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1 POUŽITÍ 

Zařízení KEEPER-3M je určeno k limitnímu měření výšky hladiny v nádržích s ropnými 
produkty a k indikaci přítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách, kde je jejich výskyt 
nežádoucí. Přístroj zajišťuje nepřetržitou kontrolu sledovaných objektů. Zařízení se obsluhuje 
pomocí klávesnice a získané údaje se zobrazují na znakovém displeji. 

Zařízení KEEPER-3M vyhovuje provozu v běžných klimatických podmínkách mírného 
pásma. Zařízení KEEPER-3M smí pracovat v obyčejném základním prostředí dle ČSN 330300, 
přičemž jeho vnější řídicí obvody smí být umístěny v prostředí s nebezpečím výbuchu dle ČSN 
332320. Zařízení KEEPER-3M tedy splňuje podmínky pro zařízení částečně jiskrově bezpečné s 
třídou bezpečnosti [Ex ia Ga] IIC podle EN 60079-11:2012. 

2 TECHNICKÉ ÚDAJE 

2.1 Napájení 

Jmenovité napájecí napětí Un 230 V ± 10 %, 50 Hz ± 10 % 

Příkon < 30 W 

Síťová pojistka T 125 mA keramická 

2.2 Vstupy 

Maximální napětí 6,2 V = 

Maximální proud 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 

2.3 Výstupy 

Relé JS12N-K s 1 přepínacím kontaktem 

Maximální napětí 250 V ef. 

Maximální proud 5 A 

Maximální spínaný výkon 100 VA 

2.4 Pracovní podmínky 

Teplota okolí pro KEEPER-3M –5 až +35 °C 

Teplota okolí pro sondy EK01A/02A 

a hladinoměry KX-102A 20 až +60 °C 

2.5 Rozměry 

KEEPER-3M 270 × 320 × 120 mm (v × š × h) 

Hladinoměr KX-102A  

- průměr plováku 98 mm 

- délka tyče (standardní) 600, 800, 1220, 1680, 2020, 2550 mm 
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- průměr roztečné kružnice šroubů příruby 150 mm 

- připevňovací šrouby 4 ks M16×30 

Sonda EK01A 30 × 80 mm (d × v) 

Sonda EK02A 63 × 125 mm (d × v) 

Propojovací krabice typ BOPLA 98 × 65 × 39 mm 

Propojovací krabice typ LUCA 114 × 78 × 58 mm 

3 POPIS 

Indikační zařízení se skládá z procesorové skříně KEEPER-3M, ke které lze připojit 
sondy EK01A/02A a hladinoměry KX-102A. Zařízení disponuje také beznapěťovými výstupními 
kontakty pro připojení dalších návazných systémů (například externí houkačka, blokování 
čerpadel apod.). 

3.1 Procesorová skříň KEEPER-3M 

Procesorová skříň KEEPER3M se instaluje do interiéru v místě obsluhy, kde je obsluha 
trvale informována o stavech hladin v nádržích a případném výskytu sledovaných kapalin v 
uzavřených a malých prostorách. Důležité události jsou signalizovány opticky LED diodami s 
akustickou návěstí. Obsluha akceptuje vzniklé události stisknutím tlačítka na levém boku 
zařízení. V případě výpadku elektrického proudu nebo při poruše pojistky zhasne dioda „Zdroj“. 
Výměnu síťové pojistky může provést obsluha sama, výměnu vnitřních pojistek provádí pouze 
výrobce. 

3.2 Sondy EK01A a EK02A a propojovací krabice 

Sondy EK01A a EK02A jsou určeny k indikaci pohonných hmot a vody. Sonda EK01A je 
pro své malé rozměry 30 × 80 mm určena především do stísněných a malých prostorů. Sonda 
EK02A je navíc opatřena vlastním záchytným prostorem a používá se na volně přístupných 
místech, kde je možnost vypuštění nashromážděné kapaliny. Účinnost sond je daná vzdáleností 
snímačů ode dna kontrolovaného prostoru. Vzdálenost by neměla být menší než 1 mm. Počet 
sond a druh si určuje zákazník v objednávce, ale mohou být maximálně 3. Každá sonda se 
připojuje pomocí své propojovací krabice s elektronikou uvnitř. Sondy EK01A a EK02A spolu 
s propojovacími krabicemi smí být připojovány pouze k zařízením, se kterými byly 
certifikovány, tj. Keeper a Harrier. 

3.3 Sondy K011 a propojovací krabice 

Sondy 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. Sondy K011 spolu s propojovacími krabicemi smí být 
připojovány pouze k zařízením, se kterými byly certifikovány, tj. Keeper a Harrier. 

3.4 Hladinoměry KX-102A 

Hladinoměry KX-102A jsou určeny k limitnímu měření výšky hladiny v nádrži. Vyrábějí 
se v následujících variantách: 

• Dvoustavové jednoplovákové, indikující obvykle maximální a havarijní hladinu (lze však 
zvolit i jiné dvě hladiny). 
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• Třístavové jednoplovákové, indikující minimální (nebo poloviční), maximální a havarijní 
hladinu. 

• Čtyřstavové jednoplovákové, indikující minimální, poloviční, maximální a havarijní 
hladinu. 

• Čtyřstavové dvouplovákové, indikující minimální, podpoloviční (nebo nadpoloviční), 
maximální a havarijní hladinu. 

Počet a druh hladinoměrů a spínací úrovně minimálních, polovičních, maximálních a 
havarijních hladin si určuje zákazník v objednávce, ale mohou být maximálně 3. Limitní 
hladinoměry KX102A smí být připojovány pouze k zařízením, se kterými byly 
certifikovány, tj. Keeper a Harrier. 

3.5 Externí houkačka 

Externí houkačka je přídavné zařízení, které lze ke KEEPER-3M připojit a slouží k 
oznamování událostí v externím prostředí objektu. Externí houkačka není součástí dodávky 
vzhledem k charakteru prostředí, do kterého má být instalována. Pro připojení externí houkačky 
je do zařízení standardně montováno relé s beznapěťovými výstupními kontakty. Jednotlivé 
druhy událostí (jako například dosažení minima, maxima či havarijního maxima v libovolné 
nádrži nebo výskyt pohonné látky nebo vody ve sledovaných místech) jsou signalizovány 
houkáním externí houkačky. 

Houkání se opakuje po dobu 1/2 minuty a pak po každých 4 minutách znovu. Jestliže v 
tomto období klidu nastane další událost, houkačka začne houkat okamžitě. 

3.6 Připojení návazných systémů 

V zařízení jsou instalována pomocná relé, sloužící na ovládání návazných signalizačních i 
silových systémů. První relé slouží obvykle k ovládání externí houkačky, ostatní relé spínají 
souhlasně s rozsvícenými LED diodami na čelním panelu Relé jsou nutná objednat, jelikož 
nejsou součástí standardní dodávky. Počet relé může být maximálně 10. 

4 MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU 

Montáž zařízení KEEPER-3M provádí výhradně výrobce nebo výrobcem pověřená 
organizace. Toto ustanovení je nutné respektovat, vzhledem k charakteristickému využití 
systému. Délky připojovacích kabelů od sond a hladinoměrů by neměly být delší než 250 m. 
Propojení je provedeno kabely CMFM (nebo YSLCY) 4x0,5 až 4x0,75. Po instalaci přístroje 
uvedení do provozu spočívá v zapnutí jističe přívodu. Při výpadku proudu zařízení nekontroluje 
stavy hladinoměrů a sond, jestliže do systému jsou napojeny relé pro blokaci výdejních stojanů a 
stáčecích čerpadel, dojde k zablokování. 

Pro zajištění systému před nežádoucími zásahy neoprávněných osob se zařízení plombuje. 

5 NÁVOD K OBSLUZE 

5.1 Popis ovládacího panelu procesorové skříně 

5.1.1 LED diody 

Diody jsou rozděleny do tří sloupců pro tři limitní hladinoměry a 3 sondy. 

• První (horní) červená LED může signalizovat stav limitního hladinoměru „Havárie“. 
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• Druhá žlutá LED může signalizovat stav limitního hladinoměru „Maximum“. 

• Třetí žlutá LED může signalizovat stav limitního hladinoměru „Půlka“, „Nad půlkou“ 
nebo „Pod půlkou“ (dle požadavku zákazníka). 

• Čtvrtá zelená LED může signalizovat stav limitního hladinoměru „Minimum“. 

• Pátá červená LED může signalizovat stav sondy „PHM“. 

• Šestá (spodní) žlutá LED může signalizovat stav sondy „Voda“. 

Vpravo na panelu se nachází ještě jedna zelená kontrolka „Zdroj“, která signalizuje, že je 
zařízení zapnuto. 

5.1.2 Tlačítko 

• Zařízení má pouze jedno tlačítko s názvem „ALARM“, které je umístěno z levého boku, a 
slouží k vypnutí vnitřní i externí houkačky. 

5.2 Základní stav zařízení 

Zařízení v základním stavu ukazuje stav všech limitních hladinoměrů a sond. Svítí-li 
zelená kontrolka Power, signalizuje, že zařízení je napájeno ze sítě. 

Dojde-li k aktivování nějakého hladinoměru nebo sondy, rozsvítí se příslušná dioda. 
Vznik každé události je signalizován akusticky sirénkou uvnitř zařízení. Zákazníkem vybrané 
události spouští i externí houkačku. 

5.3 Funkce: vypnutí houkačky 

Jestliže nastane libovolná událost (dosažení limitní hladiny nebo zjištění přítomnosti vody 
nebo pohonné hmoty), obsluha je o ní informována opticky pomocí LED diod na ovládacím 
panelu, akusticky vnitřní houkačkou a případně i externí houkačkou. Obsluha může tlačítkem 
„ALARM“ obě houkačky vypnout. Při vzniku další jiné události se houkačky opět zapnou. 

6 ÚDRŽBA 

6.1 Běžná údržba 

Jakékoliv zásahy a opravy uvnitř systému jsou uživateli a neoprávněným osobám 
ZAKÁZÁNY. 

Pokud zařízení pracuje za předepsaných pracovních podmínek, nevyžaduje žádnou 
technickou údržbu ze strany uživatele, vyjma doporučené každoroční kontroly zařízení 
výrobcem. 

V případě znečištění ovládacího panelu zařízení může uživatel toto znečištění odstranit 
jemnou vlhkou tkaninou. Nepoužívejte žádná rozpouštědla! 

6.2 Opatření při zjištění přítomnosti vody nebo pohonné látky 

Zjistí-li indikační sonda EK01A/02A přítomnost vody nebo pohonné látky ve sledovaném 
prostoru, musí obsluha co nejdříve vyjmout sondu z daného prostoru. Vizuální kontrolou zjistí 
skutečný stav. Jestliže jsou senzory sondy potřísněny některou z těchto kapalin, obsluha provede 
povrchové osušení sondy, přičemž je zakázáno jakékoli násilí a mechanické prostředky. Po 
osušení se provede pouze oplach v technickém benzínu. Naakumulovanou kapalinu z 
kontrolovaného prostoru je nutné odstranit. Po odstranění kapaliny se sonda vloží zpět. 
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Jestliže by obsluha neprovedla výše uvedené úkony co nejdříve, hrozí nebezpečí poškození 
senzorů sond. Na takovouto poruchu se nevztahuje záruční garance. 

7 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

7.1 Záruka 

Na dodané zařízení poskytuje výrobce záruku 24 měsíců. 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 záruka zaniká. Vzhledem k charakteru výrobku výrobce neposkytuje žádné 
náhradní díly. 

7.2 Kontrola zařízení 

Jelikož je toto zařízení v nepřetržitém celoročním provozu, doporučuje se, aby si uživatel 
objednal u výrobce jednou ročně kontrolu zařízení. Kontrola zařízení je prováděna proti 
finančnímu krytí. 


