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Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 
 

Jola-lekkagedetectoren 
COW/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga of 

COW/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga of 
COW/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb of 

COW/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb of 
OWE/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga of 

OWE/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga of 
OWE/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb of 

OWE/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb of 
OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIB T4 Gb of 

OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb 
en het systeem met de verplichte aansluitkast 

OAK/LMT/2x1MΩ  II 2 G  Ex ia IIC T6 Gb  
 I M2  Ex ia I Mb 

en een Jola-schakelapparaat 
Leckmaster 101/Ex  I (M1) / II (1) GD 

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

 
Deze montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing 
dient in ieder geval te worden overhandigd aan de 

monteur/installateur/exploitant/het servicepersoneel 
van onze producten in verbinding met alle overige 

documenten van de gebruikersinformatie! 
Zij dient tezamen met alle overige documenten van de 

gebruikersinformatie zorgvuldig en op een beschermde 
plaats te worden bewaard om desgewenst te allen tijde 

weer te kunnen worden geraadpleegd! 

 
Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 

Klostergartenstr. 11 • 67466 Lambrecht (Germany) 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
contact@jola-info.de • www.jola-info.de 
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1. Toepassingsgebied 

 

De combinatie uit een lekkagedetector COW/Ex... of OWE/Ex... of OWE 2/C/NL/Ex... 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 
 

COW/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga of 

COW/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga of 

COW/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb of 

COW/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb of 
 

OWE/Ex-0G  II 1 G  Ex ia IIC T5 Ga of 

OWE/Ex-0BG  II 1 G  Ex ia IIB T5 Ga of 

OWE/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIC T5 Gb of 

OWE/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb of 
 

OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G  Ex ia IIB T4 Gb of 

OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2  Ex ia I Mb 

 

(Serienummer) 

(Fabricatiejaar) 

 

Temperatuurbereik : - 20°C tot + 60°C 

INERIS 03ATEX0160 

 

 

de verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ en een schakelapparaat  
Leckmaster 101/Ex is bestemd om elektrische schakelsignalen, die afkomstig zijn 
van een in de explosiegevaarlijke zone geïnstalleerde lekkagedetector, in niet 
explosiegevaarlijke zones te zenden door middel van een schakelapparaat 
Leckmaster 101/Ex. 
 
De bovengenoemde lekkagedetectoren zijn bestemd voor het gebruik 
 

 in bovengrondse zones die door een explosiegevaarlijke atmosfeer gevaar 
kunnen lopen: 

COW/Ex-0G, COW/Ex-0BG, OWE/Ex-0G en OWE/Ex-0BG  II 1 G :  
in zone 0, 1, of 2, 

COW/Ex-1G, OWE/Ex-1G en OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G :  
in zone 1 of 2, 
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 in ondergrondse bedrijven van mijnen en de bovengrondse installaties ervan, 
die door mijngas en/of brandbare stoffen gevaar kunnen lopen: 

COW/Ex-M, OWE/Ex-M en OWE 2/C/NL/Ex-M  I M2. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
De lekkagedetectors COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... zijn bestemd voor het 
detecteren van dunvloeibare elektrisch geleidende en/of elektrisch niet geleidende 
vloeistoffen in normaalgesproken droge omgevingen, bijvoorbeeld voor de signalering 
van vloeistof op de vloer van een opvangbak. 
Deze elektrisch geleidende/niet geleidende vloeistoffen kunnen organische of 
anorganische vloeistoffen met een soortelijke diëlektriciteitsconstante tussen 1,8 en 
109 zijn. 
De aanspreekhoogte van de lekkagedetectors ligt bij ca. 12 mm vanaf de onderkant 
van de sensor. 
 
Iedere lekkagedetector COW/Ex..., OWE/Ex... of OWE 2/C/NL moet op een 
afzonderlijk schakelapparaat Leckmaster 101/Ex worden aangesloten. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Alle technische parameters van de lekkagedetectores respectievelijk van het 
schakelapparaat blijken uit deze brochure en/of de bijgevoegde product-
beschrijvingen. Daar worden ook de betreffende montageaanbevelingen gedaan.  
 
De technische parameters en de montageaanbevelingen dienen in ieder geval 
zonder uitzondering in acht te worden genomen en te worden gerespecteerd. 
Een toepassing buiten de technische specificaties mag niet plaatsvinden. 
 
Mochten de productbeschrijvingen niet bij de producten gevoegd zijn of weggeraakt 
zijn, dan moeten deze voor montage, aansluiting of ingebruikname in ieder geval 
worden aangevraagd en door het betreffende gekwalificeerde personeel worden 
gelezen en nageleefd. Anders mag de lekkagedetector respectievelijk het 
schakelapparaat niet worden gemonteerd, aangesloten of in gebruik worden 
genomen. 
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2. Voorwaarden voor de veilige toepassing 
 

 Maximale kenwaarden van de met een aansluitkabel voorziene 
lekkagedetectors COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL/Ex... 
 

Elektrodentype Typenaanduiding Li Ci 

Lekkage-
detector 

COW/Ex... 1,1mH + 1µH  
per meter 

aansluitkabel 

220 nF + 200 pF 
per meter 

aansluitkabel Lekkage-
detector 

OWE/Ex... 

Lekkage-
detector 

OWE 2/C/NL/Ex... 
0 + 1µH  

per meter 
aansluitkabel 

80 nF + 200 pF 
per meter 

aansluitkabel 

 
 

 Bijzondere voorschriften/voorwaarden voor de veilige toepassing van de 
lekkagedetectors COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL/Ex... 
 
De lekkagedetectors COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL/Ex...moet door een 
voor toepassingen in de explosiegevaarlijke zones van de explosiegroepen. IIC, 
IIB respectievelijk IIA toegelaten spanningsbron worden voorzien, door waarvan de 
uitgangsstroomkring intrinsiek beveiligd is.  
 
De maximale uitgangskenwaarden van deze spanningsbron mogen de volgende 
waarden niet overschrijden: 
- COW/Ex... en OWE/Ex... : Ui = 10,5 V ; Ii = 0,08 A en Pi = 0,2 W, 
- OWE 2/C/NL/Ex... : Ui = 10,5 V ; Ii = 0,16 A en Pi = 0,5 W. 
 
 

 Maximale kenwaarden van het schakelapparaat Leckmaster 101/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 J8: 
Uo = 10,5 V; Io = 24 mA, echter max. Po = 0,13 W 
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 Bijzondere voorschriften/voorwaarden voor de veilige toepassing van het 
schakelapparaat Leckmaster 101/Ex 
 
De maximale kenwaarden van de buitenste stroomkringen, welke op de klemmen 
J6 en J8 kunnen worden aangesloten, zijn:  
 

Voor de explosiegroep 
IIC 

Voor de explosiegroep 
IIB 

Voor de explosiegroep  
IIA 

Co(L=0) = 2,4 µF 
Lo(C=0) = 32 mH 

of 
Lo/Ro = 74 µH/Ohm 

Co(L=0) = 17 µF 
Lo(C=0) = 207 mH 

of 
Lo/Ro = 478 µH/Ohm 

Co(L=0) = 77 µF 
Lo(C=0) = 457 mH 

of 
Lo/Ro = 1,06 mH/Ohm 

 
 
3. Andere voorwaarden voor de veilige toepassing  

 
Het temperatuurtoepassingsbereik van de lekkagedetectors COW/Ex..., 
OWE/Ex... en OWE 2/C/NL/Ex..., de verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ en 
het schakelapparaat Leckmaster 101/Ex ligt tussen - 20°C en + 60°C en mag 
noch worden onder-, noch worden overschreden. 
 

Voor het gebruik van de lekkagedetectors moet gegarandeerd zijn, dat de bij de 
betreffende lekkagedetectors toegepaste 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. 

 

 

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

 

De montage, de aansluiting, de ingebruikname en het onderhoud van de 
lekkagedetectors en van het schakelapparaat mogen uitsluitend door 
dienovereenkomstig gekwalificeerd vakpersoneel met volledige inachtneming 
van alle bij de apparaten gevoegde informatie- en documentatiematerialen en 
met strikte naleving van de daar gegeven instructies plaatsvinden. 

  

Het gekwalificeerde vakpersoneel dient zich m.b.t. alle geldige normen, 
voorschriften, plaatselijke richtlijnen en speciale omstandigheden en hierbij met 
name m.b.t. de normen, voorschriften, plaatselijke richtlijnen en speciale 
omstandigheden die betrekking hebben op de explosiebeveiliging, te informeren 
en dienovereenkomstig te handelen. 

 

In door gas explosiegevaarlijke zones moet de gehele installatie van de 
lekkagedetectors COW/Ex..., OWE/Ex...  respectievelijk OWE 2/C/NL/Ex..., van de 
verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ en en van het schakelapparaat 
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Leckmaster 101/Ex in ieder geval overeenkomstig de norm EN 60 079-14 resp. de 
dienovereenkomstige opvolgende norm plaatsvinden. 

 

Het gele DIN A 5 – brochureblad “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 zijn 
gevoegd of weggeraakt zijn, dan moet het in ieder geval bij Jola worden opgevraagd.  

 
 

5. Montage van de lekkagedetectors COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL/Ex... 
 
Installatielocatie 
De lekkagedetectors COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL/Ex..... mogen uitsluitend 
in een normaalgesproken droge omgeving worden gebruikt, bijvoorbeeld in 
opvangruimten of opvangbakken.  
Ze dienen telkens op het laagste punt te worden aangebracht, zodat een zo snel 
mogelijke lekkagemelding kan plaatsvinden. 
 
Installatiedetails 
De lekkagedetectors kunnen doormiddel van de door JOLA aangeboden standaard-
montagestandaards worden geïnstalleerd. Waar dit niet zinvol is, dient de 
lekkagedetector van bovenaf vlak boven de bodem te worden opgehangen. In deze 
beide gevallen dient de kabel van de betreffende lekkagedetector onverschuifbaar in 
een installatiebuis te worden geleid. De bevestiging moet altijd zo worden uitgevoerd 
dat de sensor niet door uitwendige invloeden kan worden gekanteld en ook niet door 
het bevestigingstype ten aanzien van zijn gevoeligheid  kan worden beïnvloed.  
 
Indien de lekkagedetector COW/Ex..., OWE/Ex... of OWE 2/C/NL/Ex... bij zeer nauwe 
inbouwomstandigheden dient te worden toegepast, waar geen van de 
bovenbeschreven montagetypen in aanmerking kan komen, kan hij d.m.v. zijn 
aansluitkabel worden opgehangen. Als het laagste punt bereikt is, dient de 
aansluitkabel d.m.v. passende bevestigingsmaterialen op de plaats van waaruit het 
ophangen plaatsvindt te worden bevestigd. Als bevestigingsmateriaal kan een 
pakkingbus, een aansluitkast met geïntegreerde pakkingbus of ook een of meerdere 
kabelbevestigingsklemmen dienen.  
In ieder geval dient men ervoor te zorgen dat de sensor ook het laagste punt heeft 
bereikt, verticaal met de kabel naar boven gericht staat respectievelijk hangt en zijn 
positie niet meer door uitwendige invloeden kan worden veranderd.  
 
 

6. Montage van het schakelapparaat Leckmaster 101/Ex 

Zie montage- gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor Jola-schakelapparaat 
Leckmaster 101/Ex. 
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7. Aansluiting als intrinsiek beveiligd systeem 

 

Het intrinsiek beveiligd systeem, bestaande uit de lekkagesensor COW/Ex..., 
OWE/Ex... of OWE 2/C/NL/Ex..., de verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ  
en het schakelrelais Leckmaster 101/Ex, moet volgens de hierbij gevoegde 
aansluitschema’s worden geïnstalleerd en aangesloten: 
 
Lijst met aansluitschema’s: 
58P-7544a van 24/06/2015, 
58P-7548a van 24/06/2015, 
58P-7553a van 24/06/2015, 
58P-7550-2 van 03/02/2016, 
90P-7585-1 van 26/07/2013, 
58P-7546a van 24/06/2015, 
58P-7555a van 24/06/2015, 
58P-7557a van 24/06/2015 en 
90P-7586-1 van 26/07/2013. 
 
 
Voor de aansluiting dient bovendien in ieder geval op het volgende te worden 
gelet:  

 

 Potentiaalverbinding 
 
De aansluiting van de potentiaalverbindingsklem van de optionele 
montagestandaard en de aansluiting van de potentiaalverbindingsklem van 
de verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ op de equipotentiaalverbinding 
zijn van zeer groot belang voor de veilige toepassing en mogen daarom in 
geen geval worden nagelaten.  
 
Er moet ook in ieder geval op worden gelet dat er werkelijk sprake is van de 
potentiaalverbinding (PA) en niet van een potentiaalaarde (PE).  
 
In door gas explosiegevaarlijke zones moet de gehele installatie van de 
lekkagedetectors COW/Ex..., OWE/Ex...  respectievelijk OWE 2/C/NL/Ex..., van 
de verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ en en van het schakelapparaat 
Leckmaster 101/Ex in ieder geval overeenkomstig de norm EN 60 079-14 resp. 
de dienovereenkomstige opvolgende norm plaatsvinden. 
 
 

 Verbindingskabel 
 
De aansluiting van de lekkagedetector COW/Ex..., OWE/Ex... of  
OWE 2/C/NL/Ex...op het verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ  en de 
aansluiting van de verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ op het schakelapparaat 
Leckmaster 101/Ex geschied door verbindingskabels met 2 geleiders.  
 
De verbindingskabels moet een spanningsvastheid van tenminste AC 500 V 
testspanning hebben. 
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Ieder geleider moet een diameter van meer dan of gelijk aan 0,017 mm² hebben. 
 
De totale lengte van het geheel van de verbindingskabels bedraagt max. 10.900 m. 
 
In alle gevallen moeten de kenwaarden van deze kabels kleiner of gelijk zijn 
aan de volgende waarden: 
C(lin.) = 200 pF/m en L(lin.) = 1µH/m. 
 
 

 Verplichte aansluitkast 
 
Het intrinsiek beveiligd systeem, bestaande uit de lekkagesensor COW/Ex..., 
OWE/Ex... of OWE 2/C/NL/Ex..., de verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ  
en het schakelrelais Leckmaster 101/Ex, moet volgens de hierbij gevoegde 
aansluitschema’s worden geïnstalleerd en aangesloten: 
 
Lijst met aansluitschema’s: 
 
58P-7544a van 24/06/2015, 
58P-7548a van 24/06/2015, 
58P-7553a van 24/06/2015, 
58P-7550-2 van 03/02/2016, 
90P-7585-1 van 26/07/2013, 
58P-7546a van 24/06/2015, 
58P-7555a van 24/06/2015, 
58P-7557a van 24/06/2015 en 
90P-7586-1 van 26/07/2013. 
 
Het personeel voor de montage en opstart moet controlleren dat beide 
weerstanden van elk 1 MOhm, die voorzien zijn in de aansluitkast, 
beschikbaar zijn en correct aangesloten volgens de hierboven genoemde 
aansluitschema’s. 
 
 

 Spanningsvastheid tussen de intrinsiek beveiligde stroomkring en de 
aangrenzende niet intrinsiek beveiligde stroomkring.  
 
De Spanningsvastheid tussen de intrinsiek beveiligde stroomkring en een 
aangrenzende niet intrinsiek beveiligde stroomkring moet groter of gelijk zijn aan 
AC 1500 V. 
 

 

8. Ingebruikname 
 

Voor de ingebruikname moeten de correctheid van de inbouwpositie van alle 
apparaten, de mechanische bevestiging en van de elektrische aansluiting 
nogmaals te worden gecontroleerd. 
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Met name moet nogmaals worden gecontroleerd of de lekkagedetector(s) ook op de 
betreffende goedgekeurde intrinsiek beveiligde stroomkring(en) aangesloten is (zijn). 
 
Verder dient te worden gecontroleerd en te worden geverifieerd, dat 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 elektrisch in gebruik worden genomen. Hier 
moet de eerste onderhouse beurt worden uitgevoerd. 
 
 

9. Gedrag naar een alarm  
 
Na ieder alarm dient de betroffen lekkagedetector met inbegrip van de aansluitkabel en 
ook zijn omgeving grondig te worden gereinigd.  
 
Als er sporen of mechanische of chemische aantasting op lekkagedetector of op de 
kabel te constateren zijn, dient deze door een nieuwe te worden vervangen.. 
 
 

10. Onderhoud 

 

De lekkagedetector en het schakelapparaat moeten in regelmatige intervallen door 
gekwalificeerd vakpersoneel worden onderhouden. Over de vastlegging van de 
periode beslist de mogelijkheid van ontreiniging van de lekkagedetector en van de 
omgeving ervan.. 

Een onderhoudsbeurt moet echter direct na de ingebruikname plaatsvinden. 

Een tenminste jaarlijks onderhoud van de lekkagedetector en van het 
schakelapparaat moet om risico’s kunnen uit te sluiten in ieder geval door 
gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd. 
 
 

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

 

Als de lekkagedetector en het schakelapparaat als veiligheidselementen in een 
installatie toegepast zijn, moeten ze in ieder geval in met een plaatselijke 
toezichthoudende overheidsinstantie af te stemmen afstanden worden geïnspecteerd 
en gecontroleerd. 

 
Voor ieder onderhoudsbeurt dient het gekwalificeerde onderhoudspersoneel 
zich ten aanzien van alle geldende normen, voorschriften, plaatselijke richtlijnen 
en speciale omstandigheden en hierbij met name m.b.t. tot de normen, 
voorschriften, plaatselijke richtlijnen en speciale omstandigheden die betrekking 
hebben op de explosiebeveiliging, te informeren en dienovereenkomstig te werk 
te gaan. 
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Bij het onderhoud dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd: 
 

 Reinigen van de lekkagedetector en van zijn omgeving. 

 Visuele controle van de lekkagedetector met het oog op correcte en schone 
toestand, 

 Functiecontrole van de lekkagedetector met de te controleren vloeistof 
respectievelijk waar dit niet mogelijk is, met de te bewaken vloeistof ten aanzien 
van de diëlectriciteitsconstante vergelijkbare vloeistof, daarna reinigen en drogen 
van de lekkagedetector, 

 Losmaken van een aansluitkabel van de lekkagedetector in het dichts bij de 
lekkagedetector gelegen afpakdoos respectievelijk, war de kabel van de 
lekkagedetector zonder afpakdoos aangelegd is, eventueel op het schakelapparaat 
ter controle van de leidingbrugbewakingsfunctie. Het functioneren van de 
leidingsbrugbewaking kan aan het gele knipperen van de LED van het 
schakelapparaat Leckmaster 101/Ex worden vastgesteld.  
 
 

11. Reparatie 

 

Iedere ingreep en iedere reparatie aan de lekkagedetector COW/Ex..., OWE/Ex... 
of OWE 2/C/NL/Ex..., de verplichte aansluitkast OAK/LMT/2x1MΩ  
en het schakelrelais Leckmaster 101/Ex moet in de fabriek plaatsvinden. 
Eigenhandige ingrepen of reparaties door andere personen of firma’s mogen in 
geen geval plaatsvinden. 
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Jola-lekkagedetectoren COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... 
en het systeem met het Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex
        17.05.2018 

 
 

 
 

 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 13/19 
Jola-lekkagedetectoren COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... 
en het systeem met het Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex
        17.05.2018 

 
 

 
 

 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 14/19 
Jola-lekkagedetectoren COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... 
en het systeem met het Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex
        17.05.2018 

 
 

 
 

 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 15/19 
Jola-lekkagedetectoren COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... 
en het systeem met het Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex
        17.05.2018 

 
 

 
 

 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 16/19 
Jola-lekkagedetectoren COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... 
en het systeem met het Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex
        17.05.2018 

 
 

 
 

 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 17/19 
Jola-lekkagedetectoren COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... 
en het systeem met het Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex
        17.05.2018 

 
 

 
 

 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 18/19 
Jola-lekkagedetectoren COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... 
en het systeem met het Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex
        17.05.2018 

 
 

 
 

 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor 19/19 
Jola-lekkagedetectoren COW/Ex..., OWE/Ex... en OWE 2/C/NL... 
en het systeem met het Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex
        17.05.2018 

 
 

 
 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing      1/5 
voor 
Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex  03.07.2015 

 
 

Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing 
voor 

 
 
 

Jola-schakelapparaat 
Leckmaster 101/Ex  I (M1) / II (1) GD 

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

 
 

 
Deze montage-, gebruiks- en 

onderhoudsaanwijzing dient in ieder geval te 
worden overhandigd aan de 

monteur/installateur/exploitant/het 
servicepersoneel van onze producten in 

verbinding met alle overige documenten van de 
gebruikersinformatie! 

Zij dient tezamen met alle overige documenten 
van de gebruikersinformatie zorgvuldig en op een 

beschermde plaats te worden bewaard om 
desgewenst te allen tijde weer te kunnen worden 

geraadpleegd! 
 

Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 
Klostergartenstr. 11 • 67466 Lambrecht (Germany) 

Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
contact@jola-info.de • www.jola-info.de 
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1. Toepassingsgebied 

 

Het schakelapparaat Leckmaster 101/Ex 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

 

Leckmaster 101/Ex   I (M1) / II (1) GD 

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

 

(serienummer) 

(fabricagejaar) 

 

temperatuurbereik : - 20°C tot + 60°C 

 

INERIS 03ATEX0159 

 

 
is bestemd om elektrische signalen die afkomstig zijn van een sensor die zich in een 
explosiegevaarlijke zone bevindt, naar niet-explosiegevaarlijke zones te verzenden. 
 
Het schakelapparaat Leckmaster 101/Ex moet buiten explosiegevaarlijke zones 
worden geïnstalleerd of door een dienovereenkomstige gestandaardiseerde 
ontstekingsafdichtingsnorm beveiligd zijn. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Alle technische parameters van de sensor resp. van het schakelapparaat 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 
toepassing buiten de technische specificaties om mag niet plaatsvinden. 
 
Mochten de productbeschrijvingen niet bij de producten gevoegd zijn of zijn 
weggeraakt, dan moeten ze voor de montage, aansluiting of ingebruikname in 
ieder geval worden aangevraagd en door het betreffende, gekwalificeerde 
vakpersoneel worden gelezen en nageleefd. Anders mag de sensor resp. het 
schakelapparaat niet worden ingebouwd, aangesloten of in gebruik worden 
genomen. 
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2. Voorwaarden voor de veilige toepassing 
 

 Maximale kenwaarden van de sensor 
 
De maximale kenwaarden van de sensor kunnen uit de betreffende 
productinformaties worden opgemaakt. 
 

 Bijzondere voorschriften/voorwaarden voor de veilige toepassing van de 
sensor 
 
De bijzondere voorschriften/voorwaarden voor de veilige toepassing van de sensor 
kunnen uit de betreffende productinformatie worden opgemaakt. 
 
 

 Maximale kenwaarden van het schakelapparaat Leckmaster 101/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 J8: 
Uo = 10,5 V; Io = 24 mA, echter max. Po = 0,13 W 
 
 

 Bijzonder voorschriften/voorwaarden voor de veilige toepassing van het 
schakelapparaat Leckmaster 101/Ex 
 
Het schakelapparaat Leckmaster 101/Ex moet buiten explosiegevaarlijke zones 
worden geïnstalleerd of door een dienovereenkomstige gestandaardiseerde 
ontstekingsafdichtingsnorm beveiligd zijn. 
 
De op de klemmen J6 en J8 aangesloten elektrische stroomkringen moeten voor 
het gebruik in de explosiegevaarlijke zones van de explosiegroepen IIC, IIB, IIA 
resp. I toegelaten zijn, en hun bruikbaarheid moet vanuit het standpunt van de 
intrinsieke veiligheid gegarandeerd zijn. 
 
De maximale kenwaarden van de buitenste stroomkringen, welke op de klemmen 
J6 en J8 kunnen worden aangesloten, zijn: 
 

Voor explosiegroep IIC Voor explosiegroep IIB Voor explosiegroep IIA / I 

Co(L=0) = 2,4 µF 
Lo(C=0) = 32 mH 

of 
Lo/Ro = 74 µH/Ohm 

Co(L=0) = 17 µF 
Lo(C=0) = 207 mH 

of 
Lo/Ro = 478 µH/Ohm 

Co(L=0) = 77 µF 
Lo(C=0) = 457 mH 

of 
Lo/Ro = 1,06 mH/Ohm 
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3. Verdere voorwaarden voor de veilige toepassing 
 

Het temperatuurtoepassingsbereik van de schakelapparaat Leckmaster 101/Ex 
ligt tussen - 20°C en + 60°C en mag noch worden onder-, noch worden 
overschreden. 
 
Voor het gebruik van de sensor moet gegarandeerd zijn dat de bij de betreffende 
sensor 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. 

 

 

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

 

De montage, de aansluiting, de ingebruikname en het onderhoud van de sensor 
en van het schakelapparaat 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 gegeven instructies plaatsvinden. 

 

Het gekwalificeerde vakpersoneel dient 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. 

 

De gele DIN A 5 - brochure "Gebruikerinformaties/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 zijn 
weggeraakt, dan moet deze in ieder geval bij Jola worden aangevraagd. 

 

 

5. Montage van het schakelapparaat Leckmaster 101/Ex 

 
Het schakelapparaat Leckmaster 101/Ex moet buiten explosiegevaarlijke zones 
worden geïnstalleerd of door een dienovereenkomstige gestandaardiseerde 
ontstekingsafdichtingsnorm beveiligd zijn. 
In ieder geval moet de gehele installatie overeenkomstig de norm EN 60 079-14 
resp. de dienovereenkomstige opvolgende norm uitgevoerd worden. 
 

Het apparaat is uitsluitend voor de inbouw in schakelkasten of voor de inbouw in 
een dienovereenkomstige beschermende omkasting bestemd en mag daarom 
ook slechts daar worden ingebouwd. Het is alleen geschikt voor het gebruik in 
schone omgeving. 
 



Montage-, gebruiks- en onderhoudsaanwijzing      5/5 
voor 
Jola-schakelapparaat Leckmaster 101/Ex  03.07.2015 

 
 

6. Ingebruikname 
 

Voor de ingebruikname moeten de correctheid van de inbouwpositie van de 
apparaten, van de mechanische bevestiging en van de elektrische aansluiting 
nogmaals worden gecontroleerd. 
 
Met name moet nogmaals worden gecontroleerd dat de sensor ook op de 
dienovereenkomstig toegelaten intrinsiek beveiligde stroomkring aangesloten is. 
 
Verder dient te worden gecontroleerd en te worden geverifieerd dat 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 elektrisch in gebruik worden genomen. 
 
 

7. Onderhoud 

 

De onderhoudsintervallen blijken uit de productinformatie van de sensor. 
Een ten minste jaarlijkse visuele inspectie en functiecontrole van de sensor en 
van het schakelapparaat moet echter voor het uitsluiten van risico’s in ieder 
geval door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd. 

 

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

 

Als sensor en schakelapparaat als veiligheidselementen in een installatie toegepast 
zijn, moeten ze in ieder geval in met de plaatselijke toezichthoudende 
overheidsinstantie af te stemmen intervallen worden geïnspecteerd en 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 met betrekking tot 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 sensor resp. aan het de 
schakelapparaat Leckmaster 101/Ex moet in de fabriek plaatsvinden. 
Eigenhandige ingrepen of reparaties door andere personen of bedrijven mogen 
in geen geval plaatsvinden. 


