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Overfyllingsalarm (En sonde)
Slå bryteren over i TEST for å teste lydalarmen. Alarm skal høres i denne stillingen!

Ved fylling slå bryteren over i MONITOR og la den bli stående i denne stillingen.
Når alarm høres er dette tegn på at tanken er full. Sjekk dette. Slå bryteren over i MUTE. Alarmen dektiveres.

Lekkasjealarm (En sonde)
Ved å senke Overfyllingsalarmsonden ned mot bunnen i oppsamlingskar/ytterbeholder vil den  
kunne brukes som lekkasjealarm. Det anbefales da å merke om teksten til: lekkasjealarm.

Overfyllinges- og lekkasjealarm  (To sonder)
I FILL posisjon kan både overfyllingsalarm og lekkasjealarm aktiveres.
I OVERFILL posisjon kan bare overfyllingsalarmen aktiveres.
I TEST kan Alarmenheten testes. Aktiveres alarm i denne posisjon er det tegn på at alarm har strøm og  
fungerer som den skal.

Ved fylling følg denne prosedyren:
1 Sett bryteren i posisjon TEST. Alarm skal høres.
2 Sett bryteren i posisjon FILL eller OVERFILL og start fylling.
3 Når alarm høres må fylling stanses omgående!
4 Sett bryteren i posisjon BUND. Alarm skal stanse. Høres alarm er det kommet væske i yttertanken.    
 Undersøk årsaken til dette.

Hvis alarmen er aktiv på alle bryterstillingene
Hvis alarmen aktiveres på alle bryterinnstillinger (og det kan bekreftes at sondene er montert korrekt),  
er oljenivået i tanken over sondenivået og det er også væske i yttertanken. Da kan alarmen bare stoppes ved  
å koble fra batteriet eller slå av strømtilførselen. 

Lavnivåalarm (En sonde)
Hvis du vil bruke sonden til lavnivåalarm må sonden (overfyllingssonden)  
bygges om. Fjern sikringen nederst  på sonden, dra av flottøren, vend den  
180 grader og tre den på igjen og sett på sikringsringen. Det anbefales da å merke 
om teksten til Lavnivåalarm

Slå bryteren over i TEST for å teste lydalarmen. Alarm skal høres i denne stillingen!
Slå bryteren over i MONITOR og la den bli stående i denne stillingene. 
Når alarm høres er væskenivået nådd lavnivå. Slå bryteren over i MUTE. 
Alarmen deaktiveres.

Plassering av alarmen
Alarmboksen med kabelmuffer har IP-klassifisering for utendørs bruk.
Den innvendige lydalarmen har imidlertid ikke slik IP-klassifisering, og derfor kan en alarmboks som er utsatt for vær og vind  
etter hvert få problemer med lydalarmen.  For å unngå problemer som skyldes vær og vind, anbefaler vi i det minste at det  
bygges et vernetak, og helst en værsikker innkapsling.

Forlenge kabler
Hvis du trenger lengre kabler til alarmen:

Strømforsyningskabel for 230 V-versjoner
 – fra strømkilden til alarmboksen kan avstanden være så stor som det lar seg gjøre med spesifikasjonene til kabelen du bruker.

Vi anbefaler en praktisk grense på 60 meter.  Hvis det brukes lange skjøteledninger, bør man unngå å bunte kablene sammen, siden dette  
også kan øke sannsynligheten for forstyrrelser. Det anbefales alltid å teste bryteraktiveringen av sonden før installeringen gjøres ferdig. 
Enheten testes før hver fylling og ellers hver 30. dag.
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Sikkerhetsdatablad 

Punkt 1 – Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 

  
Produktnavn: Vannpasta     

Produsent:       

Yiwu DDC Measure Limited       

Representant i Norge: Vera Tank AS     

Telefon: +47 92 41 98 00 

E-Mail: post@veratank.no 

Produktbeskrivelse: Pasta for påvisning av vann i petroleumsprodukter 

Punkt 2 – Viktigste faremomenter 

  
HMIS FAREKODER: 

Helse: 1 Brannfare: 1 Reaktivitet: 0 Verneutstyr: B 

VIKTIGSTE AKUTTE FAREMOMENTER: Irriterer huden og forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 

EKSPONERINGSVEI, SYMPTOMER OG TEGN: 

INNÅNDING: Det ventes ikke skadevirkninger siden trietanolamin har lavt damptrykk. 

ØYEKONTAKT: Etsende.  

   KONTAKT: Kan irritere øynene, med utslett, smerter og hornhinneskader. 

HUDKONTAKT: Kan irritere huden og gi utslett og smerter, spesielt ved langvarig eller 

gjentatt kontakt. 

SVELGING: Kan gi etseskader i munn, svelg og spiserør, magesmerter, kvalme,  

oppkast og diaré. 

VIKTIGSTE KRONISKE FAREMOMENTER:  Ingen kjente 

MEDISINSKE LIDELSER SOM FORVERRES VED EKSPONERINGEN: Personer med eksisterende 

eller kroniske sykdommer i øynene, huden, åndedrettet, hjerte-karsystemet, mage-tarmkanalen, leveren 

eller nyrene kan være mer mottakelige.      

Punkt 3 – Opplysninger om kjemisk sammensetning 

  
Inneholder: 

OSHA PEL ACGIH TLV vekt-% 

Trietanolamin  CAS-nr. 102-71-6 Ingen data 5 mg/m³ 18–23 

Punkt 4 – Førstehjelpstiltak 

  
INNÅNDING: Personer som blir uvel etter eksponering må bringes ut i frisk luft umiddelbart. Gi 

oksygen eller kunstig åndedrett ved behov. Søk medisinsk hjelp.  

SVELGING: Søk lege umiddelbart ved svelging. Ikke framkall brekninger unntatt under veiledning av 

lege. Aldri gi en bevisstløs noe i munnen. 

ØYNENE: Skyll øynene straks med store mengder vann og løft begge øyelokk av og til. Søk 

legehjelp umiddelbart. 

HUDEN: Skyll den tilsølte huden og vask den med såpe og vann. Ta av tilsølte klær og sko.  

Tilsølte klær må vaskes før de brukes igjen. 
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Punkt 5 – Brannslokkingstiltak                             

    

SLOKKEMIDLER: Tørrkjemisk, karbondioksyd, vanntåke. 

SPESIELLE BRANNSLOKKINGSTILTAK: Bruk selvstendig pusteutstyr med full ansiktsmaske og andre 

verneklær. 

FLAMMEPUNKT: 176 °C  LEL: Ingen data  UEL: Ingen data 

UVANLIG BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Ingen    

Punkt 6 – Tiltak ved utilsiktet utslipp 

  
TILTAK VED UTSLIPP ELLER SPILL AV PRODUKTET: Bruk absorberende stoff til å hindre sklifare og 

avgrense utslippet. 

Punkt 7 – Håndtering og oppbevaring 

  
FORSIKTIGHETSREGLER VED HÅNDTERING OG OPPBEVARING: Hold beholderen lukket når den 

ikke er i bruk.     

ANDRE FORSIKTIGHETSREGLER: Unngå langvarig eller gjentatt kontakt med hud eller klær. Tomme 

beholdere kan inneholde rester. Håndter dem som om de var fulle og følg alle forsiktighetsregler for 

produktet. Ikke bruk tomme beholdere igjen.    

Punkt 8 – Eksponeringskontroll, personlig verneutstyr 

  
ÅNDEDRETTSVERN (SPESIFISER TYPE):  Ikke nødvendig   

VENTILASJON – LOKALT AVTREKK:   Akseptabelt    

SPESIELL:     − 

MEKANISK (ALLMENN):     Akseptabel 

ANNET:     −    

VERNEHANSKER:    Bruk gummihansker. 

ØYEVERN:    Vernebriller (ANSI Z-87.1 eller tilsvarende) 

VERNEKLÆR ELLER VERNEUTSTYR FORØVRIG: −  

ARBEIDSPRAKSIS/HYGIENEPRAKSIS: Hvis bruk av produktet kan føre til hudkontakt, må eksponerte 

områder vaskes grundig før du spiser, drikker, røyker eller forlater arbeidsområdet. Vask tilsølte klær før 

du bruker dem igjen. 

Punkt 9 – Fysiske og kjemiske egenskaper 

  
UTSEENDE/LUKT: Brunlig masse/mild lukt 

KOKEPUNKT: Ingen data   

SPESIFIKK VEKT (H2O = 1): 0,99   

DAMPTRYKK (mmHg): Ingen data   

SMELTEPUNKT: − 

DAMPTETTHET (LUFT = 1):   >1 

FORDAMPINGSHASTIGHET (etylacetat = 1) <1 

LØSELIGHET I VANN: Løselig  
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å koble fra batteriet eller slå av strømtilførselen. 

Lavnivåalarm (En sonde)
Hvis du vil bruke sonden til lavnivåalarm må sonden (overfyllingssonden)  
bygges om. Fjern sikringen nederst  på sonden, dra av flottøren, vend den  
180 grader og tre den på igjen og sett på sikringsringen. Det anbefales da å merke 
om teksten til Lavnivåalarm

Slå bryteren over i TEST for å teste lydalarmen. Alarm skal høres i denne stillingen!
Slå bryteren over i MONITOR og la den bli stående i denne stillingene. 
Når alarm høres er væskenivået nådd lavnivå. Slå bryteren over i MUTE. 
Alarmen deaktiveres.

Plassering av alarmen
Alarmboksen med kabelmuffer har IP-klassifisering for utendørs bruk.
Den innvendige lydalarmen har imidlertid ikke slik IP-klassifisering, og derfor kan en alarmboks som er utsatt for vær og vind  
etter hvert få problemer med lydalarmen.  For å unngå problemer som skyldes vær og vind, anbefaler vi i det minste at det  
bygges et vernetak, og helst en værsikker innkapsling.

Forlenge kabler
Hvis du trenger lengre kabler til alarmen:

Strømforsyningskabel for 230 V-versjoner
 – fra strømkilden til alarmboksen kan avstanden være så stor som det lar seg gjøre med spesifikasjonene til kabelen du bruker.

Vi anbefaler en praktisk grense på 60 meter.  Hvis det brukes lange skjøteledninger, bør man unngå å bunte kablene sammen, siden dette  
også kan øke sannsynligheten for forstyrrelser. Det anbefales alltid å teste bryteraktiveringen av sonden før installeringen gjøres ferdig. 
Enheten testes før hver fylling og ellers hver 30. dag.
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Punkt 10 – Stabilitet og reaktivitet 

  
STABILITET: Stabilt under normale forhold.   

FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS: Ingen    

UFORLIKELIGHET (STOFFER SOM MÅ UNNGÅS): Ingen 

FARLIGE NEDBRYTNINGSPRODUKTER: CO, og fragmenterte hydrokarboner 

FARLIG POLYMERISERING: Vil ikke skje.  

Punkt 11 - Opplysninger om helsefare 

KRONISK HELSEFARE:  Ingen bestanddeler av dette produktet er oppført i IARC, NTP eller OSHA som 

kreftframkallende. 

GIFTIGHETSDATA: Trietanolamin: Oral – LD50 for rotter: 8 g/kg 

  Innånding –  LC50 for rotter: Ingen data 

 

Punkt 12 - Opplysninger om miljøfare 

  
ØKOLOGIDATA:  
Trietanolamin: Mulighet for konsentrering i næringskjeden: Ingen 

 Giftighet for vannfugl   − 

 BOF    1 % 

 Giftighet i vann  >100 ppm/48 h/reker/LC50/saltvann 

Punkt 13 – Fjerning av kjemikalieavfall 

  
Avfallsprodukter skal avhendes i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Du kan få spesifikke 

instruksjoner fra de aktuelle myndighetene. 
Avfallsklassifisering:  Ikke-klassifisert flytende avfall. 

Punkt 14 – Transport 

  
TRANSPORTFAREKLASSE: Ikke klassifisert 

SJØ (IMDG): Ikke klassifisert 

LUFT (IATA): Ikke klassifisert 

WHMIS (Canada): Ikke klassifisert 

 Punkt 15 – Opplysninger om lover og forskrifter 

  
FORSKRIFTSDATA:   

Navn på bestanddelen   

 Trietanolamin:   

  SARA 313:  Nei. 

  TSCA-stoffliste, USA: Alle bestanddelene er oppført. 

  CERCLA RQ  − 

  RCRA-loven, USA:  − 
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Overfyllingsalarm (En sonde)
Slå bryteren over i TEST for å teste lydalarmen. Alarm skal høres i denne stillingen!

Ved fylling slå bryteren over i MONITOR og la den bli stående i denne stillingen.
Når alarm høres er dette tegn på at tanken er full. Sjekk dette. Slå bryteren over i MUTE. Alarmen dektiveres.

Lekkasjealarm (En sonde)
Ved å senke Overfyllingsalarmsonden ned mot bunnen i oppsamlingskar/ytterbeholder vil den  
kunne brukes som lekkasjealarm. Det anbefales da å merke om teksten til: lekkasjealarm.

Overfyllinges- og lekkasjealarm  (To sonder)
I FILL posisjon kan både overfyllingsalarm og lekkasjealarm aktiveres.
I OVERFILL posisjon kan bare overfyllingsalarmen aktiveres.
I TEST kan Alarmenheten testes. Aktiveres alarm i denne posisjon er det tegn på at alarm har strøm og  
fungerer som den skal.

Ved fylling følg denne prosedyren:
1 Sett bryteren i posisjon TEST. Alarm skal høres.
2 Sett bryteren i posisjon FILL eller OVERFILL og start fylling.
3 Når alarm høres må fylling stanses omgående!
4 Sett bryteren i posisjon BUND. Alarm skal stanse. Høres alarm er det kommet væske i yttertanken.    
 Undersøk årsaken til dette.

Hvis alarmen er aktiv på alle bryterstillingene
Hvis alarmen aktiveres på alle bryterinnstillinger (og det kan bekreftes at sondene er montert korrekt),  
er oljenivået i tanken over sondenivået og det er også væske i yttertanken. Da kan alarmen bare stoppes ved  
å koble fra batteriet eller slå av strømtilførselen. 

Lavnivåalarm (En sonde)
Hvis du vil bruke sonden til lavnivåalarm må sonden (overfyllingssonden)  
bygges om. Fjern sikringen nederst  på sonden, dra av flottøren, vend den  
180 grader og tre den på igjen og sett på sikringsringen. Det anbefales da å merke 
om teksten til Lavnivåalarm

Slå bryteren over i TEST for å teste lydalarmen. Alarm skal høres i denne stillingen!
Slå bryteren over i MONITOR og la den bli stående i denne stillingene. 
Når alarm høres er væskenivået nådd lavnivå. Slå bryteren over i MUTE. 
Alarmen deaktiveres.

Plassering av alarmen
Alarmboksen med kabelmuffer har IP-klassifisering for utendørs bruk.
Den innvendige lydalarmen har imidlertid ikke slik IP-klassifisering, og derfor kan en alarmboks som er utsatt for vær og vind  
etter hvert få problemer med lydalarmen.  For å unngå problemer som skyldes vær og vind, anbefaler vi i det minste at det  
bygges et vernetak, og helst en værsikker innkapsling.

Forlenge kabler
Hvis du trenger lengre kabler til alarmen:

Strømforsyningskabel for 230 V-versjoner
 – fra strømkilden til alarmboksen kan avstanden være så stor som det lar seg gjøre med spesifikasjonene til kabelen du bruker.

Vi anbefaler en praktisk grense på 60 meter.  Hvis det brukes lange skjøteledninger, bør man unngå å bunte kablene sammen, siden dette  
også kan øke sannsynligheten for forstyrrelser. Det anbefales alltid å teste bryteraktiveringen av sonden før installeringen gjøres ferdig. 
Enheten testes før hver fylling og ellers hver 30. dag.
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Når alarm høres er væskenivået nådd lavnivå. Slå bryteren over i MUTE. 
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Alarmboksen med kabelmuffer har IP-klassifisering for utendørs bruk.
Den innvendige lydalarmen har imidlertid ikke slik IP-klassifisering, og derfor kan en alarmboks som er utsatt for vær og vind  
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Punkt 16 – Andre opplysninger 

  
Utarbeidet av DDC Measure Limted: 

Opplysningene og anbefalingene ovenfor antas å være nøyaktige og pålitelige. Fordi det ikke er mulig å 

forutse alle mulige bruksforhold, kan det være nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak.  

 

BRUKERENS ANSVAR: Hver bruker må lese og forstå disse opplysningene og innlemme dem i de 

individuelle lokale sikkerhetsprogrammene i samsvar med passende og forskrifter. 


