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1 Všeobecně
Tento doplňkový návod k obsluze doplňuje návod k obsluze/montáži. Dodržujte
všechny údaje v návodu k obsluze/montáži.
Tabulka 1: Důležité návody k obsluze
Konstrukční řada

Číslo návodu k obsluze/montáži
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1.1 Všeobecné pokyny/bezpečnostní předpisy

UPOZORNĚNÍ
Doba chodu přístroje v akumulátorovém provozním režimu je zajištěna jen tehdy,
pokud se akumulátory vyměňují každých 5 let.
Používejte jenom originální náhradní díly KSB.
Elektrická bezpečnost

NEBEZPEČÍ
Nedodržení preventivních opatření při manipulaci s akumulátory
Ohrožení života!
▷ Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám.
▷ Akumulátor neházejte do ohně (nebezpečí výbuchu!).
▷ Akumulátor neotevírejte a nezasahujte do jeho konstrukce.
▷ Chraňte akumulátor před vlhkostí.
▷ Je-li poškozená skříň nebo kontakty, neuvádějte akumulátor do provozu.
▷ Dodržujte bezpečností pokyny vytištěné na akumulátoru.

NEBEZPEČÍ
Nedodržení preventivních opatření při montáži/výměně akumulátoru
Ohrožení života!
▷ Dovybavení akumulátorem smí provádět pouze elektrotechnický personál
(nebo osoby proškolené o elektrotechnice podle VDE 0100).
▷ Akumulátor montujte pouze tehdy, není-li spínač pod napětím.
▷ Nezkratujte akumulátor.
▷ Akumulátor připojujte pouze se správným pólováním.
Likvidace Odstraňte části obalu a zlikvidujte je podle jednotlivých druhů.
Dodržujte všeobecně platné směrnice k likvidaci, jako je zákon o elektrických a
elektronických přístrojích (ElektroG) a národní nařízení o akumulátorech (BattV).
Akumulátory nesmějí být likvidovány s domovním odpadem, patří do sběrné nádrže.

1.2 Příprava spínače
1. Odpojte spínač od napájecího napětí.
2. Otevřete spínač dodaným klíčem pro rozvaděče.
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1.2.1 Instalace odvzdušnění
LevelControl Basic 2 typ BS… je v provedení bez integrovaného odvzdušnění. Před
namontováním sady pro dovybavení akumulátorem musí být nainstalováno přiložené
odvzdušnění (kabelové šroubení s hadicí):
1.

Kabelové šroubení M16 s kusem hadice namontujte do otvoru nacházejícího se
na spodní straně tělesa. Není-li již k dispozici žádný otvor, vyvrtejte ho.

2.

Hadici podvažte (viz obrázek)

Obr. 1: Instalace odvzdušnění

1.3 Nasazení akumulátoru
1. Povolte šrouby krytu a kryt nad deskou opatrně sejměte.
Pozor, snímač tlakové diference (je-li namontovaný) je při tom třeba z desky
sejmout.
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A

B

Obr. 2: Zaklapnutí desky
A

Svorka ACCU, popř. „+X03-“

B

Zasouvací šachta pro desku s nabíjecím spínáním
2. Nasaďte desku s nabíjecím spínáním na připravenou zasouvací šachtu (viz
obrázek: Zaklapnutí desky – B).
3. Desku opatrně přitlačte tak, aby aretace zaklapla (viz obrázek: Zaklapnutí
desky – B).

Obr. 3: Správná montáž snímače tlakové diference
4. Kryt nad deskou znovu upevněte.
Přitom dávejte pozor, aby byl snímač tlakové diference (je-li namontovaný)
správně nasazen na desce. Nasaďte snímač podle obrázku, dávejte pozor na
polohu malého otvoru (viz obrázek: Správná montáž snímače tlakové diference).
5. Zaklapněte akumulátor s nosníkem na volné místo montážní lišty.
6. Připojte přípojná vedení ke svorce ACCU, popř. „+X03-“ (viz obrázek: Zaklapnutí
desky – A).
7. Nasaďte přípojná vedení se správnou polaritou na póly akumulátoru.

UPOZORNĚNÍ
Akumulátor dosáhne cca po 11 hodinách nepřerušeného nabíjení své maximální
kapacity.
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1.4 Připravenost k provozu
1. Rozvaděč řádně uzavřete dodaným klíčem pro rozvaděče.
2. Opět připojte napájecí napětí.
3. Odpojte spínač od napájecího napětí a spusťte zkušební chod v akumulátorovém
provozním režimu. Ten je úspěšný, jestliže spínač hlásí výpadek napětí opticky
i akusticky. Jestliže při odpojení od napájecího napětí indikace na displeji zcela
zhasne, zařízení znovu otevřete, zkontrolujte správné usazení nabíjecí jednotky
a také přípojky akumulátoru, případně je opravte a kroky 1 až 4 proveďte
znovu.

UPOZORNĚNÍ
Akumulátory jsou stále přednabité a při správně provedeném připojení v každém
případě umožňují spuštění testu signalizačních funkcí LevelControl Basic 2.

UPOZORNĚNÍ
Pro zajištění signalizačních funkcí po výpadku napětí je nezbytně nutné spustit
zkušební chod.
4. Opět připojte napájecí napětí.
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