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1. Toepassingsgebied 

 

De combinatie van een conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex..., 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

 

SCHE 2/Ex... 

 II 1 G  Ex ia IIB T6 Ga of 

 II 2 G  Ex ia IIB T6 Gb 
 

(Serienummer) 

(Fabricagejaar) 

 

Temp. omgeving : - 20°C tot + 60°C 

INERIS 03ATEX0157X 

 

Speciale voorwaarden voor het veilige gebruik: 

 

De installateur moet in ieder geval veilig stellen dat er geen potentiaalverschillen 
tussen alle aardaansluitingspunten van de vlotterelektrode, de toebehorende 

componenten en de verplichte aansluitkast bestaan en dat geen enkele fout en 
equipotentiaal negatief kan beïnvloeden. 

 

De galvanische scheiding moet door gebruik te maken van het elektrodenrelais  

NR 5/Ex  I (M1) / II (1) GD 
[Ex ia Ma] I       [Ex ia Ga] IIC       [Ex ia Da] IIIC, 

versie A 

gegarandeerd zijn. 

 

De Maximale hoogte van het eendelige montageframe moet kleiner zijn als 6 m. 
De maximale hoogte van het uit twee delen samengestelde montageframe moet 

ook kleiner zijn als 6 m. 

 

 

de verplichten aansluitkast OAK/SCHE/NR/.x1MΩ en een of twee elektrodenrelais 

NR 5/Ex, versie A, is bestemd om elektrische schakelsignalen,  

die afkomstig zijn van een in de explosiegevaarlijke zone aanwezige conductieve 
vlotterelektrode SCHE 2/Ex… in niet explosiegevaarlijke zones te zenden door 
middel van een of twee elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A. 
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De systeemcomponenten mogen/moeten geïnstalleerd worden: 
 

in bovengrondse zones die door een 
explosieve atmosfeer gevaar kunnen 

lopen  
uitsluitend buiten 

explosiegevaarlijke zones 
Zone 0, 1 of 2 Zone 1 of 2 

SCHE 2/Ex…-0G 
  II 1 G 

 

SCHE 2/Ex…-1G 

 II 2 G 

NR 5/Ex, versie A 

 I (M1) / II (1) GD 
[Ex ia Ma] I 

[Ex ia Ga] IIC 
[Ex ia Da] IIIC 

OAK/SCHE/NR/.x1MΩ 

 II 2 G 

 
De hiernaast genoemde elektroden zijn dus bestemd voor het gebruik: 
 

 In bovengrondse zones, die door een explosieve atmosfeer gevaar kunnen 
lopen: 

SCHE 2/Ex...-0G  II 1 G: in zone 0, 1 of 2, 

SCHE 2/Ex...-1G  II 2 G: in zone 1 of 2. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Vlotterelektroden zijn voor het gebruik in putten, verzamelbassins, 
pompschachten, afscheidingsinstallaties voor lichte vloeistoffen en 
vergelijkbare zones bestemd.  
Er dient op te worden gelet dat vlotterelektroden uitsluitend voor het detecteren van 
een laag van een niet in water oplosbaar elektrisch niet geleidende lichte 
vloeistof op een voor de fasevorming (laagvorming) voldoende rustig oppervlak 
van water of een andere in vergelijking met betrekking tot de lichte vloeistof 
soortelijke zwaardere elektrisch geleidende vloeistof kunnen worden toegepast.  
 
Voorwaarde voor de functionaliteit van de vlotterelektrode is namelijk, dat er op de 
toepassingslocaties, zoals putten, verzamelbassins, pompschachten, 
afscheidingsinstallaties en vergelijkbare plaatsen een duidelijke scheiding tussen de 
zwaardere, elektrisch geleidende vloeistof en de te detecteren lichtere, elektrisch 
niet geleidende vloeistof kan ontstaan.  
In navolging van de norm DIN 1999-100, DIN EN 858-1 en DIN EN 858-2 (afscheider 
voor lichte vloeistoffen) is de scheiding bij lichte vloeistoffen, die in water niet 
oplosbaar zijn en die niet verzeepbaar zijn, zoals benzine, diesel- en stookolie, evenals 
bij andere oliesoorten van minerale oorsprong met densiteiten tot max. 0,95 
aangetoond. De functionaliteit van de vlotterelektroden is zodoende bij het gebruik in 
afgesloten bewakingszones zonder afvoer (putten, verzamelbassins, 
pompschachten) en in afscheidingsinstallaties volgens DIN 1999-100, DIN EN 
858-1 en DIN EN 858-2 voor de genoemde stoffen gegarandeerd. Toepassingstests 
hebben aangetoond dat het alarm afgaat wanneer niet geleidende vloeistoffen in 
laaghoogten van ca. 3 mm tot 10 mm op de te bewaken geleidende zware vloeistof 
(bijv. water) zijn ontstaan. 
 
Voor alle overige toepassingsgebieden moet voor het gewenste gebruik van de 
vlotterelektroden eerst worden aangetoond, dat op grond van de heersende 
bedrijfsomstandigheden zoals bijv. stromingsomstandigheden, mogelijke verblijfs-
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/aanhoudtijd van de te detecteren lichte vloeistof op de bedrijfslocatie etc.) de voor een 
exacte functionaliteit vereiste fasevorming met dienovereenkomstige minimum 
laaghoogte van de niet-geleidende vloeistof kan worden bereikt. 
 
In geval van twijfel dienen de inbouwomstandigheden met het oog op een zinvol 
gebruik van de vlotterelektroden door een deskundige van Jola of een 
toezichthoudende organisatie (bijv. TÜV) te worden beoordeeld.  
 
Verder dient erop te worden gelet dat de vlotterelektroden weliswaar in principe in de 
betreffende in de brochure genoemde temperatuurbereiken kunnen worden gebruikt, 
dat het echter voor het bereiken van de functionaliteit van de elektroden absoluut 
noodzakelijke is dat beide stoffen in licht vloeibare vorm aanwezig zijn. In zoverre 
is de functionaliteit bij water alleen bij temperaturen boven 0°C gegarandeerd.  
 
Voor een vlekkeloze werking van de vlotterelektroden is een minimum vloeistofpeil 
boven de bodem nodig (zie technische specificaties van de afzonderlijke 
vlotterelektroden). Wanneer dit minimum vloeistofpeil niet aanwezig is, liggen de 
elektrodestaafpunten vrij, d.w.z. ze worden niet door een elektrisch geleidende 
vloeistof elektrisch overbrugd. Dit leidt tot een normaal gesproken ongewenst alarm via 
het aangesloten elektroderelais. Alleen bij het type SCHE 2/Ex (variant ILS) .. is er 
voor dit geval een alarmoverbruggingscontact voorzien.  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Alle technische parameters van de conductieve vlotterelektrode resp. van het 
elektrodenrelais blijken uit deze brochure en/of de bijgevoegde 
productomschrijvingen. Daar worden ook de betreffende inbouwaanbevelingen 
gedaan. 
 
De technische parameters en de inbouwaanbevelingen dienen in ieder geval 
zonder uitzondering in acht te worden genomen en te worden gerespecteerd.  
Een toepassing buiten de technische specificaties is niet toegestaan. 
 
Mochten de productbeschrijvingen niet bij de producten gevoegd zijn of verloren zijn 
gegaan, dan moeten ze voor de montage, aansluiting of in bedrijfstelling in ieder 
geval worden opgevraagd en door het ter zake gekwalificeerde vakpersoneel 
worden gelezen en nageleefd. Anders mag de conductieve vlotterelektrode resp. 
het elektrodenrelais niet worden ingebouwd, worden aangesloten of in bedrijf 
worden genomen. 
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2. Voorwaarden voor de veilige toepassing 
 

 Maximale kenwaarden van de van een aansluitkabel voorzien de conductieve 
vlotterelektroden SCHE 2/Ex... 
 

Elektroden-
type 

Typeaanduiding Li Ci Ui Ii 

Vlotter-
elektrode 

SCHE 2/Ex... 
0 + 1µH  

per meter 
aansluit-

kabel 

0 + 200 pF  
per meter 
aansluit-

kabel 

42 V 0,1 A 
Vlotter-

elektrode 
SCHE 2/Ex (variant 3 tiges) ... 

Vlotter-
elektrode 

SCHE 2/Ex (variant ILS) ... 

 
 

 Bijzondere voorschriften voorwaarden voor de veilige toepassing van de 
conductieve vlotterelektroden SCHE 2/Ex... 
 
De conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex… moet vanaf een voor het gebruik in 
de explosiegevaarlijke zones van de explosiegroepen IIC of IIB toegelaten 
spanningsbron worden gevoed, waarvan de uitgangsstroomkring intrinsiek 
beveiligd is en galvanisch gescheiden is van de overige stroomkringen. 
 
De maximale uitgangskenwaarden van deze spanningsbron moeten 
overeenkomen met de bovengenoemde ingangswaarden van de 
vlotterelektrode. 
 

 Maximale kenwaarden van het elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A 
 
Voedings-nominale spanningen (klemmen J15, J16): 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V of AC 240 V 
 
Maximale elektrische kenwaarden van de op de klemmen J9, J10 en J11 
aangesloten elektrische stroomkring: 
Umax. = 250 V; Imax. = 4A, echter max. P = 100 VA 
 
Maximale elektrische kenwaarden aan de uitgangsklemmen J1 en J7: 
Uo = 11,5 V; Io = 11,6 mA, echter max. Po = 64 mW 
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 Bijzondere voorschriften/voorwaarden voor de veilige toepassing van het 
elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A 
 
De maximalen kenwaarden van de buitenste stroomkring, die op de klemmen 
J1 en J7 kunnen worden aangesloten, zijn: 
 

Voor de explosiegroep IIB Voor de explosiegroep IIA 

Co(L=0) = 11,1 µF 
Lo(C=0) = 672 mH 

of 
Lo/Ro = 707 µH/Ohm 

Co(L=0) = 45 µF 
Lo(C=0) = 972 mH 

of 
Lo/Ro = 1,05 mH/Ohm 

 
 
3. Verdere voorwaarden voor de veilige toepassing  

 

Voor het gebruik van de conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex… moet 
gegarandeerd dat de bij de betreffende vlotterelektrode gebruikte materialen 
tegen de te bewaken vloeistoffen en tegen alle overige uitwendige invloeden 
voldoende chemisch en mechanisch bestand zijn. 

In geval van twijfel moet er voor het gebruik een dienovereenkomstige deskundige 
worden geconsulteerd. Voor een definitieve oplossing mag het product niet worden 
gebruikt. 
 
 

4. Montage, aansluiting, inbedrijfstelling en onderhoud, overkoepelende 
voorschriften 

 

De montage, aansluiting, inbedrijfstelling en het onderhoud van de conductieve 
vlotterelektrode en van het (de) elektrodenrelais mogen uitsluitend door 
dienovereenkomstig gekwalificeerd en competent vakpersoneel met volledige 
naleving van alle bij de apparaten gevoegde informatie- en 
documentatiematerialen en met strikte naleving van de daar weergegeven 
instructies plaatsvinden. 

 

Het gekwalificeerde en competente vakpersoneel dient zich ten aanzien van alle 
geldende normen, voorschriften, plaatselijke voorwaarden en speciale 
omstandigheden en hierbij in het bijzonder met betrekking tot de normen, 
voorschriften, plaatselijke voorwaarden en speciale omstandigheden, die 
betrekking hebben op de explosiebeveiliging, te informeren en 
dienovereenkomstig te handelen.  

 

In door gas explosiegevaarlijke zones moet de totale installatie van de 
vlotterelektrode SCHE 2/Ex…, van de verplichte aansluitkast 
OAK/SCHE/NR/.x1MΩ en van het (de) elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A in ieder 
geval volgens de norm EN 60 079-14 resp. de betreffende opvolgende norm 
geschieden.  

 

Het gele DIN A 5 – vouwblad “Gebruikerinformatie/gebruiksaanwijzing met montage-, 
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften voor het product…” moet in ieder geval volledig 
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worden gelezen en nageleefd. Mocht het niet bij de levering gevoegd zijn of verloren 
zijn gegaan, dan moet het in ieder geval bij Jola worden opgevraagd. 
 
 

5. Montage van de vlotterelektrode SCHE 2/Ex... 

 
Fundamentele informatie: 
De montage van de vlotterelektroden SCHE 2/Ex… moet door gekwalificeerd en 
competent vakpersoneel worden uitgevoerd.  

 

De montage is niet toegestaan in aanwezigheid van een explosieve atmosfeer. 
Dat er daadwerkelijk geen explosieve atmosfeer aanwezig is, moet door 
gekwalificeerde en competent personeel worden geverifieerd. 
 
 
Montageframe: 
Om te voorkomen dat de vlotterelektrode een metalen voorwerp van de omgevende 
installatie raakt en daarmee een gevaarlijke vonkenvorming veroorzaakt en om een 
ongecontroleerd ronddrijven van de vlotterelektrode te voorkomen en daardoor te 
bewerkstelligen dat de vlotterelektrode niet ten aanzien van zijn functionaliteit wordt 
belemmerd, wordt het gebruik van een montageframe met twee geleidingskabels 
aanbevolen. Een dergelijk montageframe moet door Jola worden geleverd. Dit 
montageframe heeft een antivonkenvormingsplaat van antistatisch (geleidend) 
polypropyleen en moet op de hiervoor bestemde plaats in de 
equipotentiaalverbinding worden geïntegreerd.  
 
De Maximale hoogte van het eendelige montageframe moet kleiner zijn als 6 m. 
De maximale hoogte van het uit twee delen samengestelde montageframe moet 
ook kleiner zijn als 6 m. 

 

Om een vlekkeloze werking van de lekkagedetector te garanderen, moet de 
geleidingskabel van de vlotterelektrode altijd gespannen zijn. Het spannen van de 
geleidingskabels moet voor de ingebruikname bij de lopende onderhoudsbeurten en 
evt. ook vaker worden uitgevoerd.  

Eerst moet door middel van een inbussleutel van maat 2 mm de inbusschroef van de 
geleidingskabel-afstelinrichting zo worden losgedraaid, dat de geleidingskabels door 
middel van de aanwezige lus manueel kunnen worden gespannen. Als er een goede 
spanning is bereikt, moet de inbusverbinding weer dienovereenkomstig worden 
aangedraaid.  

Het spannen dient door competent en gekwalificeerd reparatiepersoneel te worden 
uitgevoerd. 
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Wanneer de installateur geen Jola-montageframe heeft ingepland, moet deze de 
installatie van de vlotterelektrode zo uitvoeren dat deze in geen geval met een 
andere metalen component van de installatie in aanraking kan komen, om te 
voorkomen dat er gevaarlijke vonken kunnen ontstaan. 
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Hulpvlotter: 
Om de detectienauwkeurigheid van de toepaste vlotterelektrode bij gebruik in diepe 
schachten met grote vloeistofhoogte en daardoor veroorzaakte lange, aan de 
vloeistofhoogte blootgestelde aansluitkabel van de vlotterelektrode, verdient het 
uitrusten van het apparaat met een aan de aansluitkabel van de vlotterelektrode 
aangebrachte vlotter aan beveling. Deze vlotter draagt bij een hoog vloeistofpeil het 
gewicht van de aansluitkabel en voorkomt op die manier op grond van eenzijdige 
belasting opzij hellende of zelfs kantelen van de vlotterelektrode.  

Een dergelijke vlotter moet door Jola worden geleverd. Om iedere gevaarlijke 
vonkenvorming te voorkomen is deze van antistatisch (geleidend) polypropyleen 
vervaardigd en uitgerust met een equipotentiaalkabel. Deze equipotentiaalkabel 
moet op het vlottercorpus van de vlotterelektrode op het hiervoor bestemde punt 
worden aangesloten. 

 
 
Richting van de vlotterelektrode: 

De vlotterelektrode wordt op het te bewaken vloeistofoppervlak zo geplaatst dat de 
elektrodestaafpunten naar beneden en de kabel naar boven gericht zijn.  
 
 

Kabellengte: 

De kabel van de vlotterelektrode moet zo lang uitgevoerd en vrij beweeglijk zijn dat 
de vlotterelektrode de te verwachten vloeistofhoogte kan volgen. 
 
 

6. Instelling van de vlotterelektrode  

 

De vlotterelektrode SCHE 2/Ex... drijft normaal gesproken op een elektrisch 
geleidende vloeistof, bijv. op water. Die in de vlotterelektrode geïntegreerde 
staafelektrode is hierbij zo wat betreft de hoogte ingesteld, dat de beide 
elektrodestaafpunten [model SCHE 2/Ex (variant 3 tiges) ..: de elektrodenstaafpunt 
van de bovenste elektrodestaaf en de elektrodestaaf van de meetelektrode E0] bij een 
rustig vloeistofoppervlak continu onder water zijn. Afhankelijk van de beweging van het 
vloeistofoppervlak dient de staafelektrode meer of minder naar beneden te worden 
versteld.  

 

De verstelling vindt plaats door het los draaien van de vastzetschroef(ven) en het 
daarop volgende directe verschuiven van de staafelektrodeschacht in de bijbehorende 
geleiding.  

 

Bij het instellen van de staafelektrode dient de optimalisatie te worden uitgevoerd, 
zodat de beide elektrodestaafpunten (model SCHE 2/Ex (variant 3 tiges) ..: de 
elektrodestaafpunt van de bovenste elektrodestaaf) zich weliswaar continu onder water 
bevinden, echter slechts zo krap afgesteld zijn, dat bij overlapping van de elektrisch 
geleidende vloeistof, bijv. water, door een elektrisch niet geleidende vloeistof, bijv. 
stookolie, reeds een geringe hoogte van de elektrisch niet geleidende vloeistof 
stookolie voldoende is om de elektrodestaafpunten van de staafelektrode uit de 
elektrisch geleiden de waterzone in de elektrisch niet geleidende stookoliezone te 
tillen, daardoor de van het elektrodenrelais uit via de staafelektrode stromende 
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besturingsstroom te onderbreken en zo het alarm te laten afgaan. 
 
 

7. Montage van het elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A 

 
De montage van het elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A moet door gekwalificeerd en 
competent vakpersoneel worden uitgevoerd.  

De montage-, bedrijfs- en onderhoudsaanwijzing voor Jola-elektrodenrelais NR 5/Ex 
dient in ieder geval te worden geconsulteerd.  

Het elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A is standaard met een aanspreekgevoeligheid 
van ca. 30 kΩ (ca. 33 μS) uitgerust. Voor toepassingen bij aanhoudende regen, die 
een vermindering van de geleidbaarheid tot gevolg heeft, kan de 
aanspreekgevoeligheid van ca. 30 kΩ (ca. 33 μS) niet voldoende zijn.  

Voor dat geval kan het elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A op verzoek met een 
hogere aanspreekgevoeligheid van ca. 200 kΩ (ca. 5 μS) uitgerust zijn. Mocht dit 
het geval zijn, dan moeten de gereduceerde maximale kabellengten in ieder 
geval in acht worden genomen (zie tabel op pagina 12/17). 
 
 

8. Aansluiting als intrinsiek beveiligd systeem  
 
De aansluiting van een  conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex ... via een verplichte 
aansluitkast OAK/SCHE/NR/.x1MΩ op een resp. twee elektrodenrelais NR 5/Ex,  

versie A als intrinsiek beveiligd systeem dient volgend de achteraan bijgevoegde 
aansluitschema’s te geschieden. 
 
 
Het intrinsiek beveiligde systeem, bestaande uit  
de conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex... met 2 elektrodenstaven 
de verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/2x1MΩ en een elektrodenrelais NR 5/Ex, 
versie A moet volgens de aangegeven aansluitschema’s worden geïnstalleerd en 
aangesloten: 
51P-7559-1 van 03-08-2016, 
90P-7587-1 van 26-07-2013, 
51P-7565-1 van 03-08-2016 resp.  
90P-7588-1 van 26-07-2013. 
Het montage- en inbedrijfstellingspersoneel moet controleren, dat de 2 in de 
verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/2x1MΩ voorziene weerstanden van elk 

1 MOhm aanwezig en correct zijn, zoals op de hierboven genoemde 
aansluitschema’s weergegeven is en aangesloten zijn. 
 
 
Het intrinsiek beveiligd systeem bestaande uit  
de conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex… met 3 elektrodenstaven 
de verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/3x1MΩ en twee elektrodenrelais NR 5/Ex, 
versie A moet volgens de aangegeven aansluitschema’s worden geïnstalleerd en 
aangesloten: 
51P-7562-1 van 03-08-2016, 
90P-7589-1 van 26-07-2013, 
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51P-7568-1 van 03-08-2016 resp. 
90P-7590-1 van 26-07-2013. 
Het montage- en inbedrijfstellingspersoneel moet controleren, dat de 3 in de  

verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/3x1MΩ voorziene weerstanden van elk 

1 MOhm aanwezig en correct zijn, zoals in de hierboven genoemde 
aansluitschema’s vermeld is, aangesloten zijn. 
 
 

Voor de aansluiting dient bovendien het volgende in ieder geval in acht te 
worden genomen: 
 

 Equipotentiaalverbinding  
 
Bij de vlotterelektrode SCHE 2/Ex... moet vanwege het door elektrostatische 
energie veroorzaakte gevaar een integratie in het equipotentiaal 
verbindingssysteem tot stand worden gebracht. 
 
De groen-gele geleider van de kabel van de vlotterelektrode SCHE 2/Ex…,  
de equipotentiaalklem van de verplichte aansluitkast, 
de equipotentiaalklem van het optionele montageframe en 
de equipotentiaalkabel van de optionele hulpvlotter 
moeten op het equipotentiaalverbindingssysteem worden aangesloten. 
 
De aansluiting op het equipotentiaalverbindingssysteem is voor de veilige 
toepassing van zeer groot belang en mag daarom in geen geval worden 
nagelaten.  
 
In door gas explosiegevaarlijke zones moet de gehele installatie van de 
vlotterelektrode SCHE 2/Ex..., van de verplichte aansluittkast 
OAK/SCHE/NR/.x1MΩ en van het (de) elektrodenrelais  
NR 5/Ex, versie A in ieder geval volgens de norm EN 60 079-14 resp. de 
betreffende opvolgende norm geschieden. 
 
De installateur moet in ieder geval garanderen dat er geen 
potentiaalverschillen tussen alle aardaansluitingspunten van de 
vlotterelektrode, de bijbehorende componenten en de verplichte aansluitkast 
aanwezig zijn en dat geen storing de potentiaalgelijkheid negatief kan 
beïnvloeden.  
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 Maximale kabellengte tussen vlotterelektrode en  
elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A 
 

Elektrodentype Aan-
sluiting 

op  
"x" 

elektro-
denrelais 
NR 5/Ex, 
versie A 

Maximale lengte 
van de kabel 

tussen de 
vlotterelektrode 

en het (de) 
elektrodenrelais 

NR 5/Ex, 
versie A, 

bij een kabel met 
C <= 200 pF/m 

en 
L <= 1µH/m 

Maximale lengte 
van de kabel 

tussen de 
vlotterelektrode 

en het (de) 
elektrodenrelais 

NR 5/Ex, 
versie A, 

bij een kabel met 
C <= 100 pF/m 

en 
L <= 1µH/m 

Bij gebruik van elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A  
met standaard aanspreekgevoeligheid van 30 kΩ resp. 33 μS (geleidingswaarde) 

SCHE 2/Ex... 1 1000 m 1000 m 

SCHE 2/Ex (variant ILS)... 1 1000 m 1000 m 

SCHE 2/Ex (variant 3 tiges)... 2 350 m 700 m 

Bij gebruik van elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A  
met hogere aanspreekgevoeligheid van 200 kΩ resp. 5 μS (geleidingswaarde) 

SCHE 2/Ex... 1 150 m 150 m 

SCHE 2/Ex (variant ILS)... 1 150 m 150 m 

SCHE 2/Ex (variant 3 tiges)... 2 op verzoek 

 
 

 Verbindingskabel 
 
De aansluiting van de conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex... op de verplichte 
aansluitkast OAK/SCHE/NR/.x1MΩ en op een resp. twee elektrodenrelais  

NR 5/Ex, versie A geschiedt door verbindingskabels met meerdere aders. 
 
De verbindingskabel moet een spanningssterkte van tenminste   
AC 500 V testspanning hebben. 
 
 

 Verplichte aansluitkast  
 
Het intrinsiek beveiligd systeem bestaande uit 
de conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex... met 2 elektrodenstaven, 
de verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/2x1MΩ  
en een elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A moet volgens de navolgende 
aansluitschema’s worden geïnstalleerd: 
51P-7559-1 van 03-08-2016, 
90P-7587-1 van 26-07-2013, 
51P-7565-1 van 03-08-2016 resp. 
90P-7588-1 van 26-07-2013. 
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Het montage- en inbedrijfstellingspersoneel moet controleren, dat de 2 in de 
verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/2x1MΩ voorziene weerstanden van elk 
1 MOhm aanwezig en correct zijn, zoals op de hierboven genoemde 
aansluitschema’s weergegeven is zijn aangesloten. 

 
 
Het intrinsiek beveiligd systeem bestaande uit 
de conductieve vlotterelektrode SCHE 2/Ex... met 3 elektrodenstaven, 
de verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/3x1MΩ  
en twee elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A moet volgens de navolgende 
aansluitschema’s worden geïnstalleerd en aangesloten: 

51P-7562-1 van 03-08-2016, 
90P-7589-1 van 26-07-2013, 
51P-7568-1 van 03-08-2016 resp. 
90P-7590-1 van 26-07-2013. 
Het montage- en inbedrijfstellingspersoneel moet controleren, dat de 3 in de 
verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/3x1MΩ voorziene weerstanden van elk 
1 MOhm aanwezig en correct zijn, zoals op de hierboven genoemde 
aansluitschema’s weergegeven is zijn aangesloten. 

 

 

9. Inbedrijfstelling 
 

Voor de inbedrijfstelling moeten de correctheid van de inbouwpositie van de 
apparaten, van de mechanische bevestiging en van de elektrische aansluiting 
nogmaals worden gecontroleerd.  
In het bijzonder moet nogmaals worden gecontroleerd, dat de conductieve 
vlotterelektrode ook op de betreffende goedgekeurde intrinsiek beveiligde 
stroomkring(en) aangesloten is. 
 
Verder dient te worden gecontroleerd en geverifieerd, dat er in geen geval 
gevaarlijke toestanden vanwege het niet naleven van een van de betroffen 
aanwijzingen, normen of overheidsvoorschriften kunnen ontstaan. 
 
Pas daarna mag het betreffende apparaat via het elektrisch systeem in bedrijf worden 
genomen.  
Nu moet de eerste onderhoudsbeurt worden uitgevoerd. 
 
 

10. Gedrag na een alarm 
 
Er is geen actie ten gevolge van een alarm toegestaan als er een explosieve 
atmosfeer aanwezig is.  
Dat er daadwerkelijk geen explosieve atmosfeer aanwezig is, moet door het 
gekwalificeerde en competente personeel worden geverifieerd. 
 
Na ieder alarm dient de betreffende vlotterelektrode met inbegrip van de aansluitkabel 
en ook de omgeving ervan grondig te worden gereinigd.  
Als er sporen van mechanische of chemische aantasting op het elektrode of op de 
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kabel vast te stellen zijn, dient deze door een nieuwe te worden vervangen. 
 
 

11. Onderhoud 

 

Er is geen onderhoudsbeurt toegestaan als er een explosieve atmosfeer 
aanwezig is.  
Dat er daadwerkelijk geen explosieve atmosfeer aanwezig is, moet door het 
gekwalificeerde en competente personeel worden geverifieerd. 
 
De vlotterelektroden en de elektrodenrelais moeten in regelmatige intervallen door 
gekwalificeerd en competent vakpersoneel worden onderhouden. Over het 
vastleggen van de periode beslist de mogelijkheid van verontreiniging van de 
betreffende vlotterelektrode en de omgeving ervan.  

Een onderhoudsbeurt moet echter direct na de inbedrijfstelling plaatsvinden.  

Een minimaal jaarlijkse onderhoudsbeurt van vlotterelektrode en 
elektrodenrelais moet in ieder geval worden uitgevoerd om risico’s uit te sluiten. 
Waar risico’s niet kunnen worden uitgesloten, dient een aan de toepassing 
aangepaste, met de betreffende toezichthoudende overheid afgestemd 
controleritme te worden nageleefd. 

 

Als vlotterelektrode en elektrodenrelais als veiligheidselementen in een installatie 
toegepast zijn, moeten deze in ieder geval in met de plaatselijke toezichthoudende 
instantie af te spreken intervallen worden geïnspecteerd en gecontroleerd.  

 

Voor iedere onderhoudsbeurt dient het gekwalificeerde vakpersoneel zich ten 
aanzien van alle geldende normen, voorschriften, plaatselijke voorwaarden en  
speciale omstandigheden en hierbij in het bijzonder met betrekking tot de 
normen, voorschriften, plaatselijke voorwaarden en specifieke omstandigheden, 
die betrekking hebben op de explosiebeveiliging, te informeren en 
dienovereenkomstig te handelen. 

 
 

Bij het onderhoud dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd: 

 

 Reinigen van de elektrode en van de omgeving ervan. 
 

 Visuele controle van de elektrode ten aanzien van onberispelijke en schone 
toestand, 
 

 Controle van de 4 in de vlotterelektrode geïntegreerde kunststof geleidingshulzen 
voor de beide roestvrijstalen geleidingskabels. Mocht er afslijting worden 
vastgesteld, dan moet de lekkagedetector ter reparatie naar de fabriek worden 
opgestuurd. Als alternatief kunnen er 4 nieuwe kunststof geleidingshulzen bij Jola 
worden  besteld en op de  bedrijfslocatie van de lekkagedetector door competent 
en gekwalificeerd reparatiepersoneel worden vervangen. 
 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen voor 15/25 
Jola-vlotterelektroden SCHE 2/Ex… en het systeem met 
Jola-elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A  16-05-2018 

 
 

 Functiecontrole van de elektrode. Deze dient als volgt te worden uitgevoerd: 
 
Bij alle types met uitzondering van het type SCHE 2/Ex (variant ILS)..: 
Omhoog tillen van de vlotterelektrode aan het elektrodecorpus of, indien aanwezig, 
aan de speciale draagvoorziening in de vorm van een beugel, echter niet aan de 
kabel! Vervolgens de aan de elektrodestaafpunten van de op de vlotterelektrode 
gemonteerde staafelektrode uit het water tillen. Vervolgens moet het alarm afgaan. 
 
Bij het type SCHE 2/Ex (variant ILS)..: 
Omhoog tillen van de vlotterelektrode aan het elektrodecorpus of, indien aanwezig, 
aan de speciale draaginrichting in de vorm van een beugel, echter niet aan de 
kabel! Vervolgens de elektrodestaafpunten van de op de vlotterelektrode 
gemonteerde staafelektroden uit het water tillen, zonder dat het 
alarmoverbruggingscontact via de aansturingsarm in werking wordt gesteld (de 
aansturingsarm moet vrij omlaag hangen!). Vervolgen moet het alarm afgaan. 
 
Daarna controleren van het alarmoverbruggingscontact door de aansturingsarm 
omhoog en omlaag te bewegen. De elektrodestaafpunten mogen hierbij niet door 
het water elektrisch worden overbrugd.  
Als de aansturingsarm omhoog geheven is, mag er geen alarm afgaan. 
Als de aansturingsarm neergelaten is, moet het alarm afgaan. 

 

 Controle van de kabelbreukbewakingsfunctie: 
Zorg ervoor dat de elektrodestaafpunten van de staafelektrode door het water 
worden overbrugd.  Daarna een elektrodekabel los maken (model  
SCHE 2/Ex (variant 3 tiges)..: van twee kabels) aan de het dichtst bij de 
vlotterelektrode gelegen aftakdoos resp. bij het aanleggen van de elektrodekabel 
zonder aftakdoos, indien nodig aan het betreffende elektrodenrelais. Het 
functioneren van de kabelbreukbewaking kan door het bereiken van de 
alarmtoestand van het bijbehorende elektrodenrelais worden geconstateerd. De 
door kabelbreuk veroorzaakte schakeltoestand komt overeen met de toestand bij 
het alarm door een elektrisch niet geleidende vloeistof. 

 

 

12. Reparatie 
 
Iedere ingreep en iedere reparatie aan de vlotterelektrode  
SCHE 2/Ex..., aan de verplichte aansluitkast OAK/SCHE/NR/.x1MΩ resp. aan het 
(de) elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A moet in de fabriek plaatsvinden. 
Eigenhandige ingrepen of reparaties door andere personen of bedrijven zijn in 
ieder geval verboden. 
 
Mocht alleen het vervangen van de 4 kunststof geleidingshulzen noodzakelijk zijn, dan 
kunnen er echter (als alternatief voor het overbrengen van de lekkagedetector naar de 
Jola-fabriek) 4 nieuwe kunststof geleidingshulzen bij Jola worden besteld en op de 
bedrijfslocatie van de lekkagedetector door competent en gekwalificeerd 
reparatiepersoneel worden vervangen. 
 
 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen voor 16/25 
Jola-vlotterelektroden SCHE 2/Ex… en het systeem met 
Jola-elektrodenrelais NR 5/Ex, versie A  16-05-2018 

 
 

De montage is niet toegestaan in aanwezigheid van een explosieve atmosfeer. 
Dat er daadwerkelijk geen explosieve atmosfeer aanwezig is, moet door 
gekwalificeerde en competent personeel worden geverifieerd. 
 
 

13. Afvoer 
 
De afvoer van afval moet volgens wet- en regelgeving die geldt voor de recycling van 
elektrische en elektronische apparaten gebeuren. 

 

 

 

Legende 

 

NICHT EXPLOSIONSGEFÄHRDETER 
BEREICH 

NIET EXPLOSIEGEVAARLIJKE ZONE 

nicht antistatisches Kabel niet antistatische kabel 

EXPLOSIONSGEFÄHRDETER 
BEREICH 

EXPLOSIEGEVAARLIJKE ZONE 

Zone 1 oder 2 Zone 1 ofr 2 

obligatorischer Ex-Anschlusskasten verplichte Ex-aansluitkast 

Masse Massa 

Aus Uit 

Ein Aan 

Version A Versie A 

Elektrodenrelais Elektrodenrelais 

Versorgung Voeding 

potentialfreier Ausgang Potentiaalvrije uitgang 

Verbindungskabel Verbindingskabel 

oder Of 

Kontaktdarstellung im stromlosen 
Zustand des NR 5/Ex, Version A 

Contactweergave in stroomloze toestand 
van de NR 5/Ex, versie A 

Variante ILS Variant ILS 

Aderfarben der Elektrodenleitung: Aderkleuren van de elektrodenkabel: 

Elektrodenstab E0 = braun Elektrodenstaaf E0 = bruin 

Elektrodenstab E1 = schwarz Elektrodenstaaf E1 = zwart 

Potentialausgleichsleitung (PA) = grün-
gelb 

Equipotetentiaalkabel (PA) = groen-geel 

Aus der Zulassungszeichnung 
resultierende verwandte Zeichnung: 

Uit de vergunningstekening resulterende 
verwante tekening: 

Keine Modifizierung zugelassen ohne 
Zustimmung des Ex-Beauftragten 

Geen aanspassing toegestaan zonder 
toestemming van de Ex-coördinator 

Ex-Bezeichnung Ex-aanduiding 

Zust. Toest. 

Änderung Wijziging 

Datum Datum 

Name Naam 

Prinzipalanschlussbild NR 5/Ex, Variante Principe aansluitschema NR 5/Ex, 
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A+SCHE 2/Ex-1G oder SCHE 2/Ex 
(Variante ILS)-1G mit 2 Stäben 

variant A+SCHE 2/Ex-1G of SCHE 2/Ex 
(variant ILS)-1G met 2 staven 

Prinzipalanschlussbild NR 5/Ex, Variante 
A+SCHE 2/Ex-0G oder SCHE 2/Ex 
(Variante ILS)-0G mit 2 Stäben 

Principe aansluitschema NR 5/Ex, 
variant A+SCHE 2/Ex-0G of SCHE 2/Ex 
(variant ILS)-0G met 2 staven 

  

Bearb. Bew. 

Gepr. Gecontr. 

Urspr. Sketch Oorspr. sketch 

Index: Index: 

Ers. f.: Verv. v.: 

Ers. d.: Verv. d.: 

Blatt Blad 

von Van 

Ex Ex 

Lager Nr. Nagazijn nr. 

Allgemeintoleranzen Algemene toleranties 

Norm Norm 

Maßstab Schaal 

Gewicht (kg) Gewicht (kg) 

Werkstoff Materiaal 

Rohteil: Onbehandeld onderdeel: 

EMV-Kabeleinführung aus Metall EMC-kabelinvoer van metaal 

Verbindungskabel Verbindingskabel 
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Deze montage-, gebruiks- en 
onderhoudsaanwijzing dient aan de 
monteur/installateur/gebruiker/het 

servicepersoneel  
van onze producten tezamen met alle overige 

documenten van de gebruikersinformaties in ieder 
geval te worden overhandigd! 
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desgewenst te allen tijde weer te worden 
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1. Toepassingsgebied 

 

Het elektrodenrelais NR 5/Ex 

 

 

JOLA 
D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

NR 5/Ex  I (M1) / II (1) GD 
 

(serienummer) 

(fabricagejaar) 

 

[Ex ia Ma] I  
[Ex ia Ga] IIC 
[Ex ia Da] IIIC 

 

Temperatuurbereik : - 20°C tot + 60°C 

INERIS 03ATEX0151 

 

 
is bestemd om elektrische signalen welke van één of meerdere in de 
explosiegevaarlijke zone aanwezige conductieve elektrode(n) afkomstig zijn, naar 
niet explosiegevaarlijke zones te zenden. 
Het elektrodenrelais NR 5/Ex moet buiten explosiegevaarlijke zones worden 
geïnstalleerd of door een dienovereenkomstig gestandaardiseerde 
ontstekingsafdichtingsnorm beveiligd zijn.  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
De conductieve elektroden dienen bijvoorbeeld voor de lekkagedetectie of voor de 
automatische besturing van pompen of magneetventielen of voor overloop- en 
droogloopbeveiliging in tanks. 
 
Alle technische parameters van de conductieve elektroden resp. van het 
elektrodenrelais blijken uit deze brochure en/of de bijgevoegde 
productbeschrijvingen. Daar worden ook de betreffende inbouwaanbevelingen 
gedaan.  
De technische parameters en de inbouwaanbevelingen dienen in ieder geval 
zonder uitzondering in acht te worden genomen en te worden nageleefd. Een 
gebruik buiten de technische specificaties om is niet geoorloofd. 
 
Mochten de productbeschrijvingen niet bij de producten gevoegd zijn of zijn 
weggeraakt, dan moeten deze voor de montage, aansluiting of ingebruikname in 
ieder geval worden aangevraagd en door het betreffende gekwalificeerde 
vakpersoneel worden gelezen en nageleefd. Anders mogen de conductieve 
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elektroden resp. het elektroderelais niet worden ingebouwd, aangesloten of in 
gebruik worden genomen. 
 
 

2. Voorwaarden voor het veilige gebruik 
 

 Maximale kenwaarden voor de conductieve elektroden 
De maximale kenwaarden van de conductieve elektroden kunnen uit de 
betreffende productinformaties worden opgemaakt. 

 

 Bijzondere voorschriften/voorwaarden voor het veilige gebruik van de 
conductieve elektroden 
De bijzondere voorschriften/voorwaarden voor het veilige gebruik van de 
conductieve elektroden kunnen uit de betreffende productinformaties worden 
opgemaakt. 
 

 Maximale kenwaarden van het elektrodenrelais NR 5/Ex 
 
Nominale voedingsspanningen (klemmen J15, J16): 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V of AC 240 V 
 
Maximale elektrische kenwaarden van de op de klemmen J9, J10 en J11 
aangesloten elektrische stroomkring: 
 Umax. = 250 V; Imax. = 4 A, echter max. P = 100 VA 
 
Maximale elektrische kenwaarden aan de uitgangsklemmen J6 en J7: 
Uo = 22 V; Io = 6 mA, echter max. Po = 31,8 mW 
 
Maximale elektrische kenwaarden aan de uitgangsklemmen (J1, J6) of (J1, 
J7): 
Uo = 11,5 V; Io = 11,6 mA, echter max. Po = 64 mW 
 

 Bijzondere voorschriften/voorwaarden voor het veilige gebruik van het 
elektrodenrelais NR 5/Ex 
 
Het elektrodenrelais NR 5/Ex moet moet buiten explosiegevaarlijke zones 
worden geïnstalleerd of door een dienovereenkomstig gestandaardiseerde 
ontstekingsafdichtingsnorm beschermd zijn. 
 
De op de klemmen J6 en J7 aangesloten elektrische stroomkringen moeten voor 
het gebruik in  
- bovengrondse zones, die door een door gas explosiegevaarlijke atmosfeer in  
  gevaar kunnen worden gebracht (groepen IIC, IIB of IIA) resp.  
- ondergrondse bedrijven van mijnen en hun bovengrondse installaties, die door  
  mijngas en/of brandbare stoffen in gevaar kunnen komen (groep I) resp. 
- bovengrondse zones, die door een door stof explosiegevaarlijke atmosfeer in  
  gevaar kunnen worden gebracht  
toegelaten zijn, en hun bruikbaarheid moet vanuit het standpunt van de intrinsieke 
veiligheid gegarandeerd zijn. 
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De maximale kenwaarden van de buitenste stroomkringen die aangesloten kunnen 
zijn: 

 

Voor de explosiegroep IIC Voor de explosiegroep IIB 
en voor stof 

Voor de explosiegroepen 
IIA en I 

Co(L=0) = 165 nF 
Lo(C=0) = 672 mH 

of 
Lo/Ro = 350 µH/Ohm 

Co(L=0) = 1,14 µF 
Lo(C=0) = 972 mH 

of 
Lo/Ro = 510 µH/Ohm 

Co(L=0) = 4,2 µF 
Lo(C=0) = 972 mH 

of 
Lo/Ro = 510 µH/Ohm 

 
 
De op de klemmen J6, J1 of J7, J1 aangesloten elektrische stroomkringen moeten 
voor het gebruik in  
- bovengrondse zones, die door een door gas explosiegevaarlijke atmosfeer in  
  gevaar kunnen worden gebracht (groepen IIC, IIB of IIA) resp.  
- ondergrondse bedrijven van mijnen en hun bovengrondse installaties, die door  
  mijngas en/of brandbare stoffen in gevaar kunnen komen (groep I) resp. 
- bovengrondse zones, die door een door stof explosiegevaarlijke atmosfeer in  
  gevaar kunnen worden gebracht  
toegelaten zijn, en hun bruikbaarheid moet vanuit het standpunt van de intrinsieke 
veiligheid gegarandeerd zijn. 
 
 
De maximale kenwaarden van de buitenste stroomkringen welke aangesloten 
kunnen worden, zijn: 
 

Voor de explosiegroep IIC Voor de explosiegroep IIB 
en voor stof 

Voor de explosiegroepen 
IIA en I 

Co(L=0) = 1,62 µF 
Lo(C=0) = 172 mH 

of 
Lo/Ro = 156 µH/Ohm 

Co(L=0) = 11,1 µF 
Lo(C=0) = 672 mH 

of 
Lo/Ro = 707 µH/Ohm 

Co(L=0) = 45 µF 
Lo(C=0) = 972 mH 

of 
Lo/Ro = 1,05 mH/Ohm 

 
 

3. Verdere voorwaarden voor het veilige gebruik  
 

Voor het gebruik van de conductieve elektroden moet gegarandeerd zijn dat de 
bij de betreffende conductieve elektrode gebruikte materialen tegen de te 
bewaken vloeistoffen en tegen alle overige uitwendige invloeden voldoende 
chemisch en mechanisch bestand zijn.  
In geval van twijfel moet voor het gebruik een dienovereenkomstige deskundige om 
raad worden gevraagd. Voor een definitieve oplossing mag het product niet worden 
gebruikt. 
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4. Montage, aansluiting, ingebruikname en onderhoud, overkoepelende 
voorschriften 

 

De montage, de aansluiting, de ingebruikname en het onderhoud van de 
conductieve elektroden en van de elektrodenrelais mogen uitsluitend door 
dienovereenkomstig gekwalificeerd vakpersoneel onder volledige naleving van 
alle bij de apparaten gevoegde informatie- en documentatiematerialen en onder 
strikte naleving van de daar weergegeven instructies plaatsvinden. 

 

Het gekwalificeerde vakpersoneel dient zich ten aanzien van alle geldende 
normen, voorschriften, plaatselijke richtlijnen en speciale omstandigheden en 
hierbij met name ten aanzien van de normen, voorschriften, plaatselijke 
richtlijnen en speciale omstandigheden die betrekking hebben op de 
explosiebeveiliging, te informeren en dienovereenkomstig te handelen. 

 

De gele DIN A 5 - brochure "Gebruikersinformatie/Gebruiksaanwijzing met montage-, 
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften voor het product..." moet in ieder geval volledig 
worden gelezen en nageleefd. Mocht het niet bij de levering gevoegd zijn of 
weggeraakt zijn, dan moet het in ieder geval bij Jola worden aangevraagd. 

 

 

5. Montage en aansluiting van het elektrodenrelais NR 5/Ex 

 

Het elektrodenrelais NR 5/Ex moet buiten explosiegevaarlijke zones worden 
geïnstalleerd of door een dienovereenkomstig gestandaardiseerde ontstekings-
afdichtingsnorm beveiligd zijn. 
 
In explosiegevaarlijke zones moet de gehele installatie van de conductieve 
elektrode(n) en  
van het (de) elektrodenrelais NR 5/Ex in ieder geval overeenkomstig de  
norm EN 60 079-14 resp. de dienovereenkomstige opvolgende norm worden 
uitgevoerd. 
 

Het apparaat is uitsluitend voor de montage in een schakelkast of voor de 
inbouw in een dienovereenkomstige veiligheidskast bestemd en mag daarom 
ook slechts daar worden gemonteerd. Het is uitsluitend geschikt voor het 
gebruik in een schone omgeving. 
 

 

6. Ingebruikname 
 

Voor de ingebruikname moeten de correctheid van de inbouwpositie van alle 
apparaten, van de mechanische bevestiging en van de elektrische aansluiting 
nogmaals worden gecontroleerd.  
 
Met name moet nogmaals worden gecontroleerd of de conductieve elektrode / de 
conductieve elektroden ook op de dienovereenkomstig toegestane intrinsiek beveiligde 
stroomkring(en) aangesloten is (zijn). 
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Verder dient te worden gecontroleerd en te worden geverifieerd dat er in geen 
geval gevaarlijke situaties vanwege het niet-naleven van één van de betroffen 
instructies, normen of overheidsvoorschriften kunnen ontstaan. 
Pas daarna mag het betreffende apparaat via het elektrisch systeem in gebruik worden 
genomen. 
 
 

7. Onderhoud 

 

De onderhoudsintervallen blijken uit de productinformatie van de conductieve 
elektroden. 
Een ten minste jaarlijkse visuele inspectie en functiecontrole van de conductieve 
elektroden en elektrodenrelais moet echter om risico’s uit te sluiten door 
gekwalificeerd vakpersoneel in ieder geval worden uitgevoerd.  

Waar risico’s niet uit te sluiten zijn dient een aan de betreffende toepassing 
aangepast, met de betreffende toezichthoudende overheid afgestemd 
bewakingsritme te worden aangehouden.  

 

Als er (een) conductieve elektrode(n) en elektrodenrelais als veiligheidselementen in 
een installatie worden toegepast dan moeten ze in ieder geval in met de plaatselijke 
toezichthoudende overheid af te stemmen intervallen worden geïnspecteerd en 
worden gecontroleerd. 

 
Voor iedere onderhoudsbeurt dient het gekwalificeerde vakpersoneel zich ten 
aanzien van alle geldende normen, voorschriften, plaatselijke richtlijnen en 
specifieke omstandigheden en hierbij met name ten aanzien van de normen, 
voorschriften, plaatselijke richtlijnen en specifieke omstandigheden die 
betrekking hebben op de explosiebeveiliging, te informeren en 
dienovereenkomstig te handelen. 
 

 

8. Reparatie 
 

Iedere ingreep en iedere reparatie aan de conductieve elektrode(n) resp. aan het 
elektrodenrelais NR 5/Ex moet in de fabriek plaatsvinden. Eigenhandige ingrepen 
of reparaties door andere personen of bedrijven mogen in geen geval 
plaatsvinden. 


