Het zwarte LAG-reservoir is voldoende voor een interstitiële ruimte 
met een volume van 450 liter. Dit komt overeen met een reservoir 
(tank) met een opslagvolume tot 60.000 liter. 
Samen met bijkomende reservoirs per 4,5 liter netto-inhoud kan de 
LAG-14 ER ook met reservoirs (tanks) met grotere interstitiële 
ruimtes worden gebruikt. 
De bijkomende reservoirs worden door EPDM-slangen met elkaar en 
met het zwarte LAG-reservoir verbonden. 
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Hoeveelheid 
lekdetectievloeistof in de 
interstitiële ruimte van de 
tank volgens het typeplaatje 
op de tank [liter] 

Aantal nodige 
LAG-reservoirs 
met sonde 

Aantal nodige 
bijkomende 
reservoirs (zonder 
sonde) 

0-450 1 0 

450-900 1 1 

900-1350 1 2 

1350-1800 1 3 

1800-2250 1 4 
 
Het volume van de interstitiële ruimte van de installatie mag bij 
nieuwe installaties max. 1000 liter bedragen. 

LAG-14 ER voor bovengronds reservoir (tank) 
Bij bovengrondse reservoirs (tanks) is per 35 liter interstitiële ruimte 
1 liter lekdetectievloeistof in het zwarte LAG-reservoir vereist. 
Een zwart LAG-reservoir is voldoende voor een interstitiële ruimte 
met een volume van 157,5 liter. Dit komt overeen met een reservoir 
(tank) met een opslagvolume tot 20.000 liter. 
Samen met bijkomende reservoirs per 4,5 liter netto-inhoud kan de 
LAG-14 ER ook met reservoirs (tanks) met grotere interstitiële 
ruimtes worden gebruikt. 
De bijkomende reservoirs worden door EPDM-slangen met elkaar en 
met het zwarte LAG-reservoir verbonden. 

Hoeveelheid 
lekdetectievloeistof in de 
interstitiële ruimte van de 
tank volgens het typeplaatje 
op de tank [liter] 

Aantal nodige 
LAG-reservoirs 
met sonde 

Aantal nodige 
bijkomende 
reservoirs (zonder 
sonde) 

0-157,5 1 0 

157,5-315 1 1 

315-472,5 1 2 

472,5-30 1 3 

630-787,5 1 4 
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Afb. 5: Bijkomend reservoir 

 

1 Zwart bijkomend reservoir 6 Niet explosiegevaarlijke 
omgeving of 
explosiegevaarlijke 
omgeving 

2 Zwart LAG-reservoir met sonde 

3 Verbindingsdoos vast 
gemonteerd 

7 Communicerende 
verbindingsleiding 

4 Regeleenheid 

5 Niet explosiegevaarlijke 
omgeving 
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6.2 Lekdetectievloeistofreservoir monteren 
 De nodige hoeveelheid lekdetectievloeistof op het typeplaatje 

van het reservoir (tank) aflezen en het aantal noodzakelijke 
detectievloeistofreservoirs bepalen (zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.1, pagina 17). 

Het zwarte LAG-reservoir kan dicht bij de regeleenheid of in de 
omgeving van het te controleren reservoir (de tank) in 
explosiegevaarlijke omgevingen van zone 1 en 2 worden 
geïnstalleerd, (bijv. in het mangat). 
 Bij de montage van het zwarte LAG-reservoir in een 

explosiegevaarlijke omgeving, in het mangat of in de open lucht 
moet erop worden gelet dat in het reservoir of in de 
verbindingsdoos van de kabels geen oppervlakte- of regenwater 
en geen vuil of stuifzand kunnen doordringen. 

 
 Het zwarte LAG-reservoir zo hoog boven de interstitiële ruimte 

monteren dat de statische druk van de lekdetectievloeistof op 
elke plaats van de interstitiële ruimte voldoende is om er bij een 
lek voor te zorgen dat de lekdetectievloeistof ontsnapt en het 
vloeistofpeil in het zwarte LAG-reservoir tot aan het alarmpeil 
zakt. 

 De minimumafstand tussen het hoogste punt van de tank en de 
onderkant van het zwarte LAG-reservoir is in wezen afhankelijk 
van de dichtheid van de opslagvloeistof en bij ondergrondse 
tanks van het mogelijke peil van grond- of stuwwater boven het 
hoogste punt van de tank. 
Bij ondergrondse tanks het zwarte LAG-reservoir minstens 
30 cm boven het hoogste punt van de tank monteren. 

 Indien de controle-overdruk van de interstitiële ruimte van het 
reservoir 0,6 bar bedraagt, mogen de zwarte LAG-reservoirs 
(gemeten aan de vulhoogteschroef) niet meer dan 5,5 meter 
boven de tankbodem worden geplaatst. 
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6.3 Minimumafstand 
De minimumafstand tussen het hoogste punt van het reservoir en 
het zwarte LAG-reservoir kan afhankelijk van de dichtheid van de 
opslagvloeistof van de volgende diagrammen worden afgelezen. 
amin = D(ρ-1)+30 (cm); amax = 550-c-D (cm) 

Reservoir: DIN 6616 Form A, DIN 6623-2 en DIN 6624-2 

 

 

amin Minimumafstan
d 

ρ Dichtheid 

 

Voorbeeld: DIN 6624, 60 x 2500; ρ  = 1,7; amin = 175 cm 
 

Reservoir-Ø ≤ 2,5 m: Toelaatbare dichtheid ≤ 1,9 
Reservoir-Ø ≤ 2,9 m: Toelaatbare dichtheid ≤ 1,85 
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1 Zwart LAG-reservoir 

2 De 
verbindingsleiding 
mag het LAG-
reservoir niet alleen 
dragen 

3 DIN 6624, 
dubbelwandig 
Opslagvloeistoffen 
van gevarengroep 
A I, A II, A III, B 

 

6.4 Installatie van de leidingen 
 

VOORZICHTIG 

 

Verbindingsleidingen en aansluitstukken mogen aan de 
binnenkant niet verzinkt zijn, omdat zink met de toegelaten 
lekdetectievloeistoffen verbindingen aangaat die afscheidingen 
en daardoor verstopping kunnen veroorzaken. 

 Verbindingsleidingen en aansluitstukken mogen aan de 
binnenkant niet verzinkt zijn. 

 
De verbindingsleiding tussen het reservoir (de tank) en het zwarte 
LAG-reservoir moet een ononderbroken verval naar de tank hebben 
en mag niet afsluitbaar zijn. Alle verbindingen moeten dicht zijn. De 
buizen en aansluitstukken mogen aan de binnenkant niet verzinkt 
zijn. De verbindingsleiding, ook indien deze een stalen buis is, mag 
het zwarte LAG-reservoir niet alleen dragen. Dit reservoir moet aan 
een dichtbij staande muur, een daartoe voorziene armaturenkast of 
met een statief van plat- of hoekstaal aan het mangat worden 
bevestigd. 
De volgende verbindingsleidingen kunnen worden gebruikt: 
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• Stalen buizen ND 3/4": 
Aan de buitenkant met oppervlaktebescherming, binnenkant 
niet verzinkt.  
Dit geldt ook voor de aansluitstukken. Bij aanleg in de grond de 
buitenkant isoleren. 

• Buizen van koper of messing met af fabriek aangebrachte 
kunststofisolatie met afzonderlijk isolatiestuk vóór de 
tankaansluiting monteren. 
Binnendiameter minstens 13 mm. Aanbevolen: 15 x 1 mm. 

• Gebruik alleen slangverbindingen die door de fabrikant zijn 
geleverd. De geleverde EPDM-slang is niet bestand tegen 
benzine en stookolie. Een slang die bestand is tegen benzine 
en stookolie (LC 16 x 3) kan extra worden besteld, zie 
hoofdstuk 13, pagina 42. 

 

1 Zwart LAG-reservoir 

2 Verloopnippel ¾“ x ½ – 
N 4 DIN 2950 

3 Ger. schroefverbinding 
D 15 DIN 2353 

4 Verbindingsleiding Ms- of 
Cu-buis 15 x 1 

5 Isolatiestuk "System-Frey" 

6 Ger. schroefverbinding 
D 15 DIN 2353 

7 Verloopnippel 1" x ½ – N 4 
DIN 2950 

8 Schroefverbinding ¾“ – 
U 2 DIN 2950 

9 Hoek ¾“ A 1 DIN 2950 

10 Verbindingsleiding stalen 
buis ¾" DIN 2440 

11 Verloopnippel 1" x ¾" – 
N 4 DIN 2950 

Afb. 6: Montagevoorbeeld LAG installatie van de leidingen 
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Aansluitstukken van smeedbaar gietijzer en stalen 
verbindingsleidingen binnenin niet verzinkt, maar aan de buitenkant 
met oppervlakbescherming. 

6.5 Controleventiel monteren 
De LAG-montageset van AFRISO bevat een controleventiel met 1"-
binnenschroefdraad en slangverbindingsstukken voor slangen 
12 x 2 mm en het complete kleine aansluitmateriaal dat bij de 
montage van de lekdetector nodig is. 
Het controleventiel moet op het aansluitpunt tegenover het zwarte 
LAG-reservoir worden gemonteerd. 
Het controleventiel minstens 100 mm onder de onderkant van het 
zwarte LAG-reservoir op de tank monteren. 
Onder het controleventiel moet plaats zijn voor een draagbare 
opvangbak om lekdetectievloeistof op te vangen, die bij de 
werkingscontrole ontsnapt. 
De lekdetectievloeistof moet bij de werkingscontrole aan het 
controleventiel met een debiet van ongeveer 0,5 liter/min 
ontsnappen. 

6.6 Regeleenheid monteren 

 
Afb. 7: Regeleenheid met montageframe ter montage in 
schakelpanelen; rechts: uitsparing voor schakelpaneel 

 

 Monteer de regeleenheid niet in explosiegevaarlijke omgeving. 

 Monteer de regeleenheid aan een vlakke, stevige en droge 
wand op ooghoogte. 

 De regeleenheid moet te allen tijde bereikbaar zijn. 
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 De regeleenheid mag niet in contact komen met water of 
spatwater. 

 Monteer de regeleenheid niet in vochtige ruimtes. 

 De voor de regeleenheid geldende toegestane 
omgevingstemperatuur mag niet worden overschreden, zie 
tabel 2, pagina 15. 

 Wordt de regeleenheid buiten gemonteerd, bescherm deze dan 
tegen directe weersinvloeden. 

 
1. Open de regeleenheid. 

 
2. Bevestig de regeleenheid aan de wand. 

 
 

A Boor met een boor (Ø 5 mm) 
bevestigingsgaten in het onderste 
gedeelte. 
Bevestig het onderste gedeelte 
aan de wand door middel van de 
geleverde schroeven. 

B 1 Bevestig de schroef aan de wand. 

 2 Hang het onderste gedeelte in. 

 3 Fixeer het onderste gedeelte aan de 
wand door middel van een schroef 
door de onderste lus. 
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3. Realiseer de elektrische aansluiting volgens hoofdstuk 6.7, 
pagina 26. 

4. Sluit de regeleenheid. 

 
 

6.7 Elektrische aansluiting 
 Netspanning is onderbroken en tegen opnieuw inschakelen 

beveiligd. 
De VDE-bepalingen, de voorschriften ter voorkoming van ongevallen 
en de gebruiksaanwijzingen van de lekdetector en het reservoir (de 
tank) naleven. 
De regeleenheid rechtstreeks op het elektriciteitsnet van 230 V 
aansluiten zonder schakelaar en zonder stekkerverbinding. 

 

1 Netzekering F1 

2 Relaiszekering 
F2 

3 Netspanning 

4 Relais voor 
extra alarm 

5 Sonde 

6 Slot voor de 
EnOcean® 
draadloze 
module 

Fig. 8: Elektrische aansluiting 
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Spanningsvoorziening 
Sluit de lekdetector door middel van een vaste leiding aan op het net 
bijv. NYM-J 3 x 1,5 mm². 
1. Steek de voedingskabel door de linker kabelwartel in de 

regeleenheid. 
2. Sluit de fase aan op de klem L1 en de nulleider op de klem N. 
3. De voedingsleiding naar de regeleenheid moet een 

afzonderlijke zekering volgens EN 60127-2 hebben (nominaal 
10 A, onderbrekingsvermogen tenminste 1,5 kA). 

Sonde 
Indien de regeleenheid en het zwarte LAG-reservoir naast elkaar 
gemonteerd zijn, kan de signaalleiding rechtstreeks met de 
regeleenheid worden verbonden. Daarbij moet er ook op worden 
gelet dat de sonde probleemloos uit de houder kan worden genomen 
om de werking te controleren. Signaalleiding niet inkorten. 

 

1 Signaalleiding niet 
inkorten. 

2 Regeleenheid 

3 De kabelklemmen 
monteren 

Afb. 9: Zwart LAG-reservoir en regeleenheid naast elkaar 
gemonteerd. Regeleenheid los, zodat sonde kan worden 
uitgenomen. 
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1 Signaalleiding niet 
inkorten. 

2 De kabelklemmen 
monteren 

3 Regeleenheid 

4 Verlenging van de 
signaalleiding 

5 Verbindingsdoos vast 
gemonteerd 

Afb. 10: Zwart LAG-reservoir en regeleenheid ruimtelijk gescheiden. 
Regeleenheid los, via verbindingsdoos met aardkabel verbonden, 
zodat sonde kan worden uitgenomen. 

 
Indien de onderlinge afstand groot is, een verbindingsdoos van 
beschermingsgraad IP 55 vast monteren boven naast het zwarte 
LAG-reservoir. Daarbij moet er ook op worden gelet dat de sonde 
probleemloos uit de houder kan worden genomen om de werking te 
controleren. Signaalleiding niet inkorten. 
 Gebruik voor het verlengen van de signaalleiding stuurleidingen 

met blauwe buitenmantel voor intrinsiek veilige stroomkring 
2 x 1 mm². Gebruik bij lengtes vanaf 5 m een afgeschermde 
kabel. 

 De lengte van de signaalleiding mag in totaal niet langer zijn 
dan 50 m. Gebruik bij ondergrondse aanleg een grondkabel, 
bijv. NYY 2 x 1,5 mm². 

 Intrinsiek veilige en niet intrinsiek veilige stroomkringen mogen 
niet in een kabelgoot worden gelegd. Neem VDE 0165 in acht. 

 Zorg ervoor dat de signaalleiding niet evenwijdig met 
krachtstroomleidingen wordt aangelegd, gevaar voor 
interferentie. 

 Bescherm de signaalleiding in voldoende mate tegen 
beschadigingen, gebruik eventueel een metalen buis om de 
leiding in aan te brengen. 

 Steek de signaalleiding van de sonde door de linker kabelwartel 
in de regeleenheid en sluit aan op de blauwe tweepolige klem in 
de regeleenheid met de aanduiding sonde. Met polariteit hoeft 
geen rekening worden gehouden. 

In principe mogen maximaal twee zwarte LAG-reservoirs op elke 
sonde in serie op een regeleenheid worden aangesloten. 
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Uitgang 
Het uitgangssignaal van de lekdetector kan via een potentiaalvrij 
relaiscontact worden waargenomen. Het relaiscontact heeft een 
zekering 2 A (traag). 
 

VOORZICHTIG 

 

Onherstelbare beschadiging van het schakelcontact en 
beïnvloeding van de werking van elektrische installaties door 
spanningspieken bij het uitschakelen van inductieve 
verbruikers. 

 Inductieve verbruikers bedraden met gangbare RC-combinaties 
van bijvoorbeeld 0,1 µF en 100 Ohm. 

 

Bedrijfsmodus Eko/FailSafe 
 Zet de jumper in de gewenste stand: 

 

1 Eco 

2 FailSafe 

Afb. 11: Jumper 

 

Tabel 3: Bedrijfsmodus 

Bedrijfsmodus Normale werking Alarm 

Eco Relais afgevallen Relais trekt aan 

FailSafe Relais aangetrokken Relais valt af 
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6.8 Aftersales-montage van een EnOcean® draadloze module 
(optioneel) 

 Scheid de LAG-14 ER van de netspanning. 
1. Open het deksel van de regeleenheid (zie hoofdstuk 6.6, 

pagina 24). 
 

VOORZICHTIG 

 

Gevaar aan de elektronische componenten door 
elektrostatische ontlading. 

Neem bij het gebruik van elektrostatisch ontladingsgevaarlijke 
elementen voorzorgsmaatregelen in acht. 
 Zorg voor aarding van uzelf voordat u de elektronische 

componenten aanraakt. 

 Raak bij het inbrengen niet de EnOcean® draadloze module 
aan, maar breng deze met behulp van de anti-elektrostatische 
folie in het slot in. 

 

 
 

1 Slot voor de 
EnOcean® draadloze module 

2 Positie antenne 3 Uitsparing in 
behuizing (voor 
bevestiging van de 
antenne) 
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2. Breng de EnOcean® draadloze module in het slot in. 
Let er hierbij op: 

- De positie van de antenne moet zich aan de rechterkant 
(nabij de wand van de behuizing) bevinden 

- Alle pinnen moeten in de connector grijpen 
- De pinnen niet ombuigen 

 
 
3. Druk de antenne van de EnOcean® draadloze module in de drie 

uitsparingen aan de regeleenheid. 

 
 
4. Sluit het deksel van de regeleenheid (zie hoofdstuk 6.6, 

pagina 24). 
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6.9 Product in bedrijf nemen 
 Aantal nodige zwarte LAG-reservoirs is bepaald. 

 Zwarte LAG-reservoirs zijn volgens hoofdstuk 6.2, pagina 20 
gemonteerd. 

 Installatie van de leidingen is aangelegd zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.4, pagina 22. 

 Controleventiel is gemonteerd zoals beschreven in 
hoofdstuk 6.5, pagina 24. 

 Regeleenheid is gemonteerd zoals beschreven in hoofdstuk 6.6, 
pagina 24. 

 De elektrische aansluiting is volgens hoofdstuk 6.7, pagina 26 
gerealiseerd. 

 Sonde is op de regeleenheid aangesloten. 

 Het uitgangsrelais is aangesloten (indien nodig). 

 Het product is aangesloten op netspanning. 

 De lintleiding is verbonden met de printplaat. 

 De regeleenheid is dichtgeschroefd. 
Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan lekdetectievloeistof worden 
bijgevuld. 

Vullen 
Dubbelwandige reservoirs (tanks) worden met lekdetectievloeistof in 
de interstitiële ruimte geleverd. De ingevulde hoeveelheid 
lekdetectievloeistof moet bekend zijn en op het typeplaatje van de 
tank aangegeven zijn. Enkel de aangegeven lekdetectievloeistof in 
de voorgeschreven mengverhouding met water vermengd bijvullen, 
tenzij een attest van de BAM beschikbaar is dat aangeeft dat de 
voorziene lekdetectievloeistof mengbaar is met de in de interstitiële 
ruimte aanwezige lekdetectievloeistof. 
1. Voor inbedrijfstelling het controleventiel openen, een opvangbak 

eronder plaatsen en de sonde uit het zwarte LAG-reservoir 
nemen. 

2. Vulschroef van het zwarte LAG-reservoir verwijderen en zwart 
LAG-reservoir met vloeistoffen vullen. 

3. Controleventiel pas sluiten zodra lekdetectievloeistof uitvloeit. 
4. Lekdetectievloeistof tot aan de overloopopening van het 

vulhoogtemerkteken vullen. 
5. Opening weer afsluiten met vulschroef en sonde inbrengen. 
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Het verluchtingsgat Ø 5 mm in het halsstuk van het zwarte LAG-
reservoir moet open blijven. 

 De installatie is bedrijfsklaar. 
6. Schakel via de netzekering de netspanning in. 

 De groene bedrijfslamp gaat branden. 
7. Inbouw, inbedrijfstelling en controle van de lekdetector op het 

voorgedrukte formulier in hoofdstuk 19.1, pagina 44, door het 
vakbedrijf bevestigen. 

7 Aansluiten van de EnOcean® draadloze module 
(optioneel) 

 LAG-14 ER bevindt zich in de nabijheid van de EnOcean® 
Center waarop LAG-14 ER moet worden aangesloten. 

1. Zet de EnOcean® Center in de leren-modus (LRNMOD). 
2. Druk kort op de onderste toets van LAG-14 ER. 

 
 LAG-14 ER stuurt een leren-telegram (LRNTEL). 

 LAG-14 ER is nu verbonden met het EnOcean® Center. 
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8 Bedrijf 
LAG-14 ER controleert dubbelwandige reservoirs (tanks). Indien een 
lek optreedt, vloeit lekdetectievloeistof naar buiten en slaat de LAG-
14 ER alarm. De bediening van LAG-14 ER beperkt zich tot de 
regelmatige controle ervan: 
• De groene bedrijfslamp brandt. 
• De rode alarmlamp brandt niet. 
• Het akoestische alarm klinkt niet. 

8.1 Alarm 
 Bij een alarm lekdetectievloeistof in de voorgeschreven 

mengverhouding met water vermengd bijvullen tot aan de 
aangegeven vulhoogte. Indien opnieuw een alarm wordt 
geactiveerd, is er een lek. 

 Het akoestische alarm kan worden stilgelegd door de 
bevestigingstoets in te drukken. Het rode alarmlampje gaat 
weer branden. 

 Onmiddellijk het installatiebedrijf verwittigen. 

8.2 Werkingscontrole 
 Werkingscontrole 1 x per jaar en na elke onderhoudsbeurt en 

reparatie uitvoeren. 

Simulatie 
1. Controleventiel openen en uitvloeiende lekdetectievloeistof in 

een geschikte bak opvangen. 

 De lekdetectievloeistof moet met een debiet van ongeveer 
0,5 liter/min uitvloeien. 

 Zodra het zwarte LAG-reservoir leeggelopen is, moet een 
optisch en akoestisch alarm volgen. 

2. Controleventiel sluiten, afgetapte vloeistof weer in het zwarte 
LAG-reservoir gieten. 

 De alarmsignalen moeten vanzelf stoppen. 

Bij de sonde 
1. Sonde uit het zwarte LAG-reservoir nemen. 

 De rode alarmlamp moet beginnen te branden en het 
akoestische alarm moet klinken. 

2. De sonde weer inbrengen. 

 De alarmsignalen moeten meteen stoppen. 
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 Onderhoud 

Bij de regeleenheid 
 Controletoets indrukken. 

 De voedingsleiding naar de sonde wordt onderbroken. 

 De rode alarmlamp moet beginnen te branden en het 
akoestische alarm moet klinken. 

9 Onderhoud 
Lekdetectoren zijn veiligheidsvoorzieningen en mogen in het geval 
van schade alleen door de fabrikant worden gerepareerd. 

9.1 Onderhoudsintervallen 
Het is raadzaam om een onderhoudscontract af te sluiten met een 
vakbedrijf volgens waterregelgeving. 

Tabel 4: Onderhoudsintervallen 

Wanneer Handeling 

1 x per jaar  Werking controleren door simulatie van een 
alarm. 

Regelmatig  Controleren of de lekdetector en de omgeving 
ervan steeds schoon, bereikbaar en afleesbaar 
zijn 

9.2 Onderhoudswerkzaamheden 
Netzekering F1 vervangen 

 Netspanning is onderbroken en tegen opnieuw inschakelen 
beveiligd. 

1. Open de regeleenheid, zie hoofdstuk 6.6, pagina 24. 
2. Verwijder de transparante afdekkap van de netzekering F1. 
3. Vervang de netzekering F1, zie tabel 2, pagina 15. 
4. Breng de transparante afdekkap weer aan op de netzekering 

F1. 
5. Verbind de lintleiding met de printplaatconnector. 
6. Sluit de regeleenheid, zie hoofdstuk 6.6, pagina 24. 
7. Schakel de netspanning in. 
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Relaiszekering F2 vervangen 

 Netspanning is onderbroken en tegen opnieuw inschakelen 
beveiligd. 

1. Open de regeleenheid, zie hoofdstuk 6.6, pagina 24. 
2. Verwijder de transparante afdekkap van de netzekering F2. 
3. Vervang de netzekering F2, zie tabel 2, pagina 15. 
4. Breng de transparante afdekkap weer aan op de netzekering 

F2. 
5. Verbind de lintleiding met de printplaatconnector. 
6. Sluit de regeleenheid, zie hoofdstuk 6.6, pagina 24. 
7. Schakel de netspanning in. 

10 Storingen 
Reparaties mogen uitsluitend door gespecialiseerd en gekwalificeerd 
personeel worden uitgevoerd. 

Tabel 5: Storingen 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

De groene lamp brandt 
niet 

Netspanning  
onderbroken 

 Herstel de  
netspanning 

Netzekering defect  Vervang de  
netzekering 

De lintleiding is niet 
verbonden met de 
printplaat 

 Verbind de lintleiding 
met de printplaat 

De rode alarmlamp  
brandt 

Alarm: er is een lek.  Verhelp de oorzaak  
van het alarm 

 Vul lekdetectievloeistof 
bij 

Sonde niet aangesloten  Sluit de sonde aan 

Leidingonderbreking in de 
signaalleiding 

 Controleer de 
signaalleiding 

De rode alarmlamp 
brandt voortdurend, ook 
met sonde in 
lekdetectievloeistof 

Leidingonderbreking in de 
signaalleiding, de sonde of 
de regeleenheid 

 Controleer de 
signaalleiding, sonde of 
regeleenheid 
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

Bediening van de 
controletoets heeft geen 
effect 

Regeleenheid defect  Vervang de 
regeleenheid 

Sonde uit het zwarte 
LAG-reservoir nemen 
blijft zonder gevolg 

Kortsluiting in de sonde, 
de signaalleiding of de 
regeleenheid 

 Signaalleiding, sonde of 
regeleenheid 
controleren 

Overige storingen –  Stuur het product  
naar de fabrikant 

11 Product buiten werking stellen en verwijderen 
1. Schakel de netspanning uit 
2. Demonteer LAG-14 ER (zie hoofdstuk 6, pagina 17, in 

omgekeerde volgorde). 
3. Ter bescherming van het milieu mag dit product niet bij het 

huisvuil gegooid worden. Verwijder het product volgens de 
plaatselijke richtlijnen. 

Dit product bestaat uit materialen die gerecycled kunnen worden. 
Hiertoe kunnen de elektronische componenten gemakkelijk worden 
verwijderd en is er gebruik gemaakt van recyclebare materialen. 
Mocht u het product niet deskundig kunnen verwijderen, neem dan 
contact met ons op voor de mogelijkheden ten aanzien van de 
verwijdering of terugname. 
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12 Algemene informatie over EnOcean® draadloos 
12.1 Bereik van de EnOcean® draadloos 

Bereik tussen zenders en ontvangers 
EnOcean draadloze systemen bieden ten opzichte van vast bedrade 
systemen een hoge mate aan flexibiliteit alsook een eenvoudige 
installatie. De volgende installatie-aanwijzingen moeten een 
probleemloze inbedrijfstelling mogelijk maken. Gedetailleerde 
aanwijzingen voor planning van de draadloze communicatie vindt u 
op www.enocean.com. 
Bij draadloze signalen is er sprake van elektromagnetische golven. 
De veldsterkte op de ontvanger neemt met toenemende afstand van 
de zender af, het draadloze bereik is daarom begrensd. Door 
materialen in de voortplantingsrichting wordt het bereik ten opzichte 
van visueel contact verder verminderd: 

Tabel 6: Bereikreductie EnOcean® draadloos systeem 868,3 MHz 

Materiaal Bereikreductie 

Hout, gips, glas niet-gecoat, zonder 
metaal 

0 – 10 % 

Baksteen, bordplaten 5 – 35 % 

Beton met wapening van ijzer 10 – 90 % 

Metaal, aluminium cachering Zie "Afscherming" 
 
De geometrische vorm van een ruimte bepaalt het draadloze bereik 
omdat de uitbreiding niet straalvormig plaatsvindt, maar een zeker 
ruimtevolume nodig heeft (ellipsoïde met zender en ontvanger in de 
brandpunten). Ongunstig zijn nauwe gangen met massieve wanden. 
Externe antennes hebben normaliter betere draadloze 
eigenschappen dan inbouwontvangers. Montagewijze van de 
antennes en afstand tot plafonds, vloer en wanden spelen een rol. 
Personen en objecten in de ruimte reduceren eventueel het bereik. 
Een veiligheidsmarge bij de planning van het bereik is daarom 
noodzakelijk om een betrouwbare werking van het draadloze 
systeem ook in ongunstige omstandigheden te bereiken. 
En robuuste en betrouwbare installatie in het gebouw bereikt men 
door een voldoende grote veiligheidsmarge voor het bereik. 
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Adviezen uit de praktijk: 

Tabel 7: Bereik EnOcean® draadloos systeem 868,3 MHz 

Bereik Omstandigheden 

> 30 m Bij zeer goede omstandigheden: Grote vrije ruimte, optimale 
antenne-uitvoeringen en goede antenneposities 

> 20 m 
(veiligheidsmarge bij 
de planning) 

Met meubilair en personen in de ruimte, door maximaal 5 
gipskartonnen constructiewanden of 2 gasbetonwanden: 
Voor zender en ontvanger met goede antenne-uitvoering en 
goede antenneposities. 

> 10 m 
(veiligheidsmarge bij 
de planning) 

Met meubilair en personen in de ruimte, door maximaal 5 
gipskartonnen constructiewanden of 2 gasbetonwanden: 
Voor in wand of in hoek van een ruimte ingebouwde 
ontvangers. Of kleine ontvanger met interne antenne. Ook 
samen met schakelaar/draadantenne op/in nabijheid metaal. 
Of nauwe gang. 

Afhankelijk van 
wapening en 
antenne-
uitvoeringen 

Verticaal door 1-2 tussenvloeren 

 
Bij de waarden voor het zendbereik is sprake van globale 
richtwaarden. 

Afscherming 
Achter metalen oppervlakken vormt zich een zogeheten "dead spot", 
bijv. achter metalen scheidingswanden en metalen tussenvloeren, 
achter metaalfolies van warmte-isolaties en massieve wapeningen in 
betonnen wanden. Sporadisch voorkomende dunne metalen stroken 
hebben nauwelijks invloed, bijvoorbeeld de profielen in een 
gipskartonnen constructiewand. 
Er wordt gerapporteerd dat draadloze techniek ook met metalen 
scheidingswanden werkt. Dit gebeurt door middel van 'reflecties': 
Metaal en betonnen wanden reflecteren de radiogolven en door 
openingen, bijv. van een houten deur of van een glazen ruit, komen 
de radiogolven in aangrenzende gangen of ruimten. Het bereik kan 
afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse echter sterk 
gereduceerd zijn. Een extra repeater op een geschikt punt kan 
eenvoudig een alternatief radiopad bieden. 
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Belangrijke factoren die het draadloze bereik reduceren: 
• Metalen scheidingswanden of holle wanden met isolatiewol op 

metaalfolie 
• Tussenvloeren met panelen van metaal of koolvezel 
• Stalen meubilair of glas met metaalcoating 
• Montage van de knop op metalen wand  

(normaliter 30 % bereikverlies) 
• Gebruik metalen schakelaarframe  

(normaliter 30 % bereikverlies) 
• Zendapparaten die hoogfrequente signalen uitzenden 
Brandwerende wanden, liftschachten, trappenhuizen en 
servicezones moeten als afscherming worden beschouwd. 
Afscherming kan door verplaatsing van de zend- of 
ontvangerantenne uit de dead spot worden verholpen of door 
gebruik van een repeater. 

Doordringingshoek 
De hoek waarmee het gezonden signaal op de wand terechtkomt 
speelt een belangrijke rol. Indien mogelijk moeten de signalen 
verticaal door het muurwerk lopen. Muurnissen moeten worden 
voorkomen. 

Antennemontage 
De ontvangstantenne of een ontvanger met geïntegreerde antenne 
moeten niet op dezelfde wand als de zender worden gemonteerd. 
Beter is montage op het aansluitende of tegenoverliggende wand-
vlak. Indien mogelijk moeten de antennes een afstand van > 10 cm 
tot hoeken in de ruimte hebben. 
De ideale montageplaats van de ontvangerantenne is een centraal 
punt in de ruimte. 
Een "magneetvoetantenne" moet op een zo groot mogelijk metalen 
oppervlak worden geplakt om een effectieve tegenpool te creëren. 
De montage kan zeer eenvoudig bijvoorbeeld op een ventilatiebuis 
plaatsvinden. 

Afstanden van de ontvangers tot andere storingsbronnen 
De ontvangerafstand tot andere zenders (bijv. GSM / DECT / 
Wireless LAN) en hoogfrequente storingsbronnen (computer-, audio- 
en video-installaties) moet > 50 cm bedragen. 
Zenders daarentegen kunnen probleemloos naast andere zenders 
en storingsbronnen worden gemonteerd. 
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Toepassing van repeaters 
Bij problemen met de ontvangstkwaliteit kan de toepassing van een 
radiogolfversterker, van een zogenoemde "repeater", zeer nuttig zijn. 
Hij pikt het radiosignaal op en geeft het door, daardoor kan bijna een 
verdubbeling van het bereik worden bereikt. Op 2-level functie om-
schakelbare repeaters maken cascadeschakeling over twee repeat-
ers mogelijk. 

Veldsterktemeetapparaat 
Door middel van een veldsterktemeetapparaat kan ter plaatse de 
beste positie van zender en ontvanger worden gevonden. 
Daarnaast kan het voor controle van gestoorde verbindingen van 
eerder geïnstalleerde apparaten worden gebruikt en ook kan een 
eventuele stoorzender worden geïdentificeerd. 

Installatie in de woningbouw 
Hier bestaat normaliter geen noodzaak radiopaden over grote 
afstand tot overwinnen. Bij behoefte moet een centrale draadloze 
repeater voor signaalversterking worden geïnstalleerd. 

Installatie in bedrijfsgebouwen 
Voor de complete voorziening van een gebouw met grote 
oppervlakte worden normaliter centraal geplaatste draadloze 
gateways voor de automationbus (TCP/IP, EIB/KNX, LON enz.) 
gebruikt. Een planning met 10-12 m bereikradius biedt een ruime 
veiligheidsmarge, ook in geval van latere wijzigingen in de 
omgevingsomstandigheden. 

12.2 Meer informatie over EnOcean® draadloos systemen 
Meer informatie over planning, installatie en bedrijf van  EnOcean®- 
draadloos systemen onder: 
www.enocean.com/de 
• Draadloze standaard 
• Draadloze technologie 
• AN001 
• AN102 
• AN103 

12.3 Mogelijkheden van de EnOcean®-technologie 
Een brochure over de EnOcean®-technologie is te vinden op internet 
onder www.afriso.de/afrisolab. 
Meer informatie over AFRISO producten is te vinden op het 
YouTube-kanaal van AFRISO. 
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13 Reserveonderdelen en toebehoren 
Art.nr. 

43409 

40641 

40731 

40510 

40540 

40541 

40558 

40557 

40560 

40543 

43645 

40041 

43521 

43416 

Artikel 

Lekdetector LAG-14 ER 

LAG-14 ER regeleenheid 

LAG-reservoir (zwart) 

LAG-sonde 

LAG-montageset 

LAG-montageset (extra reservoir) 

Slangnippel 3/4“ (LAG-reservoir) 

Slangaansluitstuk 1" 

Controleventiel 1" 

EPDM-slang 14 x 3 mm 

Geconcentreerde lekdetectievloeistof 

Kabelverlengingsuitrusting KVA 

Montageframe voor regeleenheid 

IP54-set met kabelwartel M20 

RC-combinatie (0,1 µF/100 Ohm) 

Netzekering F1 (T 100 mA H; 1,5 kA) 

Relaiszekering (T 2 A) 

EnOcean® draadloze module 

618.001.5100 

960.127.0100 

960.127.2000 

78082 
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14 Lekdetectievloeistoffen voor lekdetector 
De vermelde lekdetectievloeistoffen werden door de Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung (BAM) gecontroleerd en mogen 
voor lekdetectoren voor vloeistofreservoirs worden gebruikt. Ze 
werden gecontroleerd op hun schimmelwerende werking en 
bestandheid stegen de brandbare vloeistoffen stookolie EL, 
dieselbrandstof en benzine. Andere lekdetectievloeistoffen mogen 
niet meer worden gebruikt voor interstitiële ruimten van 
dubbelwandige reservoirs (tanks). 
Het lekdetector LAG-14 ER is geschikt voor alle hieronder vermelde 
lekdetectievloeistoffen. 

Tabel 8: Lekdetectievloeistoffen 

Firma Product BAM-keurmerk 

Clariant SE 
Am Unisys Park 1 
65843 Sulzbach 

ANTIFROGEN N 
lekdetectievloeistof 
Leckanzeige-Clariant 

1.3/9790 – 5.1/3436 
 
1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1 

 
Voor bestaande installaties met tot nu toe toegestane 
lekdetectievloeistoffen mag de lekdetector als vervangend apparaat 
voorts worden toegepast. 

15 Garantie 
De fabrikant verleent op dit product een garantie van 24 maanden 
vanaf de aankoopdatum. De garantie geldt in alle landen waar dit 
product door de fabrikant of zijn geautoriseerde dealers wordt 
verkocht. 

16 Auteursrecht 
Het auteursrecht op deze gebruiksaanwijzing berust bij de fabrikant. 
Nadruk, vertaling en reproductie, ook gedeeltelijk, zijn zonder 
schriftelijke toestemming niet toegestaan. 
Wijzigingen van technische details ten opzichte van de informatie en 
afbeeldingen in de gebruiksaanwijzing voorbehouden. 

17 Klanttevredenheid 
De tevredenheid van de klant heeft voor ons de hoogste prioriteit. 
Als u vragen, voorstellen of problemen met uw product hebt, neem 
dan gerust contact met ons op. 
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18 Adressen 
De adressen van onze vestigingen wereldwijd zijn te vinden op 
www.afriso.com. 

19 Bijlage 
19.1 Attest van het vakbedrijf (conform waterregelgeving) 
Hierbij bevestig ik de inbouw van de lekdetector met werkingscontrole van de 
lekdetector conform deze gebruiksaanwijzing: 

Tank:  

volgens of overeenkomstig standaard:  

Productnummer:  

Inhoud in liter:  

Lekdetectievloeistof: Benaming:  

Hoeveelheid in liter: (in de interstitiële ruimte) 

Inhoud in liter:  
 

Gebruiker + installatieplaats: Vakbedrijf: 

   

   

   

   
 

Datum, stempel + handtekening:  
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 Bijlage 

19.2 Vergunningsdocumenten 

 

19.3 EG-verklaring van overeenstemming 
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19.4 Prestatieverklaring (DoP) 

 
 

19.5 CE-markering 
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