
System zapobiegania przepe³nieniu
zgodny z dyrektyw¹ VOC oraz TRbF

Od momentu, gdy Dyrektywa VOC 94/63/EG w sprawie kontroli emisji lotnych zwi¹zków organicznych
sta³a siê czêœci¹ prawa krajowego wszystkich krajów europejskich, odporny na uszkodzenia system
zapobiegania przepe³nieniu zgodny z norm¹ europejsk¹ EN 13922 jest obowi¹zkowym elementem
wyposa¿enia wszystkich cystern nape³nianych oddolnie. 

kontroler czujników

EuroBiSENS

EuroLINK

System ten wymaga stoso-
wania kontrolera czujników
zgodnego z norm¹ EN
13922, wspó³pracuj¹cego
zarówno z 2-przewodo-
wymi, jak i z 5-przewodo-
wymi czujnikami optycz-
nymi EuroSENS lub
EuroBiSENS po³¹czonymi
z gniazdem EuroLINK.Cysterna z czujnikami EuroBiSENS i EuroLINK

EuroSENS
Jest to czujnik optyczny zgodny z norm¹ EN 13922, który jest insta-
lowany w ka¿dej komorze cysterny i zapobiega jej przepe³nieniu. 
Poniewa¿ czujniki s¹ instalowane szeregowo, jak na rysunku
powy¿ej, za³adunek oddolny zostaje przerwany w momencie 
zawilgocenia dowolnego czujnika. 
Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeñstwa przed kolejnym
za³adunkiem niezbêdne jest obni¿enie poziomu produktu w przepe³-
nionej komorze, tak by czujnik zamontowany w niej przesta³ sygnali-
zowaæ przepe³nienie.

czujnik EuroSENS 

EuroBiSENS

Czujnik EuroBiSENS jest to czujnik podwójny, który ³¹czy w
jednej obudowie optyczny czujnik EuroSENS, z pneumatycz-
nym czujnikiem wysokiego poziomu PNS, wymaganym w
przypadku za³adunku oddolnego w sk³adach bez kontrolera
za³adunku lub w przypadku samoza³adunku. 
Stosuj¹c czujnik EuroBiSENS, ka¿da komora musi byæ wypo-
sa¿ona w zawory liniowe lub denne z wyrównaniem ciœnienia.

Czujnik EuroBiSENS

Pozwala on na za³adunek cystern w dowolnym sk³adzie paliw, poniewa¿ wszystkie wymagane interfejsy
s¹ ustandaryzowane.



Cysterny wyposa¿one w czujniki EuroBiSENS mog¹ byæ nape³niane w sk³adach wyposa¿onych w
kontrolery za³adunku, zgodnych z dyrektyw¹ VOC, oraz w sk³adach nie wyposa¿onych w te kontrolery.
Czujnik EuroBiSENS posiada atesty na oba cz³ony zgodnie z normami, ich dotycz¹cymi. Czêœæ
optyczna czujnika zgodna jest z norm¹ EN 13922, a czêœæ pneumatyczna normê TRbF 141.

Bezpieczeñstwo

Zgodnie z dyrektyw¹ VOC, czujniki optyczne musz¹ byæ odporne
na zak³ócenia oraz zgodne z norm¹ EN 13922, która mówi, ¿e w
przypadku jakiegokolwiek zak³ócenia dzia³ania systemu zabezpiec-
zenia przepe³nienia, zostaje generowany sygna³ b³êdu oraz zatrzy-
many zostaje proces za³¹dunku. 

Czujniki pneumatyczne s¹ zgodne z normami TRbF 141 lub 510
zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo i s¹ dopuszczone do instalacji 
w strefie 0.

PóŸniejsza modernizacja
Czujnik EuroBiSENS mo¿e zostaæ pierwotnie zamontowany bez
czêœci optycznej, w cysternach za³adowywanych na sk³adach nie
spe³niaj¹cych dyrektywy VOC. Mo¿liwy jest jednak póŸniejszy mon-
ta¿ czujnika optycznego by uzyskaæ pe³n¹ zgodnoœæ z dyrektyw¹
VOC.

czêœæ optyczna i pneumatyczna
czujnika EuroBiSENS

Gniazdo EuroLINK jest montowane na cyster-
nie w celu po³¹czenia z kontrolerem za³adunku. 
Gniazdo mo¿e byæ wyposa¿one w pneumaty-
czny wy³¹cznik ciœnieniowy, aktywowany przez
wy³¹cznik blokuj¹cy na z³¹czce odzysku oparów.
Gwarantuje to, ¿e sygna³ zezwalaj¹cy mo¿e
zostaæ wys³any tylko wtedy, gdy pod³¹czony jest
w¹¿ odzysku oparów. 
Funkcja blokady mo¿e równie¿ zostaæ wykorzy-
stana w przypadku systemów z czujnikami w
rurze spustowej, co pozwala na za³adunek jedy-
nie wówczas, gdy wszystkie komory s¹ puste.

Gniazdo EuroLINK Z³¹cze odzyskiwania
oparów CAMV 
z blokad¹ (interlock)

EuroBiSENS, odporny na zak³ócenia system zabezpieczaj¹cy przed przepe³nieniem, spe³-
niaj¹cy wszystkie wymagania podczas za³adunku automatycznego i samoza³adunku.

czujnik

optyczny czujnik 

pneumaty-

czny

System zapobiegania przepe³nieniu
zgodny z dyrektyw¹ VOC oraz TRbF

HAAR POLSKA SP. Z O.O. • Olszanicka 38a • 30-241 Kraków • TEL (+48) 12 6226070 • FAX (+48) 12 6226080

INTERNET www.haar.pl • E-MAIL biuro@haar.pl


