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Návod k montáži, provozu a údržbě pro 
 

detektory úniku od firmy Jola 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obligatorní připojovací skříní  

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

 I M2  Ex ia I Mb 
a spínacím přístrojem od firmy Jola  

Leckmaster 101/Ex  I (M1) / II (1) GD 
[Ex ia Ma] I       [Ex ia Ga] IIC       [Ex ia Da] IIIC 

 
Tento návod k montáži, provozu a údržbě musí být 

společně s veškerou ostatní dokumentací představující 
informace pro uživatele bezpodmínečně předán 
montérovi/ pracovníkovi provádějícímu instalaci 

/provozovateli/personálu zajišťujícímu servis 
našich výrobků! 

Návod společně s veškerou ostatní dokumentací 
představující informace pro uživatele musí být pečlivě 

uložen a chráněn, aby v případě potřeby bylo možné jej 
kdykoliv použít k opětovnému vyhledání informací! 

 
Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 

Klostergartenstr. 11 • D-67466 Lambrecht 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
kontakt@jola-info.de • www.jola-info.de 

 

http://www.jola-info.de/
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1. Oblast použití 

 

Kombinace, kterou tvoří detektor úniku COW/Ex..., OWE/Ex.... nebo  
OWE 2/C/NL/Ex..., 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(sériové číslo) 

(rok výroby) 

 

teplota prostředí: - 20°C až + 60°C 

INERIS 03ATEX0160 

 

 
obligatorní připojovací skříň OAK/LMT/2x1MΩ a spínací přístroj Leckmaster 101/Ex je 
určena k přenosu elektrických spínacích signálů  
přicházejících od detektoru úniku, který je instalován 

 v povrchovém úseku, který může být ohrožen výbušnou atmosférou: 

COW/Ex-0G, COW/Ex-0BG, OWE/Ex-0G a OWE/Ex-0BG  II 1 G:  
v zóně 0, 1, nebo 2 

COW/Ex-1G, OWE/Ex-1G a OWE 2/C/NL/Ex-1G  II 2 G:  
v zóně 1 nebo 2 
 

 v hlubinném dole báňského závodu nebo jeho povrchovém provozu, kde 
může hrozit výskyt důlního plynu a/nebo hořlavých prachových částic: 

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

pomocí spínacího přístroje  
Leckmaster 101/Ex do úseků, ve kterých nehrozí nebezpečí výbuchu. 
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Systémové komponenty smějí/musí být instalovány: 
 

v povrchových úsecích, které mohou 
být ohroženy výbušnou atmosférou  

v hlubinných dolech 
báňských závodů a 
jejich povrchových 
provozech, kde 
může hrozit výskyt 
důlního plynu 
a/nebo hořlavých 
prachových částic: 

výhradně mimo 
oblasti s 

nebezpečím 
výbuchu 

zóna 0, 1 nebo 2 zóna 1 nebo 2 

COW/Ex-0G, 
COW/Ex-0BG, 
OWE/Ex-0G a 
OWE/Ex-0BG  

 II 1 G 

COW/Ex-1G, 
OWE/Ex-1G a 

OWE 2/C/NL/Ex-1G 

 II 2 G 

COW/Ex-M, 
OWE/Ex-M a  

OWE 2/C/NL/Ex-M  

 I M2 

Leckmaster 
101/Ex  

 I (M1) /  
II (1) GD 

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

OAK/LMT/2x1MΩ 

 II 2 G 

OAK/LMT/2x1MΩ 

 I M2 

 
Detektory úniku COW/Ex..., OWE/Ex... a OWE 2/C/NL/Ex... jsou určeny k detekci 
řídkých elektricky vodivých a/nebo elektricky nevodivých kapalin v za normálních 
okolností suchém prostředí, např. pro signalizaci kapalin na dně záchytné vany. 
Tyto elektricky vodivé/nevodivé kapaliny mohou být organické nebo anorganické 
kapaliny se specifickou dielektrickou konstantou mezi 1,8 a 109. 
Detekovatelná výška detektorů úniku je cca 12 mm od spodní hrany senzoru. 
 
Každý detektor úniku COW/Ex..., OWE/Ex... nebo OWE 2/C/NL/Ex... musí být 
pomocí obligatorní připojovací skříně OAK/LMT/2x1MΩ připojen na samostatný 
spínací přístroj Leckmaster 101/Ex. 
 
 
Všechny technické parametry detektorů úniku, resp. spínacího přístroje vyplývají 
z této brožury a/nebo přiložených popisů výrobků. Tam jsou také obsažena příslušná 
doporučení pro instalaci.  
V každém případě je nutné bez výjimky věnovat pozornost technickým 
parametrům a doporučením pro montáž a respektovat je. Použití mimo rámec 
základních parametrů není dovoleno. 
 
Pokud popisy výrobků nejsou připojeny k výrobkům nebo pokud došlo k jejich ztrátě, 
musí být před montáží, zapojením nebo uvedením do provozu bezpodmínečně 
vyžádány a příslušný kvalifikovaný odborný personál si je musí přečíst a 
dodržovat je. V opačném případě nesmí být detektor úniku, resp. spínací přístroj 
instalován, připojen ani uveden do provozu. 
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2. Podmínky pro bezpečné použití 
 

 Maximální parametry detektorů úniku COW/Ex..., OWE/Ex... resp. OWE 
2/C/NL/Ex...  opatřených připojovacím kabelem 
 

druh elektrody typové označení Li Ci 

detektor úniku COW/Ex... 1,1mH + 1µH na 
metr 

připojovacího 
kabelu 

220 nF + 200 pF 
na metr 

připojovacího 
kabelu detektor úniku OWE/Ex... 

detektor úniku OWE 2/C/NL/Ex... 
0 + 1µH na metr 

připojovacího 
kabelu 

80 nF + 200 pF 
na metr 

připojovacího 
kabelu 

 

 Zvláštní opatření/podmínky pro bezpečné používání detektorů úniku 
COW/Ex..., OWE/Ex...a OWE 2/C/NL/Ex...: 
 
Detektor úniku COW/Ex..., OWE/Ex... nebo OWE 2/C/NL/Ex... musí být - v 
závislosti na případu použití - napájen zdrojem napětí schváleným pro použití v 
oblastech ohrožených nebezpečím výbuchu plynu skupin výbušnosti IIC, IIB resp. 
IIA, jejichž proudový výstupní obvod je samozabezpečovací. 
 
Maximální výstupní parametry tohoto  zdroje napětí nesmějí překročit 
následující hodnoty: 
- COW/Ex... a OWE/Ex... : Ui = 10,5 V ; Ii = 0,08 A a Pi = 0,2 W, 
- OWE 2/C/NL/Ex... : Ui = 10,5 V ; Ii = 0,16 A a Pi = 0,5 W. 
 
 

 Maximální parametry spínacího přístroje Leckmaster 101/Ex 
 
Jmenovitá napájecí napětí (svorky J15, J16): 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V nebo AC 240 V 
 
Maximální elektrické parametry elektrického obvodu připojeného na svorky 
J9, J10 a J11: 
Umax. = 250 V; Imax. = 4A, maximálně však P = 100 VA 
 
Maximální elektrické parametry na výstupních svorkách J6 a J8: 
Uo = 10,5 V; Io = 24 mA, avšak max. Po = 0,13 W 
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 Zvláštní opatření/podmínky pro bezpečné použití spínacího přístroje 
Leckmaster 101/Ex 
 
Maximální hodnoty vnějších částí elektrických obvodů, které mohou být připojeny 
na svorky J6 a J8, jsou 
 

pro skupinu výbušnosti IIC pro skupinu výbušnosti IIB  pro skupinu výbušnosti IIA 

Co(L=0) = 2,4 µF 
Lo(C=0) = 32 mH 

nebo 
Lo/Ro = 74 µH/Ohm 

Co(L=0) = 17 µF 
Lo(C=0) = 207 mH 

nebo 
Lo/Ro = 478 µH/Ohm 

Co(L=0) = 77 µF 
Lo(C=0) = 457 mH 

nebo 
Lo/Ro = 1,06 mH/Ohm 

 
 
3. Další podmínky pro bezpečné použití 

 

Rozsah teplotního použití detektorů úniku COW/Ex..., OWE/Ex...a OWE 
2/C/NL/Ex...je mezi -20°C až + 60°C a pod, resp. nad těmito teplotními hodnotami 
nesmějí být detektory používány. 
 
Před použitím detektoru úniku musí být zajištěno, že materiály použité u 
příslušného detektoru úniku jsou chemicky i mechanicky dostatečně odolné 
proti kontrolovaným kapalinám a proti všem ostatním vnějším vlivům.  
V případě pochybností je nutné se před použitím poradit s příslušným znalcem. Dokud 
nedojde k definitivnímu vyjasnění, nesmí být výrobek použit. 

 

 

4. Montáž, připojení, uvedení do provozu a údržba, nadřazené předpisy 

 

Montáž, připojení, uvedení do provozu a údržbu detektorů úniku a spínacího 
přístroje může provádět pouze příslušný kvalifikovaný odborný personál, který 
musí celkově respektovat všechny informační materiály a veškeré dokumentační 
podklady přiložené k přístrojům a striktně se řídit pokyny, které v nich jsou 
uvedeny. 

 

Kvalifikovaný odborný personál se musí informovat o všech platných normách, 
předpisech, místních podmínkách a speciálních daných skutečnostech, a to 
zejména těch, které se týkají instalačních norem, předpisů, místních podmínek a 
speciálních daných skutečností vztahujících se k ochraně proti výbuchu, a 
postupovat odpovídajícím způsobem. 

 

V oblastech ohrožených výbuchem plynu musí být detektor úniku COW/Ex..., 
OWE/Ex..., resp. OWE 2/C/NL/Ex... s obligatorní připojovací skříní 
OAK/LMT/2x1MΩ a spínací přístroj Leckmaster 101/Ex bezpodmínečně celkově 
instalován v souladu s normou EN 60 079-14, resp. příslušnou nástupnickou 
normou. 
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V každém případě je nutné přečíst si celý žlutý prospekt ve formátu DIN A 5 „Informace 
pro uživatele/návod k použití s předpisy pro montáž, provoz a údržbu výrobku..." a řídit 
se pokyny, které v něm jsou uvedeny. Pokud by prospekt nebyl přiložen k dodávce 
nebo pokud by došlo k jeho ztrátě, je nutné si jej bezpodmínečně vyžádat u firmy Jola. 
 
 

5. Montáž detektorů úniku COW/Ex... a OWE/Ex... 
 
Místo instalace 
Detektory úniku COW/Ex..., OWE/Ex... a OWE 2/C/NL/Ex... smějí být používány pouze 
v za normálních okolností suchém prostředí, např. v záchytných prostorách nebo 
záchytných vanách. 
Umístí se vždy na nejnižším bodě tak, aby únik mohl být nahlášen pokud možno co 
nejrychleji. 
 
Podrobnosti týkající se montáže 
Detektory úniku mohou být instalovány pomocí standardních montážních stojanů 
nabízených firmou JOLA. Tam, kde to není vhodné, zavěsí se detektor úniku shora 
těsně nad podlahou. V obou těchto případech musí být kabel příslušného detektoru 
úniku veden v instalační trubce tak, aby nedocházelo k jeho posouvání. Upevnění 
musí být vždy provedeno tak, aby nemohlo dojít k převrácení senzoru působením 
vnějších vlivů a aby způsob upevnění senzoru neměl vliv na citlivost senzoru. 
 
Pokud má být detektor úniku COW/Ex..., OWE/Ex... nebo OWE 2/C/NL/Ex... použit ve 
velice stísněných montážních poměrech, kde nepřichází do úvahy žádný z výše 
popsaných způsobů montáže, může být detektor zavěšen pomocí svého připojovacího 
kabelu. Při dosažení nejnižšího bodu se připojovací kabel pomocí vhodného 
upevňovacího materiálu připevní na místě, ze kterého dojde k zavěšení. Jako 
upevňovací materiál může sloužit ucpávka, připojovací skříň s integrovanou ucpávkou 
nebo také jedna či několik spon pro uchycení kabelů. 
V každém případě musí být zajištěno, aby senzor také dosáhl na nejnižší bod, aby stál 
ve vertikální poloze s kabelem směřujícím směrem nahoru, resp. aby visel a aby jeho 
polohu nebylo možné působením vnějších vlivů změnit. 
 
 

6. Montáž spínacího přístroje Leckmaster 101/Ex 
Viz návod k montáži, provozu a údržbě pro spínací přístroj firmy Jola  
Leckmaster 101/Ex. 
 

7. Připojení jako samozabezpečovací systém 

 

Samozabezpečovací systém, sestávající z  
detektoru úniku COW/Ex... nebo OWE/Ex... nebo OWE 2/C/NL/Ex..., 
obligatorní připojovací skříně OAK/LMT/2x1MΩ a spínacího přístroje Leckmaster 
101/Ex, musí být instalován a připojen podle vzadu na skříni připojených schémat 
zapojení: 
58P-7543a ze dne 24.06.2015,  
58P-7547a ze dne 24.06.2015,  
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58P-7552a ze dne 24.06.2015,  
58P-7549-2 ze dne 03.02.2016,  
90P-7585-1 ze dne 26.07.2013,  
58P-7545a ze dne 24.06.2015,  
58P-7554a ze dne 24.06.2015,  
58P-7556a ze dne 24.06.2015 a 
90P-7586-1 ze dne 26.07.2013.  
 
 
Pro připojení musí být kromě toho bezpodmínečně dodrženo následující: 
 

 Uzemnění  
 
Připojení uzemňovací svorky    
alternativního montážního stojanu a 
uzemňovací svorky obligatorní připojovací skříně OAK/LMT/2x1MΩ a 
uzemňovací svorky alternativní připojovací skříně 
na uzemňovací vedení je pro bezpečné používání velice důležité a nelze je v 
žádném případě vynechat. 
 
Personál provádějící připojení musí také bezpodmínečně dát pozor na to, že se 
skutečně jedná o uzemňovací vedení (PA) a nikoliv o ochranný vodič (PE). 
 
V oblastech ohrožených výbuchem plynu musí být detektor úniku COW/Ex..., 
OWE/Ex..., resp. OWE 2/C/NL/Ex... s obligatorní připojovací skříní 
OAK/LMT/2x1MΩ a spínací přístroj Leckmaster 101/Ex bezpodmínečně 
celkově instalován v souladu s normou EN 60 079-14, resp. příslušnou 
nástupnickou normou. 
 
 

 Připojovací kabel 
 
Připojení detektoru úniku COW/Ex... nebo OWE/Ex... nebo  
OWE 2C/NL/Ex... na spínací přístroj Leckmaster 101/Ex prostřednictvím 
obligatorní připojovací skříně OAK/LMT/2x1MΩ a případně prostřednictvím 
doplňkové připojovací skříně se provede pomocí propojovacího kabelu se dvěma 
vodiči. 
 
Všechny propojovací kabely musí mít dielektrickou pevnost minimálně  
AC 500 V zkušebního napětí. 
 
Každý vodič musí mít průřez větší než 0,017 mm² nebo rovnající se této hodnotě. 
 
Celková délka veškerých propojovacích kabelů může být max. 1000 (tisíc) metrů. 
Ve všech případech musí být parametry těchto kabelů menší nebo rovnající 
se následujícím hodnotám: 
C(lin.) = 200 pF/m a L(lin.) = 1µH/m. 
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 Obligatorní připojovací skříň  
 
Samozabezpečovací systém sestávající z  
detektoru úniku COW/Ex... nebo OWE/Ex... nebo OWE 2/C/NL/Ex...,  
obligatorní připojovací skříně OAK/LMT/2x1MΩ a spínacího přístroje Leckmaster 
101/Ex, musí být instalován a připojen podle vzadu na skříni připojených schémat 
zapojení: 
58P-7543a ze dne 24.06.2015,  
58P-7547a ze dne 24.06.2015,  
58P-7552a ze dne 24.06.2015,  
58P-7549-2 ze dne 03.02.2016,  
90P-7585-1 ze dne 26.07.2013,  
58P-7545a ze dne 24.06.2015,  
58P-7554a ze dne 24.06.2015,  
58P-7556a ze dne 24.06.2015 a 
90P-7586-1 ze dne 26.07.2013. 
 
Personál zajišťující montáž a uvedení do provozu musí kontrolovat, že jsou k 
dispozici oba odpory - každý s hodnotou 1 MOhm -  předpokládané  v 
připojovací skříni a že jsou správně připojeny, jak je zobrazeno na výše 
uvedených schématech zapojení. 
 
 

 Doplňková alternativní skříň  
 
Druh krytí každé doplňkové alternativní připojovací skříně musí být nejméně  
IP20. 
Alternativní připojovací skříň, resp. alternativní připojovací skříně musí být 
schválena /schváleny pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. 
 
Pokud je připojovací skříň z elektricky vodivého materiálu, musí být dielektrická 
pevnost mezi samozabezpečovacím proudovým okruhem a tělesem elektricky 
vodivé připojovací skříně větší nebo rovnající se AC 500 V. 
 
 

 Spojovací svorky 
 
Výrobce: Weidmüller nebo jiný výrobce. 
Typ: AKZ4 - PA modrá nebo jiná připojovací svorka s technickými údaji stejné 
hodnoty. 
 
 

 Dielektrická pevnost mezi samozabezpečovacím proudovým okruhem a 
vedlejším proudovým okruhem, který není samozabezpečovací 
 
Dielektrická pevnost mezi samozabezpečovacím proudovým okruhem a vedlejším 
proudovým okruhem, který není samozabezpečovací, musí být větší nebo se 
rovnat  AC 1500 V. 
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8. Uvedení do provozu 
 

Před uvedením do provozu musí být ještě jednou zkontrolována správná 
montážní poloha přístrojů, mechanické připevnění a elektrické připojení. 
Zvlášť se musí ještě jednou prověřit, že detektor úniku je také připojen na příslušný 
schválený samozabezpečovací proudový okruh. 
 
Dále je nutné zkontrolovat a ověřit si, že v žádném případě nemohou nastat 
nějaké nebezpečné situace z důvodu nedodržení některé z dotyčných instrukcí, 
norem nebo úředních předpisů. 
 
Až poté může být příslušný přístroj po elektrické stránce uveden do provozu. 
Nyní musí být provedena první údržba. 
 
 

9. Chování po alarmu 
 
Po každém alarmu je nutné dotyčný detektor úniku včetně připojovacího kabelu a také 
jeho okolí důkladně očistit.  
Pokud byly na detektoru úniku nebo na kabelu zjištěny stopy mechanického nebo 
chemického působení, je nutné detektor či kabel vyměnit za nový. 
 
 

10. Údržba 

 

Kvalifikovaný odborný personál musí v opakovaných intervalech provádět údržbu 
detektoru úniku a spínacího přístroje. Časový interval údržby se stanoví podle 
možného znečištění detektoru úniku a jeho okolí. 

Údržba však musí určitě proběhnout bezprostředně po uvedení do provozu. 
 

V každém případě však musí kvalifikovaný odborný personál k vyloučení rizik 
provádět údržbu detektoru úniku a spínacího přístroje minimálně jednou ročně. 

Tam kde nelze rizika vyloučit, musí být dodržován interval kontrol odsouhlasený 
s příslušným kontrolním orgánem přizpůsobený danému případu použití. 

 
Pokud dojde k použití detektoru úniku a spínacího přístroje jako bezpečnostních členů 
v jednom zařízení, musí být v každém případě prováděny jejich prohlídky a kontroly v 
intervalech odsouhlasených s místními kontrolními orgány. 

 
Před každou údržbou se kvalifikovaný odborný personál musí informovat o 
všech platných normách, předpisech, místních podmínkách a speciálních 
daných skutečnostech, a to zejména o normách, předpisech, místních 
podmínkách a speciálních daných skutečnostech, které se týkají ochrany proti 
výbuchu a postupovat odpovídajícím způsobem. 
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Při údržbě musí být prováděny následující činnosti: 

 

 Očištění detektoru úniku a jeho okolí. 
U detektoru úniku OWE 2/C/NL/Ex-... musí být dodrženo následující: 
Pozor! Nebezpečí tvorby elektrostatického náboje! Otírejte nebo čistěte jen 
vlhkým hadrem! 

 Vizuální kontrola, zda je detektor úniku v bezvadném a čistém stavu, 

 kontrola funkce detektoru kontrolovanou kapalinou, resp. tam, kde to není možné, 
tekutinou s dielektrickou konstantou srovnatelnou s kontrolovanou tekutinou, poté 
očištění a usušení detektoru úniku, 

 Uvolnění připojovacího kabelu detektoru úniku v odbočnici umístěné nejblíže k 
detektoru úniku, resp. tam, kde je kabel detektoru úniku položen bez odbočnice, 
jako pomocné řešení na spínacím přístroji za účelem prověření funkce kontroly 
přetržení kabelu. Fungování kontroly funkce přetržení kabelu se pozná podle žlutě 
blikající LED diody spínacího přístroje Leckmaster 101/Ex. 
 
 

11. Oprava 
 
Veškeré zásahy a veškeré opravy detektoru úniku COW/Ex..., OWE/Ex... nebo 
OWE 2/C/NL/Ex..., obligatorní připojovací skříně OAK/LMT/2x1MΩ a spínacího 
přístroje Leckmaster 101/Ex musí být provedeny v závodě výrobce. V žádném 
případě nesmí být prováděny svévolné zásahy nebo opravy jinými osobami nebo 
firmami. 
 
 

12. Likvidace 
 
Likvidace musí být provedena recyklací elektrických a elektronických zařízení v 
souladu s právem. 
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SYNOPTISCHE DARSTELLUNG DES 
SYSTEMS 

SYNOPTICKÉ ZNÁZORNĚNÍ SYSTÉMU 

NICHT EXPLOSIONSGEFÄHRDETER 
BEREICH 

OBLAST BEZ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU 

EXPLOSIONSGEFÄHRDETER BEREICH OBLAST S NEBEZEPEČÍM VÝBUCHU 

Relais Type Leckmaster 101/Ex relé typ Leckmaster 101/Ex 

Versorgungsspannung napájecí napětí 

AC 24 V oder AC 110 V oder AC 115 V 
oder AC 230 V oder AC 240 V 

AC 24 V nebo AC 110 V nebo AC 115 V 
nebo AC 230 V nebo AC 240 V 

Zone 1 oder 2 zóna 1 nebo 2 

Zone 0, 1 oder 2 zóna 0, 1 nebo 2 

obligatorischer Ex-Anschlusskasten obligatorní připojovací skříň do prostředí s 
nebezpečím výbuchu 

PA PA (uzemňovací vedení) 

Verbindungskabel propojovací kabel 

Kapazitiver Sensor kapacitní senzor 

oder nebo 

Aus der Zulassungszeichnung resultierende 
verwandte Zeichnung 

Použitý výkres vyplývající ze schváleného 
výkresu 

Keine Modifizierung zugelassen ohne 
Zustimmung des Ex-Beauftragten 

Není dovolena žádná úprava bez souhlasu 
technika odpovědného za prostory s 
nebezpečím výbuchu 

Prinzipialanschlussbild COW/Ex-1G oder 
OWE…/Ex-1G + Leckmaster 101/Ex 

základní schéma připojení COW/Ex-1G nebo 
OWE…/Ex-1G + Leckmaster 101/Ex 

leitfähiges Kabel vodivý kabel 

nicht leitfähiges Kabel nevodivý kabel 

Eingang vstup 

Leitungsbruch přetržení vedení 

Gutzustand dobrý stav 

Leckalarm alarm signalizující únik 

Selbsthaltung samočinná regulace 

Versorgung bzw. Versorgungsspannung napájení, resp. napájecí napětí 

potentialfreier Ausgang beznapěťový výstup 

normale Metall-Kabelleinführung normální kovová kabelová průchodka 

Prinzipialanschlussbild Leckage-Detektor 
OWE 2/C/NL/Ex-1G an Schaltgerät 
Leckmaster 101/Ex 

základní schéma připojení detektoru úniku 
OWE 2/C/NL/Ex-1G na spínací přístroj 
Leckmaster 101/Ex 

Prinzipialanschlussbild Leckage-Detektor 
OWE/Ex-1G an Schaltgerät Leckmaster 
101/Ex 

základní schéma připojení detektoru úniku 
OWE/Ex-1G na spínací přístroj Leckmaster 
101/Ex 

antistatisches Kabel antistatický kabel 

nicht antistatisches Kabel neantistatický kabel 

OAK+PA-Durchf. proved. oblig. připoj. skříň + uzemnění 

Obligatorischer Anschlusskasten 
OAK/LMT/2x1MOhm 

Obligatorní připojovací skříň 
OAK/LMT/2x1MOhm 

Prinzipialanschlussbild COW/Ex-1G oder 
OWE…/Ex-1G + Leckmaster 101/Ex 

základní schéma připojení COW/Ex-1G nebo 
OWE…/Ex-1G + Leckmaster 101/Ex 

normale Metall-Kabelleinführung oder EMV-
Kabeleinführung aus Metall 

normální kovová kabelová průchodka nebo 
kabelová průchodka EMC kovová 

EMV-Kabeleinführung aus Metall kabelová průchodka EMC kovová 

Prinzipialanschlussbild Leckage Detektor 
OWE/Ex-0G an Schaltgerät Leckmaster 
101/Ex 

základní schéma připojení detektoru úniku 
OWE/Ex-0G na spínací přístroj Leckmaster 
101/Ex 
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Návod k montáži, provozu a údržbě pro 
 
 
 

spínací přístroj od firmy Jola 
Leckmaster 101/Ex  I (M1) / II (1) GD 

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

 
 

 
Tento návod k montáži, provozu a údržbě musí 
být společně s veškerou ostatní dokumentací 

představující informace pro uživatele 
bezpodmínečně předán montérovi/ pracovníkovi 
provádějícímu instalaci /provozovateli/personálu 

zajišťujícímu servis 
našich výrobků! 

Návod společně s veškerou ostatní dokumentací 
představující informace pro uživatele musí být 

pečlivě uložen a chráněn, aby v případě potřeby 
bylo možné jej kdykoliv použít k opětovnému 

vyhledání informací! 
 

Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG 
Klostergartenstr. 11 • D-67466 Lambrecht 
Tel. +49 6325 188-01 • Fax +49 6325 6396 
kontakt@jola-info.de • www.jola-info.de
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1. Oblast použití 

 

Spínací přístroj Leckmaster 101/Ex 
 

 

JOLA 

D-67466 Lambrecht 

 

    0080 

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

 

(sériové číslo) 

(rok výroby) 

 

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

 

teplota prostředí: - 20°C až + 60°C 

 

INERIS 03ATEX0159 

 

 
je určen k přenosu elektrických signálů přicházejících od senzoru nacházejícího se v 
prostoru s nebezpečím výbuchu do oblastí, které nejsou ohroženy výbuchem. 
Spínací přístroj Leckmaster 101/Ex musí být instalován mimo prostory s 
nebezpečím výbuchu nebo musí být chráněn příslušným standardizovaným 
způsobem ochrany proti iniciaci výbuchu. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Všechny technické parametry senzoru, resp. spínacího přístroje vyplývají z této 
brožury a/nebo přiložených popisů výrobků. Tam jsou také obsažena příslušná 
doporučení pro instalaci.  
V každém případě je nutné bez výjimky věnovat pozornost technickým 
parametrům a doporučením pro instalaci a respektovat je. Použití mimo rámec 
základních parametrů není dovoleno. 
 
Pokud popisy výrobků nejsou připojeny k výrobkům nebo pokud došlo k jejich ztrátě, 
musí být před montáží, zapojením nebo uvedením do provozu bezpodmínečně 
vyžádány a příslušný kvalifikovaný odborný personál si je musí přečíst a 
dodržovat je. V opačném případě nesmí být senzor, resp. spínací přístroj 
instalován, zapojen ani uveden do provozu. 
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2. Podmínky pro bezpečné použití 
 

 Maximální hodnoty senzoru 
 
Maximální hodnoty senzoru naleznete v příslušných informacích o výrobku. 
 

 Zvláštní opatření/podmínky pro bezpečné použití senzoru 
 
Zvláštní opatření/podmínky pro bezpečné použití senzoru naleznete v příslušné 
informaci o výrobku. 
 
 

 Maximální hodnoty spínacího přístroje Leckmaster 101/Ex 
 
Jmenovitá napájecí napětí (svorky J15, J16): 
U = AC 24 V, AC 110 V, AC 115 V, AC 230 V nebo AC 240 V 
 
Maximální elektrické parametry elektrického obvodu připojeného na svorky 
J9, J10 a J11: 
Umax. = 250 V; Imax. = 4A, avšak max. P = 100 VA 
 
Maximální elektrické parametry na výstupních svorkách J6 a J8: 
Uo = 10,5 V; Io = 24 mA, avšak max. Po = 0,13 W 
 
 

 Zvláštní opatření/podmínky pro bezpečné použití spínacího přístroje 
Leckmaster 101/Ex 
 
Spínací přístroj Leckmaster 101/Ex musí být instalován mimo oblasti s 
nebezpečím výbuchu nebo musí být chráněn odpovídajícím standardizovaným 
způsobem ochrany proti iniciaci výbuchu. 
 
Elektrické obvody připojené na svorky J6 a J8 musí být schváleny pro použití  
- v povrchových úsecích, které mohou být ohroženy atmosférou s nebezpečím 
výbuchu plynu  
  (skupiny IIC, IIB nebo IIA), resp.  
- v hlubinných dolech báňských závodů a jejich povrchových objektech, které   
  mohou být ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavými prachovými částicemi 
(skupina I),  
  resp. 
- povrchových úsecích, které mohou být  ohroženy   
  atmosférou s nebezpečím výbuchu prachu 
a musí být zajištěna jejich použitelnost z hlediska vlastní bezpečnosti. 
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Maximální hodnoty vnějších elektrických obvodů, které mohou být připojeny na 
svorky J6 a J8, jsou: 
 

pro skupinu výbušnosti IIC pro skupinu výbušnosti IIB 
a pro prach 

pro skupiny výbušnosti IIA 
a I 

Co(L=0) = 2,4 µF 
Lo(C=0) = 32 mH 

nebo 
Lo/Ro = 74 µH/Ohm 

Co(L=0) = 17 µF 
Lo(C=0) = 207 mH 

nebo 
Lo/Ro = 478 µH/Ohm 

Co(L=0) = 77 µF 
Lo(C=0) = 457 mH 

nebo 
Lo/Ro = 1,06 mH/Ohm 

 

3. Další podmínky pro bezpečné použití 
 

Před použitím senzoru musí být zajištěno, že materiály použité u příslušného 
senzoru jsou chemicky i mechanicky dostatečně odolné proti kontrolovaným 
kapalinám a proti všem ostatním vnějším vlivům.  
V případě pochybností je nutné se před použitím poradit s příslušným znalcem. Dokud 
nedojde k definitivnímu vyjasnění, nesmí být výrobek použit. 

 

 

4. Montáž, připojení, uvedení do provozu a údržba, nadřazené předpisy 

 

Montáž, připojení, uvedení do provozu a údržbu senzorů a spínacího přístroje 
může provádět pouze příslušný kvalifikovaný odborný personál, který musí 
celkově dodržovat všechny informační materiály a veškeré dokumentační 
podklady přiložené k přístrojům a striktně se řídit pokyny, které v nich jsou 
uvedeny. 

 

Kvalifikovaný odborný personál se musí informovat o všech platných normách, 
předpisech, místních podmínkách a speciálních daných skutečnostech, a přitom 
zejména o normách, předpisech, místních podmínkách a speciálních daných 
skutečnostech, které se týkají ochrany proti výbuchu, a postupovat 
odpovídajícím způsobem. 

 

V každém případě je nutné přečíst si celý žlutý prospekt ve formátu DIN A 5 „Informace 
pro uživatele/návod k použití s předpisy pro montáž, provoz a údržbu výrobku..." a řídit 
se pokyny, které v něm jsou uvedeny. Pokud by prospekt nebyl přiložen k dodávce 
nebo pokud by došlo k jeho ztrátě, je nutné si jej bezpodmínečně vyžádat u firmy Jola. 

 

 

5. Montáž a připojení spínacího přístroje Leckmaster 101/Ex 

 
Spínací přístroj Leckmaster 101/Ex musí být instalován mimo oblasti ohrožené 
výbuchem nebo musí být chráněn příslušným standardizovaným způsobem 
ochrany proti iniciaci výbuchu. 
V každém případě musí být celá instalace provedena podle normy EN 60 079-14, 
resp. příslušné nástupnické normy. 
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Přístroj je určen pouze k montáži do rozvaděče nebo do odpovídající ochranné 
skříně, a proto smí být zabudován pouze tímto způsobem. Je určen pro použití 
pouze v čistém prostředí. 
 
 

6. Uvedení do provozu 
 

Před uvedením do provozu musí být ještě jednou zkontrolována správná 
montážní poloha přístrojů, mechanické upevnění a elektrické připojení. 
Zejména se musí ještě jednou prověřit, že senzor je také připojen na příslušný 
schválený samozabezpečovací proudový okruh. 
 
Dále je nutné zkontrolovat a ověřit si, že v žádném případě nemohou nastat 
nějaké nebezpečné situace z důvodu nedodržení některé z dotyčných instrukcí, 
norem nebo úředních předpisů. 
 
Až poté může být příslušný přístroj po elektrické stránce uveden do provozu. 
 
 

7. Údržba 

 

Intervaly údržby vyplývají z informace o výrobku týkající se senzoru. 
V každém případě však musí kvalifikovaný odborný personál k vyloučení rizik 
provádět vizuální prohlídku a kontrolu funkce senzoru a spínacího přístroje 
minimálně jednou ročně. 

 

Tam kde nelze rizika vyloučit, musí být dodržován interval kontrol odsouhlasený 
s příslušným kontrolním orgánem přizpůsobený danému případu použití. 

 

Pokud dojde k použití senzoru a spínacího přístroje jako bezpečnostních členů v 
jednom? zařízení, musí být v každém případě prováděny jejich prohlídky a kontroly v 
intervalech odsouhlasených s místními kontrolními orgány. 

 
Před každou údržbou se kvalifikovaný odborný personál musí informovat o 
všech platných normách, předpisech, místních podmínkách a speciálních 
daných skutečnostech, a to zejména o normách, předpisech, místních 
podmínkách a speciálních daných skutečnostech, které se týkají ochrany proti 
výbuchu a postupovat odpovídajícím způsobem. 

 
 

8. Oprava 

 

Veškeré zásahy a veškeré opravy senzoru, resp. spínacího přístroje Leckmaster 
101/Ex musí být prováděny v závodě výrobce. V žádném případě nesmí být 
prováděny svévolné zásahy nebo opravy jinými osobami nebo firmami. 

 


