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Rozsah dodávky (standartní přístroj) 

Indikátor netěsnosti 
Dokumentace a Montážní instrukce 

Materiál stěnového upevnění 

 

Přehled stavebních dílců:  

Pol. Označení Další poukaz / č. náhradního dílce 

1.1 Elektrické přípojné vedení  Bod. 7.4 

1.2 Červený světelný hlásič poplachu Č. 49003550 

1.3 Zelený světelný hlásič provozu Č. . 49003559 

1.4 Vypínač - akustický poplach "vypnut" s pojistnou 
nálepkou 

 Bod. 6; Č. . 49000936  
Č. . 49000962 

1.5 Žluté světlo - akustický poplach deaktivován Č. . 49003560 

1.6 Návod k obsluze (přední strana) Č. . 49001232  

1.7 Dokumentace / Montážní instrukce Č. . 49001012, nebo na 
www.thomas-leak-detection.com 

1.8 Typový štítek  

1.9 Spodní díl skříně  

1.10 Víko skříně Č. . 49001050  
(Víko skříně se servisní klapkou a 
návodem k obsluze) 

1.11 Servisní klapka s pod ní umístěným šroubem 
víka 

1.12 Plombovací drát k zajištění servisní klapky Č. . 49006014 

1.13 Měřicí vedení - přípoj a zkušební ventil  Bod. 7.3/8.2; Č. . 49001059 

1.14 Přípoj výpustné vedení  Bod. 7.3/8.2; Č. . 49001052 

1.15 Sací vedení - přípoj a zkušební ventil  Bod. 7.3/8.2; Č. . 49001059 

1.16 Elektrická svěrací lišta s  
přípojem vnějšího poplachu 

 Bod. 7.4 

1.17 Přípojka pro bezpotenciální relé (opčně již 
zabudované) 

 Bod. 6 / 7.4; sada k dodatečnému 
zabudování relé Č. . 49001051 

1.18 Bzučák (akustický poplach)  Bod. 6; Č. . 49000948 

1.19 Pojistka pumpa  Bod. 3, Č. . 29002602 

1.20 Vedení vzduchu Č. . 49000991 

1.21 Pumpa (Typ 7005 V) s větrákem Č. . 49004590-1 

1.22 Topné těleso s termostatem (opčně)  Bod. 3, nevhodné k dodatečnému 
zabudování   

1.23 Tlakový spínač s krytem Č. . 49303751-1 

1.24 Filtr Č. . 49003410 

1.25 Obal s vrtací šablonou  
  

Příslušenství k dodání (výběr, další na dotaz, případně www.asf-leckanzeiger.de) 

PVC hadice červená (měřicí vedení) 6x2mm Č. . 49000195 

PVC hadice průsvitná (sací vedení)  6x2mm Č. . 49000690 

PVC hadice zelená (výpusné vedení) 6x2mm Č. . 49000196 

PVC hadice červená (měřicí vedení) 4x2mm Č. . 49000192 

PVC hadice průsvitná (sací vedení) 4x2mm Č. . 49000190 

PVC hadice zelená (výpusné vedení) 4x2mm Č. . 49000193 

Bezpotenciální relé - sada k dodatečnému zabudování Č. . 49001051 

Ochranná krabice s vnějším poplachem /  
bez vnějšího poplachu 

Č. . 49001053 /  
      49001057 

3-násobná lišta odlučovač kondensátu s upevněním Č. . 49005151 

Kapalinová závěra s integrovaným odlučovačem 
kondenzátu 

Č. . 49005080 

Přístroj na měření tlaku VDM 300 v komfortním kufříku Č. . 42007014 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

Znázornění systému - příklad podtlakový indikátor netěsnosti na jednoplášťové 
nádrži s pružnou protiprůsakovou vystýlkou 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

Popis dílců Znázornění systému 
 

1. Podtlakový indikátor netěsnosti (např. typ Nízký tlak IVF) 

2. Optické signály, zelený světelný hlásič provozu, červený světelný hlásič poplachu 

3. Vypínač "akustický poplach vypnut" 

4. Měřicí vedení - přípoj a zkušební ventil 

5. Sací vedení - přípoj a zkušební ventil 

6. Sací vedení - barevné označení bílé nebo průsvitné 

7. Měřicí vedení - barevné označení červené 

8. Výpustné vedení - barevné označení zelené, zapotřebí jen u podtlakových indikátorů 
netěsnosti 

9. Kapalinová závěra, částečně s integrovaným odlučovačem kondenzátu, zapotřebí jen 
u podtlakových indikátorů netěsnosti 

10 Odlučovač kondenzátu na nejnižších bodech spojovacích vedení 

11. Vnější plášť (jednoplášťové) nádrže 

12. Tkanina, tvoří zároveň kontrolní prostor 

13. Sací vedení až k nejnižšímu bodu nádrže, neperforované 

14. Protiprůsaková vystýlka  

15. Sací vedení vedeno podél podélné osy dna nádrže, musí být perforováno 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

Přehled obsahu Strana 

 

Popis konstrukce Indikátor netěsnosti Typ Vakumatik IVF-R34  ....................................... 2 

Znázornění systému - příklad podtlakový indikátor netěsnosti ......................................... 4 

 

1. Poukaz na povinnost odborného podniku ...................................................................... 7 

2. Bezpečnostní pokyny ........................................................................................................ 7 

3. Technické údaje ................................................................................................................. 7 

4. Typ přístroje / užití podle určení ...................................................................................... 8 

4.1. Základní nastavení spínacích hodnot ........................................................................ 8 

5. Rozsah použití ................................................................................................................... 8 

5.1. Všeobecně ................................................................................................................. 8 

5.2. Jednoplášťové nádrže s protiprůsakovou vystýlkou .................................................. 8 

5.3. Jiné připuštěné nádrže .............................................................................................. 9 

5.4. Indikátorem netěsnosti kontrolovatelné skladované kapaliny .................................... 9 

6. Popis funkce .................................................................................................................... 11 

6.1. Materiály dílců indikátoru netěsnosti, přicházející do styku s prostředím ................ 11 

7. Montážní instrukce .......................................................................................................... 12 

7.1. Všeobecné pokyny, místo montáže ......................................................................... 12 

7.2. Montáž kapalinové závěry ....................................................................................... 12 

7.3. Montáž spojovacích vedení ..................................................................................... 12 

7.4. Elektrický přípoj ....................................................................................................... 13 

7.5. Schéma zapojení ..................................................................................................... 14 

8. Zprovoznění ..................................................................................................................... 15 

8.1. Vakuování kontrolního prostoru ............................................................................... 15 

8.2. Funkční zkouška ...................................................................................................... 15 

9. Provozní návod ................................................................................................................ 19 

9.1. Všeobecné pokyny .................................................................................................. 19 

9.2 Údržba ..................................................................................................................... 19 

9.3. Pokyny u poruchy nebo v případě poplachu ........................................................... 20 

10. Odklizení ........................................................................................................................... 20 

 Všeobecné stavebně dozorové osvědčení ................................................................... 21 

 Prohlášení shody ............................................................................................................. 31 

 

6



Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

1. Poukaz na povinnost odborného podniku 

 
Montáž, zprovoznění, údržba a oprava tohoto indikátoru netěsnosti smí být provedena jen pro 
tyto práce autorizovanou odbornou firmou. Dále by měla tato firma vlastnit dostatečné 
znalosti v oboru ochrany proti požáru a výbuchu. 
 

2. Bezpečnostní pokyny  
 

Pročtěte tuto technickou dokumentaci v každém případě, dbejte všech údajů a 
nepoužívejte výrobek v žádném případě jinak, než je zde popsáno. Opatrujte tuto 
dokumentaci stále dosažitelně. Přezkoušejte před veškerými pracemi na přístroji 
shodu dokumentace s provedením výrobku. 

 Důležitý poukaz k montáži a provozu indikátoru netěsnosti.  

 

Výstraha před elektrickým 
napětím. 

 

Žádná kontrola vysoce-, lehce-, nebo 
zápalných kapalin 

 

Výstraha před horkým 
povrchem 

 

Nepřípustná montáž nebo provoz v 
místech s nebezpečím výbuchu 

3. Technické údaje 

Údaje pro přípoj 

 Jmenovité napětí: 230 VAC / 50 Hz 

 Odběr proudu indikátoru netěsnosti (při poplachu / se zabudovaným topením): 0,5 A  

 Spotřeba energie za normálních podmínek cca 15 kWh/rok 

 Externí vnější poplach, svorka A 230 VAC / 50 Hz max. 2A  

 Bezpotenciální relé (opcionálně) max. 240 VDC – 8 A 

 Pojistka pumpa (topení) 1,6 AT 

 

Všeobecné údaje 

 Úroveň zvuku (bzučák) ca 75 dB (A) 1m okruh 

 Maximální přípustná okolní teplota  
  a teplota média  -5°C (-20°C s opcionálním topením) až +50°C 

 Skladovací teplota -25°C bis +60°C 

 

 Druh krytí IP30 

 Ochranná třída I 

 Hmotnost 2,1 kg 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

4. Typ přístroje / užití podle určení 

Princip funkce podtlakového indikátoru netěsnosti typu Vakumatik IVF R34 (nízký tlak) | se 
zabudovanou pumpou je zařazen podle normy DIN EN 1360-2:2003 do třídy I. Přístroj je 
určen výhradně pro montáž na podtlakových protiprůsakových systémech  u dvouplášťových 
nádrží, nebo jednoplášťových nádrží s protiprůsakovou vystýlkou,  v kterých jsou skladované 
voduohrožující kapaliny s bodem vzplanutí  >55°C. Indikátor netěsnosti není v nevýbušném 
provedení. 

 

Všeobecné stavebně dozorové osvědčení Německého institutu pro stavební techniku (DIBT): 
Z-65.22-2 

  

Základní nastavení spínacích hodnot: 

 

 „Poplach zapnut“ PAE  -34 +0 / -10 mbar (nastavující hodnota, -34 bis -44 mbar) 

 „Poplach vypnut“ PAA ca. -50 mbar, vyplyne ze spínací hysterezy 

 „Pumpa zapnuta"  PPE  ca. -65 mbar, vyplyne ze spínací hysterezy  

 "Pumpa vypnuta"  PPA  -80 ±5 mbar (maximální kontrolní tlak) 

5 Rozsah použití 

5.1. Všeobecně 

- Použití výhradně u nádrží se sacím vedením vedeným až k nejnižšímu  
  bodu nádrže. 

- Nádrže smějí být provozovány jen za atmosferických podmínek (bez tlaku) 

- Kontrolní prostor nesmí obsahovat kapalinu, ukazující netěsnost. 

- Indikátor netěsnosti smí být montován jen mimo Ex-zónu. 

- V platných dobrozdáních, normách a osvědčeních nádrží, protiprůsakových vystýlek  
respektive kontrolních prostorů zvané podmínky musí být dodrženy. Totéž platí i pro 
hranice použití vzhledem na měrnou hmotnost skladované kapaliny. 

- Kontrolní prostory musí být způsobilé pro právě platný poplachový podtlak PAE a pro 
maximální podtlak kontrolního prostoru PPA. 

- Dbát zvláštních ustanovení všeobecného stavebně dozorového osvědčení (viz Bod. 12). 

   

5.2. Jednoplášťové nádrže s protiprůsakovou vystýlkou 

- Kontrolní prostory jednoplášťových nádrží (dle DIN 6608, EN 12285-1, 
DIN 6616 tvar A, EN 12285-2, DIN 6619, DIN 6623 DIN 6624 díl 2, DIN 6625)  
s připuštěnou protiprůsakovou vystýlkou, vhodnou pro přípoj podtlakového indikátoru 
netěsnosti se spínacími hodnotami podle bodu 4.1. 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

5.3. Ostatní připuštěné nádrže 

- Dvouplášťové nádrže válcovitého, pravoúhlého nebo kulového stavebního tvaru z 
kovových nebo nekovových materiálů s všeobecným stavebně dozorovým osvědčením, 
respektive v jednotlivém případě se zaujetím stanoviska zkušebny indikátorů netěsnosti 
TÜV NORD, nebo stanovením způsobilosti příslušného vodohospodářského úřadu, který 
přípoj indikátoru netěsnosti s těmi pod bodem 4.1 udanými spínacími hodnotami povolí. 
Sací vedení indikátoru netěsnosti musí být vedeno až k nejnižšímu bodu nádrže. 

 

- Jednoplášťové nádrže válcovitého, pravoúhlého nebo kulového stavebního tvaru z 
kovových nebo nekovových materiálů s připuštěnou protiprůsakovou vystýlkou a 
všeobecným stavebně dozorovým osvědčením, respektive v jednotlivém případě se 
zaujetím stanoviska zkušebny indikátorů netěsnosti TÜV NORD, nebo stanovením 
způsobilosti příslušného vodohospodářského úřadu, který přípoj indikátoru netěsnosti s 
těmi pod bodem 4.1 udanými spínacími hodnotami povolí. Sací vedení indikátoru 
netěsnosti musí být vedeno až k nejnižšímu bodu nádrže. 

-  

5.4. Indikátorem netěsnosti kontrolovatelné skladované kapaliny: 

-  Jen voduohrožující kapaliny s bodem vzplanutí > 55°C (dříve AIII). 

- Maximálně přípustná teplota média viz technické údaje (bod 3). 

- Skladované kapaliny nesmí být náchylné k houstnutí a k vylučování  
  pevných látek, viskozita skladované kapaliny nesmí přesahovat  
  5000 mm²/s (při 0°C). 

- Následující tabulka uvádí výběr voduohrožujících kapalin, které popsaným indikátorem 
netěsnosti mohou být hlídány. Zde neuvedené kapaliny musí být přezkoušeny na 
základě tabulek materiálů vzhledem k odolnosti vůči dílcům přístroje, přicházejících 
do styku s prostředím (použité materiály viz bod 6.1) a spojovacích částí (např. 
spojovací vedení, odlučovače kondenzátu, kapalinové závěry).  
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

material designation / označení materiálu 

AdBlue 

AHL ammonium nitrate urea solution 
(≤30%N)* 

ASL ammonium sulphate solution (36-40%)* 

Ethyl glycol, ethyl glycol monoethyl ether 

Drilling oils 

Boron oils 

Boric acid ............................................... < GL 

Brake fluid, hydraulic with flash point  
>100ºC 

Diesel fuel in accordance with DIN 51601 

Diethylene glycol ...................................... TR 

Ethylene glycol, glycol .............................. TR 

Formaldehyde, aq.solution, with 
formaldehyde < 5 %,  FP > 100ºC 

Formaldehyde, aq.solution, with 
formaldehyde >=5 %, methanol < 15 %, 
21< = FP < = 55ºC .......................................  

Formaldehyde, aq.solution, with 
formaldehyde >=5 %, methanol < 15 %, FP 
>= 55ºC 

Formaldehyde, aq.solution, with 37 % 
formaldehyde, 10-15 % methanol content 

Formalin, formaldehyde ......................... < GL 

Gas oil, with FP >100ºC, BP >200ºC 

Glycerine, propane-triol ............................ TR 

Urea (dissolved), ammoniacal ............... < GL 

Urea-formaldehyde solutions  
(e.g. wood glue) ................................... < GL 

Fuel oil, heating oil 

Hydraulic oils 

Potassium chloride ................................ < GL 

Potassium iodide ................................... < GL 

Potassium nitrate ................................... < GL 

Potassium sulphate ............................... < GL 

Magnesium nitrate ................................. < GL 

Magnesium sulphate ............................. < GL 

Methylene glycol  

Methylester (biodiesel) E DIN 51606 
(Adaptation required for leak detector 
components in contact with medium) 

Petroleum products with flash point 
>55°C * 

Sodium acetate .................................. < GL

Sodium chloride ................................. < GL

Sodium chlorite, aq. solution with > 5 % 
active chlorine 

Sodium fluoride .................................. < GL

Sodium hydrogen carbonate ............. < GL

Sodium nitrate .................................... < GL

Sodium sulphate ................................ < GL

Sodium sulphite ................................. < GL

Sodium thiosulphate .......................... < GL

Palmitic acid, fatty acid  
(hexadecanoic acid) ............................ TR

Castor oil ............................................... TR

Shale oil with FP >100°C, BP >100°C 

Lubricating oils  
(base oils, non-doped) ..................... < GL

Lubricating oils  
(doped, non-emulsifiable) ................ < GL

Spindel oil 

Stearic acid, fatty acids  
(octadecanoic)  ................................... TR

Coal tar distillate with FP >100°C, BP 
>100°C 

Coal tar naphtha, with FP >100°C, BP 
>100°C 

Tars, liquid with FP >100°C 

Turpentine oil substitute, with FP 
>100°C, BP >100°C 

Tartaric acid,  
dihydroxy butanoic acid ................... < GL

FP = bod vzplanutí  GL = nasycený roztok 

TR = technicky čistý  * Měď obsahující materiály nejsou vhodné 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

6 Popis funkce 

- Indikátor netěsnosti (1) pracuje podle podtlakového způsobu. Zabudovaná podtlaková 
pumpa (1.21) vakuuje přes sací vedení (6) vzduch z kontrolního prostoru (12) a vyrovnává 
minimální netěsnosti systému. Kontrolní prostor je vytvořen meziprostorem dvou plášťů 
nádrže,  respektive  protiprůsakovou vystýlkou a stěnou nádrže (11, 14). Odsaný vzduch 
je veden přes výpustné vedení (8) zpět do nádrže.  Též s kontrolním prostorem spojený 
tlakový spínač (1.23) kontroluje tlak v systému a řídí podle nastavených spínacích hodnot 
provoz pumpy, jakož i hlášení poplachu při větší netěsnosti systému. 

- Provozní stav indikátoru netěsnosti (elektrické napětí je zapnuto) je stále hlášen zeleným 
světelným hlásičem (1.3).  

- Stav poplachu je hlášen opticky červeným světelným hlásičem (1.2) jakož i akusticky 
bzučákem (1.18). Akustický poplach může být přechodně vypínačem (1.4) vypnut. 
Vypnutý bzučák je ukázán žlutým světelným hlásičem (1.5).  

- Stav poplachu může být kromě toho veden dále přes svorku "A" na svěrací liště (1.16) a / 
nebo přes bezpotenciální kontakt (1.17, opcionálně zabudovaný nebo jako příslušenství), 
např. do velína. 

- Normální provoz je dosažen, když jsou všechny spojovací vedení napojeny, zkušební a 
uzavírací zařízení (1.13/1.15) v zajištěné provozní poloze, světelný hlásič "zapnut", 
poplachový signál "vypnut", akustický bzučák aktivován (žlutý světelný hlásič "vypnut"). 

- Následující diagram 2 popisuje funkční průběh zprovoznění, normální provoz a poplach. 

Diagram 2 

6.1. Materiály indikátoru netěsnosti, přicházející do styku s médiem 
 

- Dílce indikátoru netěsnosti, v případě netěsnosti přicházející do styku se skladovanou 
kapalinou, sestávají z těchto materiálů: 

- Pumpa a tlakový spínač: NBR, PA 

- Spojovací vedení a přípojové díly: PVC, POM 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

7. Montážní instrukce 

7.1. Všeobecné pokyny / místo montáže 

-  Indikátor netěsnosti smí být montován jen mimo Ex-zónu. 

- Podmínky rozsahu použití, zvané pod bodem 5, musí být dodrženy. 

- V technických údajích udané maximální okolní teploty nesmí být  

  překročeny. 

- Montáže indikátoru netěsnosti by se měla provádět pokud možno uvnitř  
  uzavřené a suché místnosti. 

- Indikátor netěsnosti připevnit pomocí spolu dodaného připevňovacího materiálu, dobře 
dostupně, pokud možno ve výši očí, na zdi, nebo montážní desce.  Odstup děr 156 mm 
(vrtací šablona na obalové vložce). Připevňovací šrouby ve spodním dílu krabice zakrýt 
ochrannými čepičkami (v příslušenství).  

- Postranní odstup zavětrávacích štěrbin od zdi musí být minimálně 3 cm. 

- Indikátor netěsnosti musí být chráněn proti přímému slunečnímu záření. 

- Musí-li být indikátor netěsnosti ze stavebně technických důvodů montován mimo 
uzavřených a suchých prostorů, musí být umístěn v ochranné skříni, odolné proti 
povětrnosti (IP55, jako příslušenství u výrobce) a vybaven dodatečným externím 
poplachem. 

- Jsou-li na místě montáže očekávané okolní teploty pod -5°C, musí být instalováno 
dodatečně topení s termostatem (zvláštní provedení). 

 

7.2. Montáž kapalinové závěry (9) 

- Před montáží kapalinové závěry přezkoušet čistotu 
těsnění plováku v kapalinové závěře. 

- Kapalinovou závěru s odlučovačem kondenzátu (10) 
(viz příslušenství) montovat svisle a těsně 
bezprostředně na přípojku sacího vedení na kontrolním 
prostoru nádrže (6).  

 

7.3.  Montáž spojovacích vedení (6,7,8) 

- Dbát správného přiřazení sacího, měřicího a 
výpustného vedení na indikátoru netěsnosti a na nádrži 
(viz servisní klapka). 

-  Spojovací vedení musí být barevně označeny sací: 
vedení (6) = bílé, měřicí vedení (7) = červené, výpustné 
vedení (8) = zelené. 

- Spojovací vedení mezi indikátorem netěsnosti a 
nádrží jsou provedeny PVC hadicemi jmenovité 
světlosti 6 (6x2mm) nebo rovnocennými, hledět na 
odolnost. 

- Spojovací vedení nelámat a nemačkat. 

  

Ø 6mm 

Ø 4mm 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

- Celková délka spojovacích vedení mezi indikátorem netěsnosti a nádrží nesmí při 
jmenovité světlosti 6mm - 50 metrů přesahovat. Jinak musí být použita větší jmenovitá 
světlost. 

- Pod zemí položené spojovací vedení z 
plastu musí být vedeny v ochranných 
trubkách. U nadzemních instalací musí 
být tyto dodatečně v povětrnosti odolném 
provedení. 

- Spojovací vedení od indikátoru netěsnosti 
k nádrži musí být uložené se spádem ca. 
4°, aby se zabránilo shromáždění 
kondenzátu ve spojovacím vedení a jeho 
zamrznutí v případě mrazu. Pokud není uložení se spádem možné, musí být na všech 
nejnižších místech spojovacích vedení zabudován odlučovač kondenzátu (10). 

- Spojovací vedení, sací vedení (6) a měřicí vedení (7) těsně připojit na kontrolní prostor 
nádrže, výpustné vedení (8) na odvzdušňovací nátrubek nádrže (EV). 

 

7.4. Elektrický přípoj 

 

Elektrický přípoj indikátoru netěsnosti smí být proveden jen odborníkem. 

Dbát údajů připojení (viz technické údaje, bod 3) a typového štítku přístroje. 

Před otevřením přístroje vypnout elektrický proud. 

 

Spínače nebo zástrčky v přípoji sítě nejsou povoleny.  

Elektrický přípoj k indikátoru netěsnosti pojistit maximálně 16A. 

Doporučuje se, indikátor netěsnosti napojit přes pojistku často používaného 
spotřebiče (např. světlo ve sklepě). Výpad proudu bude tímto časně poznán. 

Bude-li indikátor netěsnosti montován v ochranné skříni, nebo ve špatně 
přístupných místech, musí být dodatečně připojen externí poplach. 

- Elektrický přívod (např. NYM-J 3x1,5 mm²) je veden svrchu krabice kabelovým šroubením. 
Přitom dbát toho, aby se kabel nedotýkal pumpy, bzučáku, nebo topení (horké součásti). 
Svorková lišta je vhodná pro průměr drátu do maximálně 1,5 mm² a kabelové šroubení pro 
kabely průměru 6-10 mm. 

- Dodatečné přípojné vedení (např. pro vnější poplach nebo externí poplach přes 
bezpotenciální relé) můžou být napojeny přes 2 dodatečné otvory na vrchu krabice a 
vhodné kabelové šroubení (M 16). 

- Elektrický přípoj (L, N, PE a A) na svorkovnici indikátoru netěsnosti musí být proveden 
podle schéma zapojení (viz bod 7.5). 

- Přes opčně zabudované bezpotenciální relé může být hlášen signál přerušení elektrického 
napětí a stav poplachu (např. do velína). 

Ochranná roura 
 

10 

10 

10    

   

  

10 

9 

  

  

  

6  

7  

8  
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

7.5. Schéma zapojení 

 

 

 

L  fáze 

N  nulový vodič 

PE  ochranný vodič   

AAH / AAL 
opční přípoj vnějšího 
poplachu (houkačka a 
svítidlo) 

LMP1 světelný hlásič provozu 
zelený 

LMP3 světelný hlásič poplachu 
červený 

LMP4  světelný hlásič poplašný 
tón vypnut 

SG1  bzučák  

K1  bezpotenciální relé 
opčně 

S1 mikrospínač pumpa 

S2 mikrospínač poplach 

S3 vypínač poplašný tón 
vypnut 

PU pumpa 

H topení - opčně 

F1 pojistka pumpa topení 
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8. Zprovoznění 

Správná montáž jakož i elektrický přípoj indikátoru netěsnosti musí být podle odstavce 7 
zajištěna. 

V průběhu vakuování, u zprovoznění a v provozu  můžou na výpustném 
(výfukovém) otvoru pumpy vystoupit zdraví ohrožující páry z kontrolního prostoru. 
Nenadýchat, postarat se o dostatečné odvzdušení. 

 

8.1. Vakuování kontrolního prostoru 

- U menších objemů kontrolního prostoru může zabudovaná podtlaková pumpa vakuování 
převzít. 

- U větších objemů kontrolního prostoru se doporučuje vakuování kontrolního prostoru 
vhodnou externí podtlakovou pumpou. 

- Indikátor netěsnosti hlásí tak dlouho poplach, až bude nastavená hodnota poplachu 
překročena a hodnota poplach vypnut dosažena. Červený světelný hlásič (1.2) zhasne a 
bzučák (1.18) vypne (viz diagram 2 bod 6).). 

- Zelený světelný hlásič provozu (1.3) musí svítit. 

- Pumpa vypne automaticky při dosažení spínací hodnoty pumpa vypnuta PPA. 
 

8.2. Zkouška funkce 

Kontrola funkce má zajistit nezávadnou funkci indikátoru netěsnosti. Tato musí být provedena 
odborníkem: 
 

 

 - před zprovozněním indikátoru netěsnosti 

 - 1x ročně 

 - při závadách funkce respektive hlášení poplachu bez znatelné příčiny 
 

- Hadice na indikátoru netěsnosti smí být v případě potřeby staženy jen když 
budou vhodnými svorkami sevřeny. Jinak může toto vést ke kompletnímu  
zavzdušnění kontrolního prostoru,  čím se např. pružná protiprůsaková vystýlka  
může od stěny nádrže uvolnit a tím nádrž znepotřebnit. 

- Když musí být  krabice indikátoru netěsnosti pro údržbářské práce otevřena, 
přístroj předem odpojit od elektrické sítě. 

- Bezprostředně po otevření krabice může mít povrch motoru / pumpy ještě 
provozní teplotu - nebezpečí popálení 

 
 

 

 

 

- Plombu na pravé straně servisní 
klapky odstranit, klapku nahoru až k 
dorazu otevřít. 
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Zkouška průchodnosti indikátoru netěsnosti, spojovacích vedení a kontrolního 
prostoru; zkouška těsnosti celkového systému: 

- Připojit vhodný měřicí přístroj (např. THOMAS VDM300) na zkušební ventil měřicího 
vedení (1.13), spoj k měřicímu přístroji vytvořit otočením hlavy ventilu. 

 

-  Hlavu zkušebního ventilu sacího 
vedení (1.15) pomalu v ukázané pozici 
točit, kontrolní prostor (12) bude  
zavzdušňován. 

- Bezprostřední změnou tlaku na měřicím 
přístroji je průchodnost indikátoru 
netěsnosti s kontrolním prostorem 
prokázána. 

 

 

- Takto může být přezkoušena i těsnost celkového systému. 
 

 

  

Přezkoušení indikátoru netěsnosti (kontrolní prostor je přes 3-cestné ventily oddělen): 

- Překlenutím obou zkušebních ventilů je možné přezkoušení spínacích hodnot tlakového 
spínače (1.23),  podtlaková zkouška pumpy (1.21),  jakož i zkouška těsnosti indikátoru 
netěsnosti (1). Doporučuje se zabudování zkušebního objemu jakož i škrticího ventilu do 
překlenujícího vedení. 

 

- Funkční zkouška červeného světelného hlásiče poplachu (1.2) a akustického 
bzučáku (1.18), jakož i případně externě zapojených poplašných zařízení při dosažení 
spínací hodnoty poplachu PAE. 

 
 

- Zkouška funkce "akustický poplach 
vypnut". Vypínačem poplachového tónu 
(1.4) bude bzučák (1.18) přechodně 
vypnut. Deaktivovaný akustický poplach 
bude ohlášen žlutým světelným hlásičem 
(1.5).  
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- Zkouška nastavujících hodnot indikátoru 
netěsnosti (viz bod 4.1): 
"Poplach zapnut" PAE a "Pumpa vypnuta" PPA.  
Odchylují se tyto hodnoty, můžou být na tlakovém 
spínači (1.23) upraveny.  

 

- Kontrola hodnot "Pumpa zapnuta" PPE a 
"Poplach vypnut" PAA. Tyto hodnoty se nenastavují, 
nýbrž vyplývají ze spínací hysterezy mikrospínačů k 
řízení poplachu a pumpy. Udané hodnoty jsou směrné 
hodnoty. 
 

 

- Při funkční zkoušce pumpu / motor přezkoušet na 
nenormální provozní hluk. 

 

- Při té udané poloze ventilů může být dodatečně 
indikátor netěsnosti přezkoušen na těsnost. 

 

 

 Zkouška kontrolního prostoru (indikátor netěsnosti přes 3-cestné ventily oddělen): 
 

 

- V znázorněné poloze může být kontrolní 
prostor (12) bez indikátoru netěsnosti 
přezkoušen, např. těsnost. 

 

 

 

 

 

Kontrola maximálního podtlaku pumpy: 

 

- Připojením měřicího přístroje na zkušební 
ventil sacího vedení (1.15) se může v té vlevo 
znázorněné poloze přezkoušet maximální 
podtlak pumpy. 

- Pumpa musí dosáhnout podtlak nejméně 
500 mbar. 

 

  

Mikrospínač 
poplach 

Mikrospínač 
pumpa 
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Závěr funkční kontroly: 

 
 

 

-  3-cestné ventily přivést do vlevo znázorněné 
provozní polohy. Jinak se nedá servisní klapka 
úplně zavřít. 

- Případně odpojené spojovací vedení zase 
těsně spojit. 

 

- V tomto nastavení nesmí být zařízení v 
žádném případě opuštěno, nezávadná 
kontrola protiprůsakového systému takto není 
jistě zaručena. 

 

 

 

 

 

- Podtlaková pumpa buduje podtlak  v kontrolním prostoru zase  až k dosažení hodnoty 
vypnutí pumpy PPA . Potom pumpa vypne.  

 

 

 

- Ke ztížení, respektive jasnému rozeznání 
neoprávněného zásahu na indikátoru netěsnosti 
servisní klapku (1.11) se spodní částí krabice (1.9) 
zajistit plombou (1.12). 

 

 

 Závěrečná vizuální kontrola:  

- Zelený světelný hlásič provozu (1.3) svítí, červený světelný hlásič 
poplachu (1.2) vypnut. 

- Vypínač akustického poplachu (1.4) v normální provozní poloze, žlutý 
světelný hlásič (1.5) nesmí svítit.  Dodatečně se doporučuje vypínač 
zajistit nálepkou (viz obrázek vpravo). Projev činnosti vypínače 
poplašného tónu lze pomocí trhací pojistky lehce rozpoznat. 

- Případně do spojovacích vedení zabudované ventily jsou v poloze 
provozu a zajištěné. 

- Odlučovače kondenzátu (10,9) prázdné. 

- Všeobecná vizuální kontrola zařízení (např. poškození, zlomené nebo 
porézní spojovací vedení). 

18
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9. Návod k provozu 

9.1. Všeobecný pokyn 

 V průběhu vakuování, u zprovoznění a v provozu  můžou na výpustném 
(výfukovém) otvoru pumpy vystoupit zdraví ohrožující páry z kontrolního prostoru. 
Nenadýchat, postarat se o dostatečné odvzdušení.. 

 
Náležitá montáž, zprovoznění a pravidelná zkouška funkce, jakož i kontrola indikátoru 
netěsnosti jsou předpodklady pro fungující dozor zařízení respektive nádrže. 
Hojnost zapínaní a doba provozu integrované pumpy k vyrovnání minimálních netěsností se 
řídí objemem kontrolního prostoru a těsností celkového systému. Zásadně platí: Čím větší 
nádrž a tím též obsah kontrolního prostoru, tím menší je hojnost zapínání pumpy, ale za to 
přiměřeně delší doba provozu. Ustavičně přibývající hojnost zapínání poukazuje na 
přibývající netěsnost v protiprůsakovém systému . Běží-li pumpa častěji déle, nebo dokonce 
neustále, může být jako důvod ubývající výkon pumpy. V obou případech se doporučuje 
protiprůsakový systém přezkoušet. 
 
Zelený světelný hlásič provozu (1.3) svítí stále, jakmile je indikátor netěsnosti napojen na 
elektrickou síť. 

Optimálně udržovaný a těsný systém snižuje též i provozní náklady na minimální úroveň.  

 
 

9.2. Údržba 

 

- Funkce světelného hlásiče "Zelená" (1.3), jakož i stav odlučovačů kondenzátu (10) musí 
být provozovatelem pravidelně kontrolováno. 

- Roční kontrolu funkce provést odborníkem podle bodu 8.2. 

- V odlučovači kondenzátu se může nacházet kondenzát, nebo ale i skladovaná kapalina. 
Při vyprázdnění bezpodmínečně dodržet bezpečnostní opatření. Provést odborné 
odklizení kondenzátu. 
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9.3. Pokyny u poruchy nebo v případě poplachu 

Vznikne-li porucha a indikátor netěsnosti hlásí poplach, rozsvítí se červený světelný hlásič 
"poplach" (1.2) a zazní zabudovaný bzučák (1.18). K okamžitému hledání a odstranění 
poruchy pověřit autorizovanou odbornou firmu. 

Vypínačem poplašného tónu (1.4) na indikátoru netěsnosti může být akustický poplach 
přechodně vypnut. Vypnutý bzučák je ukázán žlutým světelným hlásičem (1.5). 

 

Možné příčiny poruchy: 

- Netěsnosti v systému, hodnota zapnutí poplachu je dosažena. 
- Pumpa nebo tlakový spínač závadný 
- Spojovací vedení (také výpustné vedení), filtr, kapalinová závěra  ucpané nebo 

zamrzlé. 
- Odlučovač kondenzátu plný, kapalinová závěra uzavřena 
- Elektrická porucha 
- Pojistka pumpy defektní 

 

Příčiny netěsnosti mohou být:  

- Netěsné šroubení, spojovací vedení, odlučovače kondenzátu, nebo kapalinová závěra. 
- Poškozená membrána a ventily v pumpě, nebo membrána v tlakovém spínači 
- Přípojové šroubení na nádrži 
- Netěsná nádrž nebo protiprůsaková vystýlka 

  

První opatření mohou být:  

Provést funkční zkoušku podle bodu 8.2 (zkontrolovat spínací hodnoty indikátoru netěsnosti a 
těsnost systému). 
 

Znovuzprovoznění po poruše:  

Po odstranění poruchy respektive poplachu indikátor netěsnosti znovu zprovoznit, jak je 
popsáno v odstavci 7.0.  

  

 

10. Odklizení 

 Neházejte elektrické přístroje do domácích odpadků! 

Podle EU směrnice 2002/96/EG přes staré elektrické a elektronické přístroje a její 
převedení do národního práva musí být nepouživatelné elektrické přístroje 
odděleně střádány a ohleduplně k životnímu prostředí uvedeny k novému použití. 
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Bescheid über Änderung und 
Verlängerung der Geltungsdauer 
Z-65.22-2 

DIEt 
Seite 2 von 4 I 28. Mai 2010 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden durch folgen
de Bestimmungen ersetzt: 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderrege
lungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch 
gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden 
kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei
nigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter ge
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauauf
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauauf
sichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht 
geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich d geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies e 
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ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist ein Unterdruck
Leckanzeiger mit der Bezeichnung "Vakumatik" vom Typ "Variante III F" und vom 
Typ "Variante IV F", der sich zusammensetzt aus einem Gehäuse, in dem ein optischer 
und akustischer Signalgeber sowie ein Druckschalter und die druckgesteuerte Evakuie
rungspumpe untergebracht sind. Undichtheiten in den Wandungen des Überwachungs
raumes werden durch Druckanstieg erfasst und optisch und akustisch angezeigt (Aufbau 
des Leckanzeigers siehe Anlage 1). 

1.2 Der Unterdruckleckanzeigers vom Typ "Variante III F" mit einem Alarmunterdruck von 
~ 325 mbar darf an Überwachungsräume doppelwandiger Behälter aus Stahl oder 
Kunststoff mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis angeschlossen werden, die für 
die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten geeignet sind. Der Überwachungsraum 
muss, unter Berücksichtigung der jeweils zulässigen Flüssigkeitsdichte und des jeweils 
maximal zulässigen Unterdruckes im Überwachungsraum des Behälters, für den Anschluss 
dieses Leckanzeigers geeignet sein. Der Unterdruckleckanzeiger vom Typ "Variante III F" 
darf auch für doppelwandige Böden von Flachbodentanks nach DIN 4119-1' eingesetzt 
werden, wenn die Eignung der Überwachungsräume mit einem bauaufsichtlichem 
Verwendbarkeitsnachweis ausgewiesen ist. Der Unterdruckleckanzeiger vom 
Typ "Variante IV F" mit einem Alarmunterdruck von ~ 34 mbar darf an Behälter aus Stahl 
oder Kunststoff mit Leckschutzauskleidung angeschlossen werden, die für die Lagerung 
wassergefährdender Flüssigkeiten geeignet sind. Die Leckschutzauskleidungen müssen 
einen bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis haben. Die Saug leitung muss bis zum 
Überwachungsraumtiefpunkt verlegt werden. Der Unterdruckleckanzeiger vom 
Typ "Variante IV F" darf nur für Behälter eingesetzt werden, die unter atmosphärischen 
Bedingungen betrieben werden. 

1.3 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Funktions
sicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Abschnitt 1.1 erbracht. 

1.4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmi
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.8. 1. Verordnung zum Gerätesicherheits
gesetz-Niederspannungsverordnung-, Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit 
von Geräten -EMVG-, 11. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz -Explosionsschutz
verordnung-) erteilt. 

1.5 Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt für den Zulassungsgegenstand 
die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG2

. 

1.6 Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) bezieht 

, 
2 

sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau ulassungsgegenstandes und nicht auf 
die Verwendung im Sinne der späteren Nu ~ 

DIN 4119-1:1979-06; Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen; Grund
lagen, Ausführung, Prüfungen 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009 
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Abschnitt 4, Bestimmungen für die Ausführung, Absatz 4.1(1) erhält folgende Fassung: 
4.1 (1) Der Leckanzeiger muss entsprechend Abschnitt 6 der jeweiligen Technischen 

Beschreibungen' eingebaut und entsprechend deren Abschnitt 7 in Betrieb genommen 
werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Leckanzeigers 
dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im 
Sinne von § 3 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen vom 31. März 2010 (BGBI. I S. 377) sind. 

Eggert 

• Vom TÜV Nord e.V. geprüfte Technische Beschreibung Leckanzeiger Typ Vakumatik Variante III F des Antragstellers 
vom 10. Mal 2000 sowie Technische Beschreibung Leckanzeiger Typ Vakumatik Variante VI F des Antragstellers 
vom 15. Mai 2000 
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DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

10829 Berlin, 23. Mai 2000 
Kolonnenstraße 30 L 
Telefon: (030) 7 87 30 - 315 
Telefax: (030) 78730 - 320 
GeschZ.: V 16-1.65.22-35/00 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

Zulassungsnummer: 

Antragsteller: 

Zulassungsgegenstand: 

Geltungsdauer bis: 

Z-65.22-2 

ASF Thomas Industries GmbH 
Siemensstraße 4 
82178 Puchheim 

Leckanzeiger "Vakumatik" als Teil eines Leckanzeigegerätes nach 
dem Unterdrucksystem für Stahl- oder Kunststoffbehälter zum 
Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten 

31. Mai 2005 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und vier Blatt Anlagen..:.;. __ """,~ .... 

89061.00 
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11. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

ZUlassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist ein Unterdruck-Leckan
zeiger mit der Bezeichnung "Vakumatik" vom Typ "Variante 111 F" und vom Typ 
"Variante IV F", der sich zusammensetzt aus einem Gehäuse, in dem ein optischer und 
akustischer Signal geber sowie ein Druckschalter und die druckgesteuerte Evakuierungs
pumpe untergebracht sind. Undichtheiten in den Wandungen des Überwachungsraumes 
werden durch Druckanstieg erfasst und optisch und akustisch angezeigt (Aufbau des 
Leckanzeigers siehe Anlage 1). 

Der Unterdruckleckanzeigers vom Typ "Variante 111 F" mit einem Alarmunterdruck von 
? 325 mbar darf an Überwachungsräume doppelwandiger Behälter aus Stahl oder Kunst
stoff angeschlossen werden, die für die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten 
geeignet sind. Der Überwachungsraum muss, unter Berücksichtigung der jeweils zulässi
gen Flüssigkeitsdichte und des jeweils maximal zulässigen Unterdruckes im Über
wachungsraum des Behälters, für den Anschluss dieses Leckanzeigers geeignet sein. 
Das sind Überwachungsräume von Behältern nach DIN 6608-2, nach DIN 6616, nach 
DIN 6618-2, nach DIN 6619-2, nach DIN 6623-2 oder nach DIN 6624-2 mit bauaufsicht
lichem Verwendbarkeitsnachweis nach den laufenden Nummern 15.2, 15.3, 15.5, 15.8, 
15.10 und 15.12 der Bauregelliste A Teil 1 (ohne Leckanzeigeflüssigkeit) oder solche von 
Behältern mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Der Unterdruckleckanzeiger vom 
Typ "Variante 111 F" darf auch für doppelwandige Böden von Flachbodentanks nach 
DIN 4119-1 eingesetzt werden, wenn die Eignung der Überwachungsräume in einer all
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ausgewiesen ist. Der Unterdruckleckanzeiger vom 
Typ "Variante IV F" mit einem Alarmunterdruck von? 34 mbar darf für Leckschutzaus
kleidungen in einwandigen Behältern aus Stahl oder Kunststoff angeschlossen werden, 
die für die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten geeignet sind. Das sind Behälter 
nach DIN 6608-1, nach DIN 6618-1, nach DlN 6618-4, nach DIN 6619-1, nach DIN 6623-1 
oder nach DIN 6624-1 mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis nach den laufen
den Nummern 15.1, 15.3, 15.4, 15.7, 15.9 und 15.11 der Bauregelliste A Teil 1 oder 
solche mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Die Leckschutzauskleidungen, denen 
eine allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung erteilt sein muss, sind mit einer bis zum 
Überwachungsraumtiefpunkt geführten Saug leitung zu verlegen. Der Unterdruckleckan
zeiger vom Typ "Variante IV F" darf nur für Behälter eingesetzt werden, die unter 
atmosphärischen Bedingungen betrieben werden. 

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird nur der Nachweis der Funktions
sicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Abschnitt 1.1 erbracht. 

Die allgemeine bauaufsichtliehe Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmi
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.B. 1. Verordnung zum Gerätesicherheits
gesetz -Niederspannungsrichtlinie-, Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit 
von Geräten -EMVG-Richtlinie-, 11. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz 
-Explosionsschutzverordn ung-) erteilt. 

Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen für den Zulassungsgegen
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h des 
Wasserhaushaltgesetzes. 
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2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Zusammensetzung 

2.1.1 Der Zulassungsgegenstand mit der Bezeichnung "Vakumatik" vom Typ "Variante 111 F" 
und vom Typ "Variante IV F" besteht aus dem Unterdruckjeckanzeiger einschließlich Ge
häuse, optischem und akustischem Signalgeber, plombierbarem Schalter, Druckschalter 
sowie druckgesteuerter Evakuierungspumpe. 

2.1.2 Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Ab
schnitt 1.1 wurde nach den "Zulassungsgrundsätzen für Leckanzeigegeräte für Behälter 
(ZG-LAGB)" des Deutschen Instituts für Bautechnik vom August 1 994 erbracht. 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Herstellung 

Der Leckanzeiger darf nur im Werk des Antragstellers hergestellt werden. Er muss hin
sichtlich Bauart, Abmessungen und Werkstoffen den in der Anlage 3 dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung aufgeführten Unterlagen entsprechen. 

2.2.2 Kennzeichnung 

Der Leckanzeiger, dessen Verpackung oder dessen Lieferschein muss vom Hersteller mit 
dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen
Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, 
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. Darüber hinaus ist der 
Leckanzeiger mit folgenden Angaben zu versehen: 

Typbezeichnung, 

Zulassungsnummer. 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 

2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Leckanzeigers mit den Bestimmungen dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss im Herstellwerk mit einer Übereinstim
mungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon
trolle und einer Erstprüfung des Leckanzeigers durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle 
erfolgen. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

89061.00 

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu
führen. 

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jedes Leckan
zeigers oder dessen Einzelteile durchzuführen. Durch eine Stückprüfung hat der Herstel
ler zu gewährleisten, dass die Werkstoffe, Maße und Passungen sowie die Bauart dem 
geprüften Baumuster entsprechen und der Leckanzeiger funktionssicher ist. 

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

Bezeichnung des Leckanzeigers, 

Art der Kontrolle oder Prüfung, 

Datum der Herstellung und der Prüfung des Leckanzeigers, D eutsches Institut 
Ergebnisse der Kontrollen oder Prüfungen, für Bautechnik 

Unterschrift des für die werkseigene Produktions kontrolle Verantwortliche . 

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem De·~u~ts"c=e"'n-
Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 
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Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Ein Leckanzeiger, die den Anforde
rungen nicht entspricht, ist so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Übereinstimmen
den ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist- soweit technisch möglich 
und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unver
züglich zu wiederholen. 

2.3.3 Erstprüfung des Leckanzeigers durch eine anerkannte Prüfstelle 

Im Rahmen der Erstprüfung sind die in den "Zulassungsgrundsätzen für Leckanzeige
geräte für Behälter" aufgeführten Funktionsprüfungen durchzuführen. Wenn die der all
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrundeliegenden Nachweise an Proben aus der 
laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung. 

3 Bestimmungen für den Entwurf 

3.1 Die Überwachungsräume müssen gegen die zu lagemden Flüssigkeiten beständig sein 
und für den jeweils maximal zulässigen Druck des Behälters geeignet sein; das ist ent
sprechend Abschnitt 1.2 nachzuweisen. 

3.2.1 Der Leckanzeiger vom Typ "Variante 111 F" darf bei doppelwandigen Behältem aus Stahl 
nach DIN 6608-21, DIN 6616 Form A2, DIN 6618-23 , DIN 6618-44, DIN 6619-25, 

DIN 6623-26 oder nach DIN 6624-27 folgender Abmessungen oder Inhalte mit wasser

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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gefährdenden Flüssigkeiten nachfolgender Dichten eingesetzt werden: 

- DIN 6608-21 und DIN 6616 Fonm A2: 

Behälter mit Durchmesser 2,90 m und Dichten,: 1,04 kg/dm 3
, 

Behälter mit Durchmesser 2,50 m und Dichten< 1,20 kg/dm 3
, 

Behälter mit Durchmesser 2 ,00 m und Dichten,::: 1,50 kg/dm3
, 

Behälter mit Durchmesser 1,60 m und Dichten,: 1,88 kg/dm3
, 

Behälter mit Durchmesser.::: 1,25 m und Dichten,: 1,90 kg/dm3
• 

- DIN 6618-23 und DIN 6618-44: 

Behälter mit Inhalt 5 m3 und 7 m3 und Dichten ~ 1.9 kg/dm3
, 

Behälter mit Inhalt 10m3 und Dichten ~ 1,7 kg/dm3
, 

Behälter mit Inhalt 13 m3 und Dichten.::: 1,2 kg/dm 3
, 

Behälter mit Inhalt 16 m3
, 20 m3 , 25 m3, 30 m3

, 40 m3 und Dichten,.: 1,0 kg/dm3
. 

DIN 6608-2: 

DIN 6616: 

DIN 6618-2: 

DIN 6618-4: 

DIN 6619-2: 

DIN 6623-2: 

DIN 6624-2: 

liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische Lagerung wasser
gefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten - Ausgabe September 1989 -
liegende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die oberirdische Lagerung wasser
gefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten - Ausgabe September 1989 -
Form A 
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, ohne Leckanzeigeflüssigkeit für die 
oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten 
- Ausgabe September 1989 -
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, ohne Leckanzeigeflüssigkeit, mit 
außenliegender Vakuum-Saugleitung, für die oberirdische Lagerung brennbarer 
Flüssigkeiten -Ausgabe Februar 1984-
DIN 6619-2: Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, für die unterirdische 
Lagerung wasser-gefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten -Ausgabe 
September 1989-
Stehende Behälter (Tanks) aus Stahl, doppelwandig, mit weniger als 1000 Liter Volumen, für 
die oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssig
keiten -Ausgabe September 1989-
Liegende Behälter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 liter Volumen, doppelwandig, für die 
oberirdische Lagerung wassergefährdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flüssigkeiten 
-Ausgabe September 1989-
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Doppelwandige Behälter mit einem Durchmesser oder einer Bauhöhe von maximal 2,90 m 
benötigen keine zum Überwachungsraumtiefpunkt geführte Saugleitung; doppelwandige 
Behälter mit einem Durchmesser oder einer Bauhöhe über 2,90 m müssen grundsätzlich 
mit einer zum Überwachungsraumtiefpunkt geführten Saug leitung versehen werden. 

3.2.2 Der Leckanzeiger vom Typ "Variante 111 F" darf auch für andere doppelwandige Stahl be
hälter oder doppelwandige Kunststoffbehälter eingesetzt werden, denen eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung erteilt wurde. 

3.2.3 Der Leckanzeiger vom Typ "Variante 111 F" darf auch für doppelwandige Böden von Flach
bodentanks nach DIN 4119-1 8 eingesetzt werden. 

3.2.4 Der Leckanzeiger vom Typ "Variante 111 F" ist für doppelwandige Böden oder Auffang
räume in Sonderbauform geeignet, denen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
erteilt wurde. 

3.2.5 Der Leckanzeiger vom Typ "Variante IV F" ist für einwandige Behälter geeignet, die mit 
einer Leckschutzauskleidung, der eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt 
wurde, versehen sind und in deren Überwachungsraum eine zum Überwachungsraum
tiefpunkt geführte Saugleitung verlegt wird. 

3.2.6 Bei der Auswahl des Leckanzeigegerätes ist darauf zu achten, dass der Leckanzeiger und 
der Überwachungsraum hinreichend gegen die zu lagernden Flüssigkeiten beständig sind. 
Als Lagerflüssigkeiten dürfen wassergefährdende Flüssigkeiten verwendet werden. Flüs
sigkeiten gemäß der Stoffliste (Anhang 2) sowie andere Flüssigkeiten, die hinsichtlich des 
Korrosionsverhaltens mit diesen Flüssigkeiten vergleichbar sind, erfordern keinen geson
derten Beständigkeitsnachweis. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

4.1 (1) Der Leckanzeiger muss entsprechend Abschnitt 6 der jeweiligen Technischen 
Beschreibungen9 eingebaut und entsprechend deren Abschnitt 7 in Betrieb genommen 
werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Leckanzeigers 
dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im 
Sinne von § 191 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind. 

(2) Die Tätigkeiten nach (1) müssen nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden, wenn sie 
nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind oder 
der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tätigkeiten mit eigenem sachkundigen 
Personal ausführt. Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberührt. 

4.2 Der Überwachungsraum darf keine Leckanzeigeflüssigkeit enthalten. Der Leckanzeiger 
darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Prüfung 

Die Leckanzeigegeräte mit Leckanzeigern müssen entsprechend Abschnitt 8 der Tech
nischen Beschreibung9 betrieben und gewartet werden. Die Technische Beschreibung9 ist 
vom Hersteller mitzuliefern. 

8 -1: 16 0 ische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen; 
rundlagen, Ausführung, Prüfungen - Ausgabe Juni 1979-

9 Vom TÜV Nord e.V. geprüfte Technische Beschreibung Leckanzeiger Typ Vakumatik Variante 111 F des 
Antragstellers vom 10. Mai 2000 sowie Technische Beschreibung Leckanzeiger Typ Vakumatik Variante VI F 
des Antragstellers vom 15. Mai 2000 

89061.00 
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Konformitätserklärung IVF 2013-01-02.docx Seite 1 von 1 

EG-Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE /  

Dichiarazione di conformità CE 

 
Hersteller / Manufacturer / Gardner Denver Thomas GmbH 
Fabricant / Produttore: Benzstrasse 28 
 82178 Puchheim / Deutschland 
 
Bezeichnung des Gerätes: Leckanzeiger Typ IVF R34, Ser.Nr., siehe letzte Seite der Dokumentation 
Product description: Leak Detector Typ IVF R34, Ser.No., see last page of the documentation 
Désignation du produit: Détecteur de fuites type IVF R34, Série N°, voir la dernière page de la documentation 
Descrizione del prodotto: Rivelatore di perdite Tipo IVF R34, Ser.No., vedere l'ultima pagina della documentazione 
 
Zulassungs.-Nr: / Appr. No. /  
N° d’agrément / Omologazione:  Z-65.22-2  DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, D-10829 Berlin) 
 
 
 
Hiermit erklären wir, dass oben genanntes Gerät den grundlegenden Anforderungen folgender EU-Richtlinien entspricht: 

Hereby we declare, that the above mentioned product meets the general requirements of the following EC directives: 

Nous déclarons par la présente que le produit en référence est conforme aux exigences fondamentales des directives CR 
suivantes: 

Con la presente si dichiara che il prodotto sopra nominato corrisponde ai requisiti di base delle sequenti normative UE: 

EG-Mascinenrichtlinie 2006/42/EG 
EC-Machinery Directive 2006/42/EG 
Directive machines 2006/42/CE  
Direttiva macchine 2006/42/EG 

Angewandte Normen / Applied standards /  
Normes appliquées / Norme applicate : 
EN 60335-1:2012-10 
DIN EN ISO 12100:2011-03 

EG-Richtlinie elektro-magnetische Verträglichkeit  
EC-Guidelines electromagnetic tolerance  
Directive visant la tolérance électromagnétique  
Direttive EG sulla compatibilità elettromagnetica 
2004/108/EG 

Angewandte Normen / Applied standards /  
Normes appliquées / Norme applicate : 
DIN EN 55014-1:2010-02   
DIN EN 55014-2:2009-02 

 
Hinweis: Die Inbetriebnahme darf erst dann erfolgen, 
wenn das Gerät ordnungsgemäß durch einen 
Fachbetrieb entsprechend der technischen 
Dokumentation installiert und das Leckanzeigesystem 
auf Funktion geprüft wurde. 

 
Notice: The mentioned product may only be used, if it 
has been installed regarding the corresponding 
product documentation and the completed leak 
detection system has been checked by an authorized 
company. 

Remarque: La mise en service ne doit s’effectuer que 
si l’appareil a été dûment installé par une entreprise 
professionnelle conformément aux documents 
techniques et après vérification du bon 
fonctionnement du système de détection de fuite. 

Avvertenza: La messa in attività può avvenire 
solamente se il prodotto è stato installato 
conformemente alla documentazione da parte di 
un´azienda specializzata e se il sistema di rilevazione 
perdite è stato verificato nel suo funzionamento. 
 

 
 
Ort / Datum / Unterschrift :   
Date / Signature : Puchheim, 02.01.2013 .. ....................................................  
Date / Signature :  i.V. Richard Moser 
Data / Firma :   -Product Manager- 
 
Für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation ist bevollmächtigt : Der Hersteller 
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Indikátor netěsnosti Vakumatik IVF R34 

Výrobce:  
 
 
 
 
 
 

Gardner Denver Thomas GmbH 
 

Benzstrasse 28 
D-82178 Puchheim 
 
Telefon:  +49 (0) 89 80900 – 1170 
Tax: +49 (0) 89 80900 – 1179 
Mail:  info@asf-leckanzeiger.de 
 
Internet:  www.asf-leckanzeiger.de 
  www.thomas-leak-detection.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro údržbu přístroje, opravu a náhradní díly, obraťte se prosím na Vaši odbornou 
firmu: 
 

 

 

 
 
 
 
                         Typschildaufkleber 
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