
Provoz a údržba za�ízení VRI 
 
Za�ízení je ur�eno na indikaci p�ítomnosti vody a pohonných hmot v obtížn� p�ístupných prostorách 
nebo tam, kde není provád�na pravidelná vizuální kontrola. 
 
Indika�ní sonda instalovaná v kontrolovaném prostoru separátn� vyhodnocuje p�ítomnost 
pohonných hmot a vody. V p�ípad� výskytu t�chto kapalin v okolí sondy vyšle impuls, který se 
zpracuje ve vyhodnocovací sk�íni. Varovný optický a akustický signál upozorní obsluhu na zjišt�ný 
stav. Optická signalizace je provád�na sv�telnými diodami na �elním panelu. Akustickou 
signalizaci zajiš�uje melodická náv�st. V p�ípad� indikace kapalin je nutné provést okamžité 
odstran�ní indika�ní sondy z dosahu t�chto kapalin, nebo� p�i delší expozici m�že dojít k poškození 
senzoru. Velmi vážným nedostatkem, který m�že zp�sobit poruchu indika�ní sondy je úplné 
zatopení vodou. V pr�b�hu odstra�ování p�í�in a následku výskytu nežádoucích kapalin ve 
st�eženém prostoru výrobce doporu�uje sondu vyjmout, provést její osušení a opláchnutí v 
technickém benzínu. Po odstran�ní p�í�iny indikace sondu zp�t vložit do st�eženého prostoru. 
Senzor sondy je citlivý na sv�tlo, proto k aktivaci sondy m�že dojít i p�i osvitu jakýmkoli sv�tlem. 
 
Uživateli není dovoleno provád�t demontáž plášt� sondy, nebo� hrozí nebezpe�í vniknutí vzdušné 
vlhkosti do vnit�ku sondy a tím k možnosti její poruchy. Pravidelný periodický servis, p�i kterém se 
provádí �išt�ní senzor�, provádí pouze výrobce za�ízení nebo jím pov��ená osoba. 
 
Limitní plovákový hladinom�r slouží na zjiš�ování úrovn� hladiny kapaliny v nádrži. Pevn� 
nastavené úrovn� signalizují dosažení minima, maxima a p�epln�ní nádrže. Každá z p�edem 
nastavených hodnot je signalizována p�edv�stí, která upozorní s p�edstihem 5-ti až 6-ti centimetr� 
blížící se limitní stav. Toto opat�ení má za ú�el obsluhu v�as varovat a odstranit moment 
p�ekvapení. Úrovn� hladin jsou signalizovány opticky a akusticky. 
 
Demontáž plovákového hladinom�ru provád�t s maximální opatrností. Výrobce nedoporu�uje 
odpojovat p�ívodní kabel z hlavice hladinom�ru. Z tohoto d�vodu je ponechána pat�i�ná kabelová 
rezerva u plovákové hlavice, která umožní snadné vyjmutí hladinom�ru z nádrže. 
 
P�i demontáži je nutné postupovat tak, aby nemohlo dojít k poškození plováku nebo vodící ty�e, 
což by mohlo mít za následek havárii m��ícího systému. Na tuto �innost výrobce doporu�uje 
vy�lenit kvalifikované a zodpov�dné pracovníky. 
 
Obsluha jak indika�ního tak i m�rného za�ízení spo�ívá v pravidelném provád�ní testování 
p�ístroje. Testace se provádí stla�ením testovacího tla�ítka na dobu cca 5 sekund (tla�ítko je 
umíst�no na boku vyhodnocovací sk�ín�). Po stla�ení testovacího tla�ítka se rozsvítí indika�ní LED 
diody a ozve se akustický signál. V p�ípad�, že k akustickému signálu nedojde, je nutné 
zkontrolovat, zda není vypnut vypína� akustické signalizace (vypína� umíst�n na horním bo�ním 
víku). Jestliže obsluha zjistí v pr�b�hu testování p�ístroje nefunk�nost optické signalizace, 
informuje neprodlen� o zjišt�né závad� výrobce. 
 
Vzhledem k zna�nému zatížení zabezpe�ovacího systému, který pracuje nep�etržit� 24 hodin denn�, 
výrobce doporu�uje provád�ní pravidelného servisu po uplynutí 4500 hodin. Servis je však 
zajiš�ován na základ� objednávky uživatele. 
 
Uživateli není dovoleno provád�t jakékoli opravy nebo zásahy do elektronických obvod� i v 
pozáru�ní dob�. Veškeré opravy v záru�ní i pozáru�ní dob� provádí pouze výrobce za�ízení nebo 
jím pov��ená organizace. 


