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1 POUŽITÍ 
 Integrovaný m��ící a indika�ní systém Harrier-3(3S) je ur�en pro nep�etržité sledování 
výšky hladiny v nádržích, t�snosti mezipláš�ových prostor�, p�ípadn� k indikaci úniku ropných 
látek do p�dy záchytných prostor a na hladinu spodních vod. P�ístroj zajiš�uje nep�etržitou 
kontrolu sledovaných nádrží. Za�ízení se obsluhuje pomocí zabudované klávesnice nebo 
p�ipojeného po�íta�e t�ídy PC. Získané údaje se zobrazují na znakovém displeji a na sloupcích 
svítivých diod. Systém umož�uje informace tisknout na zabudované tiskárn� a zobrazovat na 
monitoru po�íta�e. 
 Za�ízení Harrier-3 vyhovuje provozu v b�žných klimatických podmínkách mírného 
pásma. Vyhodnocovací, procesorová a sk�í� komunika�ní VV a VS Harrier-3 smí pracovat v 
oby�ejném základním prost�edí dle �SN 330300, p�i�emž jeho vn�jší �ídicí obvody smí být 
umíst�ny v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu dle �SN 332320. Snímací hlavice kontinuálního 
m��ení je v provedení EExd IIB T5 a smí být umíst�na v zón� 1. Indika�ní �ást za�ízení Harrier-
3(3S) spl�uje podmínky pro za�ízení �áste�n� jiskrov� bezpe�né s t�ídou bezpe�nosti EExia IIC 
podle EN 50 020. Harrier-3S je odvozená varianta, umož�ující instalaci do venkovního prost�edí, 
slu�ující moduly vstupní sk�ín� a sk�ín� VS do jedné integrované sk�ín� se zvýšeným krytím 
IP65. 

2 TECHNICKÉ ÚDAJE 

2.1 Vyhodnocovací sk�í� �ídicí kontinuálního m��ení 

2.1.1 Sk�í� Harrier-3/PR 
Jmenovité napájecí nap�tí Un 230 V, 50 Hz 
P�íkon < 60 VA 
Sí�ová pojistka T 2,0 A 
Rozm�ry (ší�ka × výška × hloubka) 270 × 400 × 140 mm 
Povolená pracovní teplota 0 až + 40 °C 
Maximální po�et programovatelných modul� 8 
Displej podsvícený  DV20210-S1FB 2×20 znak� 
Klávesnice 12 tla�ítek 
Výstup pro tiskárnu 

Norma sériová RS 232 
Konektor Cannon 9 pin vidlice 
Délka propojovacího kabelu max. 15 m 

Výstup pro po�íta� PC 
Norma sériová RS 232 nebo RS 422(485) 
Konektor Cannon 9 pin vidlice 
Délka propojovacího kabelu max. 15 m nebo 1200 m 
Propojovací komunika�ní kabel typ ANZR/6620 2×0,75 + 4×0,22/SN 

2.2 Sk�í� indika�ních sond vstupní 

2.2.1 Sk�í� Harrier-3/VS 
Jmenovité napájecí nap�tí Un 230 V, 50 Hz 
P�íkon < 35 VA 
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Sí�ová pojistka T 500 mA 
T�ída jiskrov� bezpe�ných vstup�  EExia IIC T6 
Napájecí nap�tí 12 V = (p�i poruše max 23 V) 
Maximální napájecí proud 2,3 mA, krom� 

špi�ka 25 desky SO 23 mA 
špi�ka 1 desky IS 105 mA 

Izola�ní odpor vedení > 1 MΩ 
Dovolená kapacita vn�jšího �ídicího obvodu < 100 nF 
Dovolená induk�nost vn�jšího �ídicího obvodu < 1 mH 
Rozm�ry (ší�ka × výška × hloubka) 360 × 290 × 140 mm 
Krytí IP 55 
Teplota okolí -5 až + 50 °C 
Propojovací komunika�ní kabel typ ANZR/6620 2×0,75 + 4×0,22/SN 

2.3 Sk�í� pro p�ipojení hlavic KH-3 kontinuálních hladinom�r� 

2.3.1 Sk�í� Harrier-3/VV 
Napájecí nap�tí 12 V = 
Napájecí proud 100 mA 
Izola�ní odpor vedení > 1 MΩ 
Rozm�ry (ší�ka × výška × hloubka) 225 × 180 × 100 mm 
Krytí IP 55 
Teplota okolí 0 až + 50 °C 
Propojovací komunika�ní kabel mezi hlavicí 
KH-3 a sk�íní typ ANZR/6620 2×0,75 + 4×0,22/SN  

2.4 Hlavice kontinuálního hladinom�ru KH-3 
Napájecí nap�tí 18 V = 
T�ída jiskrové bezpe�nosti pevný záv�r EExd IIB T5 
Délka plovákové ty�e 600, 800, 1220, 1680, 2020, 2550, 
 3200 mm 
Pr�m�r hlavice 88 mm 
Výška hlavice 240 mm 
Pr�m�r plovák� - materiál 98 mm - HOSTAFORM C9021 ELS 
P�ipojovací p�íruba pr�m�r rozte�né kružnice šroub� 150 mm 
P�ipev�ovací šrouby 4 ks M16×30 
M��icí rozsah 0,0 až 3190,0 mm 
Absolutní p�esnost m��ení ± 0,1 mm 
Relativní p�esnost ± 0,003 % 

2.5 Releová sk�í� výstupní 

2.5.1 Sk�í� ozna�ena Harrier-3/VY 
Relé FEME M15F12 s 1 p�epínacím kontaktem 
Maximální spínané nap�tí 250 V ef. 
Maximální spínaný proud 5 A 
Maximální spínaný výkon 100 VA max 
Maximální po�et vestav�ných relé 30 ks 
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Krytí sk�ín� IP 55 
Teplota okolí – 10 až + 50 °C 
Rozm�ry (ší�ka × výška × hloubka) 225 × 180 × 100 mm 

2.6 Indika�ní sondy EK-01, EK-02, I� 112, K 011 
Zastavovací rozm�ry: 
Sonda EK-01A 30 × 80 mm (d × v) 
Sonda EK-02A 63 × 125 mm (d × v) 
Sonda I� 112 bez nástavce 50 × 165 mm (d × v) 
Sonda I� 112 s nástavcem 50 × 665 mm (d × v) 
Teplota okolí sond EK-01A/02A a I� 112 – 20 až 80 °C 
Sonda K 011 pr�m�r 120 × 60 mm 
Teplota okolí sondy K 011 0 až + 40 °C 

2.7 Limitní plovákový hladinom�r KX-102A 
Úrove� jiskrové bezpe�nosti EExia IIC T6 
Pr�m�r plováku 98 mm 
Délka ty�e 600, 800, 1220, 1680, 2020, 2550 mm 
Pr�m�r rozte�né kružnice šroub� p�íruby 150 mm 
P�ipev�ovací šrouby 4 ks M16×30 
Teplota okolí hladinom�ru KX-102A – 20 až 80 °C 

2.8 Propojovací krabice BOPLA, LUCA 
Zastavovací rozm�ry propojovací krabice 
BOPLA typ M 208 98 × 64 × 36 mm (š × v × h) 
LUCA   114 × 78 × 58 mm (š × v × h) 
 

3 POPIS 
 Indika�ní za�ízení se skládá (viz blokové schéma) z �ídící procesorové sk�ín� Harrier-
3/PR, sk�ín� vstupn�-výstupní Harrier-3/VV, sk�ín� výstupní Harrier-3/VY, p�ípadn� sk�ín� 
vstupní Harrier-3/VS (indikace a limitní m��ení), hlavice kontinuálních hladinom�r� KH-3, 
p�ípadn� limitních hladinom�r� KX-102A, propojovacích krabic BOPLA, indika�ních sond EK-
01A, EK-02A, I� 112 a K 011. K za�ízení je možno p�ipojit tiskárnu a po�íta� t�ídy PC. Sou�ástí 
dodávky nemusí být indika�ní systém a systém releových výstup� (sk�ín� ozna�eny Harrier-
3/VS a Harrier-3/VY). Rozsah dodávky je dán požadavkem zákazníka. Pro kontinuální m��ení 
jsou nutné sk�ín� Harrier-3/PR a Harrier-3/VV a hlavice kontinuálního hladinom�ru KH-3. 
 
 
Blokové schéma uspo�ádání 
komponent� Harrier-3 
 
 
 
 
 
 
 

PR 

VV VY VS 

Tisk PC 

RO RO 

IC KA KH 

RO 

SO LH HO RE 

0-24 ks 0-8 ks 

0-30 ks 1 ks 

230 V~ 230 V~ 230 V~ 

230 V~ 
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Legenda: 
 PR............ Procesorová �ást Harrier-3(3S)/PR 
 PC............ Po�íta� t�ídy PC 
 Tisk.......... Tiskárna 
 VV........... Vstupn�-výstupní �ást Harrier-3/VV 
 KH........... Kontinuální hladinom�r KH-3 
 VS............ Vstupní �ást Harrier-3/VS 
 RO ........... Rozbo�ná krabice BOPLA (LUCA) 
 SO............ Sonda EK-01A nebo EK-02A 
 IC............. Sonda I�112 
 KA........... Sonda K 011 
 LH ........... Limitní hladinom�r KX-102A dvoustavový nebo t�ístavový 
 VY........... Výstupní �ást Harrier-3/VY 
 HO........... Relé pro spínání akustické náv�sti 
 RE............ Výstupní relé pro ovládání návazných systém� 
  

3.1 �ídící procesorová sk�í� Harrier-3(3S)/PR 
 �ídící procesorová sk�í� Harrier-3(3S)/PR se instaluje do interiéru v míst� obsluhy, aby 
bylo možno za�ízení sledovat a ovládat. Prost�ednictvím této sk�ín� je obsluha informována o 
stavech hladin v nádržích a o p�ípadném výskytu pohonné hmoty �i vody ve sledovaných 
prostorách. D�ležité události jsou signalizovány slovn� na displeji, opticky svítivými diodami a 
akusticky pípáním. Obsluha reaguje na vzniklé události pomocí klávesnice umíst�né na �elním 
panelu. Klávesnice je p�ístupná po odklopení pr�hledného víka. 

3.2 �ásti Harrier-3/VV, Harrier-3/VY a Harrier-3/VS 
 Vstupn�-výstupní �ást Harrier-3/VV, výstupní �ást Harrier-3/VY a vstupní �ást 
Harrier-3/VS se obvykle umis�uje do prostor, kde není trvale p�ítomna obsluha, nap�íklad na 
chodbu nebo do skladu. Harrier-3/VV je výhodné umístit do blízkosti vyúst�ní kabel� od hlavic 
kontinuálních hladinom�r� KH-3, Harrier-3/VS do blízkosti vyúst�ní kabel� od indika�ních 
sond EK-01A, EK-02A, I� 112, K 011 a limitních hladinom�r� KX-102A a sk�í� Harrier-
3/VY do blízkosti styka�� pro ovládání externí houka�ky a nasklad�ovacích a vysklad�ovacích 
�erpadel a podobn�. Výhodou tohoto rozmíst�ní je minimální zásah do designu místnosti 
obsluhy, úspora místa a kabeláže. 

3.3 M��ící hlavice kontinuálního hladinom�ru KH-3 
 Hlavice s ty�í je ur�ena pro kontinuální m��ení výšky hladiny v nádrži. Hladinom�r je 
schopen m��it výšku vodní separované vrstvy v nádrži, výšku a teplotu skladovaného média. V 
kombinaci s litrovací tabulkou, kterou dodavatel obdrží od uživatele za�ízení, je pak systém 
schopen zobrazovat množství skladovaného média v litrech. K vyhodnocovací procesorové sk�íni 
Harrier-3(3S) lze p�ipojit maximáln� 8(2) m��ících hlavic KH-3. Po�et a délku vodicích ty�í 
hladinom�r� si ur�uje zákazník v objednávce. 

3.4 Limitní hladinom�ry KX-102A 
 Vedle hlavic kontinuálního m��ení je možné p�ipojit i limitní hladinom�ry KX-102A, 
které jsou ur�eny k limitnímu m��ení výšky hladiny v nádrži. Sou�et limitních a kontinuálních 
hladinom�r� je však omezen na 8(2) kus� v r�zných variantách. Limitní hladinom�ry se vyráb�jí 
ve dvou variantách: 
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• Dvoustavové: indikující maximální a havarijní hladinu (vhodné do úkapových nádrží). 
• T�ístavové: indikující minimální, maximální a havarijní hladinu (do ostatních nádrží). 
Po�et a druh hladinom�r� a spínací úrovn� minimálních, maximálních a havarijních hladin si 
ur�uje zákazník v objednávce. 

3.5 Sondy EK-01A, EK-02A, I� 112, K 011 
 K m��ícímu systému lze p�ipojit maximáln� 24 indika�ních sond. Po�et sond je ovlivn�n 
po�tem limitních hladinom�r�. Platí úm�ra, že jeden obsazený vstup limitním hladinom�rem 
ode�ítá jeden vstup indika�ní sondy. 

Sondy EK-01A a EK-02A jsou ur�eny k indikaci pohonných hmot a vody. Sonda EK-
01A je pro své malé rozm�ry 30 × 80 mm ur�ena p�edevším do stísn�ných a malých prostor�. 
Charakteristické využití sondy EK-01A je do mezipláš�� dvoupláš�ových nádrží, ve spojení 
s kumula�ní jímkou na indikaci dvoupláš�ových potrubí, do kontrolních šachet, na indikaci úniku 
pod výdejními stojany apod. Sonda EK-02A je opat�ena vlastním záchytným prostorem a 
používá se na voln� p�ístupných místech, kde je možnost vypušt�ní nashromážd�né kapaliny. 
Charakteristické využití sondy EK-02A je u dvoupláš�ových nadzemních nádrží, nebo u 
samostatného dvoupláš�ového potrubí. Sonda se p�ipojuje zašroubováním do nátrubku 
nava�eného na nádrži nebo na potrubí, opat�eného závitem G 3/8“. Ú�innost sond je daná 
vzdáleností sníma�� ode dna kontrolovaného prostoru. Vzdálenost by nem�la být menší než 0,5 
mm. Po�et sond a druh si ur�uje zákazník v objednávce. Sondy se p�ipojují do sk�ín� Harrier-
3/VS prost�ednictvím propojovacích krabic BOPLA (LUCA), ve které je p�ipojovací modul. 

Sonda I� 112 slouží k bezkontaktnímu zjiš�ování p�ítomnosti pohonných hmot v suchých 
jímkách nebo na vodní hladin�. S nástavcem je sonda vhodná do technologických vrt�, kde 
signalizuje p�ítomnost ropných látek na hladin� ve velmi tenkých vrstvách p�i sou�asném 
kolísání výšky hladiny spodních vod. Sonda se p�ipojuje k modulu ve sk�íni Harrier-3/VS. 

Sonda K 011 slouží k indikaci ropných látek na vodní hladin� v záchytných jímkách a 
gravita�ních odlu�ova�ích. Sklen�ný plovák ze speciálního skla unáší sebou senzor, který lze 
libovoln� nastavovat na požadovanou tlouš�ku separovaného podílu. P�ipojení sondy se provádí 
p�es propojovací krabici BOPLA, která je p�ipevn�na k samostatnému držáku indika�ní sondy. 

3.6 P�ipojení návazných systém� 
Návazné systémy, jako jsou blokace �erpadel, další optické a akustické signalizace apod. se 

p�ipojují p�es výstupní sk�í� Harrier-3/VY, kde jsou instalována pomocná relé. Zabudovaná relé 
lze jednotliv� odblokovat pomocí tla�ítka klávesnice procesorové sk�ín� Harrier-3(3S)/PR. 

4 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 

4.1 P�íprava stanice do provozu 
 V místnosti obsluhy �erpací stanice je nutné zvolit vhodné místo na st�n� pro umíst�ní 
�ídící procesorové sk�ín�. �ídicí procesorová sk�í� by m�la být dislokována tak, aby byla snadno 
dostupná pro ovládání klávesnice a aby bylo možné sledovat displej �ídící jednotky. Z rozvad��e 
p�ivedeme kabelem v provedení CYKY 3Cx1,5 napájecí nap�tí 230 V, 50 Hz. Napájení bude 
jišt�no samostatným jisti�em 6 A. V místnosti strojovny nebo hlavního rozvad��e apod. umístíme 
zbývající sk�ín� Harrier, které slouží ke komunika�ním ú�el�m mezi snímacími m��ícími 
hlavicemi, indika�ními sondami, p�ípadn� limitními hladinom�ry. V p�ípad� požadavku na 
ovládání nebo signalizaci návazných systém� umístíme poblíž rozvad��ové sk�ín� výstupní 
sk�í�ku s vestav�nými relé (sk�í� ozna�ena Harrier-3/VY). 
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 Montáž za�ízení jako p�ipojení a oživení �ídící jednotky provede kvalifikovaný pracovník 
firmy INDIKON. Jakékoliv zásahy do za�ízení nejsou dovoleny. Opravu a se�ízení provádí pouze 
výrobce. Objednatel za�ízení, pro úsporu investi�ních náklad�, provede pouze položení 
propojovacích a napájecích kabel� v odpovídajících chráni�kách. 

Technologická p�ipravenost nádrže spo�ívá v úprav� víka pro vložení kontinuální hlavice 
KH-3. Požaduje se otvor do víka pr�m�r 100 mm a osazení �ty� šroub� M16 s pr�m�rem 
rozte�né kružnice 150 mm. 

 
Ty� m��ící hlavice musí být op�ena lehce o dno nádrže, nebo ve st�edu kalníku. 

Nedoporu�uje se m��ící ty� instalovat v blízkosti m��ícího potrubí. P�i nedodržení t�chto 
podmínek by mohlo dojít k nep�esnostem p�i m��ení, nebo poškození vodící ty�e p�i pln�ní 
nádrže. Otvor pro vodicí m��icí ty� se doporu�uje v podélné ose nádrže. P�i kalibrace p�ístroje je 
nutné se orientovat podle nulové �áry kalibra�ních tabulek. 
 

4.2 Nastavení offsetu m��ící ty�e hlavice KH-3 
Po instalaci m��ících ty�í hlavic KH-3, kterou provede proškolený pracovník firmy 

INDIKON, nebo jím oprávn�ná osoba,  je nutné provést nastavení offsetu. Nastavení se provádí 
na zkorigování výšky kapaliny v nádrži s ponorem plováku. Aby bylo znemožn�no obsluze m�nit 
neuvážen� hodnoty offsetu, tato �innost je provád�na p�es heslo p�ístroje. P�esnost m��ení 
objemu kapaliny v litrech je daná d�v�ryhodností p�evzatých kalibra�ních materiál�. Z tohoto 
d�vodu výrobce doporu�uje objemovou kalibraci nádrže provád�t laserovým m��ením. Pro hrubé 
nastavení p�ístroje slouží stabilizátor, který spojuje ob� �ásti hlavice v jeden vodivý celek. Poloha 
stabilizátoru je aretována šroubem M8. Výrobce upozor�uje, že je uživateli zakázána manipulace 
na hlavici povolením tohoto areta�ního šroubu, nebo� by došlo k zm�n� nastavených kalibra�ních 
hodnot. Po provedené kalibraci se hodnoty offsetu i stabilizátoru zapíší do p�edávacího 
protokolu. Uživateli systému se proto doporu�uje, aby kalibra�ní tabulky provedla osv�d�ená 
firma s kvalitní moderní technikou. 

4×M16 

150 

100 

Rozmíst�ní otvor� na víku nádrže 
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5 NÁVOD K OBSLUZE 
Obsluha za�ízení spo�ívá ve sledování vypisovaných informací na displeji a v obsluze 12-ti 

tla�ítkové klávesnice. Veškeré informace, které p�ístroj obsluze sd�luje, jsou doprovázeny 
pípnutím zvukové signalizace. 

5.1 Popis ovládacího panelu procesorové sk�ín� Harrier-3(3S)/PR 
Ovládací panel procesorové sk�ín� obsahuje: 
1) Dvou�ádkový 2 × 20 znakový podsvícený displej pro snadnou �itelnost i za šera 
2) 8 sloupc� svítivých diod 
3) 12-ti tla�ítkovou klávesnici 

5.1.1 Displej 
 Slouží k zobrazování informací o hladinom�rech, sondách a vlastním systému. Informace 
o hladinom�rech si obsluha vyvolává pomocí tla�ítka klávesnice. Informace o indikaci úniku 
naskakuje na displeji automaticky. V p�ípad�, že má obsluha na displeji navolen detail 
hladinom�ru a dojde-li mezi tím k aktivaci n�kterých sond, je obsluha o stavu informována 
blikajícím symbolem „S“ v pravém rohu displeje a barevnou diodou. Pomocí klávesnice 
stla�ením tla�ítka „Sondy“ hladinom�ry zmizí a na displeji se objeví aktivovaná sonda. 

5.1.2 Sloupce svítivých diod 
Osm sloupc� svítivých diod p�ísluší k osmi hladinom�r�m. Svítící sloupec diod p�ísluší 

jednomu hladinom�ru, záleží pak na tom zda je ke sloupci p�ipojen hladinom�r s kontinuálním 
m��ením nebo limitním. V p�ípad� p�ipojení kontinuálního hladinom�ru se rozsv�cí p�íslušné 
diody podle stupn� napln�ní nádrže, v p�ípad� p�ipojení limitního hladinom�ru se rozsv�cí pouze 
ty diody, které signalizují dosažení mezních limitních stav� (minima, maxima nebo havárie). 
Sv�telná signalizace pak umož�uje obsluze okamžitý ucelený p�ehled o všech zásobách, aniž by 
byla nucená se pomocí klávesnice seznamovat se stavem zásob. U sloupc�, u kterých nesvítí 
žádná dioda nejsou hladinom�ry p�ipojeny. 

Horní �ervená svítivá dioda ve sloupci signalizuje, že hladina v nádrži dosáhla havarijní 
úrovn�. Horní žlutá svítivá dioda signalizuje, že hladina v nádrži dosáhla maximální úrovn� 
napln�ní 95%. Dolní žlutá svítivá dioda signalizuje, že hladina v nádrži dosáhla minimální 
úrovn�, tj. 5% objemu. Dolní �ervená svítivá dioda (jen u kontinuálních hladinom�r�) signalizuje 
p�ítomnost vody v nadlimitním množství na dn� nádrže. Prostor mezi minimální a maximální 
hladinou je pomysln� rozd�len na 8 díl�. Zelené svítivé diody ukazují, kolika t�chto díl� hladina 
m��eného média dosahuje. 

5.1.3 Svítivé diody nad (vedle) pravou �ástí displeje 
Blikání žluté diody signalizuje, že n�jaká sonda indikuje vodu. Blikání �ervené diody 

signalizuje, že n�jaká sonda indikuje PHM. Verze HARRIER-3S má na panelu ješt� další t�i 
svítivé diody (�ervená, žlutá a zelená), které indikují, že n�jaký limitní hladinom�r dosáhl 
havarijní, maximální �i minimální úrovn�. 
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5.1.4 Klávesnice 
Klávesnice je p�ístupná po odklopení pr�hledného víka sk�ín�. Tla�ítka jsou uspo�ádána 

v po�adí, které nejlépe odpovídá ergonometrickému pojetí obsluhy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.5 Tla�ítko „Nádrž“ 
P�epíná mezi jednotlivými kontinuálními a limitními hladinom�ry. 

5.1.6 Tla�ítko „Detaily“ 
P�epíná detailní informace z kontinuálního hladinom�ru, který byl navolen tla�ítkem 

nádrže. 

5.1.7 Tla�ítko „Sondy“ 
P�epíná mezi jednotlivými sondami, které indikují vodu a/nebo PHM. 

5.1.8 Tla�ítko „Tisk“ 
Vytiskne na p�ipojené tiskárn� všechny informace o stavu všech nádrží a sond. 

5.1.9 Tla�ítko „Alarm“ 
Vypne vnit�ní i externí houka�ku. 

5.1.10 Tla�ítko „Deblok“ 
 Deblokuje nebo zablokuje stá�ecí �erpadla nebo výdejní stojan, které byly zablokovány v 
d�sledku dosažení nastaveného limitního stavu. 

5.1.11 Tla�ítka „↑↑↑↑, ↓↓↓↓, ←←←←, →→→→“ 
 Tla�ítka pro pohyby v menu. 

 
Nádrže 

 
Detaily 

 
Sondy 

 
Tisk 

 
Alarm 

 
Deblok 

 

←←←← 
 

↑↑↑↑ 
 

→→→→ 

 
Esc 

 

↓↓↓↓ 
 

Menu 
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5.1.12 Tla�ítko „Esc“ 
 Tla�ítko pro návrat do výchozí pozice za�ízení, kdy je zobrazen �as a datum. 

5.1.13 Tla�ítko „Menu“ 
 Tla�ítko pro vyvolání menu. 

5.2 Funkce: Esc - základní stav 
 Kdykoli po stisku klávesy „Esc“ za�ízení p�ejde do základního stavu. Za�ízení v 
základním stavu ukazuje na displeji �as a datum. Dojde-li k aktivování n�jaké sondy, za�ízení se 
automaticky p�epne do zobrazení sond, jako by jste stiskli tla�ítko „Sondy“, a na displeji se 
zobrazí informace o p�íslušné sond�. Jestliže po dobu 4 minut nestisknete žádné tla�ítko, za�ízení 
p�echází automaticky do tohoto základního stavu. 

5.3 Funkce: p�epínání hladinom�r� 
Kdykoli (nejste-li práv� v Menu) po stisku klávesy „Nádrže“ se p�epnete do zobrazení 
kontinuálních a limitních hladinom�r�. Dalšími stisky tohoto tla�ítka se p�epínáte na další 
hladinom�ry. Po dosažení posledního se cyklicky zobrazují znovu. 

5.4 Funkce: p�epínání detail� 
Máte-li tla�ítkem „Nádrže“ navolen libovolný kontinuální hladinom�r, tla�ítkem „Detaily“ si 
p�epínáte mezi zobrazením výšky hladiny v mm a objemu v litrech, zobrazením blokací, 
zobrazením výšky vodní hladiny v nádrži a zobrazením teploty média. Pak se cyklus opakuje. 

5.5 Funkce: p�epínání sond 
Kdykoli (nejste-li práv� v Menu) po stisku klávesy „Sondy“ se p�epnete do zobrazení sond. 
Vypisují se pouze aktivní sondy, tj. sondy, které indikují vodu a/nebo PHM. Dalšími stisky 
tohoto tla�ítka se p�epínáte na další sondy. Po dosažení posledního se cyklicky zobrazují znovu. 
Jestliže se po stisku tohoto tla�ítka nevypíše žádná sonda, znamená to, že nikde nedošlo k úniku 
vody ani PHM. 

5.6 Funkce: tisk 
Jestliže máte k za�ízení Harrier p�ipojenou tiskárnu, je zapnutá a v režimu on-line, vytisknou se 
po stisknutí tla�ítka „Tisk“ všechny informace o sou�asném stavu. Výpis obsahuje: 
• jméno �erpací stanice nebo objektu 
• datum a �as výtisku 
• objemy, výšky hladin, teploty a obsah vody v nádržích s kontinuálními hladinom�ry 
• minimální, maximální a havarijní stavy kontinuálních a limitních hladinom�r� 
• zablokovaná a deblokovaná stá�ecí �erpadla �i výdejní stojany 
• stav všech sond, které indikují p�ítomnost vody a/nebo PHM 
• informace o výrobci 

5.7 Funkce: vypnutí houka�ky 
 Jestliže libovolný kontinuální nebo limitní hladinom�r dosáhne maximální nebo havarijní 
hladiny, je obsluha informována o této skute�nosti vnit�ní a externí houka�kou po dobu 1/2 
minuty. Obsluha m�že tla�ítkem „Alarm“ ob� houka�ky vypnout d�íve. P�i dosažení další jiné 
maximální nebo havarijní hladiny se houka�ky op�t zapnou. 
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5.8 Funkce: deblokace a blokace výstupu 
 Vyskytne-li se v nádrži limitní stav (minimum, maximum, havárie), rozepnou se kontakty 
relé (pokud jsou relé na žádost zákazníka osazeny), které zablokují návazný systém. Relé lze 
odblokovat tla�ítkem „Deblok“. Op�tovným stisknutím tla�ítka „Deblok“ se provede 
zablokování. Tyto úkony lze vykonávat jen tehdy, pokud je navolen tla�ítkem „Nádrže“ 
hladinom�r se zablokovaným výstupem. 

5.9 Funkce: menu 
 Stisknutím tla�ítka „Menu“ se vyvolá menu nastavovacích funkcí. Tyto funkce jsou 
uspo�ádány do hierarchické stromové struktury. V menu se lze pohybovat tla�ítky „↑↑↑↑“, „↓↓↓↓“, „←←←←“ 
a „→→→→“. Menu má následující strukturu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P�i stisku tla�ítka "Menu" se na displeji objeví nápis „ * * * M E N U * * * „ a po chvíli 
p�ejde do bodu „Datum“. Tla�ítkem „↓↓↓↓“ se lze dostat postupn� do bod� „�as“, „Hladinom�ry“, 
„Odblokování“ a cyklicky do bodu „Datum“. Tla�ítko „↑↑↑↑“ reaguje v opa�ném sledu než tla�ítko 
„↓↓↓↓“. Nacházíte-li se v bod� „Datum“, lze se tla�ítkem „→→→→“ dostat do hlubší úrovn� stromu a 
tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ lze nastavit požadovaný rok. Tla�ítkem „←←←←“ se lze dostat o úrove� zp�t, tedy 
nap�íklad ze zadávání roku do bodu „Datum“. Tímto zp�sobem je možné se pohybovat v této 
hierarchické struktu�e a volit jednotlivé funkce: 
• Nastavení datumu (rok, m�síc, den) 
• Nastavení �asu (hodina, minuta, sekunda) 
• Nastavení hladinom�r� (offset, limit pro vodní, minimální, maximální a havarijní hladinu) 
 
D�ležitá upozorn�ní: 
1) Veškeré údaje jsou do p�ístroje vloženy až p�i zadání poslední hodnoty a potvrzení klávesou 
„→→→→“. 
2) Protože hodnoty nastavení hladinom�r� mají zásadní vliv na p�esnost a spolehlivost p�ístroje, 
jsou chrán�ny p�ed neodbornou manipulací heslem, které zná jen výrobce nebo jím pov��ená 
firma. 
 
P�íklad nastavení datumu a �asu: 
 
Na za�ízení je „12:34:56 15.10.97“ a chceme nastavit „13:00:00 20.12.98“. 

Datum Rok M�síc Den 

�as Hodina Minuta Sekunda 

Hladinom�ry Hladinom�r 1 Korekce Voda Minimum Maximum Havárie Heslo 

Hladinom�r 8 Korekce Voda Minimum Maximum Havárie 

Odblokování Heslo 1 2 3 4 5 6 
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1. Stiskne se tla�ítko „Menu“. Na displeji se zobrazí nápis „ * * * M E N U * * * “ a po chvilce 
automaticky p�ejde do vstupního bodu – „Datum“. 

2. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Rok: 97“. 
3. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Rok: 97“. 
4. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „M�síc: 10“. 
5. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „M�síc: 12“. 
6. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Den: 15“. 
7. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Den: 20“. 
8. Tla�ítkem „→→→→“ se provede vložení zadaného data do pam�ti. Na displeji se objeví nápis 

„Datum“. 
9. Stiskne se tla�ítko „↓↓↓↓“. Na displeji se zobrazí nápis „�as“. 
10. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Hodina: 12“. 
11. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Hodina: 13“. 
12. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Minuta: 34“. 
13. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Minuta: 00“. 
14. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Sekunda: 00“. 
15. Tla�ítkem „→→→→“ se provede vložení zadaného �asu do pam�ti. Na displeji se objeví nápis 

„�as“. 
16. Tla�ítkem „Esc“ se opustí menu a p�ejde se do základního stavu za�ízení. 
 
P�íklad nastavení offsetu a limitních stav� hladinom�ru: 
 
Na za�ízení je pro 3. kontinuální hladinom�r „K3: Nádrž Nafta“nastaven offset +30 mm, limit 
pro vodu 3 cm, limit pro minimum 11 cm, limit pro maximum 242 cm a limit pro havárii 246 cm. 
Chceme nastavit hodnoty +50 mm, 5 cm, 15 cm, 245 cm a 250 cm. 
1. Stiskne se tla�ítko „Menu“. Na displeji se zobrazí nápis „ * * * M E N U * * * “ a po chvilce 

automaticky p�ejde do vstupního bodu – „Datum“. 
2. Stiskne se dvakrát tla�ítko „↓↓↓↓“. Na displeji se zobrazí nápis „Hladinom�ry“. 
3. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „K1: Nádrž xxxxx“. 
4. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nalistuje požadovaná nádrž, tedy „K3: Nádrž Nafta“. 
5. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Korekce:“. 
6. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Korekce: 80“, což odpovídá +30 mm. Poznámka: Korekci lze 

nastavovat v rozmezí –50 mm až +200 mm, což odpovídá �ísl�m 0 až 250. 0 tedy odpovídá –
50 mm, 50 odpovídá 0 mm, 100 odpovídá +50 mm, 150 odpovídá +100 mm atd. Daný 
hladinom�r s korekcí 80 se potom chová, jako by bylo v nádrži o 30 mm PHM více. Tato 
korekce slouží k dokompenzování mechanického umíst�ní hladinom�ru v nádrži a není ji 
vhodné po nastavení p�i montáži m�nit b�žnou obsluhou. 

7. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Voda: 3“. 
8. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Voda: 5“. 
9. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Minimum: 11“. 
10. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Minimum: 15“. 
11. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Maximum: 242“. 
12. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Maximum: 245“. 
13. Stiskne se tla�ítko „→→→→“. Na displeji se zobrazí nápis „Havárie: 246“. 
14. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ se nastaví „Havárie: 250“. 
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15. Teprve tla�ítkem „→→→→“ se provede vložení všech výše uvedených dat do pam�ti. Pokud byste 
se vrátili tla�ítkem „←←←←“ nebo stiskli tla�ítko „Esc“, žádné zm�ny by se do pam�ti neuložily. 

16. Na displeji se objeví nápis „K3: Nádrž Nafta“. Tla�ítky „↓↓↓↓“ a „↑↑↑↑“ si m�žete navolit jiný 
hladinom�r a jeho parametry analogicky m�nit podle bod� 5) až 15). 

17. Tla�ítkem „Esc“ se opustí menu a p�ejde se do základního stavu za�ízení. 

6 ÚDRŽBA 

6.1 B�žná údržba 
Pokud za�ízení pracuje za p�edepsaných pracovních podmínek, nevyžaduje žádnou 

technickou údržbu ze strany uživatele, vyjma doporu�ené každoro�ní kontroly za�ízení 
výrobcem, který ov��í kalibra�ním m��ením d�ležité elektrické veli�iny a simulací provede 
kontrolu všech d�ležitých komponent� systému. 

Uživatel dbá na �istotu ovládacího panelu za�ízení a v p�ípad� zne�išt�ní okolo klávesnice 
nebo displeje provede o�istu pouze navlh�eným had�íkem v saponátové vod�. V žádném p�ípad� 
nelze použít žádných rozpoušt�del! Zvlášt� opatrn� odstra�ujte ne�istoty z displeje za�ízení. 

6.2 Údržba indika�ních sond EK-01A, EK-02, I�112 a K011 
Údržba indika�ních sond EK-01A a EK-02A spo�ívá pouze v propláchnutí sondy 

technickým benzínem a jejím osušení. Toto opat�ení se provádí pouze p�i vyjmutí sondy po její 
aktivaci. Demontáž sond není dovolena, nebo� by hrozilo jejich poškození. Údržba sond I� 112 
spo�ívá pouze v o�išt�ní optiky suchým �istým had�íkem nebo vatou. Údržba sondy K 011 
spo�ívá v o�išt�ní sklen�ného plováku a vy�išt�ní snímacího senzoru. Podle zkušeností výrobce 
posta�í údržbu provést za normálních podmínek jednou za rok p�i plánované periodické kontrole. 

6.3 Opat�ení p�i zjišt�ní p�ítomnosti vody nebo pohonné látky 
 Zjistí-li indika�ní sonda EK01A nebo EK02A p�ítomnost vody nebo pohonné látky ve 
sledovaném prostoru, musí obsluha co nejd�íve vyjmout sondu z daného prostoru. Vizuální 
kontrolou zjistí skute�ný stav. Jestliže jsou senzory sondy pot�ísn�ny n�kterou z t�chto kapalin, 
obsluha provede povrchové osušení sondy, p�i�emž je zakázáno jakékoli násilí a mechanické 
prost�edky. Po osušení se provede pouze oplach v technickém benzínu. Naakumulovanou 
kapalinu z kontrolovaného prostoru je nutné odstranit. Po odstran�ní kapaliny se sonda vloží zp�t. 

Jestliže by obsluha neprovedla výše uvedené úkony co nejd�íve, hrozí nebezpe�í 
poškození senzor� sond. Na takovouto poruchu se nevztahuje záru�ní garance. 

7 D�LEŽITÁ UPOZORN�NÍ 

7.1 Ztráta nároku na bezplatný servis 
 Uživateli je zakázáno provád�t jakékoli opravy nebo zásahy na tomto za�ízení. P�i �išt�ní 
nádrží se doporu�uje m��ící hlavici neodpojovat od kabeláže, ale pouze ji demontovat uvoln�ním 
�ty� šroub� M16 a kolmo provést její vytažení. Z tohoto d�vodu se ponechává u hlavice 
t�ímetrová rezerva kabeláže. Opravy provádí pouze výrobce, nebo jím pov��ená organizace. 
Porušení plomb je kvalifikováno jako násilná manipulace a neoprávn�ná �innost. V p�ípad� 
neoprávn�né nebo násilné manipulace se výrobce zproš�uje zodpov�dnosti za p�ípadné škody. 
Neoprávn�nou nebo násilnou manipulací zaniká právo uživatele na bezplatný záru�ní servis. 
Výrobce poskytuje na dodané za�ízení záruku 24 m�síc�. Po skon�ení záru�ní doby výrobce 
doporu�uje provád�t pravidelné ro�ní kontroly. Vzhledem k charakteru výrobku výrobce 
neposkytuje žádné náhradní díly. 
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8 DODATEK – ODHESLOVÁNÍ ZA�ÍZENÍ 
Vzhledem k tomu, že se stalo módním rysem faktury za odebrané za�ízení proplácet se 

zna�ným �asovým zpožd�ním, donutila nás tato skute�nost k p�ijetí ochranných opat�ení, mezi 
které pat�í i zablokování za�ízení. Po namontování za�ízení u zákazníka a zapnutí napájení se 
aktivuje samo�inné odpo�ítávání dn� provozu za�ízení. Obvykle výrobce poskytuje zákazníkovi 
lh�tu 30 dn�, aby za�ízení v celém rozsahu zaplatil i v�etn� montáže. B�hem této lh�ty je za�ízení 
pln� funk�ní. Jestliže ve smluvené dob� nedojde k proplacení fakturované �ástky, systém se po 
ode�tu naprogramovaných dní VY�ADÍ Z PROVOZU. Jakékoli škody vzniklé p�i vy�azení 
za�ízení jdou pln� na vrub zákazníka. Aby byl uživatel nep�etržit� informován o situaci, po�et dní 
do konce lh�ty na zaplacení se zobrazuje každou celou hodinu a nebo po stisknutí tla�ítka 
„MENU“. Po vypršení této lh�ty se za�ízení ZABLOKUJE, což znamená, že NEZOBRAZUJE 
stav sond a hladinom�r� ani NEOVLÁDÁ návazné systémy. Tuto skute�nost vypisuje za�ízení 
na displej každou minutu. Obdrží-li výrobce od zákazníka doklad o zaplacení za�ízení v�etn� 
montáže, výrobce mu za�ízení neprodlen� odhesluje, �ímž ho uvede do op�tovného provozu. 
Toto se provádí následujícím zp�sobem: 

 
1. Stiskn�te tla�ítko „MENU“ a vy�kejte, až se zobrazí informace o výrobci a objeví se nápis 
„Datum“. 
2. Stiskn�te tla�ítko ozna�ené „↑↑↑↑“ a p�ejd�te tak do nabídky „Odblokování“. 
3. Stiskn�te tla�ítko „→→→→“ a objeví se nápis „Heslo &&:A“, kde && jsou dv� písmena d�ležitá 
pro výrobce. Zatelefonujte výrobci za�ízení a nadiktujte mu tato dv� písmena. Tato písmena jsou 
po každém vstupu do nabídky „Heslo“ jiná. Výrobce Vám na jejich základ� nadiktuje 
šestipísmenné heslo, které vložíte do za�ízení následujícím zp�sobem: 
4. Pomocí tla�ítka „↓↓↓↓“ m�níte písmena v abecedním po�adí, �ímž nastavujete první písmeno za 
dvojte�kou, tla�ítkem „↑↑↑↑“ se pohybujete v abeced� zp�t. Nastavte tak první písmeno hesla, které 
Vám výrobce sd�lil. 
5. Pomocí tla�ítka „→→→→“ p�ejdete na další písmena, která nastavujete obdobným zp�sobem jako v 
bod� 4. V p�ípad� omylu se m�žete tla�ítkem „←←←←“ vrátit o jeden znak zp�t. 
6. Zmá�knete-li za posledním písmenem hesla tla�ítko „→→→→“, provede se zápis hesla a jeho 
analýza. Je-li heslo správné, objeví se nápis „Heslo p�ijato“, není-li správné, objeví se nápis 
„Heslo nep�ijato“. 
7. Správné heslo uvede p�ístroj do standardního provozu, nesprávné heslo je za�ízením 
ignorováno. 
 
Upozorn�ní: Po každém zapnutí napájení za�ízení dojde k ode�tu jednoho dne ze stanovené 
lh�ty. Z tohoto d�vodu výrobce nedoporu�uje �asté vypínání sít�, nebo� lh�tu do zablokování 
za�ízení tím zkracuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(18.8.2005) 


