Monteringsanvisning
Varenr 9053392
Overløbsalarm / -sikring
til 1.000 liters dieseltank (9048751)
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Varenr 9053392

Overløbsalarm / -sikring – varenr 9053392
Anvendelse:
Overløbsalarmen passer til dieseltank, 1.000 liter, med varenr 9048751. Alarmen monteres på
tanken, og bevirker at dieselolien ikke skummer op ved påfyldning, samt giver alarm til chaufføren
(lysdiode), når tanken er fyldt op. Følg monteringsanvisningen nøje.

Oversigt over leveringen:
Studs til montering
af tankføler. Inkl.
udluftning og
hætte med gevind

Påfyldningsstuds med låg
og 130 cm sort rør

Stik med hætte til
montering på
murværk. Tilsluttes
tankføler

Tankføler med
150 cm kabel

Bemærk venligst:
Produktet passer til 1.000 liters dieseltank, P. Lindbergs varenr 9048751. De opgivne mål for
montering kan derfor ikke nødvendigvis anvendes på andre tanke, heller ikke tanke af samme
størrelse.
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Montering:
Monter røret med påfyldningsstudsen i toppen af tanken. Tilslut stikket til strømforsyningen, og
monter det på murværk tæt ved tanken. Vær opmærksom på, at tankføleren, der skal tilsluttes,
leveres med 150 cm kabel. Skru studsen med udluftning i toppen af tanken. Du er nu klar til at
montere selve føleren.
Tankføler – beskrivelse
Tankføleren består af et rør på 54 cm med 150 cm kabel. På røret sidder en overgang, der kan køre
op og ned ad røret, og som kan fastlåses i position ved hjælp af en justeringsskrue på siden af
overgangen. I enden af røret sidder en føler, der – når tankføleren er tilsluttet en strømforsyning –
giver alarm, når tanken er fyldt op. På det plaststykke, der omkranser føleren, er der en streg ca.
midt på. I den modsatte ende af røret er tallet 480 (mm) præget ind i røret. Disse to fixpunkter
(stregen på plastikstykket, og stregen der er præget ind ved tallet 480), skal du bruge for at måle,
hvor overgangen skal skrues fast på røret.
Fra plastikstykket mod nederste kant af overgangen skal der være 295 mm

Fra stregen ved 480 mod nederste kant af overgangen skal der være 174 mm

Når du har målt korrekt op, fastgøres overgangen med justeringsskruen. Herefter føres
tankføleren gennem studsen, og skrues fast. Din overløbsalarm er nu færdigmonteret.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.
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