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1 POUŽITÍ 

Měřící a indikační systém Harrier-4 je určen pro nepřetržité sledování výšky hladiny v 
nádržích, těsnosti meziplášťových prostorů, případně k indikaci úniku ropných látek do půdy 
záchytných prostor a na hladinu spodních vod. Přístroj zajišťuje nepřetržitou kontrolu 
sledovaných nádrží. Zařízení se obsluhuje pomocí zabudované klávesnice. Získané údaje se 
zobrazují na LCD displeji, na řádku sedmi-segmentovek a na sloupcích svítivých diod. Systém 
umožňuje informace zobrazovat na monitoru počítače a případně tisknout na tiskárně. 

Zařízení Harrier-4 vyhovuje provozu v běžných klimatických podmínkách mírného 
pásma. Řídicí skříň Harrier-4 smí pracovat v obyčejném základním prostředí dle ČSN 330300, 
přičemž jeho vnější obvody (sondy) smí být umístěny v prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN 
332320. Hlavice kontinuálního hladinoměru je v provedení „pevný závěr“ a smí být umístěna v 
zóně 1, přičemž její vodicí plováková tyč smí být umístěna v zóně 0. Zónu 0 od zóny 1 dělí 
teleskopický uzávěr, který umožňuje vyrovnávat výrobní nepřesnosti skladovacích nádrží. Řídicí 
skříň Harrier-4 splňuje podmínky pro návazné zařízení s jiskrově bezpečnými vstupy a výstupy 
s třídou bezpečnosti [Ex ia Ga] IIC podle EN 60079-0:2013 a ČSN EN 60079-11:2012. 

2 TECHNICKÉ ÚDAJE 

2.1 Řídicí skříň Harrier-4 
Jmenovité napájecí napětí Un 230 V~, 50 Hz 
Příkon < 36 VA 
Síťové pojistky T 250 mA, E.T 125 mA 
Rozměry (šířka × výška × hloubka) 340 × 460 × 165 mm 
Krytí IP 55 
Povolená pracovní teplota 0 až + 40 °C 
Maximální počet kontinuálních hladinoměrů 8 
Displej podsvícený  DV20210-S1FB 2×20 znaků 
Klávesnice 16 tlačítek 
Výstup pro počítač PC 

- Norma sériová RS 232 nebo RS 422(485) 
- Konektor Cannon 9 pin vidlice 
- Délka propojovacího kabelu max. 15 m nebo 1200 m 
- Propojovací komunikační kabel typ MK 3×0,15 nebo MK 5×0,15 

2.1.1 jiskrově bezpečné vstupy 

Třída jiskrově bezpečných vstupů  Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIC 
Napájecí napětí 5 V= (při poruše max. 6,2 V=) 
Maximální napájecí proud 5 mA= (při poruše max. 57 mA= 
Izolační odpor vedení > 1 MΩ 
Dovolená kapacita vnějšího řídicího obvodu < 225 nF (100 nF kabel, 125 nF 
 propojovací krabice) 
Dovolená indukčnost vnějšího řídicího obvodu < 1 mH 

2.1.2 kontinuálové vstupy 

Napájecí napětí 20 V = 
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Napájecí proud 50 mA 
Izolační odpor vedení > 1 MΩ 
Propojovací komunikační kabel mezi 
kontinuálním hladinoměrem a skříní Harrier 4 typ CMFM (nebo YSLCY) 4×0,5 

2.1.3 reléové výstupy 

Relé JS12-K s 1 přepínacím kontaktem 
Maximální spínané napětí 250 V ef. 
Maximální spínaný proud 5 A 
Maximální spínaný výkon 100 VA max. 
Maximální počet vestavěných relé 15 ks 
Teplota okolí –10 až +50 °C 

2.2 Kontinuální hladinoměr KH-5 
Napájecí napětí 20 V = 
Třída jiskrové bezpečnosti pevný závěr, Ex II 1/2G Ex d IIC T4 Ga/Gb 
Délka hladinoměrové tyče 800, 1220, 1680, 2020, 2620, 3200, 3900, 
 4200 mm nebo podle přání zákazníka 
Průměr hlavice kontinuálního hladinoměru 60 mm 
Výška hlavice kontinuálního hladinoměru 450 mm 
Průměr plováků, materiál 98 mm, nerez a HOSTAFORM C9021 ELS 
Připojovací příruba průměr roztečné kružnice šroubů 150 mm 
Připevňovací šrouby 4 ks M16×30 
Výškový měřicí rozsah PHM i vody 0,0 až 5350,0 mm 
Absolutní přesnost měření výšek ± 0,1 mm 
Relativní přesnost měření výšek ± 0,002 % 
Měřicí rozsah teplotních čidel v tyči –55,00 až +125,00 °C ± 0,02 °C 
Počet teplotních čidel v tyči 3 až 21 ks (podle přání zákazníka) 

2.3 Sondy EK-01A, EK-02A, K-011, EK-01T a EK-02T 
Úroveň jiskrové bezpečnosti Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb 
Rozměry: 
Sonda EK-01A 30 × 80 mm (d × v) 
Sonda EK-02A 63 × 125 mm (d × v) 
Teplota okolí sond EK-01A/02A –20 až +80 °C 
Sonda K-011 průměr 120 × 60 mm 
Teplota okolí sondy K-011 0 až +40 °C 
Tlaková sonda EK-01T/02T –20 až +80 °C 

2.4 Limitní hladinoměr KX-102A 
Úroveň jiskrové bezpečnosti Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb 
Průměr plováku 98 mm 
Délka tyče 800, 1220, 1680, 2020, 2550 mm 
Průměr roztečné kružnice šroubů příruby 150 mm 
Připevňovací šrouby 4 ks M16×30 
Teplota okolí hladinoměru KX-102A –20 až +80 °C 
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2.5 Propojovací krabice BOPLA nebo LUCA 
Rozměry propojovací krabice 
BOPLA typ M 208 98 × 64 × 36 mm (š × v × h) 
LUCA 115 × 79 × 57 mm (š × v × h) 
 

3 POPIS 

Systém Harrier-4 se skládá (viz blokové schéma) z řídicí skříně Harrier-4, z 
kontinuálních hladinoměrů KH-5, případně limitních hladinoměrů KX-102A, propojovacích 
krabic BOPLA, indikačních sond EK-01A, EK-02A, K-011, EK-01T a EK-02T. K zařízení je 
možno připojit počítač třídy PC. Součástí dodávky nemusí být všechny komponenty, rozsah je 
dán požadavkem zákazníka. Pro kontinuální měření jsou nutné skříně Harrier-4 a kontinuální 
hladinoměr KH-5. 
 
 
Blokové schéma systému 
Harrier-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

H4 ...... Řídicí skříň Harrier-4 
PC ...... Počítač třídy PC 
Tisk .... Tiskárna 
KH ..... Kontinuální hladinoměr KH-5 
LH ..... Limitní hladinoměr KX-102A dvoustavový, třístavový nebo čtyřstavový 
TL ...... Tlaková sonda EK-01T/02T 
PK ...... Propojovací krabice BOPLA 
SO ...... Sonda EK-01A nebo EK-02A 
KA ..... Sonda K-011 
HO ..... Relé pro spínání houkačky 
RE ...... Výstupní relé pro ovládání návazných systémů 

  

3.1 Řídicí skříň Harrier-4 
Řídicí skříň Harrier-4 se instaluje do interiéru v místě obsluhy, aby bylo možno zařízení 

sledovat a ovládat. Prostřednictvím této skříně je obsluha informována o stavech hladin v 
nádržích a o případném výskytu pohonné hmoty či vody ve sledovaných prostorách. Důležité 
události jsou signalizovány slovně na displeji, opticky svítivými diodami a akusticky pípáním. 

H4 

Tisk PC 

PK 

KA TL KH 

PK 

SO LH HO RE 

230 V~ 230 V~ 230 V~ 

1 ks 0-14 ks 0-8 ks 0-18 ks 
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Obsluha reaguje na vzniklé události pomocí klávesnice umístěné na čelním panelu. Klávesnice je 
přístupná po odklopení průhledného víka. 

3.2 Kontinuální hladinoměr KH-5 
Kontinuální hladinoměr KH-5 je určen pro kontinuální měření výšky hladiny v nádrži. 

Hladinoměr je schopen měřit výšku vodní separované vrstvy v nádrži, výšku a teplotu 
skladovaného média. V kombinaci s litrovací tabulkou, kterou dodavatel obdrží od uživatele 
zařízení, je pak systém schopen zobrazovat množství skladovaného média v litrech. K řídicí 
skříni Harrier-4 lze připojit maximálně 8 kontinuálních hladinoměrů KH-5. Počet a délku tyčí 
hladinoměrů si určuje zákazník v objednávce. 

3.3 Limitní hladinoměry KX-102A 
Kromě kontinuálních hladinoměrů je možné připojit i limitní hladinoměry KX-102A, 

které jsou určeny k limitnímu měření výšky hladiny v nádrži. Součet limitních a kontinuálních 
hladinoměrů je však omezen na 8 kusů v různých variantách. Limitní hladinoměry se vyrábějí ve 
třech variantách: 
• Dvoustavové: indikující maximální a havarijní hladinu (vhodné do úkapových nádrží). 
• Třístavové: indikující minimální, maximální a havarijní hladinu (do ostatních nádrží). 
• Čtyřstavové: indikující minimální, maximální, havarijní a uživatelskou hladinu, která se 

obvykle umisťuje do poloviny nádrže nebo nad minimum či pod minimum. 
 
Počet a druh hladinoměrů a spínací úrovně minimálních, maximálních, havarijních a 

uživatelských hladin si určuje zákazník v objednávce. 

3.4 Sondy EK-01A/02A, K-011 a EK-01T/02T 
 K Harrieru-4 lze připojit maximálně 18 indikačních sond, avšak počet sond plus počet 
limitních hladinoměrů může být také maximálně 18. 

Sondy EK-01A a EK-02A jsou určeny k indikaci pohonných hmot a vody. Sonda EK-
01A je pro své malé rozměry 30 × 80 mm určena především do stísněných a malých prostorů. 
Charakteristické využití sondy EK-01A je do meziplášťů dvouplášťových nádrží, ve spojení 
s kumulační jímkou na indikaci dvouplášťových potrubí, do kontrolních šachet, na indikaci úniku 
pod výdejními stojany apod. Sonda EK-02A je opatřena vlastním záchytným prostorem a 
používá se na volně přístupných místech, kde je možnost vypuštění nashromážděné kapaliny. 
Charakteristické využití sondy EK-02A je u dvouplášťových nadzemních nádrží, nebo u 
samostatného dvouplášťového potrubí. Sonda se připojuje zašroubováním do nátrubku 
navařeného na nádrži nebo na potrubí, opatřeného závitem G 3/8“. Účinnost sond je daná 
vzdáleností snímačů ode dna kontrolovaného prostoru. Vzdálenost by neměla být menší než 0,5 
mm. Počet sond a druh si určuje zákazník v objednávce. Sondy se připojují do skříně Harrier-4 
prostřednictvím propojovacích krabic BOPLA s elektronikou uvnitř. 

Sonda K-011 slouží k indikaci ropných látek na vodní hladině v záchytných jímkách a 
gravitačních odlučovačích. Plovák unáší s sebou elektrodu, kterou lze libovolně nastavovat na 
požadovanou tloušťku separovaného podílu. Každá sonda se připojuje pomocí své propojovací 
krabice s elektronikou uvnitř. 

Sonda EK-01T slouží k indikaci perforací meziplášťů nádrží a sonda EK-02T k indikaci 
perforací potrubí. Klesne-li tlak vzduchu v meziplášti pod nastavenou mez 20 kPa (0,2 bar), 
rozepne se kontakt tlakového spínače a Harrier-4 situaci signalizuje. 
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3.5 Připojení návazných systémů (včetně houkačky) 
Návazné systémy, jako jsou blokace čerpadel, další optické a akustické signalizace apod., 

se připojují na relé umístěná v řídicí skříni Harrier-4, odkud se dají jednotlivě odblokovávat 
pomocí tlačítka Deblokace. Maximální počet relé je 15. 

4 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 

4.1 Montáž 
V místnosti obsluhy čerpací stanice je nutné zvolit vhodné místo na stěně pro řídicí skříň 

Harrier-4. Ta by měla být umístěna tak, aby bylo snadné ovládat klávesnici a sledovat displej. 
Z rozvaděče je nutné přivést kabelem CYKY 3Cx1,5 napájecí napětí 230 V, 50 Hz, jištěné 
samostatným 6 A jističem, a i všechny ostatní kabely od kontinuálních i limitních hladinoměrů, 
sond a návazných systémů včetně houkačky (uvedeno v situačním schématu). 

Montáž zařízení jako připojení a oživení řídicí skříně provede kvalifikovaný pracovník 
firmy INDIKON. Jakékoliv zásahy do zařízení nejsou dovoleny. Opravu a seřízení provádí pouze 
výrobce. Objednatel zařízení, pro úsporu investičních nákladů, provede pouze položení 
propojovacích a napájecích kabelů v odpovídajících chráničkách. 

Technologická připravenost nádrže spočívá v úpravě víka pro montáž kontinuálního 
hladinoměru KH-5. Požaduje se otvor do víka průměr 100 mm a osazení čtyř šroubů M16 
s průměrem roztečné kružnice 150 mm. 

 
Tyč kontinuálního hladinoměru musí být opřena o dno nádrže (v žádném případě ne o 

kalník) a musí být opřena lehce, aby nemohlo dojít k jejímu prohnutí. Plnicí potrubí musí být 
instalováno tak, aby kapalina při plnění nádrže směřovala do volného prostoru a nezpůsobovala 
chvění měřící tyče. Toho lze dosáhnout přivařením koncového kolena na plnící trubku, které 
usměrní protékající kapalinu směrem od tyče kontinuálního hladinoměru. Nebo lze nainstalovat 
peřejník, který se nasazuje na konec plnící trubky a který vytváří sifonový uzávěr. Při počátečním 
plnění peřejník zabraňuje padání kapaliny do nádrže, které by vytvářely vlnové rázy na měřící 
tyč, a při dalších plněních zabraňuje víření kalů sedimentovaných v nádrži. 

4×M16 

150 

100 

Rozmístění otvorů na víku nádrže 
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Kontinuální hladinoměr je nutné umístit tak, aby byl svislý, protínal podélnou osu nádrže 
a byl v blízkosti kontrolní měrné armatury. Tímto uspořádáním se dosáhne toho, že kontinuální 
hladinoměr i kontrolní měrná armatura mají totožnou nulovou hladinu, což zjednodušuje 
nastavení zařízení při kalibraci. 

4.2 Kalibrace kontinuálního hladinoměru KH-5 
Po instalaci kontinuálních hladinoměrů KH-5, kterou provede proškolený pracovník firmy 

INDIKON nebo pověřené organizace, je nutné provést jejich nastavení. Nastavení hladinoměru 
spočívá v přesném změření výšky hladiny v nádrži a nastavení této hodnoty v přístroji. Přesné 
změření výšky hladiny se provádí pomocí kalibrovaného přípravku. Protože se používají 
k nastavení přístroje kalibrační tabulky, které dodává kalibrační firma, výrobce zařízení nemá 
vliv na přesnost poskytnutých údajů. 

Objednateli se doporučuje minimálně jeden měsíc před montáží kontinuálních 
hladinoměrů KH-5 dodat výrobci potřebné podklady nezbytné pro objednání správných délek 
tyčí a jejich parametrů. Velmi důležitý je údaj výšky nádrže ode dna k víku nádrže. 

5 NÁVOD K OBSLUZE 

Obsluha zařízení spočívá ve sledování vypisovaných informací na displeji a v obsluze 16 
tlačítkové klávesnice. Veškeré informace, které přístroj obsluze sděluje, jsou doprovázeny 
pípnutím zvukové signalizace. 

5.1 Popis ovládacího panelu řídicí skříně Harrier-4 
Ovládací panel řídicí skříně obsahuje: 

• Dvouřádkový, 2 × 20 znakový podsvícený displej 
• 12 sedmi-segmentovek 
• 8 sloupců svítivých diod 
• 16-tlačítkovou klávesnici 

5.1.1 LCD displej 

Slouží k zobrazování informací o hladinoměrech, sondách a vlastním systému. Většinou 
na horním řádku bývá nějaká obecnější informace, např. název hladinoměru či sondy, a na 
dolním řádku nějaký konkrétnější stav nebo různé možnosti volby. 

5.1.2 Sedmi-segmentovky 

První znak znamená číslo nádrže, další skupina 5 znaků znamená výšku hladiny PHM 
v milimetrech s přesností na desetinu milimetru a poslední skupina 6 znaků je objem PHM, který 
je od 0 do 999999 zobrazen v litrech a dále od 1000.00 až do 9999.99 v metrech krychlových. 

V normálním režimu slouží k zobrazování aktuálně plněné nádrže. Rozsvícení se děje 
automaticky při zvyšování hladiny, zhasnutí se děje také automaticky po určitém čase po ustálení 
hladiny. Pokud se plní více nádrží současně, zobrazují se střídavě. 

V režimu nočního hlídání zobrazuje nádrž, ve které došlo k úniku skladované kapaliny. 
Rozsvícení se děje automaticky při změně hladiny, zhasnutí se děje opuštěním režimu nočního 
hlídání. Pokud se změní hladina ve více nádržích současně, zobrazují se střídavě. 

5.1.3 Sloupce svítivých diod 

Jednotlivé sloupce diod přísluší postupně kontinuálním a potom limitním hladinoměrům. 
Tato signalizace pomocí sloupců diod umožňuje obsluze mít okamžitý ucelený přehled o 
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naplněnosti všech nádrží, aniž by musela použít klávesnici. U sloupců, u kterých nesvítí žádná 
dioda, nejsou hladinoměry připojeny. 

Horní červená dioda ve sloupci signalizuje, že hladina v nádrži dosáhla havarijní úrovně. 
Horní žlutá dioda signalizuje, že hladina v nádrži dosáhla maximální úrovně. Dolní žlutá dioda 
signalizuje, že hladina v nádrži dosáhla minimální úrovně. Dolní červená dioda u kontinuálních 
hladinoměrů signalizuje přítomnost vody na dně nádrže a u čtyřstavových limitních hladinoměrů 
s havarijním minimem tato dioda signalizuje, že hladina v nádrži dosáhla právě tohoto 
havarijního minima. 

U kontinuálních hladinoměrů je vzdálenost mezi minimem a maximem pomyslně 
rozdělena na 8 dílů a svítí sloupec tolika zelených diod, kolika těchto dílů hladina měřeného 
média dosahuje. U třístavových limitních hladinoměrů se rozsvítí všech 8 zelených diod zároveň 
s maximem. U čtyřstavových limitních hladinoměrů s kontaktem v půlce se rozsvítí 4 spodní 
zelené diody při dosažení poloviční výšky hladiny a pak (stejně jako u třístavového limitního 
hladinoměru) všech 8 zelených diod zároveň s maximem. U dvouplovákových čtyřstavových 
limitních hladinoměrů s kontaktem v půlce se rozsvítí 2 spodní zelené diody, pokud je hladina 
pod půlkou, 6 spodních zelených diod, pokud je hladina nad půlkou a pak (stejně jako u 
třístavového limitního hladinoměru) všech 8 zelených diod zároveň s maximem. 

5.1.4 Svítivé diody pod výše uvedenými sloupci diod 

Levý sloupec signalizuje stav všech limitních hladinoměrů: červená dioda signalizuje 
přítomnost havarijního maxima, žlutá dioda signalizuje přítomnost maxima, modrá dioda 
signalizuje přítomnost poloviny a zelená dioda signalizuje přítomnost minima. 

Prostřední sloupec (kromě selené diody) signalizuje stav všech sond: červená dioda 
signalizuje přítomnost PHM, žlutá dioda signalizuje přítomnost vody, modrá dioda signalizuje 
únik tlaku. Zelená dioda signalizuje aktivované noční hlídání hladin pohonných hmot. 

Pravý sloupec červených diod jsou uživatelsky definovatelné a rozsvěcí se zároveň se 
zákazníkem požadovanými reléovými výstupy. 

5.1.5 Klávesnice 

Klávesnice je přístupná po odklopení průhledného víka skříně. 
 

 

Hladinoměry 
(Insert) 

Detaily 
(Delete) 

Sondy 
(Back space) 

Test Houkačka Deblokace 

←←←← ↑↑↑↑ →→→→ 

Escape ↓↓↓↓ Enter 

Datum a čas 
Heslo 

Parametry 
 

Názvy 

Noční 
hlídání 
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5.1.6 Tlačítko „Hladinoměry / (Insert)“ 

Přepíná zobrazení jednotlivých kontinuálních a limitních hladinoměrů. Při editování 
názvu má funkci vložení znaku (Insert). 

5.1.7 Tlačítko „Detaily / (Delete)“ 

Přepíná zobrazení detailních informací kontinuálního hladinoměru navoleného tlačítkem 
„Hladinoměry“. Při editování názvu má funkci smazání znaku (Delete). 

5.1.8 Tlačítko „Sondy / (Back space)“ 

Přepíná zobrazení jednotlivých sond. Při editování názvu má funkci smazání znaku vlevo 
od kurzoru s posunem kurzoru zpět (Back space). 

5.1.9 Tlačítko „Test“ 

Slouží k otestování zařízení Harrier-4, mimo jiné např. sedmi-segmentovek a LED diod. 

5.1.10 Tlačítko „Houkačka“ 

Vypne vnitřní i externí houkačku až do příchodu nové události. 

5.1.11 Tlačítko „Deblokace“ 

U navoleného hladinoměru deblokuje nebo zablokuje relé výdejního stojanu či stáčecího 
čerpadla, které byly zablokováno v důsledku dosažení maxima či minima. 

5.1.12 Tlačítka „↑↑↑↑“, „↓↓↓↓“, „←←←←“ a „→→→→“ 

Funkce je závislá na situaci: někdy se jimi mění položky menu, jindy se jimi mění číslo a 
písmena a pohybuje se kurzorem. 

5.1.13 Tlačítko „Escape“ 

Slouží pro návrat do výchozí pozice zařízení, kdy je zobrazen čas a datum. 

5.1.14 Tlačítko „Enter“ 

Slouží pro potvrzování zadaných údajů. 

5.1.15 Tlačítko „Datum a čas / Heslo“ 

Slouží pro nastavení datumu a času anebo pro odheslování zařízení. 

5.1.16 Tlačítko „Parametry“ 

Slouží pro nastavení parametrů kontinuálních hladinoměrů. 

5.1.17 Tlačítko „Názvy“ 

Slouží pro změnu názvů kontinuálních a limitních hladinoměrů a sond. 

5.1.18 Tlačítko „Noční hlídání“ 

Zapne anebo vypne režim nočního hlídání. 
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5.2 Funkce: Esc - základní stav 
Kdykoli po stisku klávesy „Esc“ zařízení přejde do základního stavu. Zařízení v 

základním stavu ukazuje na displeji čas a datum. Z tohoto stavu lze volit všechny funkce 
Harrieru-4. 

Pokud začne v libovolné nádrži hladina stoupat, je to vyhodnoceno jako plnění, a 
informace o čísle té nádrže, výšce hladiny a objemu se pro větší přehlednost zobrazí na řádku 
sedmi-segmentovek. Dojde-li k ukončení plnění, informace po chvíli sama zhasne. 

5.3 Funkce: přepínání hladinoměrů 
Ze základního stavu se stiskem tlačítka „Hladinoměry“ dostanete na zobrazení 

kontinuálních a limitních hladinoměrů. Dalšími stisky tohoto tlačítka se přepínáte na další 
hladinoměry. Po dosažení posledního se cyklicky zobrazují znovu. 

5.4 Funkce: přepínání detailů 
Máte-li tlačítkem „Hladinoměry“ navolen libovolný kontinuální hladinoměr, tlačítkem 

„Detaily“ si přepínáte mezi zobrazením: 
• výšky hladiny v mm a objemu v litrech 
• dosažených limitních stavů a blokací relé 
• přepočítaného objemu v litrech a přepočítávací teploty 
• výšky vodní hladiny v nádrži 
• teploty média. 

 
Pak se cyklus opakuje. 

5.5 Funkce: přepínání sond 
Ze základního stavu se stiskem tlačítka „Sondy“ přepnete do zobrazení sond. Nejdříve se 

zobrazí celkový počet sond a zároveň počet sond hlásících nějakou událost. Dalšími stisky tohoto 
tlačítka se přepínáte na jednotlivé další sondy. Po dosažení poslední se cyklus opakuje. 

5.6 Funkce: test 
Ze základního stavu se stiskem tlačítka „Test“ zařízení přepne do testovacího módu, který 

slouží k testování sedmi-segmentovek a LED diod, ale také k interním potřebám výrobce, a proto 
se funkce tohoto tlačítka může s dalšími verzemi měnit. 

5.7 Funkce: vypnutí houkačky 
Jestliže libovolný kontinuální nebo limitní hladinoměr dosáhne minimální, maximální, 

havarijní nebo uživatelské hladiny, anebo libovolná sonda indikuje přítomnost PHM, vody nebo 
ztrátu tlaku (záleží na požadavku zákazníka), může o tom být obsluha informována 
přerušovaným houkáním vnitřní a externí houkačky po uživatelem stanovenou dobu. Obsluha 
může tlačítkem „Houkačka“ obě houkačky vypnout dříve. Při dosažení další jiné události se 
houkačky opět zapnou. 

5.8 Funkce: deblokace a blokace výstupu 
Vyskytne-li se v nádrži limitní stav (minimum, maximum, havárie), sepnou se kontakty 

relé (pokud jsou relé na žádost zákazníka osazeny), které zablokují návazný systém. Relé lze 
odblokovat tlačítkem „Deblokace“. Opětovným stisknutím tlačítka „Deblokace“ se provede 
zablokování. Tyto úkony lze vykonávat jen tehdy, pokud je navolen tlačítkem „Hladinoměry“ 
hladinoměr mající reléový výstup a dosahující minima nebo maxima (havárii nelze deblokovat). 
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5.9 Funkce: změna datumu a času 
Ze základního stavu se jedním stiskem tlačítka „Datum a čas / Heslo“ dostanete do 

nastavování datumu a času. Pomocí tlačítek „←←←←“ a „→→→→“ lze pohybovat kurzorem po cifrách času 
a datumu a pomocí tlačítek „↑↑↑↑“ a „↓↓↓↓“ můžete parametr měnit v rozsahu, který Harrier-4 pro daný 
parametr v dané chvíli povoluje. Pokud změníte cifru „9“ směrem nahoru, změní se na „0“ a 
zvýší se zároveň i vyšší řád čísla. Pokud změníte cifru „0“ směrem dolů, změní se na „9“ a sníží 
se zároveň i vyšší řád čísla. Pokud by mělo dojít k zobrazení vyšší hodnoty, než je přípustná, 
zobrazí se cyklicky nejnižší přípustná hodnota. Pokud by mělo dojít k zobrazení nižší hodnoty, 
než je přípustná, zobrazí se nejvyšší přípustná hodnota. Nový datum a čas buď potvrdíte 
stisknutím tlačítka „Enter“ anebo zrušíte stisknutím tlačítka „Escape“. 

5.10 Funkce: odheslování 
Ze základního stavu se dvěmi stisky tlačítka „Datum a čas / Heslo“ dostanete do 

odheslování zařízení. Harrier-4 vygeneruje náhodný dvoupísmený kód, který nám zatelefonujte, a 
my Vám obratem sdělíme šestipísmenný kód, který máte do zařízení vložit. Pomocí tlačítek „↑↑↑↑“ a 
„↓↓↓↓“ volíte znak „A“ až „Z“ a pomocí tlačítek „←←←←“ a „→→→→“ se posouváte mezi jednotlivými 
písmeny hesla. Nakonec heslo potvrďte stisknutím tlačítka „Enter“. Pokud Harrier-4 napíše 
„Heslo nepřijato“, zařízení zůstane ve stavu, v jakém bylo před zadáním hesla, a pokud Harrier-
4 napíše „Heslo přijato“, zařízení je odblokováno na vždy nebo na nově smluvený počet dní 
s výrobcem. 

Až do okamžiku, než firma Indikon s.r.o. obdrží od uživatele systému či od uživatelem 
zvolených subdodavatelů platbu za celé zařízení včetně montáže, je zařízení stále majetkem firmy 
Indikon s.r.o. Po celou tuto výše uvedenou dobu vlastnictví zařízení má firma Indikon s.r.o. proto 
právo zařízení provozovat v režimu, kdy je zařízení plně funkční, ale po uplynutí doby splatnosti 
se automaticky zablokuje. Informace o nezaplacení se vypisuje na displeji zařízení každou hodinu 
a po uplynutí doby splatnosti každou minutu. 

5.11 Funkce: změna parametrů 
1) Ze základního stavu se stiskem tlačítka „Parametry“ dostanete do režimu, kde lze měnit 
parametry kontinuálních hladinoměrů. 
 
2) Pomocí tlačítek „↑↑↑↑“ a „↓↓↓↓“ si navolte požadovaný kontinuální hladinoměr. Pomocí tlačítek „←←←←“ 
a „→→→→“ si můžete pro kontrolu zobrazit jeho požadovaný parametr, ale není to nutné, protože 
editace bude stejně začínat prvním parametrem z důvodu jejich provázanosti. Stiskněte tlačítko 
„Enter“. 
 
Parametr Popis Minimum Normál Maximum Jednotky 
Vstup Číslo kontinuálního hladinoměru 0 - 7 - 
PHM Offset měření PHM -500,0 0,0 1000,0 mm 
Voda Offset měření vody -500,0 0,0 1000,0 mm 
Teplota Offset měření teploty -9,99 0,00 10,00 °C 

Roztažnost Teplotní objemová roztažnost  0,00000 
0,00084 
0,00119 

0,00999 1/K 

Voda-ign Mez ignorování vody 0 15 500 mm 
Voda-mez Mez signalizace vody 0 50 500 mm 
PHM-min Mez signalizace minima Voda-mez 250 6550 mm 
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PHM-max Mez signalizace maxima PHM-min 2300 6550 mm 
PHM-hav Mez signalizace havárie PHM-max 2350 6550 mm 
PHM-uziv Mez signal. uživatelské hladiny Voda-mez 1300 6550 mm 

 
Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu, je změna parametrů povolena 
jen výrobci či jím pověřenému zastoupení. Pokud jimi jste, pomocí tlačítek „↑↑↑↑“, „↓↓↓↓“, „←←←←“ a „→→→→“ 
nastavte kód a potvrďte tlačítkem „Enter“. Pokud jimi nejste, sdělte požadované změny výrobci 
a ten Vám požadované změny zrealizuje. 
 
3) Na displeji se zobrazí první parametr zvoleného kontinuálního hladinoměru a můžete ho 
upravovat. Pomocí tlačítek „←←←←“ a „→→→→“ lze pohybovat kurzorem po cifrách parametru a pomocí 
tlačítek „↑↑↑↑“ a „↓↓↓↓“ můžete parametr měnit v rozsahu, který Harrier-4 pro daný parametr v dané 
chvíli povoluje. Pokud změníte cifru „9“ směrem nahoru, změní se na „0“ a zvýší se zároveň i 
vyšší řád čísla. Pokud změníte cifru „0“ směrem dolů, změní se na „9“ a sníží se zároveň i vyšší 
řád čísla. Pokud by mělo dojít k zobrazení vyšší hodnoty, než je přípustná, zobrazí se nejvyšší 
přípustná hodnota a zvyšování dále nepokračuje. Pokud by mělo dojít k zobrazení nižší hodnoty, 
než je přípustná, zobrazí se nejnižší přípustná hodnota a snižování dále nepokračuje. Novou 
hodnotu parametru potvrdíte stisknutím tlačítka „Enter“ a zároveň tím přejdete na další parametr. 
 
4) Pro úpravu parametrů dalších kontinuálních hladinoměru postupujte od bodu 2). Při změnách 
dalších parametrů již nebudete na zadání bezpečnostního kódu vyzýváni. 
 
5) Ukončení všech úprav se provede stisknutím tlačítka „Escape“. 
 
Poznámka: Při nastavování offsetů PHM, vody a teploty se pro zvýšení komfortu kromě hodnoty 
samotného offsetu zobrazuje vedle ještě výsledná hodnota této veličiny, vzniklá sečtením 
aktuálně naměřené veličiny a právě měněného offsetu. 

5.12 Funkce: změna názvů 
1) Ze základního stavu se stiskem tlačítka „Názvy“ dostanete do režimu, kde lze měnit názvy 
hladinoměrů a sond, například při změně umístění produktů apod. 
 
2) Pomocí tlačítek „↑↑↑↑“ a „↓↓↓↓“ si navolte kontinuální hladinoměr, limitní hladinoměr či sondu, jejíž 
název chcete měnit, a stiskněte tlačítko „Enter“. 
 
Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu, je změna názvu povolena jen 
výrobci či jím pověřenému zastoupení. Pokud jimi jste, pomocí tlačítek „↑↑↑↑“, „↓↓↓↓“, „←←←←“ a „→→→→“ 
nastavte kód a potvrďte tlačítkem „Enter“. Pokud jimi nejste, sdělte požadované změny výrobci 
a ten Vám požadované změny zrealizuje. 
 
3) Na displeji se zobrazí aktuální název a můžete ho upravovat. Pomocí tlačítek „←←←←“ a „→→→→“ 
pohybovat kurzorem na znak, který chcete měnit, a pomocí tlačítek „↑↑↑↑“ a „↓↓↓↓“ ho měnit za jiné 
velké písmeno, malé písmeno, malé české písmeno, číslo anebo jiný povolený znak. Tlačítko 
„Insert“ slouží k odsunutí textu vpravo od kurzoru směrem vpravo a vložení mezery na pozici 
kurzoru. Tlačítko „Delete“ slouží ke smazání znaku na pozici kurzoru a přisunutí textu vpravo od 
kurzoru směrem vlevo. Tlačítko „Back space“ slouží k posunu kurzoru zpět vlevo, smazání 
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znaku na pozici kurzoru a přisunutí textu vpravo od kurzoru směrem vlevo. Nový název potvrdíte 
stisknutím tlačítka „Enter“. 
 
4) Pro úpravu dalších názvů postupujte od bodu 2). Při změnách dalších názvů již nebudete na 
zadání bezpečnostního kódu vyzýváni. 
 
5) Ukončení všech úprav se provede stisknutím tlačítka „Escape“. 
 

5.13 Funkce: noční hlídání 
Ze základního stavu se stiskem tlačítka „Noční hlídání“ aktivuje funkce nočního hlídání 

úniku skladovaných kapalin. V tomto režimu nelze vydávat pohonné hmoty, protože Harrier-4 si 
zapamatuje aktuální stav všech skladovaných kapalin a každou změnu hlásí jako nežádoucí. 
Nádrž, ve které došlo ke změně výšky kapaliny, se zobrazí na řádku sedmi-segmentovek a 
zůstane zobrazena až do zrušení režimu „Nočního hlídání“. Pokud je nádrží víc, cyklicky se 
jejich zobrazování střídá. Režim nočního hlídání se deaktivuje opětovným stiskem tlačítka 
„Noční hlídání“. Jestli je noční hlídání zapnuto či vypnuto je signalizováno jednak na displeji 
v okamžiku stisku tlačítka „Noční hlídání“ a jednak při aktivovaném nočním hlídání svítí zelená 
LED-dioda v prostředním sloupci úplně dole, označená „Noční hlídání“.  

6 ÚDRŽBA 

6.1 Běžná údržba 
Pokud zařízení pracuje za předepsaných pracovních podmínek, nevyžaduje žádnou 

technickou údržbu ze strany uživatele, vyjma doporučené každoroční kontroly zařízení 
výrobcem, který ověří kalibračním měřením důležité elektrické veličiny a simulací provede 
kontrolu všech důležitých komponentů systému. 

Uživatel dbá na čistotu ovládacího panelu zařízení a v případě znečištění okolo klávesnice 
nebo displeje provede očistu pouze navlhčeným hadříkem v saponátové vodě. V žádném případě 
nelze použít žádných rozpouštědel! Zvláště opatrně odstraňujte nečistoty z displeje zařízení. 

6.2 Údržba indikačních sond EK-01A, EK-02A, K011, EK-01T a EK-02T 
Údržba sond EK-01A a EK-02A spočívá pouze v propláchnutí sondy technickým 

benzínem a jejím osušení. Toto opatření se provádí pouze při vyjmutí sondy po její aktivaci. 
Demontáž sond není dovolena, neboť by hrozilo jejich poškození. Údržba sondy K 011 spočívá 
v očištění skleněného plováku a vyčištění snímací elektrody. Údržba sond EK-01T a EK-02T 
spočívá jen v případném dohušťování mezipláště na předepsaný tlak 45 kPa (0,45 bar). Podle 
zkušeností výrobce postačí údržbu provést za normálních podmínek jednou za rok při plánované 
periodické kontrole. 

7 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

7.1 Ztráta nároku na bezplatný servis 
Uživateli je zakázáno provádět jakékoli opravy nebo zásahy na tomto zařízení. Opravy 

provádí pouze výrobce. Porušení plomb je kvalifikováno jako násilná manipulace a neoprávněná 
činnost. V případě neoprávněné nebo násilné manipulace se výrobce zprošťuje zodpovědnosti za 
případné škody. Neoprávněnou nebo násilnou manipulací zaniká právo uživatele na bezplatný 
záruční servis. Vzhledem k charakteru výrobku výrobce neposkytuje žádné náhradní díly. 
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7.2 Kontrola zařízení 
Jelikož je toto zařízení v nepřetržitém celoročním provozu, doporučuje se, aby si uživatel 

objednal u výrobce jednou ročně kontrolu zařízení. Prohlídky jsou proti finančnímu krytí. 

8 DODATEK – ODHESLOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

Vzhledem k tomu, že se stalo módním rysem faktury za odebrané zařízení proplácet se 
značným časovým zpožděním, donutila tato skutečnost výrobce k přijetí ochranných opatření, 
mezi které patří i zablokování zařízení. Po namontování zařízení u zákazníka a zapnutí napájení 
se aktivuje samočinné odpočítávání dnů provozu zařízení. Obvykle výrobce poskytuje 
zákazníkovi lhůtu 30 dnů, aby zařízení v celém rozsahu zaplatil i včetně montáže. Během této 
lhůty je zařízení plně funkční. Jestliže ve smluvené době nedojde k proplacení fakturované 
částky, systém se po odečtu naprogramovaných dní VYŘADÍ Z PROVOZU. Jakékoli škody 
vzniklé při vyřazení zařízení jdou plně na vrub zákazníka. Aby byl uživatel nepřetržitě 
informován o situaci, počet dní do konce lhůty na zaplacení se zobrazuje každou celou hodinu 
anebo po stisknutí jakéhokoli tlačítka v základním menu (takže se musí zmáčknout znovu). Po 
vypršení této lhůty se zařízení ZABLOKUJE, což znamená, že NEZOBRAZUJE stav sond a 
hladinoměrů ani NEOVLÁDÁ návazné systémy. Tuto skutečnost vypisuje zařízení na displej 
každou minutu. Obdrží-li výrobce od zákazníka doklad o zaplacení zařízení včetně montáže, 
výrobce mu zařízení neprodleně odhesluje, čímž ho uvede do opětovného provozu. 
 

Zmáčknete-li se po zadání hesla tlačítko „ENTER“, provede se jeho analýza. Je-li heslo 
správné, objeví se nápis „Heslo přijato“, není-li správné, objeví se nápis „Heslo nepřijato“. 
Správné heslo uvede přístroj do standardního provozu, nesprávné heslo je zařízením ignorováno. 
 

Upozornění: Po každém zapnutí napájení zařízení dojde k odečtu jednoho dne ze 
stanovené lhůty. Z tohoto důvodu výrobce nedoporučuje časté vypínání sítě, neboť lhůta do 
zablokování zařízení se tím zkracuje. 
 


