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Lekkage-waarschuwingsapparaat LWG 2000
Lekindicatie-waarnemingssystem / Storingsmelder volgens VAwS

Algemene toelating Bouw- en Woningtoezicht Z-65.40-357
Algemene toelating Bouw- en Woningtoezicht van het Deutsche Institut für Bau-
technik (kopie zie bladzijden 9 en 10).

Tot nu toe geldende waterrechtelijke toelating van de constructie door het Bayeri-
sche Landesamt für Wasserwirtschaft van 21.02.1997 en 1ste aanvullende be-
schikking van 21.07.1997:
LfW BY-19h-97/3.0.1  +  LfW BY-19h-97/3.0.1

Richtlijn 73/23/EWG „Laagspannings-Richtlijn“
Richtlijn 89/336/EWG „EMV-Richtlijn“
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ALGEMEEN
Het lekkage-waarschuwingsapparaat Type LWG 2000 voldoet aan de eisen gesteld aan een
• Storingsmelder (volgens VAwS en TRwS 780 in Duitsland)
• Lekindicatiesysteem Klasse III volgens DIN EN 13160-1
Voorbeelden van toepassingen: (afbeeldingen zie bladzijde 2en 3)

Indicator uitsluitend voor de controle van de bodem van containers met vlak liggende 
bodem
Indicator voor de controle van opvangruimten van containers en batterijen van containers

 Controle-apparaat in buizen, afgedicht tegen vloeistoffen, ter bescherming van pijpleidingen
(volgens TRbF 50 lid 3 no. 2 in Duitsland)

 Oliemelder aan olie-opvangschotels van pompen (volgensTRbF 50 no. 5.1.2 lid 7 in
Duitsland)
Melder in toegangsschachten van onderaardse opslagcontainers
Controle-apparaat in buis- of kabelkanalen, afgedicht tegen vloeistoffen

 Controle-apparaat  in verwarmings- of wateraansluitingsruimten
Melder voor een ingestelde vloeistof-vulstand

Het uitlopen van waterverontreinigende vloeistoffen resp. het binnendringen van vloeistoffen in
een controle- of opvangruimte wordt automatisch aangegeven.
Om het apparaat volgens de voorschriften te kunnen gebruiken en om aan de garantiebepalingen
te voldoen moet deze Montage- en Bedieningshandleiding in acht worden genomen en aan de
gebruiker worden overhandigd. De gebruiker moet een kopie van de algemene toelating door
Bouw- en Woningtoezicht bezitten.
Bij bedieningsfouten en misbruik dreigen gevaren voor gezondheid en leven van de monteur en
de gebruiker, gevaren voor het apparaat en voor andere kapitaalgoederen van de gebruiker en
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een slecht functioneren van het apparaat zelf.

VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN
 Dubbelwandige olie-opslagcontainer  Batterij van containers met opvangruimte

 Voor vloeistoffen ondichte beschermingsbuis  Opvangschotel van oliebranders

 Toegangsschacht van opslagcontainers  Buis- en kabelkanaalcontrole



Montage- en Bedieningshandleiding
Artikel-Nr. 15 073
Uitgave 06.2004
Bladzijde 3 van 10

OPBOUW
Het lekkage-waarschuwingsapparaat bestaat uit de indicator om de verzamelde hoeveelheid
vloeistof optisch en akoestisch aan te geven en uit het voelergedeelte om in het bedrijfsmedium
te dompelen waarin de waarneming plaatsvindt. Indicator en sonde worden door middel van ka-
bels met elkaar verbonden.
De indicator is voor wandmontage in droge ruimten bestemd en bevat de stroomverzorging, de
indicator- en bedieningselementen en alle componenten voor de evaluatie van het signaal van de
sonde.
De alarmmelding van de indicator wordt als volgt weergegeven:
• optisch via een rode LED en
• akoestisch via een zoemer
Bovendien beschikt de indicator over een potentiaalvrij relaiscontact voor de aansluiting van een
externe stroomkring bijv. branderpomp,waarschuwingslamp of akoestische signaalgever.
De sonde is van een weerstand met negatieve temperatuurcoëfficiënt ((NTC-weerstand) als sen-
sor voorzien. Fysisch betekent dit dat de elektrische weerstand verandert als gevolg van een
temperatuurverandering. Deze weerstandsverandering wordt via een daaruit resulterende
stroomverandering in de sondekring voor de melding van het alarm gebruikt.
Sonde in 2 uitvoeringen:
• Standaard: om flexibel te monteren
• Containermontage: met steunpijp om star te monteren.
De sensor wordt ingebouwd op het diepste punt van de te observeren controle- of opvangruimte.
Pas nadat een eventuele lekkage is verholpen, stopt de melding van het alarm door de indicator
en het lekkage-waarschuwingsapparaat gaat weer automatisch naar de controle-modus terug.

BEDRIJFSMEDIA
Stookolie EL volgens DIN 51603-1 (in Duitsland)
Stookolie S volgens DIN 51603-3 (in Duitsland)
Dieselolie DK volgens DIN EN 590
Smeeroliën, hydraulische oliën,
warmtedragende oliën Q, ongebruikt

gelegeerd of ongelegeerd,
niet-ontvlambaar met vlampunt  > 55 °C

Smeeroliën, hydraulische oliën,
warmtedragende oliën Q, gebruikt

niet-ontvlambaar met vlampunt > 55 °C. Leverancier en
vlampunt moeten door gebruiker worden aangetoond

Water temperatuurbereik + 1 tot + 70 °C
Olie-watermengsel
Andere vloeistoffen,
andere waterverontreinigende niet-
ontvlambare vloeistoffen

Toegelaten na volgende test met bevestiging door GOK:
Sonde in het te testen bedrijfsmedium dompelen. 48 h
in warmtekast bij + 60°C laten staan. Daarna functietest
– zoals onder INBEDRIJFNEMING,  BEDIENING en
FUNCTIECONTROLE beschreven – bij omgevingstem-
peratuur uitvoeren. Over de doorgevoerde test en het
resultaat moet een bevestiging worden afgegeven.

MONTAGE
Vóór de montage moet worden gecontroleerd of de indicator en de sonde niet tijdens het trans-
port werden beschadigd.
De montage van het lekkage-waarschuwingsapparaat moet door de volgende vakkrachten wor-
den uitgevoerd:
• voor de waarneming van waterverontreinigende stoffen: door een vakkundig bedrijf,
• voor de controle van andere bedrijfsstoffen die als niet-waterverontreinigend zijn geclassifi-

ceerd: door een electro-ïnstallateur.
Werkzaamheden m.b.t. elektriciteit moeten principieel door bevoegde elektriciëns worden uitge-
voerd. Deze eisen gelden ook voor inbedrijfneming, onderhoud en reparatie van het lekkage-
waarschuwingsapparaat.
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Aanwijzingen voor de montage
Voorwaarde voor een probleemloos functioneren van het lekkage-waarschuwingsapparaat is een
vakkundige installatie, waarbij de geldende technische regels voor planning, bouw en gebruik in
acht moeten worden genomen. Hiertoe behoren ook de voorschriften van de BGV (in Duitsland),
de bepalingen van de VDE (in Duitsland) en de montage- en bedieningshandleidingen van de
opslagcontainer. De algemene toestemmimg van Bouw- en Woningtoezicht en de voorliggende
Montage en Bedieningshandleiding treden niet in de plaats van de voor de bouw en montage
wettelijk voorgeschreven vergunningen, toestemmingen en schriftelijke bevestigingen.
Montage van de indicator
De indicator moet aan een wand worden gemonteerd in een droge ruimte die regelmatig wordt
betreden. Bij montage in de open lucht moet de indicator volgens IP 65 EN 60529 worden afge-
schermd. Hier moet dan via het potentiaalvrije relaiscontact een externe signaalgever worden
aangesloten.
Het inbouwen in zonen waarin zich ontploffingen kunnen voordoen is niet toegestaan!

Indicator na losdraaien van de 4 schroeven door het afnemen van de afdekplaat openen. Monta-
ge aan een gladde, loodrechte wand. Het huis van de indicator door de beide bevestigingsborin-
gen met behulp van de meegeleverde plugs en schroeven monteren. Het huis van de indicator
daarbij niet beschadigen! Na het aansluiten van de klemmen (zie Elektrische installatie) de af-
dekplaat er weer opschroeven.
Montage van de sonde – Algemeen
Sensor op de laagste plaats van de controle- of opvangruimte inbouwen. Het sonde-gedeelte
mag onder geen ekele voorwaarde worden ingekort. Afstand van het diepste punt van de bodem
van de opvangruimte tot aan de onderkant van de sensor:
• in het algemeen minstens 5 mm en hoogstens 25 mm
• bij PE-containers met geïntegreerde opvangruimte (staalplaat-ommanteling) maximal 50 mm
Bij controle van de vulstand van vloeistoffen moet de sonde op die plaats ingebouwd waar de
melding moet worden gegeven.
Montage van de sonde – Standaarduitvoering
• Los hangend in de opvangruimte.

Verzwaringsstuk garandeert steeds een loodrechte inbouwpositie.
• Bevestiging met behulp van meegeleverde zadelklem.

Bij horizontale inbouwpositie geen onopzettelijke verwijdering mo-
gelijk.

Montage van de sonde – Uitvoering voor containermontage
De sonde is zo geconstrueerd dat hij voor verschillende contai-
nergrootten kan worden gebruikt.

Inbouwvoorbeeld voor tussenruimte van PE-containers met ge-
ïntegreerde opvangruimte (staalplaat-ommanteling)

Legende: A Sonde-aansluitkabel
B Sonde-opnamegedeelte
C Steunpijp
D Buitencontainer
E Binnencontainer
F Sensor
G Bevestigingsschroef
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• Afstand containerbodem tot steunpunten van container meten
• Sonde zoals aangegeven inbouwen
• Montagedoorsnede in container voor sonde-opnamegedeelte  B  : 22 tot 30 mm
• Correcte sondelengte  X  door verschuiven van de steunpijp  C  in het sonde-opnamegedeelte

B  instellen en via bevestigingsschroef  G  vastzetten.
CONTROLE: Sensor  F  mag niet op de bodem van de container liggen.

Aanzicht van de sonde – Uitvoering voor containermontage

Indicator – Dwarsdoorsnede

Elektrische installatie
Voor verbindingsleiding tussen indicator en sonde:
Dwarsdoorsnede leiding: 2 x 0,5 mm2.  Spanning sonde 12 V
Uitvoering: Vochtruimte NYM of YR, in de grond NYY of gelijkwaardig
Maximale lengte: 100 m tot 200 m.  Doorsnede leiding in 2 x 1,5 mm2 uitvoeren
Aansluiting: Indicator: Klemmen 4 en 5  “Voeler”

Op polariteit hoeft hier niet te worden gelet.
Aansluitkabel voor sonde A : aan indicator of
verlenging met kabelverbindingsarmatuur (speciaal-toebehoren)

Verzorgingsspanning: 230 V  AC  50 Hz.  Aansluiting aan klemmen “Net” in indicator
(leiding wordt niet meegeleverd)
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Aansluiting van het potentiaalvrije relaiscontact aan de indicator
De indicator beschikt over een potentiaalvrij releiscontact voor de aansluiting van een externe
stuurstroomkring of voor het aansturen van externe alarmapparaten.
De speciale uitvoering van de sonde voor containerfabrikanten beschikt niet over een po-
tentiaalvrij relaiscontact!

Maximale schakelspanning 250 V   50 Hz 230 V 110 V 60 V 24 V
Stroomtype AC DC
Maximale schakelstroom in A 1,0 0,1 0,2 0,6 4

Maximale contactbelasting 250 VA
Bij één aansluiting moet de indicator extra door een vóórzekering worden beveiligd.

Aansluiting in de indicator: Klemmen 1 en 3 “Alarm” – bij alarm gesloten
Klemmen 2 en 3 “Alarm” – bij alarm geopend

Nadat de klemmen zijn aangesloten de dekplaat er weer opschroeven!

INBEDRIJFNEMING
Het lekkage-waarschuwingsapparaat wordt na de montage in bedrijf genomen door het aanslui-
ten van de verzorgingsspanning. De daaropvolgende aanvangs-alarmmelding wordt door de rode
LED „Alalrm“  4  aangegeven en akoestisch door een zoemer gemeld. Deze alarmmelding stopt
na ca. 20 s en de groene LED  „Bedrijf“  1  licht op. Vervolgens moet een FUNCTIECONTROLE
worden doorgevoerd.

BEDIENING
De indicator moet de controle-modus met de groene LED „Bedrijf“ 1 voortdurend aangeven.
Een eventuele alarmmelding wordt met de rode LED „Alarm“ 4 aangegeven en akoestisch via
een zoemer gemeld. De alarmmelding kan door een hoeveelheid vloeistof of door een onderbre-
king van de leiding resp. kortsluiting in de stroomkring van de sonde worden veroorzaakt.
De plaats waar de sonde is ingebouwd moet op mogelijke lekkage worden onderzocht. De oor-
zaak van de lekkage moet onmiddellijk worden opgespoord en worden opgeheven. Pas nadat de
vloeistof aan de sensor en op de plaats van de lekkage is verwijderd schakelt het lekkage-
waarschuwingsapparaat weer in de controle-modus terug..
De schakelaar „Alarmtoon“  3  is door de fabrikant door een plombe  2  beveiligd. Nadat de plom-
be is verwijderd kan het akoestische alarm worden uitgeschakeld. De LED „Alalrm“ blijft echter in
bedrijf. Als de indicator na het opeffen van de lekkage weer in de controle-modus terugschakelt,
moet een nieuwe plombe worden aangebracht. De schakelaar „Alarmtoon“ mag bij geopende
dekplaat echter niet op „Uit“ worden omgezet.
Vulstand-controle van niet-waterverontreinigende vloeistoffen:
Na de eerste alarmmelding hoeft hier geen nieuwe plombe te worden aangebracht.

 De bediening omvat ook het ONDERHOUD.

FUNCTIECONTROLE
Door de toets „Testen“ te drukken kan de alarmfunctie in de controle-modus worden gecontro-
leerd. Rode LED „Alarm“ licht op en zoemertoon. Wordt de toets losgelaten, dan stopt de alarm-
melding.
Vóór de inbedrijfneming en in het kader van het ONDERHOUD moet de sonde in water worden
gedompeld. Daarbij moet de alarmmelding, zoals onder BEDIENING beschreven, worden ge-
meld. Daarna de sensor droogwrijven en op de oude plaats van inbouw weer fixeren.
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ONDERHOUD
VEILIGHEIDSAANWIJZING bij waterverontreinigende bedrijfsmedia:
Bij onderhoudswerkzaamheden moet uitlopend medium worden opgevangen.  Betreffende
wetten en verordeningen in acht nemen!
Het lekkage-waarschuwingsapparaat behoeft, wanneer montage en bediening volgens de
voorschriften zijn uitgevoerd, geen onderhoud!
Eenmaal per jaar moet een controle van indicator en sonde, zoals onder FUNCTIECONTROLE
beschreven, worden doorgevoerd. Het type test en de tijdafstand per kalenderjaar worden door
de gebruiker bepaald.

REPARATIE
Bij voortdurende alarmmelding zonder dat de sonde met vloeistof in contact komt moeten de ver-
bindingsleiding, de signaalgever en de sonde op onderbreking of kortsluiting worden gecontro-
leerd. Eventueel moet het apparaat opnieuw worden gemonteerd.
Wanneer de onder INBEDRIJFNEMING, BEDIENING en ONDERHOUD genoemde maatregelen
niet tot de juiste her-INBEDRIJFNEMING leiden en bij de montage geen fouten zijn gemaakt, dan
moet de LWG 2000 voor controle naar de fabrikant worden gestuurd. Onbevoegde ingrepen
hebben verlies van de toelating van de constructie en van de aanspraak op garantie tot gevolg.

TECHNISCHE GEGEVENS
Indicator
Verzorgingsspanning: 230 V  AC

50 – 60 Hz
Spannings-
tolerantie:

+ 10 % / - 15 %

Opnamevermogen: 2,5 VA Bescher-
mingstype:

IP 30 volgens EN 60529

Afmetingen H x B X T 120 x 120 x 50 mm Huis: Polyester
Geluidsniveau alarmtoon: ≥ 70 dB(A)

Sonde
Spanning: 12 V  DC Materiaal-no. CW614N / 1.4301
Standaarduitvoering: Lengte sonde 2 m

Lengte aansluitkabel sonde 3,6 mUitvoering voor containermontage:
Lengte sonde maximaal 1,4 m

Inbouwpositie: staand, loodrecht
Temperatuurbereik: omgeving en bedrijfsmedia - 20 °C tot + 60 °C

TOEBEHOREN
Bestel-no. Product

15 073 Lekkage-waarschuwingsapparaat LWG 2000 compleet met indicator en sonde in
standaarduitvoering

15 073-01 Indicator voor de LWG 2000
15 073-10 Indicator voor speciale uitvoering van de LWG 2000 voor containerfabrikanten
15 073-11 LWG 2000 compleet met indicator en standaard-sonde in speciale uitvoering voor

containerfabrikanten
15 073-90 Sonde containermontage
15 073-97 Montage-set voor bevestiging standaard-sonde
15 073-98 Standaard-sonde zonder montage-set
15 379 Kabelverbindingsarmatuur IP 54
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Inbouwbevestiging van het vakkundig bedrijf
Lekkagewaarschuwingsapparaat

LWG 2000
GOK-Apparaten-

no.

Aanbevolen voor eventuele garanties!

Bij gebruiker van de installatie bewaren
Adres van de gebruiker Adres van het vakkundig bedrijf

Vakkundig bedrijf
is:

vakkundig bedrijf vakkundig bedrijf voor elektro-
installatie

Bedrijfsmedium stookolie EL volgens
DIN 51603-1

dieselolie volgens DIN EN 590

respectievelijk smeeroliën, hydraulische oliën, warmtedragende oliën Q 1)

opslag van andere vloeistoffen, andere waterverontreinigende niet-ontvlambare
vloeistoffen met vlampunt > 55 °C  1) + 2)

water andere met vlampunt > 55 °C 1) + 2)

1)  nadere beschrijving van het bedrijfsmedium:

2)  bevestiging van de controle volgens paragraaf BEDRIJFSMEDIA:

De reglementaire inbouw van het lekkage-waarschuwingsapparaat LWG 2000 volgens de geldende montage-
en bedieningshandleiding wordt bevestigd. Na afsluiting van de montage, vóór de inbedrijfneming, werd de
werking van het apparaat gecontroleerd. Het lekkage-waarschuwingsapparaat functioneerde bij de
inbedrijfneming zonder storing en foutloos. De gebruiker werd over bediening, onderhoud en reparatie van de
LWG 2000 aan de hand van de Montage- en Bedieningshandleiding geïnformeerd. De Montage- en
Bedieningshandleiding met de kopie van de algemene toelating volgens het bouwrecht werd aan de gebruiker
overhandigd. De kopie van de algemene toelating volgens het bouwrecht moet bij de gebruiker aanwezig zijn.

Plaats Vakkundig
bedrijf

Datum (stempel, handtekening)

Kennisneming gebruiker: Handtekening

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG
Obernbreiter Straße 2-16, D-97 340 Marktbreit   +49 9332 404 0  Fax +49 9332 404 43

E-Mail: info@gok-online.de     Internet: www.gok-online.de
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