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Labkotec Oy
Labkotie 1, FI-36240 Kangasala FINLAND
Tel. int. +358 29 006 260
Fax int. +358 29 006 1260
E-mail info@labkotec.fi

www.labkotec.fi
www.labkonet.com

Labkotec SET®

A Labkotec Oy mindennemű előzetes értesítés nélkül fenntartja változtatási
jogát. Irányelvünk értelmében, amely az R&D-ben végzett folyamatos
fejlesztéseket követi a műszaki specifikációs adatok megváltozhatnak.
A beszerelést mindig a gyártó utasításait követve kell végrehajtani.

• Kialakításuk megfelel az EN 858-1&2 és
a PPG3 normatíváknak.

• Megengedettnél magasabb olaj-, iszap- és
folyadékszintnél figyelmeztető jelzést küld.

• Megelőzi a környezetszennyeződés létrejöttét.

• Beépített meghibásodás-védelem és hibajelzés.

• Jelzi a leválasztó ürítésének szükségességét
csökkenti a hulladékkezelés költségeit.

• Távellenőrzési lehetőség.

SET/OSK2 – aknaolaj érzékelés ellenőrzésére

SET/OS2 – olajleválasztókhoz
és zsírfelfogókhoz

SET DM/3 – olajleválasztókhoz
és zsírfelfogókhoz

SET/S2  – iszap vészjelző berendezés

Működési alapelv:      Vezetőképesség
Alkalmazás terület: Olaj/víz és zsír/víz felületek
Engedély:      II 1 G, EEx ia II A T4, VTT 02 ATEX 012X

Működési alapelv: Kapacitív ellenállás
Alkalmazási terület: Magas és alacsony szintű érzékelés
Engedély:      II 1 G, EEx ia II A T5, VTT 03 ATEX 009X

Működési alapelv: Ultrahangos
Alkalmazás: Homok és iszap érzékelés
Engedély:       II 1 G, EEx ia II B T5, VTT 07 ATEX 051X

Működési alapelv: Kapacitív ellenállás
Alkalmazás : Olaj és víz érzékelés
Engedély:       II 1 G, EEx ia II A T5, VTT 03 ATEX 009X

Szondák

Vezérlő egységek

SET-1000, (olaj) OilSET-1000,
(homok) SandSET-1000

Kimenet: két feszültségmentes relé kontaktus, 250 V AC A.
Hálózati LED-ek, vészjelző, szonda kábel megszakító
 és szonda kábel rövidzárlat jelző.
A belső árammegszakító és a külső vészjelző elnémítható.
A vészjelző működési utasítása megváltoztatható.

Szonda: két kapacitív érzékelő Labko SET/...2 sorozat szonda 
és a SET DM/3 vagy SET/S2

Burkolat:    IP 65, 175 x 125 x 75 mm (Szél x mag x átm.),
                    anyaga: polikarbonát.
Vezetékezés a vezérlő egység és a szonda között:

Árnyékolt jelkábel 3 x 0,5 mm2. max hurok
ellenállás 75 Ohm.

Engedély:      II (1) G, [EEx ia] II C, VTT 04 ATEX 031X

SET-2000 (magas szint/olaj) Hi Level/Oil,
SET-2000 (olaj/iszap) Oil/Sludge

Műszaki adatok

Kimenet:       két feszültségmentes relé kontaktus, 250 V AC A.
Egy relé (vészjelző relé) visszaállítható. Hálózati LED-
ek, vészjelző, szonda kábel megszakítást és szonda
kábel rövidzárlat jelző. A belső árammegszakító és a
külső vészjelző elnémítható. A vészjelző működési 
utasítása megváltoztatható.

Szonda: Egy kapacitív érzékelő a Labko SET/...2 
sorozat szonda vagy a SET DM/3 vagy SET/S2

Burkolat:    IP 65, 175 x 125 x 75 mm (Szél.xmag.x átm.),
anyaga: polikarbonát.

Vezetékezés a vezérlő egység és a szonda között:
Árnyékolt jelkábel 3 x 0,5 mm2. max hurok
ellenállás 75 Ohm.

Engedély:       II (1) G, [EEx ia] II C, VTT 04 ATEX 031X

Vészjelző
berendezések teljes
köre olaj és zsír
leválasztókhoz

SolarSET (napenergiás csomag)

Méretek: 300 mm x 400 mm x 132 mm (hossz x mag x Átm)
Burkolat: IP 43, anyaga: polikarbonát
Külső környezeti hőmérséklet:

-25 °C...+50 °C
Tápáramforrás: 11 - 17 VDC
Energia fogyasztás:    Max 1,9 VA, tipikus

(energiatakarékos üzemmód) 0,1 mVA

Vezérlő egység: OilSET-1000 vagy SandSET-1000 és Labcom 200
Szondák: SET DM/3 az OilSET-1000-hez és a

SET/S2 a SandSET-1000-hez
Gyártói besorolás: Lásd a szondák és vezérlő egységek részben
Adatátvitel: GSM szöveges üzenetek (SMS)

Magyarországi képviselet, vevőszolgálat:

PROMINENS
Vállalkozó éss Kereskedő Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Somogyi Béla u. 34.
Bemutatóterem: Dr. Rapcsák András u. 49.
Tel. 62/533-933
T./Fax 62/533-934
www.prominens.hu
www.labkotec.hu
E-mail prominens@vnet.hu
E-mail beznoczky@vnet.hu



SandSET-1000 – Iszap vészjelző berendezés olaj és homok leválasztókhoz

A SandSET-1000 egy teljes készlet a
homok és iszaplerakódás észleléséhez
a tartályokban. A SET/S2 szonda
akkor továbbít vészjeleket amikor
homok és iszap kerül az ultrahangos
érzékelő alkatrészek közé.

Az ultrahangos SET/S2 szonda sem
kalibrálást sem rendszeres szervízelést
nem igényel. Mindössze az előírt
rétegszinthez kell beállítani és a
hálózatba bekapcsolni.

SolarSET vészjelző egység

SandSET-1000
Iszap vészjelző berendezés.

Olajleválasztó vészjelző berendezés OilSET-1000

Az OilSET-1000 rétegszint vészjelző berendezést
kimondottan az olaj- leválasztókhoz és
zsírfelfogókhoz tervezték meg. Jelzi amikor az
olajleválasztók ürítésének ideje eljött, ily módon
megelőzi a káros szénhidrogén szennyeződés
csatornarendszerbe történő távozását.

Viz

Olaj

Viz

Homok/iszap

Közösítő
doboz

SandSET-1000
Vezérlő egység

SET-2000 Hi Level/Oil (magas szint)
kétszondás vészjelző berendezés

A SET-2000 Hi Level/Oil (magas szint/olaj)
berendezés két szondával van felszerelve. Az egyik
az olajréteg szintjét jelzi, míg a másik az eltömődést,
azaz ha pl. a kimenő csőelvezetés bedugul vagy a
zárószerkezet eltömítődik.

Viz

Olaj

SET-2000
Vezérlő egység

Labkotec SET®

Vészjelző berendezések
olaj- és zsírleválasztáshoz
A Labkotec SET® vészjelző berendezéseit
olajleválasztókban illetve zsírfelfogókban alkalmazzák
az olaj/zsír lerakódás vagy az iszapos üledék
kiürítésének jelzésére a leválasztóból. Ezen megbízható
olajleválasztó vészjelző berendezéssel biztosítható,
hogy a leválasztókból a veszélyes szennyeződés a
leggazdaságosabban és legkörnyezetkímélőbb módon
legyen összegyőjtve.

Minden Labkotec SET® vészjelző berendezés
csatlakoztatható a LabkoNet®, internet-hozzáférésű
távellenőrző rendszeréhez, lásd. www.labkonet.com

A berendezés megfelel az EN 858-as olajleválasztókra
vonatkozó valamint a PPG3 normatíváknak.

A vezérlő egységek és szondák az ATEX 94/9/EC
normatívák szerint kerültek jóváhagyásra.

Viz

Olaj

Ellenőrző aknában lévő olaj vészjelző
úszó SET/OSK2 szondával.

A SET/OSK2 szonda olajrétegződés jelenlétét
jelzi az ellenőrző aknában, szivattyú aknában
vagy a víztartályban.

A
SET/OSK2
úszó
olajszonda

SET-1000
Vezérlő egység

Viz

Olaj

Homok/iszap

SET-2000
Vezérlő egységSET-2000 Olaj/iszap kétszondás

vészjelző berendezés

A SET-2000 olaj/iszap berendezés két szondával
van felszerelve. Az egyik az olajszintet érzékeli
míg a másik a SET/S2-es ultrahangos érzékelő
pólusai közötti iszap és homok jelenlétét jelzi.

A SolarSET egy napenergiával működő vészjelző és
kommunikációs egység az olajleválasztókban lévő folyadék
szénhidrogénszintjének ellenőrzésére olyan helyszíneken,
ahol külső tápfeszültség nem áll rendelkezésre.
Amennyiben az olaj-vészjelző vagy bármelyik berendezés
meghibásodna, a SolarSET egy szöveges üzenetet (SMS-t)
továbbít a felhasználó mobiltelefonjára vagy a LabkoNet
rendszernek. A szonda-meghibásodásokat is automatikusan
érzékeli. A SolarSET tartalmaz egy OilSET-1000 12VDC olaj-
vészjelzőt, egy Labcom 200 12VDC kommunikációs egységet,
elemtöltő vezérlőt és egy szolárpanelt.


