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1 Oplysninger om brugsanvisningen 
Inden du opstiller dit produkt og tager det i brug, skal du læse denne brugsanvisning 
fuldstændigt. Vær altid opmærksom på sikkerheds- og advarselsoplysningerne. 

Denne brugsanvisning henvender sig til alle personer, der kommer direkte i kontakt med 
produktet. 

Denne brugsanvisning er en del af produktet. 

Andre gyldige dokumenter 
Alt efter produkt får du de følgende dokumenter separat som en del af leverancen: 

 kort anvisning 

 EU-overensstemmelseserklæring (download) 

 resistensliste (download) 

Afvigelser specifikt for enkelte lande er mulige. 

1.1 Advarselsoplysninger 

Advarselsoplysninger står i starten af et kapitel eller afsnit før handlingsanvisninger, 
hvorfra der udgår en fare. Advarselsoplysningerne er opbygget som følger: 

 

 FORSIGTIG 

 

Symbolet ved siden af kendetegner farens art. 

Symbol og signalord kendetegner en fare, som kan medføre 
lette kvæstelser. 

  Foranstaltning. 
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 BEMÆRK 
 Signalordet kendetegner en fare, som kan medføre tingsskader. 

 

 

Symbolet kendetegner anvendelsesoplysninger og andre 
nyttige informationer. 

Piktogrammer advarer om farer: 

 

Piktogram Betydning 

 

Generel advarsel 

1.2 Handlingsanvisninger 

I denne brugsanvisning finder du forskellige handlingsanvisninger. 

Udfør følgende handling 
 Det er en forudsætning. 

1. Det er et handlingstrin. 

 Det er et mellemresultat. 

2. Det er et yderligere handlingstrin. 

☑ Det er et handlingsresultat. 
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1.3 Fremhævelser 

Kursiv tekst Bruges til at fremhæve enkelte ord eller 
sætninger 

Henvisning [7 ] Henviser til, at indhold er forklaret på en anden 
side 

 

BEMÆRK! Tekst. 

FORSIGTIG! Tekst. 

ADVARSEL! Tekst. 

FARE! Tekst. 

Vigtige oplysninger i teksten, 
handlingsanvisninger eller tabeller 

 

Vigtige oplysninger om eksplosionsbeskyttelse 

 
Henviser til et auditivt signal efter et 
handlingstrin 

 

Henviser til et optisk signal efter et handlingstrin LED 
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www.denios.com/spillguard Uddybende oplysninger som download 

 

http://www.denios.com/spillguard
http://www.denios.com/spillguard
http://www.denios.com/spillguard
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2 Sikkerhedsoplysninger 
Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om sikker håndtering af produktet. 
Oplysningerne har til formål at beskytte personer og til at opnå en sikker og fejlfri drift. 
Handlingsrelaterede advarselsoplysninger finder du i de relevante anvisninger. 

Produktet er fremstillet efter det aktuelle tekniske niveau og anerkendte regler inden for 
teknik. 

Der kan udgå farer fra produktet, hvis det betjenes, vedligeholdes eller istandsættes 

ukyndigt, ikke efter hensigten eller af personer, der ikke er uddannet til det. 

Der kan opstå fare for: 

 personers helbred og liv 

 produktet og andre aktiver tæt på produktet 

Følg alle sikkerhedsoplysninger i denne brugsanvisning samt alle sikkerhedsoplysninger 
i de medfølgende brugsanvisninger fra vores leverandører. 

Vær opmærksom på de nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser med hensyn til 

farlige stoffer, sikkerhedsforskrifter, driftssikkerhed og ejerens pligter. 
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2.1 Tilsigtet brug 

SpillGuard® er et netværksuafhængigt lækagesporingssystem til sporing af lækager af 
flydende/farlige stoffer. SpillGuard® er udformet til brug i rene, ikke-forurenede 
opsamlingskar. 

Opsamlingskarrene skal fortrinsvis bestå af metalliske eller af ikke-metalliske materialer 
(kunststof). Må ikke bruges udendørs. 

SpillGuard® må kun anvendes inden for de på typeskiltet angivne anvendelsesgrænser. 

SpillGuard® er egnet til Ex-zone 1, forårsaget af gasser og dampe. 

SpillGuard® må for en sikkerheds skyld kun anvendes i forbindelse med de flydende 
stoffer, som DENIOS allerede har testet positive. Listen med de stoffer, der er testet 
positive (resistensliste), kan du hente her: 

www.denios.com/spillguard 

Farlige stoffer, som ikke er opført her, må ikke bruges. 

 

 

På forlangende kan et endnu ikke testet stof blive testet af 
DENIOS, og SpillGuard®s sikre funktion og egnethed kan blive 
testet. 

 Forkert brug 

DENIOS påtager sig ikke ansvaret for skader, som opstår, fordi produktet ikke anvendes 
efter hensigten. Garanti er udelukket ved forkert anvendelse. Den, der anvender 
produktet forkert, har alene ansvaret for de skader, der opstår. 
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Følgende handlinger er i strid med anvendelsesformålet: 

 anvendelse af SpillGuard® i opsamlingskar til lagring af ikke-godkendte medier 

 anvendelse af SpillGuard® i eksplosionsfarlige områder, som ligger uden for 

oplysningerne iht. typeskiltet 

 anvendelse af SpillGuard® i eksplosionsfarlige områder forårsaget af støv 

 fortsat brug af SpillGuard® efter lækagesporing af et stof 

 anvendelse af stoffer, der ikke egner sig til brug med SpillGuard®: 

 www.denios.com/spillguard 

 tilsidesættelse af anvendelser, der udtrykkeligt er beskrevet som tilladelige 

 gennemførelse af batteriskift 
ADVARSEL! Ved åbning af hylsteret i eksplosionsfarlig atmosfære er der 

eksplosionsfare. Åbning af hylsteret kan medføre alvorlige kvæstelser 

eller dødsfald. Det er forbudt at åbne hylsteret . 

2.2 Ejerens pligter 

 Før ibrugtagning 

Undersøg produktet for skader. 
  

http://www.denios.com/spillguard
http://www.denios.com/spillguard
http://www.denios.com/spillguard
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 Om kontrolpligten for opsamlingskar 

SpillGuard® er en ekstra sikkerhedsanordning, som i tilfælde af en forekommende 
lækage oplyser om denne via et optisk og auditivt signal. 

Uafhængigt af anvendelsen af SpillGuard® er ejeren af opsamlingsanordninger forpligtet 
til at gennemføre og dokumentere de ugentlige visuelle kontroller fastlagt i 
stålkarsretningslinjen (StawaR) og den almindelige byggetilsynsgodkendelse (abZ). 

Anvendelsen af SpillGuard® fritager ikke ejeren af anlægget fra denne pligt. 

 Opsamlingskarrenes bestandighed 

 

Korrosionsbestandigheden af de anvendte kar materialer samt 
deres forenelighed med de lagrede stoffer skal kunne påvises. 

Til mange kemiske stoffer kan der anvendes opsamlingskar af stål (1.0038). Især ved 

ætsende stoffer (syre/lud) er det tit nødvendigt at bruge opsamlingskar af kunststof 
(polyethylen). Rustfrit stål giver en god beskyttelse, især mod mange aggressive væsker. 
Hvis der ikke fremgår nogen specifikationer af resistenslister, kan opsamlingskarrets 
materiale svare til materialet i transportbeholderen. 

 Overholdelse af specifikationerne i sikkerhedsdatabladet 

For hvert farligt stof skal sælgeren iht. REACH-direktivet udarbejde et 
sikkerhedsdatablad. 

Som ejer skal du overholde sikkerhedsdatabladets sikkerheds- og fareoplysninger. 
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 Instruktion 

Instruér de pågældende medarbejdere i tilstrækkeligt omfang og med jævne 
mellemrum, især ved ændringer eller tilpasninger. Instruér medarbejderne ved brug af 
produktet i Ex-zone 1, især om de i farevurderingen og i 
eksplosionsbeskyttelsesdokumentet fastlagte tiltag til at undgå eksplosionsfarer. 

 Anvendelse i Ex-zone – eksplosionsbeskyttelseskrav 

 
Ved lagersystemer for antændelige væsker drejer det sig om anlæg med 
eksplosionsfare, der kræver overvågning i medfør af den tyske produktsikkerhedslov 
(ProdSG) § 2, stk. 30. De krav, der kan udledes deraf, er beskrevet i de tekniske regler 
om den tyske driftssikkerhedsforordningen (BetrSichV) og forordningen om farlige 
stoffer (GefStoffV), der skal anvendes. Ejeren af disse anlæg er iht. 
driftssikkerhedsforordningen (BetrSichV) forpligtet til at gennemføre en farevurdering. 
Derudover er ejeren forpligtet til at udarbejde et eksplosionsbeskyttelsesdokument, i 
hvilket de relevante beskyttelsestiltag defineres for at undgå eksplosionsfarer. 

Desuden indeholder direktiv 1999/92/EF minimumforskrifter til forbedring af 
arbejdstageres sundhedsbeskyttelse og sikkerhed, som kan være truet af 
eksplosionsfarlig atmosfære. Det væsentlige indhold er: 

 koordineringspligt 

 eksplosionsbeskyttelsesdokument 

 inddeling af områder, hvor der kan være eksplosionsfarlig atmosfære 
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 minimumforskrifter til forbedring af sundhedsbeskyttelse og sikkerhed for 
arbejdstagere, som kan være truet af eksplosiv atmosfære, samt kriterier for valg af 
udstyr og beskyttelsessystemer 

Med eksplosionsbeskyttelsesdokumentet fastlægger ejeren præcist betingelserne på 
arbejdsstedet. Ejeren skal detaljeret kontrollere, om produktet lever op til kravene i 
eksplosionsbeskyttelsesdokumentet. 

Der skal tages højde for produktet ved udarbejdelsen af 

eksplosionsbeskyttelsesdokumentet og de deri indeholdte tiltag. 

Andre vigtige ejertiltag er bl.a.: 

 Tag højde for lagersystemet og SpillGuard® i de lokale spændingsudligningstiltag 

for at undgå elektriske udligningsstrømme. 

 Det samme gælder for undgåelsen af tændkilden afladning af statisk elektricitet, 
her kræves en tilslutning til spændingsudligningssystemet. 

 Hvis der på anlægsdelene fyldes beholdere med antændelige væsker: Tag højde for 
ekstra tiltag mht. afladning af statisk elektricitet iht. TRGS 727. 

 For at overholde afledningsværdierne skal understøtningsfladen holdes fri for 

farverester, rester af farlige stoffer eller uønskede isoleringer. 

 Kør lagersystemet, så procesbetingede elektrostatiske opladninger er udelukket (fx 
ved rengøringsarbejde, se også TRGS 727, kapitel 4 og 5). 

2.3 Medarbejderes ansvar 

Det er kun muligt at arbejde risikofrit, når udelukkende faguddannede medarbejdere 
opstiller og betjener produktet. 

Medarbejdere under uddannelse må kun arbejde på produktet, hvis en uddannet 
medarbejder overvåger det komplette arbejde. 
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3 Transport og lagring 
Produktet leveres i en kartonemballage inklusive kortanvisning og indlægspap.  

Opbevar produktet som følger: 

 tørt 

 ved rumtemperatur 

 IKKE udendørs 

 IKKE i direkte sollys 

3.1 Udpakning 

Udfør følgende handling 
 Æsken er ubeskadiget. 

1. Åbn kartonemballagen. 

2. Tag indholdet ud. 

3. Opbevar den korte anvisning i nærheden af 
produktet. 
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4 Produktbeskrivelse 

4.1 Samlet billede 

 

 

Fig. 1: Set oppefra  

 

  

1 

2 
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Fig. 2: Set nedefra  
 

  Element Funktion 

1  Signal-LED 

„rød“ 

 

Signal-LED'en „rød“ viser resultater under 
ibrugtagningen, under driften samt ved 
udløsning af alarmen. 

2  Push-tast Push-tasten bruges til at tænde og slukke 
SpillGuard® samt ved alarm til at 
slukke/kvittere signalet. 

3  Sensorflade Hvis sensorfladen bliver fugtet, sporer denne 
lækagen og udsender et auditivt og optisk 
signal. 

4  Fod Foden i forskellige højder tjener til stabil 
placering. Via føddernes forskellige højder 
tilføres lækagen til sensorfladen uden bobler. 

LED 

3 

4 
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4.2 Målblad 

 
Fig. 3: Angivelser i mm 
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4.3 Tekniske data 
 

Beskrivelse  Værdi 

Dimensioner  ∅ 110 mm, højde 40 mm 

Driftstemperaturområde  0 °C op til maksimalt 40 °C 

Temperaturklasse  T4 (maks. 135 °C) 

Eksplosionsbeskyttelsesgruppe  II C 

Tændbeskyttelsestype  Egensikker 

Apparatkategori  2G 

Viskositet farlige stoffer  ≤ 3000 mPas 

Relativ permitivitet farligt stof  ≥ 2 

Vægt  140 g 

Nominel spænding  3,6 V 

Brugstid  Maks. 5 år 

Krævet niveauhøjde  6 mm 

Lydeffektniveau iht. 
DIN EN ISO 3744 

 91,6 dB (A) 

EU-type afprøvningsattest  BVS 19 ATEX E 077 X 
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 Typeskiltforklaring 

  

Fig. 4: Skematisk visning  

 

1 CE-mærkning  

2 Navn og adresse på producenten 

3 Produktmærkning 

4 Ex-mærker 

5 Produktionsår/serienummer 

6 Omgivelsestemperaturområde Ta 

7 EU-type afprøvningsattest 

8 Produkttype 

 

6 

8 

7 

1 

3 4 

2 

5 

DENIOS AG 
Dehmer Straße 58-66 
D-32549 Bad Oeynhausen 
www.denios.com 

Typ / type: SpillGuard® 
BVS 19 ATEX E 077 X 
0°C ≤ Ta ≤ 40°C 
2019/123 456 

II 2G Ex ib IIC T4 Gb 

0158  
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5 Opstilling 

 

 

Fig. 5: SpillGuard® i opsamlingskar  

 

1 SpillGuard® 

2 Gitterrist 

3 Opsamlingskar 

4 Opsamlingskarrets bund 

5.1 Krav til arbejdsstedet 

Dette kapitel giver dig oplysninger og anvisninger om sikker opstilling. Produktets 
arbejdssted er bunden i et opsamlingskar. 

 

 

 

3 

2 

4 

1 
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 BEMÆRK 
 Tingsskader pga. forkert arbejdssted. 

Produktet kan pga. lagring eller flytning af beholdere udsættes for 
beskadigelser, hvis beholderne lagres direkte på bunden i et 
opsamlingskar. 

 Opfyldelse af forudsætninger. 

 

Følgende forudsætninger skal være opfyldt: 

 Opsamlingskarrets bund skal være fri for forureninger af enhver slags. 

 Bunden skal være flad. 

 Der skal være nok plads til produktet. 

 Arbejdsstedet skal så vidt muligt være på opsamlingskarrets dybeste sted for at 

kunne spore en lækage rettidigt. 
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6 Betjening 

 FORSIGTIG 

 

Irritation pga. direkte kontakt med det farlige stof. 

Man kan få skader på hænderne, i øjnene osv. 

  Brug personlige værnemidler. 

6.1 Ibrugtagning af produktet  

Udfør følgende handling 
 Produktet er korrekt pakket ud. 

 Produktet er ikke beskadiget. 

1. Anbring produktet på det dybeste sted i opsamlingskarrets bund med sensorfladen 
mod bunden. 

2. Tryk på push-tasten, indtil signallyden  høres. 

 LED'en  blinker hurtigt. 

3. Vent i 30 sekunder, indtil kalibreringen er afsluttet. 

 Signallyd  høres 2 gange. 

 LED'en  blinker 1 gang pr. minut. 

☑ Produktet er driftsklart. 

 

LED 

LED 
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6.2 Anvendelse af produktet på et nyt sted 

Hvis du vil bruge produktet et nyt sted, skal du først frakoble produktet og derefter 
kalibrere det igen. 

Udfør følgende handling 

1. Tryk på push-tasten, indtil signallyden  høres. 

 Produktet er frakoblet. 

2. Anbring produktet på det nye sted. 

3. Tryk på push-tasten, indtil signallyden  høres. 

 LED'en  blinker hurtigt. 

4. Vent i 30 sekunder, indtil kalibreringen er afsluttet. 

 Signallyd  høres 2 gange. 

 LED'en  blinker 1 gang pr. minut. 

☑ Produktet er driftsklart. 

6.3 Gennemførelse af tiltag ved alarm 

Efter lækagesporing lyder følgende signaler: 

   signallyd høres 5 gange, 15 sekunders pause 

 hurtig blink i pausen 
  

LED 

LED 

LED 
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Vær ved håndtering af farlige stoffer opmærksom på 
specifikationerne i sikkerhedsdatabladet for det udløbne 
farlige stof, se Overholdelse af specifikationerne i 
sikkerhedsdatabladet [12]. 

Udfør følgende handling 
1. Gennemfør tiltag til afhjælpning af lækagen. 

FORSIGTIG! Irritation pga. direkte kontakt med det farlige stof. Man kan få 

skader på hænderne, i øjnene osv. Brug personlige værnemidler. 

2. Væsker fra opsamlingskarret skal straks fjernes og renses. 

3. Tryk på push-tasten, indtil signallyden  høres. 

 Produktet er frakoblet. 

4. Kontrollér opsamlingskarret for beskadigelser og uskadthed. 

Tag produktet ud af drift: Indstilling af driften  [29 ] 
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7 Fejl og fejlfunktion 
Dette kapitel giver dig oplysninger om mulige fejl. Derudover beskrives tiltag til, hvordan 
du kan afhjælpe disse fejl. 

7.1 Mulige fejl 
 

Fejl Mulig årsag Afhjælpning 

Alarmlignende lyd 
uden lækage: 

Signallyd 2 gange, 
0,1 s mellem 
signallyd og pause 

Lyser i varighed og 
hyppighed synkront 
med signallyden 

Batterispænding for lav Udskift SpillGuard® med et 
nyt apparat 

Alarmudløsning 
uden lækage 

Ved specifikke klimatiske 
betingelser kan der samle sig 
vand på sensorfladen 
(kondensation). Dette kan 
medføre, at der udløses en 
fejlalarm. 

1. Frakobling af alarmen ved 
betjening af push-tasten 
(< 10 s). 

2. Rengør sensorfladen med 
en blød klud, der ikke 
fnugger. 

3. Gennemfør kalibrering af 
SpillGuard®: [24 ] 
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SpillGuard® kan ikke 
tændes   

Push-tasten blev ikke trykket 
ned længe nok 

Tryk på push-tasten, indtil 
signallyden høres 

 Batteri defekt eller fladt Udskift SpillGuard® med et 
nyt apparat 

SpillGuard® kan ikke 
tændes   

Push-tasten blev ikke trykket 
ned længe nok 

Tryk på push-tasten, indtil 
signallyden høres 

 Batteri defekt eller fladt Udskift SpillGuard® med et 
nyt apparat 

SpillGuard® 
registrerer ikke 
lækage 

Der blev skiftet placering, 
uden at der blev gennemført 
en ny kalibrering 

Når der skiftes placering, skal 
der gennemføres ny 
kalibrering 

 Nødvendig niveauhøjde blev 
ikke opnået 

SpillGuard® sporer først, når 
sensorfladen er fugtet. Det 
betyder, at der først skal 
være en niveauhøjde på 
6 mm. 

 SpillGuard® er ikke placeret på 
det dybeste sted i 
opsamlingskarret 

Placer SpillGuard® på det 
dybeste sted i 
opsamlingskarret 

SpillGuard® kan ikke 
frakobles efter 
alarm 

Der blev IKKE trykket på push-
tasten i det fastsatte 
tidsinterval 

Bliv ved at trykke på push-
tasten, indtil 
signallyden høres (< 10 s) 

SpillGuard® kan ikke 
frakobles i driftsklar 
tilstand 

Der blev IKKE trykket på push-
tasten i det fastsatte 
tidsinterval 

Bliv ved at trykke på push-
tasten, indtil signallyden 
høres 
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8 Vedligeholdelse 
Produktet er vedligeholdelsesfrit. Betinget af den lukkede konstruktion er en reparation 
eller udskiftning af komponenter eller reservedele ikke mulig. 

Udskift produktet efter en brugstid på 5 år for at kunne garantere en upåklagelig 
lækagesporing. 
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9 Indstilling af driften 

 

Vær ved håndtering af farlige stoffer opmærksom på 
specifikationerne i sikkerhedsdatabladet for det udløbne 
farlige stof, se Overholdelse af specifikationerne i 
sikkerhedsdatabladet [12]. 

 

 FORSIGTIG 

 

Irritation pga. direkte kontakt med det farlige stof. 

Man kan få skader på hænder, i øjne osv. 

  Brug personlige værnemidler. 

 

9.1 Frakobling 

Udfør følgende handling 
 Slutningen på brugstiden blev nået, eller der foreligger en lækagesporing. 

1. Tryk på push-tasten, indtil signallyden  høres. 

☑ Produktet er frakoblet. 
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9.2 Rengøring 

Udfør følgende handling 
 Produktet er frakoblet. 

1. Produkt rengøres grundigt for alle rester af det farlige stof. 

ADVARSEL! Ved åbning af hylsteret i eksplosionsfarlig atmosfære er der 

eksplosionsfare. Åbning af hylsteret kan medføre alvorlige kvæstelser eller 

dødsfald. Det er forbudt at åbne hylsteret. 

☑ Produktet er rengjort. 



 
 
 
 
Bortskaffelse 
 

 
31 / 36 

10 Bortskaffelse 

 

Benyt de lokale afleveringssteder til bortskaffelse, eller send 
produktet tilbage til DENIOS. 

Udfør følgende handling 
 Produktet er rengjort. 

1. Produktet må ikke smides ud sammen med 

normalt husholdningsaffald, men skal 
bortskaffes efter de nationale forskrifter. 

☑ Produktet er korrekt bortskaffet. 
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11 EU-overensstemmelse 
SpillGuard® er certificeret iht. direktiv 2014/34/EU (ATEX-direktiv). Produktionen 
overvåges gennem regelmæssige og uafhængige kontroller for uændret overholdelse af 
de lovmæssige og normative specifikationer. 

 

SpillGuard® opfylder de grundlæggende krav til sundhedsbeskyttelse, 
sikkerhed og miljøbeskyttelse i følgende direktiver: 

 2014/30/EU (EMC) 

 2011/65/EU (RoHS 2) 

EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes på følgende adresse: 

www.denios.com/spillguard 

 

http://www.denios.com/spillguard
http://www.denios.com/spillguard
http://www.denios.com/spillguard
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