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I. URČENÍ
TruckMaster® je mobilní zařízení určené na přepravu a distribuci motorové nafty na vlastní účely
(neveřejný výdej). Zařízení lze používat mj. k tankování těžkých pracovních strojů (traktorů, bagrů,
kombajnů) v místě jejích práce.
V nádrži lze skladovat pouze motorovou naftu. Nelze ji používat na benzin a jiné kapaliny.
Zařízení splňuje podmínky „Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR platné od 1.1.2011 tykající se příjmu, manipulace, skladování a odesílání nebezpečných látek.
Návod je pomocným textem a nemá povahu právních předpisů.
Uživatel zařízení je povinný řídit se platnými zákony ČR a místně vydanými úpravami.
Pozor !
V případě přepravy nafty pomocí zařízení TruckMaster® v množství menší než 1000 litrů,
při současném splnění pokynů uvedených v tomto návodu, není nutné plnění jiných
požadavků ADR. V každém případě je doporučeno použít prostředky zabraňující rozlití
obsahu zařízení.

II: TECHNICKÉ ÚDAJE A VÝBAVANICKÉ ÚDAJE A VÝBAVA.
ROZMĚRY:
SYMBOL
Nominální objem [l]
Délka [m]
Šířka [m]
Výška [m]
Hmotnost netto [kg]

TM 200
190
1,17
0,85
0,50
27

TM 430
400
1,18
0,86
0,91
44

TM 900
850
1,41
1,05
1,21
98

VÝBAVA:
1. Jednoplášťové zařízení o objemu 200, 400 nebo 900 litrů.
- zhotovené z polyethylenu o střední hustotě, s UV stabilizací.
- nominální objem je 95% objemu celkového při teplotě 20 oC.
- uvnitř nádrže je přepážka proti tvoření vln během jízdy.
- v horní části vně nádrže jsou čtyři oka pro kovové úchyty (slouží k uchycení nádrže během
přepravy a k manipulaci s nádrží).
2. Standardní výbava:
- čerpadlo pro napětí 12V DC s průtokem max. 35 l/min.
- sací hadice se sacím sítem (uvnitř nádrže).
- zpětný ventil (ze strany čerpadla).
- výdejní hadice o průměru 3/4“ a délce 4 m s automatickou výdejní pistolí.
3. Plovákové čidlo s ručičkovým ukazatelem pro měření množství paliva v nádrži.
4. Tlakový vyrovnávací ventil – vyrovnává tlaky v nádrži během plnění a výdeje nafty.
Zabraňuje vytékání nafty během transportu.
5. Plnicí hrdlo s vnější dvoupalcovým závitem.
6. Uzavíratelné víko s klíčem.
7. Označení nádrže.
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TM 200

TM 430

TM 900

1. Čerpadlo 12 V DC.
2. Plnicí hrdlo 2“.
3. Automatická výdejní pistole.
4. Výdejní hadice 4m, 3/4“.
5. Sací hadice s filtrem.
6. Ventilace (tlakový vyrovnávací ventil).
7. Uzavírací ventil.
8. Číselník ukazatele hladiny.
9. Přepážka proti tvoření vln.
Výbava se může lišit v závislosti na doplňkové výbavě.

4

Průřez nádrží

Označení nádoby dle požadavku Dohody ADR (neplatí pro TM 200):
a) Výrobní štítek
symbol OSN „UN“
kód obalu
datum posledního
testu zkoušky těsnosti
datum poslední revize
nádoby
výrobní číslo zařízení

TM430

TM900
symbol OSN „UN“
kód obalu

datum posledního testu
zkoušky těsnosti

datum poslední
revize nádoby

výrobní číslo zařízení

Úplné
čísloKód
certifikátů jednotlivých zařízení:
N „UN“

obalu
U
N

31 31H2/Y**--/NL/Truckmaster 413/0/575 (TM430)

U
N

31 31H2/Y**--/NL/Truckmaster 448/0/1237 (TM900)

**-- znamená měsíc a rok výroby zařízení

b) Bezpečnostní značka číslo 3
c) Nápis „UN1202”
d) Bezpečnostní značka ohrožující životní prostředí
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Každý obal musí mít čitelné a trvalé označení umístěné na viditelném místě. Vlastník, provozovatel
nebo uživatel je povinný dbát, aby označení bylo čitelné a splňovalo výše uvedené vzory.
Bezpečnostní značky musí mít předepsaný rozměr 10 x 10 cm.

Výbava na zvláštní objednávku (za příplatek):
-

čerpadlo 24 V DC nebo 230 V AC.

-

digitální průtokoměr.

-

kovové úchyty pro manipulaci a uchycení
zařízení pomocí závěsů (snímek vedle).

-

LED svítilna

III. PROVOZNÍ POKYNYIII. PROVOZNÍ POKYNY
1. POZNÁMKY TYKAJÍCÍ SE PŘEPRAVOVANÉ KAPALINY.
Základní zdrojem informace o přepravované látce je její bezpečnostní list. Tento list Vám poskytne
výrobce přepravované látky nebo osoba, která uvádí látku na trh.
Hlavní ohrožení přepravovanou látkou:
Hořlavá kapalina. Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí nad teplotu bodu vzplanutí. Při zvýšené
teplotě může dojít k odpaření organických těkavých látek. Přípravek je nebezpečný v případě často
opakovaného kontaktu s kůží z možného karcinogenního účinku. Opakovaná expozice pokožky
může způsobit vysušení a následné popraskání kůže. Inhalace par nebo mlhy může dráždit dýchací
cesty a vyvolat ospalost a závratě. Při požití a následném zvracení se může látka dostat do plic
a vyvolat jejich poškození. V případě dlouhodobého působení hrozí toxicita pro vodní organizmy.
Nafta motorová je podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění považována
za nebezpečnou, proto z hlediska požadavků ochrany jakosti povrchových a podzemních vod je
při dopravování větších objemů nezbytně řídit se příslušnými pokyny ČSN a dohodou ADR
o přepravě nebezpečných věcí.
Prvky označení: Xn – draví škodlivý, N – nebezpečný pro životní prostředí

Přepravní informace:
UN číslo:

1202

Název:

NAFTA MOTOROVÁ

Třída nebezpečnosti:

3

Obalová skupina:

III

Bezpečnostní značka:

3, ohrožující životní prostředí (mrtvá ryba-strom)

Přepravní kategorie:

3

Podlimitní množství:

1000 litrů
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2. PROVOZ.

Mobilní čerpací zařízení na motorovou naftu je konstruované tak, aby nevyžadovalo náročnou
údržbu během provozu.
Po dodání zařízení, zkontrolujete před prvním naplnění výbavu zařízení, označení a případné
poškození během přepravy.
Zařízení je připraveno k provozu po naplnění palivem a zapojení napájení čerpadla.
S ohledem na přepravovanou kapalinu a s tím souvisejícími předpisy, dodržujte následující
pokyny:
Zařízení plňte pouze plnícím hrdlem.
a) nepřeplňujete nádobu nad její nominální objem.
b) neskladujte v nádobě znečistěnou motorovou
naftu, může dojít k poškození čerpadla.
c) před uvedením do provozu se seznamte s
návodem k použití a dodržujte pokyny pro provoz
čerpadla a průtokoměru (v případě doplňkového
vybavení).
d) přepravujte a skladujte zařízení tak, aby se
mechanicky nepoškodil plášť nádrže a celé
příslušenství bylo stále provozuschopné.
e) plnit a vydávat ze zařízení TruckMaster® může
pouze proškolená osoba.
f) kontrolujte a čistěte síťkové filtry sací hadice a čerpadla.
g) bez schválení výrobce neprovádějte žádné
konstrukční změny a nepoužívejte pro jiné
účely.
h) v případě poruchy nebo poškození nesmíte
zařízení používat. Při zjištění poruchy nebo
poškození ihned informujte autorizovaný servis.
i) v případě znečistění vnitřku nádrže informujte
autorizovaný servis.
j) chraňte zařízení proti přístupu nepovolených
osob.

k) pokud dojde k poškození nebo odstranění
značení obalu, nelze zařízení TruckMaster®
používat

3. DOPORUČENÍ PRO PŘEPRAVU MOTOROVÉ
NAFTY
Při přepravě motorové nafty je třeba dodržet
podmínky „Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR platné od
1.1.2011 tykající se příjmu, manipulace, skladování a odesílání nebezpečných látek.
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Přepravu motorové nafty lze v zařízení TruckMaster® realizovat v rámci přepravy tzv. podlimitního
množství:
Odesilatel a dopravce musí dodržet:
proškolení osádky vozidla dle kapitoly 1.3 Dohody ADR
schvalování obalů a značení kusů
zákaz společné nakládky
zajištění nákladu proti pohybu
zákaz kouření, případně manipulace s otevřeným ohněm
zákaz otevírání kusů
pro uzavřená vozidla, ve kterých se přepravují hořlavé kapaliny, je nutno mít ruční svítilnu
konstruovanou tak, aby nezapálila případně unikající plyny a páry
h) větrání vozidel (tam, kde je předepsáno v případě uzavřeného vozidla)
i) odesilatel je povinen vystavit a předat řidiči přepravní doklad s předepsanými údaji
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

! POZOR !
Veškeré prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly nebezpečné látky, se přepravují v režimu
podlimitního množství. V dokladech je nutné uvést veškeré údaje dle Dohody ADR a poznámku,
že se jedná o PRÁZDNÝ NEVYČIŠTĚNÝ OBAL. Tento typ přepravy můžou realizovat všechny
osoby školené podle bodu 1.3 Dohody ADR.
Výbava při přepravě podlimitního množství
Při přepravě podlimitního množství musí být vozidlo nebo dopravní jednotka složená například
z vozidla a přívěsu vybavena takto:

a) alespoň jeden zakládací klín pro každé vozidlo (nad 3,5 tuny celkové váhy)
b) výstražný trojúhelník
c) lékárna
d) výstražná vesta (např. dle evropských předpisů EN 471) pro každého člena posádky
e) kurty popřípadě jiné upínací zařízení
f)

minimálně 2 kg hasící přístroj s platnými revizemi

g) ochranné rukavice
h) pracovní obuv a oblek.
Přepravním, nákladním nebo dodacím listem splňujícím požadavky Dohody ADR a silničního
zákona.
Prostředky na upevnění nádrže
Poznámky tykající se upevnění:
Na upevnění používejte pouze upínací prostředky v dobrém technickém stavu a s viditelnými
a nepoškozenými nápisy.
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Zařízení umístěte v pevné poloze, např. omezením možnosti posunu zařízení použitím trámů
a rozpěr nebo připnutím pásy. Při použití upevňovacích pásů používejte úchyty připevněné
k zařízení. Pás připněte k upevňovacím bodům na vozidle. Pro lepší upevnění používejte
protiskluznou rohož.
Při výběru pásů dejte pozor na parametr LC – který udává maximální sílu, kterou se může pás
zatížit.

4. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
a) zařízení přepravujte pouze ve vozidlech k tomu
určených, tzn. vybavených body pro upevnění
nádrže, které jsou umístěny ve vhodných
místech a umožňují upevnění nádrže a
zajištění proti posunu během přepravy.
b) ložná plocha musí být rovná a zbavená ostrých
hran.
c) naplněné zařízení nakládejte a vykládejte
pouze pomocí vysokozdvižného vozíku nebo
jeřábu, v takovém případě je nezbytné použít
závěsná oka v rozích horní části nádrže
d) přepravujte
nádrž
tak,
aby
nedošlo
k mechanickému poškození pláště nádrže
e)
během dopravy a skladování nádrže uzavřete kulový
uzavírací ventil. Otvírejte ho pouze v době tankování vozidla.
f)

je přísně zakázané posunovaní a koulení zařízení.

g)

během dopravy:

-

uzavřete a zabezpečte víko a plnicí hrdlo,

-

svíňte výdejní hadici a umístíte do držáku výdejní pistoli,

-

vypněte napájení čerpadla, a napájecí šňůru naviňte na úchyt u
čerpadla

h) v dopravních prostředcích určených k přepravování
nebezpečných látek se nesmí přepravovat jiné osoby, kromě
posádky vozidla školené podle bodu 1.3 Dohody ADR.
i) na jednom vozidle se nesmí přepravovat více něž 1000 litrů
motorové nafty, tzn. jedno zařízení TM 900 nebo maximálně dvě
zařízení TM 430, popřípadě čtyři TM 200. Na dopravní jednotce
přepravující zařízení TM 430 nebo TM 900 nesmí být přepravované jiné nebezpečné látky.
Přepravování většího množství paliva nebo kombinace s jinými nebezpečnými látkami
si vyžaduje splnění všech předpisů Dohody ADR. V tomto případě lze zajistit od externího
dodavatele zajištění všech potřebných dokladů a vybavení vozidla.
j) je přísně zakázané používání otevřeného ohně pro osvětlování. Svítidla nesmí mít povrch, který
může způsobit vznik jiskry. Během manipulace s nákladem je zakázané kouření uvnitř vozidla
nebo v jeho blízkosti.
k) během nakládky nebo vykládky paliva vypněte motor vozidla, s výjimkou případu pokud je
to nezbytně nutné k manipulaci s nádrží, ve které je prováděno tankování paliva.
l) pokud je vozidlo přepravující nádrž zaparkováno, musí být užito parkovací brzdy a zajišťovacích
klínů.
m) zařízení lze použít na dočasné skladování pohonných látek. V tomto případě nádrž lze umístit
v souladu s platnými místními bezpečnostními a protipožárními předpisy.
n) je zakázáno manipulovat a přepravovat nádrž s ulpívajícími zbytky přepravované látky na nádrži
nebo jejím zařízení.
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5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI STÁČENÍ.
Manipulace s nebezpečnou hořlavou kapalinou.
Hořlavá kapalina třídy 3.

UN 1202

Nebezpečná pro životní prostředí (manipulace musí být prováděna minimálně 50 metrů od vody)
V okolí tankování nebo manipulace platí přísný zákaz kouření.
Zákaz kouření se vztahuje i na kabiny řidičů vozidel.
Při stáčení a manipulaci s nebezpečnou látkou platí zákaz
používání mobilních telefonů a jiných komunikačních zařízení.
Dbát pokynů zaměstnanců nebo obsluhy zařízení.
Nikdy neopustit stáčecí zařízení, pokud je v provozu a je zapojená hadice.
Zákaz vstupu cizích osob do prostoru stáčení.
Na stáčecím místě se může pohybovat pouze osoba
podílející se na manipulaci.
Při manipulaci používat předepsané ochranné pomůcky
(bez použití ochranných pomůcek nelze zahájit stáčení),
pracovní obuv, ochranné rukavice, pracovní oblek:
6. POŽADOVANÉ DOKLADY.
Dopravce musí vybavit přepravní jednotku nákladním, dodacím nebo přepravním listem dle předpisů
dohody ADR a silničního zákona. Tento doklad musí obsahovat údaje tykající se přepravované
nebezpečné látky, materiálu nebo zboží:
a) UN číslo
b) oficiální pojmenování případně doplnění technickým, chemickým nebo biologickým názvem
c) číslo (čísla) bezpečnostní značky
d) obalová skupina pro látku nebo předmět, pokud je předepsána
e) kód pro tunely
f) počet a popis kusů
g) celková hmotnost nebezpečných věcí uvedených v popisu (jako objem nebo hrubá hmotnost
nebo případně jako čistá hmotnost)
h) jméno a adresa odesílatele
i) jméno a adresa příjemce
j) prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštnosti dohody
k) zvláštní ustanovení stanovené Dohodou ADR
Doporučení:
V tomto případě lze zajistit od externího bezpečnostního poradce k zajištění všech
potřebných dokladů a školení.
7. ZAŠKOLENÍ OSÁDKY VOZIDLA
Osoby, které jsou zaměstnanci podniků podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, jejichž
pracovní povinnosti se týkají nebezpečných věcí, musí být vyškoleny v souladu s požadavky Dohody
ADR v rozsahu své odpovědnosti a pracovní náplně. Školení se musí zaměřit také na specifická
ustanovení vztahující se na bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí.
Zaměstnanci musí být vyškoleni podle 1.3.2 před převzetím odpovědnosti a smějí vykonávat tuto
činnost, pro které jim dosud nebylo vyžadované školení poskytnuto, pouze pod přímým dohledem
vyškolené osoby. Záznamy o školeních musí být zaměstnavatelem uchovávány po dobu 5 let
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a školení musí být periodicky doplňováno s ohledem na změny předpisu (minimálně jednou za 2
roky).
V rámci podrobnějšího bezpečnostního školení musí být účastníci proškoleni o rizicích
a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřené stupni rizika zranění nebo ozáření při
nehodě při přepravě těchto věcí, včetně jejich nakládky a vykládky. Školení musí být provedeno tak,
aby se seznámili s bezpečnou manipulací a návaznými nouzovými postupy
Školení organizuje a registruje vlastník zařízení TruckMaster® podle platných předpisů.
Školení musí obsahovat činnosti v případě dopravní nehody, netěsnosti zařízení nebo požáru
a informace vyplívající z bezpečnostního listu.
8. VŠEOBECNÍ BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDKY
Přepravce nebezpečných látek musí podniknut vhodné bezpečnostní kroky, dle povahy
přepravované látky a možnému ohrožení, s cílem zabránění vzniku škod a úrazů, a v případě
nehody minimalizace následků. V případě přímého ohrožení veřejného zdraví je nezbytné okamžitě
informovat složky záchranného systému a poskytnout jim informace nutné pro záchrannou akci.
Povinnosti hlavních účastníků přepravy určují předpisy Dohoda ADR a státní předpisy. V případě
netěsnosti zařízení (rozlití) během přepravy, skladování nebo překládky, osoba která zjistí poruchu
je povinná:
a) ukončit veškeré práce
b) okamžitě informovat složky záchranného systému
c) zamezit úniku nebezpečné látky
d) okamžitě poskytnout pomoc postiženým osobám
e) informovat odpovědné nadřízené osoby.
Způsob zneškodňování látky: odpad, znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky předat osobě
s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech.
Kód odpadu: N 13 07 01, v sorbentu N 15 02 02
Způsob zneškodňování kontaminovaného obalu nebo obalu natolik poškozeného, že nelze opravit.
Obal řádně vyprázdněný odevzdat na sběrné místo nebezpečných odpadů.
Kód odpadu (obal): N 15 01 10
9. ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA, PROVOZOVATELE NÁDRŽE
Vlastník je odpovědný za:
a) Dozor nad nádrží v podobě zajištění periodických prohlídek a inspekcí. Je důležité tyto úkony
zajistit oprávněnou a autorizovanou společností.
b) Vykonávání pravidelných prohlídek s maximálně ročním časovým odstupem viz. tabulka str.13.
Vyhotovení kontrolních zpráv a výsledků zkoušek. Zprávy je nezbytné archivovat do konce
používaní zařízení na přepravování nebezpečných látek. Vzory jsou uvedeny v kapitole VI
c) Prověření (inspekce výrobcem, nebo pověřeným autorizovaným servisem) v maximálním
časovém odstupu 2,5 a 5 let.
d) Organizace školení pro personál obsluhující zařízení.
e) Informování nového vlastníka o provedených kontrolách a inspekcích a předání dokumentace
nádrže.
10. KONTROLA ZAŘÍZENÍ
Kontrolu zařízení provádí v základním rozsahu vlastník, provozovatel nádrže, detailní inspekční
kontrolu provádí autorizovaná servisní společnost v souladu s požadavky výrobce a platných
předpisů Dohody ADR.
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Kontrola autorizovanou společností:
(nejméně jednou za 5 let) s ohledem na:
a) soulad s konstrukcí a správnost označení
b) hodnocení vnitřního a vnějšího stavu,
c) správnost fungování obslužných zařízení,
(nejméně jednou za 2,5 roku) s ohledem na:
a) těsnost pro zkušební tlak 0,2 bar,
b) hodnocení vnějšího stavu,
c) správnost fungování obslužných zařízení
Dozor vlastníkem, provozovatelem nádrže:
Před každou přepravou nebo manipulací s nádrží:
a) správnost označení,
b) hodnocení vnitřního a vnějšího stavu,
c) správnost fungování obslužných zařízení

Seznam kontrolních činností
Činnost
Test těsnosti (zkušební tlak – 0,2 bar)
Kontrola vnějšího stavu
Kontrola vnějšího stavu
Výměna těsnění
Kontrola stavu výdejního prostoru
Kontrola konstrukce a označení
Kontrola konstrukce a označení

Období v letech
2½
1
2½
5
1
Před použitím
5

Kontrolu provádí:
Autorizovaný servis
Uživatel
Autorizovaný servis
Uživatel
Uživatel
Uživatel
Autorizovaný servis

Datum poslední revize těsnosti (měsíc a rok, např. 09/07) lze uvést na kontrolním štítku zařízení.
Vlastník nebo provozovatel nádrže musí archivovat zprávy o kontrole zařízení. V případě prodeje
zařízení je nutné předat tyto zprávy novému vlastníkovi. V případě nevyhovění zkoušce lze zařízení
poslat k opravě.
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IV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Výrobce poskytuje roční záruční dobu, pokud zařízení bylo správně provozované.
V případě poruchy kontaktujte místní oddělení Kingspan Environmental Sp. z o.o.
V těmto návodu se nachází formulář nahlášení poruchy. Okopírujte ho, vyplníte a pošlete faxem
na nejbližší oddělení Kingspan Environmental.
Lze též požádat i o elektronický formulář, po jeho vyplnění je adresa pro zaslání
david.stefl@kingspan.com
Seznam oddělení Titan Eko Sp. z o.o. :

Země

Adresa

Telefon

Fax

Belgie

Zwaaikomstraat 5
Roeselare, B8800

+32 51 48 51 42

+32 51 48 51 53

Česká a
Slovenská
republika

Bratří Štefnů 499
500 03 Hradec Králové

+420 495 433 126

+420 495 433 127

Dánsko

Amerikavej 1
7000 Fredericia

+45 58 38 38 51

+45 58 38 38 61

Franci

29 rue Condorcet
38090 Villefontaine

+33 (0)4 74 99 04 56

+33 (0)4 74 94 50 49

Německo

Am Schornacker 2
D-46485 Wesel

+49 (0) 281 95250-45

+ 49 (0) 281 95250-50

Irsko

Seapatrick Road
Seapatrick / Banbridge
Co Down / BT32 4PH

+44 (0)28 40 62 62 60

+44 (0)28 40 62 62 59

Nizozemí

Damweg 2B
3421 GS Oudewater

+ 31 348 568005

+ 31 348 568466

Polsko

ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica

+48 61 814-44-00

+48 61 814-54-99

Španělsko

Lino, 8 – 1ş
28 020 Madrid

+34 91 571 56 89

+34 91 571 56 44

Švédsko

Skogsekebyvägen 45
137 54 Tungelsta

+46 (0)8 410 300 46

+46 (0) 701 417 685

V případě zjištění, že závada je způsobena nesprávným používáním nebo se vyskytla po vypršení
záruční doby, jsou veškeré náklady spojené se servisním zásahem účtovány vlastníkovi nebo
provozovateli nádrže.
Záruka se nevztahuje na standardní údržbu jako je čistění filtrů, výměna baterie, kalibrace
průtokoměru, poškození značení, čištění nádrže či jejího příslušenství.
Kupující ztrácí záruční právo v případě:


poškození v důsledku nesprávné dopravy, obsluhy nebo skladování,



nedostatečné běžné údržbě, mechanického poškození nebo vandalizmu,



poškození v důsledku neoprávněné opravy nebo konstrukčních změn provedených
neautorizovaným servisem



změny určení výrobku.
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Firma Kingspan Environmental Sp. z o.o. není odpovědná za škody, které vzniknou v
důsledku provozování zařízení v nesouladu s určením a návodem k použití

V. MERITORNÍ ZÁKLADY NÁVODU.
1. ADR 2011 – vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv dne 31.3.2011 částka 9 pod číslem
17/2011, platná od 01.01.2011.
2. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související prováděné vyhlášky
a nařízení
3. Zákon č. 111/1994 Sb., Silniční doprava v platném znění, včetně souvisejících předpisů
a nařízení
4. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů
5. Certifikát vydaný TNO Certification B.V.Packaging Research pro TM430 - 413/0/575.
6. Certifikát vydaný TNO Certification B.V.Packaging Research pro TM900 - 448/0/1237.
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FORMULÁŘ NAHLÁŠENÍ ZÁVADY

Datum: …. …. ………

.



Pro:
TITAN EKO Sp. z o.o.
62-090 Rokietnica
ul. Topolowa 5, Poland
tel.:+48 61 814 44 00
fax:+48 61 814 54 99
DOKLAD “R”
ČÍSLO ........................................................
DATUM.........................................................
KOREKČNÍ DOKLAD
ČÍSLO ........................................................
DATUM ........................................................
DOKLAD “D”
ČÍSLO ........................................................
DATUM ........................................................
ZASLANÉ: ………….....................................
ČÍSLO ........................................................
DATUM.........................................................
.

Typ TruckMasteru*:
K600

TM 200

Zákaznik Titan Eko:
Kód zakazníka:
FIRMA:
ADRESA:
KONTAKTNÍ OSOBA
tel: ………………………………. fax: ............................................
Přesná adresa umístění výrobku:
FIRMA: ……...………………………………………........................
ADRESA: …..…………………………………………........................
KONTAKTNÍ OSOBA ……………………………......................
tel: ………………………………. fax: ............................................
Datum a hodina ve které výrobek lze servisovat /převzít:
....................................................................................................
Poškozený výrobek bude vrácený Titan Eko:

ÁNO / NE

Nový výrobek bude dodáný v případě vracení poškozeného: ÁNO
/ NE
TM 430

TM 900

Průtokoměr*:

K24

(*nehodicí se škrtněte)

Napájení*:

12V DC

24V DC

230V AC

(*nehodicí se škrtněte)

Výrobní číslo:

(místo umístění výrobní čísla zařízení je označeno šipkou v Záručním listu)
Datum nakupu:

Čislo Záručního listu:

POPIS PORUCHY:

Přijméni .................................................................... Podpis…................................................
POZOR: V případě zjištění, že porucha je důsledkem neprávního provozování nebo se vyskytla po vypršení záruční doby, náklady spojený
se servisem hradí přihlašující.
OPRAVARENSKÉ PRÁCE:

Přijméni .................................................................... Podpis…................................................
ROZHODNUTÍ (Oddělení prodeje):

Přijméni .................................................................... Podpis…................................................
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VI. ZPRÁVA Z INSPEKCE A KONTROLY PROVEDENÉ
MAJITELEM / UŽIVATELEM
Zpráva z ověření nádrže
Výrobce:
Adresa:
PSČ, město:



Kingspan Environmental Sp. z o.o.
Topolowa 5
62-090 Rokietnica

 TM430 (400 L)

U
N

31 31H2/Y/**--/NL/Truckmaster 413/0/575

 TM900 (850L)

U
N

31 31H2/Y/**--/NL/Truckmaster 448/0/1237

„”- poznačte vhodnou nádrž „**-- ” – doplníte, v souladu s označením na výrobním štítku
nádrže

Výrobní číslo nádrže: …………………………………………
Majitel (název, adresa, telefon)

Uživatel (název, adresa, telefon)

………………………………………………

……………………………………….................

……………………………………………….

………………………………………................

………………………………………………..

………………………………………................

Inspekce, ověřovací kontroly
Provádí uživatel / majitel každý rok
Jméno a příjmení
kontrolující osoby

Datum
provedení
kontroly

Vnitřní stav

Vnější stav

Vysvětlení vpisů: O = shodné s pokyny X = neshodné s pokyny
V případě zjištění neshody lze vyplnit zprávu o poruchách a opravách
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Provozní
vybavení

Čitelnost
označení

Zpráva o poruchách a opravách
Jméno a příjmení
datum

Popis poruchy a zákroků
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VII. NÁVOD K POUŽITÍ ČERPADLA OD FIRMY PIUSI 12V BY
PASS CARRY 2000

A. OBSAH
A. Index
B. Označení zařízení a výrobce
C. Prohlášení o shodě
D. Popis zařízení
E. Technické údaje
E1. Provozní specifikace
E2. Technické údaje
F. Pracovní podmínky
F1. Podmínky na prostředí
F2. Elektrické napájeni
F3. Provozní cyklus
F4. Dovolené a nedovolené kapaliny
G. Přemístění a doprava
H. Instalace
H1. Utilizace
H2. Úvodní kontrola
H3. Poloha čerpadla
H4. Připojení armatur
H5. Poznámky tykající se sacího a tlakového potrubí
H6. Konfigurace
H7. Elektrické zapojení
I. První spouštění
L. Každodenní provoz
M. Problémy a jejich řešení
N. Údržba
O. Hladina hluku
P. Utilizace znečistěných materiálů

POPIS ČERPADLA JE UVEDEN I PRO PŘÍPAD ŽE JE DODÁNO SAMOSTATNĚ
!!!!!!
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B. OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ A VÝROBCE
Model
- BY PASS 2000 12 V a 24 V
- CARRY 2000 12 V a 24 V
- BATTERY KIT 2000 12 V a 24 V
Identifikační štítek (příklad s popisem položek)
Kód výrobku

Rok výroby

Model

Technické údaje
Návod
Přečtěte si návod M0065

C. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
ZAŘÍZENÍ JE VE SHODĚ SE SMĚRNICEMI:
98/37/EEC
(MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ)
97/23/EEC
(TLAKOVÉ NÁDRŽE)
89/336/EEC
(ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA) A DALŠÍ PROVEDENÍ
2000/14
SMĚRNICE O OMEZENÍ HLUKU
VÝROBCE:

PIUSI SPA
46029 SUZZARA (MANTONA) ITALIA

Toho prohlášeni se tyká následujících modelů čerpadel:
BY PASS 2000 12 V a 24 V, CARRY 2000 12 V a 24 V, BATTERY KIT 2000 12 V a 24 V
které splňují požadavky vhodných předpisů:
EVROPSKÉ PŘEDPISY:
EN292-1-92

Bezpečnost mechanických zařízení – Všeobecné koncepce, základní pravidla projektování – Terminologie,
základní metodika

EN292-2-92

Bezpečnost mechanických zařízení – Všeobecné koncepce, základní pravidla projektování – Technické
specifikace a základy.

EN294-93

Bezpečnost mechanických zařízení – Bezpečné vzdálenosti pro ochranu horní končetin operatéra proti
přístupu k nebezpečné zóně.

EN60034-5-2000

Rotační elektrická mechanická zařízení – Nominální a funkční technické specifikace.

EN60034-5-2001

Třídění ochranní třídy krytu elektrických rotačních mechanických zařízení

EN61000-6-3

Elektromagnetická kompatibilita – Základní normy emise

EN1000-6-1

Elektromagnetická kompatibilita – Základní normy odolností proti rušení

EN55014-1-00 (A1/99-A2/99) Limity a metody měření charakteristik radiového rušení
EN55014-2-97

Motorová a tepelná elektrická zařízení k domácímu a obdobnému užívání. Elektrická nářadí a elektrická
přístroje obdobného druhu.

EN60204-1-98

Bezpečnost mechanických zařízení – Elektrické vybavení pro mechanická zařízení

STÁTNÍ PŘEDPISY:
DM 31.07.1934 Title I N. XVII
Schválení vhodných předpisů tykajících se bezpečnosti skladování, používání a dopravy minerální olejů.

Suzzara, 01. ledna 2004
VARINI OTTO, Předseda firmy
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D. POPIS ZAŘÍZENÍ
ČERPADLO:

Samonasávací čerpadlo, dávkovací, lopatkové, s obtokovým ventilem

MOTOR:

Stejnosměrný motor (DC) s kartáči, na nízké napětí s přerušovaným cyklem práce,
uzavřený, ochranní třída IP55 v souladu s CE-EN 60034-5, přímo namontovaný na
přírubě čerpadla.

E. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
E1. PROVOZNÍ SPECIFIKACE
Tabulka
Funkce

Model (12V a 24V)

A
(Max. intenzita průtoku)

By pass 2000

B
(Vysoká intenzita průtoku)
C
(Obyčejní práce)
D
(Práce s obtokem)

Carry 2000 Battery kit 2000
By pass 2000
Carry
By pass 2000

Intenzita
průtoku l/min
40

Carry 2000
By pass 2000

38

24
12

9
19

35

24
12

10
21

0

24
12

11
23

24

13

Intenzita průtoku (l/min)

Carry 2000 Battery kit 2000

Napětí Proud
(V)
(A)
12
18

Tlak (bar)

POZOR
Graf se tyká následujících pracovních podmínek:
Kapalina

Motorová nafta

Teplota

200C

Podmínky saní

Potrubí a čerpadlo jsou vůči hladině kapaliny umístěny tak, aby pro
nominální průtok vznikl tlak 0,3 bar.

Pro jiné podmínky saní se můžou objevit větší tlaky, které snižují intenzitu průtoku ve srovnáni se
stejnou hodnotou protitlaku.
Pro získání nejlepších provozních parametrů je velmi důležité maximální snížení ztrát sacího tlaku, a
proto konejte dle uvedených pokynů:
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-

maximální zkrácení sacího potrubí

-

minimalizujte možnost zaškrcení hadice

-

sací filtr udržujte v čistotě

-

používejte armatury o průměru stejném nebo větším něž doporučený (viz kapitola Instalace)

Tlak na mezi pevnosti pro čerpadlo je 20 bar.
E2 ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Model čerpadla
Pojistky
BY PASS 2000 12V
BY PASS 2000 24V
CARRY 2000 12V
25
CARRY 2000 24V
15
BATTERY KIT 2000 12V 25
BATTERY KIT 2000 12v 12
(DC = stejnosměrný proud)

Proud
DC
DC
DC
DC
DC
DC

Napětí (V)
12
24
12
24
12
24

Max. proud (A)
24
13
24
13
24
13

F PRACOVNÍ PODMÍNKY
F1 PROVOZNÍ PODMÍNKY (PROSTŘEDÍ)
TEPLOTA:
Min. - 20°C / max. +60°C
POZOR

RELATIVNÍ VLHKOST:
maximálně 90%

Uvedené mezní hodnoty teploty se tykají prvků čerpadla a jejich dodržením se vyhnete
poškození nebo nesprávnému fungování.
F2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ
Čerpadlo lze napájet jednofázovým střídavým proudem pomoci vhodných adaptérů jmenovité
hodnoty jsou uvedené v tabulce v kapitole E2 – ELEKTRICKÉ ÚDAJE.
Maximální dovolené odchylky pro elektrické parametry:
Napětí: +/- 5% jmenovité hodnoty
POZOR
Napájení ze sítě o charakteristice přesahující uvedené mezní hodnoty může způsobit
poškození jednotlivých elektrických dílů.
F3 PRACOVNÍ CYKLUS
Čerpadla jsou určené pro přerušovanou práce, s pracovním časem 30 minut.
POZOR
Práce v podmínkách obtoku (by-pass) je dovolené pouze v krátké době (maximálně 2-3 minuty).
Čerpadlo pracuje v podmínkách obtoku (by-pass) v situaci, kdy čerpadlo ještě běží, ale výdejní
pistole je v režimu ukončení výdeje (vypnutí).
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F4 DOVOLENÉ A NEDOVOLENÉ KAPALINY
DOVOLENÉ KAPALINY
MOTOROVÁ NAFTA s viskozitou 2 až 5.35 cSt (při teplotě 37.8°C)
Minimální teplota vzplanutí: 55°C
NEDOVOLENÉ KAPALINY
- benzín
- zápalné kapaliny se záp.tepl.<55°C
- kapaliny s viskozitou >20 CsT
- voda
- potravinářské kapaliny
- chemické korozní látky
-

rozpouštědla

PŘÍPADNÉ OHROŽENÍ
- požár – výbuch
- požár – výbuch
- přetížení motoru
- stárnutí čerpadla
- znečistění kapaliny
- koroze čerpadla
- poškození těla obsluhujícího personálu
- požár – výbuch
- poškození těsnění

G. PŘEMÍSTĚNÍ A PŘEPRAVA
S ohledem na malou hmotnost a rozměry čerpadel (viz vnější rozměry) na jejich přemístění nejsou
potřebné zdvíhací zařízení.
Před přepravou čerpadla je důležité důkladné zabalení.
Při převzetí zkontrolujte obal a zařízení uschovávejte v suchu.

H. INSTALACE
H1. UTILIZACE OBALU
Pro likvidaci obalu nejsou vyžadované zvláštní opatření, obal je bezpečný a neznečisťuje životní
prostředí.
Viz místní předpisy tykající se likvidace.
H2 ÚVODNÍ KONTROLA
- Zkontrolujte zda zařízení nebylo poškozené během dopravy a skladování
-

Očistěte vstupní a výstupní otvory a odstraníte případný prach a zbytky obalu.

-

Zkontrolujte zda jsou parametry sítě shodné s udaji na výrobním štítku.

H3 POLOHA ČERPADLA
- Čerpadlo lze namontovat v libovolné poloze (osa čerpadla může být uložená svisle nebo
vodorovně)
-

Pro namontovaní čerpadla používejte šroubů vhodných pro montážní otvory v základu čerpadla
(umístění a rozměry – viz kapitola „Vnější rozměry“)

POZOR
ČERPADLA NEJSOU SVOJÍ KONSTRUKCÍ VHODNÉ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ
Čerpadla nelze instalovat v místech, ve kterých se vyskytují výbušné plyny a páry.
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H4 PŘÍPOJENÍ POTRUBÍ
-

Před připojením čerpadla zkontrolujte, nejsou-li na sací straně potrubí a nádrží nečistoty nebo
piliny po závitovaní, které můžou poškodit čerpadlo a vybavení.

-

Před připojením výtlačného potrubí částečně naplníte motorovou naftou těleso čerpadla

-

Nepoužívejte kuželové závitové spoje, které můžou poškodit závitové otvory čerpadla v případě
příliš silného dotažení.

-

Čerpadlo není vybavené filtrem. Vždy instalujte sací filtr (model BATTERY KIT je vybavený
takovým filtrem).

SACÍ POTRUBÍ:
-

minimální doporučený průměr: 3/4 palce

-

nominální doporučený tlak: 10 bar

-

používejte armatury vhodné pro použití v tlakovém prostředí

VÝTLAČNÉ/VÝDEJNÍ POTRUBÍ:
-

minimální doporučený průměr: 3/4 palce

-

nominální doporučený tlak: 10 bar

POZOR
Za použití vhodné armatury je zodpovědná autorizovaná osoba.
Použití armatur nevhodných pro motorovou naftu může způsobit poškození čerpadla, zranění osob a
znečistění životního prostředí.
Povolení spojů (závitových, přírubových a těsnění) může způsobit ekologické havárie a ohrozit
bezpečnost práce.
Všechny spoje lze zkontrolovat ihned po instalace čerpadla a poté každý den v závislosti na četnosti
provozu.
V případě potřeby spoje dotáhněte.
H5 POZNÁMKY TYKAJÍCÍ SE VÝTLAČNÉHO A SACÍHO POTRUBÍ
VYTLAČOVÁNÍ
Při volbě čerpadla se řiďte možnostmi elektroinstalace Vašeho vozidla.
Určené kombinace délky armatur, jejich průměr, průtok motorové nafty a nainstalované vybavení
mohou způsobit protitlak větší něž maximálně dovolený, tj. se otevře (částečně) obtokový obvod
čerpadla (BY PASS).
V takovém případě je nutné snížit protitlak výtlačného vedení. Toto je možné udělat zkrácením
potrubí a nebo zvětšením průměru a použitím vybavení s nižším odporem (např. automatické
výdejní pistole pro větší intenzitu průtoku).
SÁNÍ
Modely BY PASS 2000, CARRY 2000 a BATTERY KIT jsou vybavený čerpadlem se samočinným
naplňovaním s výbornou sací schopností.
Čerpadlo je konstruováno na samonasátí kapaliny. Maximální výška nasátí jsou 2m. Doba
naplňování čerpadla může být až jednu minutu. Během prvního nasátí kapaliny uvolněte
automatickou výdejní pistoli.
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Čerpadlo může pracovat pro tlak na vstupu až 0.5 bar. Za touto mezí vzniká jev kavitace, jehož
důsledkem je snížení intenzity průtoku a zvýšení hluku.
Jak už bylo zmíněno, je velmi důležité nízkého tlaku na sací straně, použitím krátkých trubek a
průměru stejném nebo větším něž doporučený, snížením počtu kolen ohybů a použitím sacího filtru
o velkém průřezu a ventilu s nejmenším odporem.
Je důležité udržení čistoty sací filtrů, protože ucpané filtry zvětšují odpor.
Rozdíl výšky mezi čerpadlem a hladinou kapaliny by měl být co nejmenší, nelze překročit výšku 2 m
určenou pro fázi zalívaní.
V případě, že výška je větší něž dovolená vždy používejte zpětný ventil, umožnující zalítí sacího
potrubí a používejte potrubí s větší průměrem. Nedoporučujeme používaní čerpadla pro výškový
rozdíl větší něž 3 metry.
POZOR
V případě, že je nádrž na sací straně výše něž čerpadlo doporučujeme použití proti
sifonového ventilu, který chrání obvod proti náhodným únikům motorové nafty.
H6 KONFIGURACE
Čerpadlo je dodávané pro tři druhy konfigurace:
BY PASS 2000
Elektrické čerpadlo s napájecími
kabely (verze 12V a 24V)
vybavené montážním základem.

BATTERY KIT 2000
Elektrické
čerpadlo
se
svorkovnicí, přepínačem (verze
12V a 24V), pojistkou a kleštěmi
pro
přípojení
akumulátoru,
vybavené montážním základem
a úchytem pro přenášení,
antistatickou trubkou 3/4 palce
na dávkovaní motorové nafty,
ruční plnící ventil a filtr stop pro
nainstalovaní na vstupu sací
trubky.

CARRY 2000.
Elektrické
čerpadlo
se
svorkovnicí, přepínačem (verze
12V a 24V), pojistkou a kleštěmi
pro
přípojení
akumulátoru,
vybavené montážním základem
a úchytem pro přenášení

H7 ELEKTRICKÝ OBVOD
BY PASS 2000
- Elektrické kabely s rychlospojkou pro přípojení napájecí síti
- Kabel bílý (nebo hnědý): kladný pól (+)
Kabel černý (nebo modrý): záporný pól (-)
CARRY 2000 – BATTERY KIT 2000
- Svorkovnice (ochranný kryt IP55 dle směrnice EN 60034-5-97) v soupravě:
- Přepínač ON/OFF (ZAP/VÝP)
- Ochranná pojistka proti zkratu a přetížení s následující parametry:
25 A pro model 12V
15 A pro model 24V
- Napájecí kabel 2m v soupravě s kleští na přípojení akumulátoru:
Kabel červený: kladný pól (+)
Kabel černý: záporný pól (-)
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ON/OFF
zapnuté/výpnuté

Kabel černý
(OV)stały

Motor
12/24V
prąd
stały

Czarny
kabel (OV)
Kabel stały
bíly

Pojistky

(+12/24V)

Kabel hnědý (0)

Kabel modrý (+V)

Kabel červený
(+12/24V)

12/24V
kabely s kleští

POZOR
Za správné zapojení elektrického obvodu v souladu s platnými předpisy je zodpovědná
autorizovaná osoba.
Pro správné zapojení elektrického obvodu konejte dle uvedených pokynů (mimo jiné):
-

Před zahájením instalace nebo údržbářských prací zkontrolujte nejsou-li napájecí kabely pod
napětím.

-

Používejte pouze kabely, jejichž minimální průřezy, jmenovité napětí a druhy žil jsou shodné s
parametry uvedenými v kapitole E2 – ELEKTRCKÉ ÚDAJE a vhodné pro místo použíti.

-

Před zapnutím napájení vždy uzavřete kryt svorkovnice.

-

Zkontrolujte směr otáček čerpadla. Jestliže se čerpadlo otáčí v opačném směru zkontrolujte
polaritu zapojení.

I. PRVNÍ SPOUŠTĚNÍ
-

Zkontrolujte je-li množství motorové nafty v nádrže na sací straně větší něž množství, které
chcete přečerpávat

-

Zkontrolujte je-li zbývající prostor nádrže na výtlačné straně větší něž množství, které chcete
přečerpávat

-

Nespouštějte čerpadlo „na sucho“. Můžete poškodit prvky čerpadla což se nevztahuje na záruční
opravu.

-

Zkontrolujte je-li potrubí a vybavení obvodu v dobrém technickém stavu.

-

Netěsnosti v obvodu čerpání motorové nafty můžou způsobit havárii nebo úrazy osob.

-

Netěsnost v obvodu může znemožnit nasátí kapaliny

-

Nespouštějte a nevypínejte čerpadlo přímým odpojením od napájecí sítě.

-

Nedotýkejte se vypínače vlhkými rukami.

-

Dlouhodobý styk motorové nafty s kůží může způsobit kožní onemocnění.

-

Doporučujeme použiti ochranných rukavic a brýlí
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POZOR
Běh čerpadla v cyklech delších něž 30 minut může způsobit přehřívání motoru a v důsledku
toho jeho poškození.
Po každém 30 minutovém cyklu by měla následovat 30-minutová přestávka při vypnutém
napájení.
Ve fázi prvního použití (samočinné zalití čerpadla) je nezbytné otevření výdejní pistole na konci
výdejní hadice.
POZOR
Pokud je na konci výdejní hadice namontovaná automatická výdejní pistole, odvzdušňování
je obtížné protože bude působit automatické vypínání pistole, které pro příliš nízký tlak v
obvodu udržuje ventil v uzavřeném stavu. Doporučujeme ve fázi úvodního spouštění
odpojení výdejní pistole.
Fáze zalívaní čerpadla může trvat několik sekund až několik minut, je závislá na parametrech
systému. Je-li fáze zalívaní příliš dlouhá zastavte čerpadlo a zkontrolujte:
-

nepracuje-li čerpadlo úplně „na sucho“
je-li sací potrubí dostatečně těsné (nesaje falešný vzduch)
není-li ucpaný sací filtr
není-li výtlačná výška větší něž 2 m (pokud je výška větší něž 2m, sací hadici naplňte kapalinou)
umožňuje-li výtlačné potrubí odvod vzduchu (otevřená výdejní pistole, demontovaná výdejní
pistole)

V případě, že zalívaní čerpadla proběhlo úspěšně, zkontrolujte pracuje-li čerpadlo v dovoleném
pracovním rozsahu, zejména:
- pro podmínky maximálního protitlaku, příkon je v souladu s mezí určenými na výrobním štítku,
- sací tlak není větší něž 0.5 bar.
- protitlak v obvode vytlačení ne je větší něž maximální dovolený protitlak pro tento druh čerpadla.

L. KAŽDODENNÍ PROVOZ
a) Otevřete kryt výdejního prostoru, vyjměte výdejní hadici s pistolí a zasuňte výdejní pistoli do
nádrže vozidla které budete doplňovat, zapojte napájecí kabely čerpadla ke zdroji elektrického
napájení.
b) Před spouštěním čerpadla zkontrolujte je-li uzavřený plnící ventil
c) Zapněte přepínač ON/OFF. Obtokový ventil (BY PASS) umožňuje koloběh kapaliny v uzavřeném
výtlačném obvodu pouze krátkodobě.
d) Zapněte výdejní pistoli a natankujte vozidlo.
e) Po dosažení maximální výšky hladiny kapaliny v nádrži se výdejní pistole automaticky vypne.
Ponechejte výdejní pistoli v hrdle nádrže tankovaného vozidla.
f) Vypněte přepínač ON/OF, odpojte napájecí kabely čerpadla, vyjměte výdejní pistoli z hrdla nádrže,
uložte společně s hadicí do držáku pistole ve výdejním prostoru nádrže TruckMaster® a zavřete víko
výdejního prostoru.
POZOR
Činnost čerpadla po jeho zapnutí a současně vypnuté výdejní pistoli omezte na minimální dobu.
Maximálně 2 – 3 minuty.
Po ukončení práce se ujistěte je-li čerpadlo vypnuté.

26

M. PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Motor se netočí

Chyba napájení

Zkontrolujte napájení

Zaseknutý rotor

Zkontrolujte nejsou-li poškozeny nebo
není-li blokován pochyb rotačních
prvků

Problémy s motorem

Kontaktujte servisní společnost

Během spuštění motoru se Nízké napájecí napětí
otáčí pomalu

Zajistěte vhodné napájecí napětí dle
údajů na výrobním štítku

Příliš malý nebo příliš
velký průtok

Nízká hladina v nádrži

Doplňte nádrž

Zaseknutý zpětný ventil

Očistěte nebo vyměňte ventil

Ucpaný filtr

Očistěte filtr

Zablokovaný obtokový ventil (BY Demontujte ventil a očistěte nebo
PASS)
vyměňte
K čerpadlu nebo potrubí se dostal Zkontrolujte těsnost spojů
vzduch

Čerpadlo pracuje hlučně

Příliš malé otáčky

Zkontrolujte napětí na čerpadle.
Korigujte napětí nebo vyměňte kabely
za kabely o větším průřezu

Jev kavitace

Snížíte sací tlak

Nesprávná funkce obtoku

Dávkujte motorovou naftu dokud
nedojde k odstranění vzduchu z
obtokového obvodu.

Motorová nafta obsahuje vzduch Zkontrolujte spoje na sací straně
Vytékání z tělesa čerpadla Poškozené těsnění

Zkontrolujte a vyměňte těsnění.
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N. ÚDRŽBA
BY PASS 2000, CARRY 2000 a BATTERY KIT jsou konstruovány tak, aby byl počet nutných
servisních činnosti minimální.
V každém případě dodržujte základní pokyny, které zaručují správnou funkce čerpadla:
-

Každý týden kontrolujte upevnění spojů.
Každý měsíc kontrolujte těleso čerpadla a odstraňte znečištění.
Každý týden kontrolujte a v nutném případě očistěte sací filtr.
Každý měsíc kontrolujte technický stav elektrických kabelů.
Udržujte v čistotě zpětné ventily.
Každý měsíc kontrolujte sací filtry a v nutných případech je vyčistitě popřípadě vyměňte.

O. HLADINA HLUKU
Pro normální pracovní podmínky pro všechny modely čerpadel hladina hluku nepřesahuje 70 dB ve
vzdálenosti 1 meter od elektrického čerpadla.

P. LIKVIDACE ZNEČISTĚNÝCH MATERIÁLŮ
Po provedení údržby nebo demontáže zařízení neznečisťujete životní prostředí opotřebenými
součástkami a dalším příslušenstvím.
Informace o správné likvidaci – viz místní předpisy pro ochranu životního prostředí.

Q. SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A ČÍSLA
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ
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POZOR
Kromě kódu výrobku a výrobního čísla udávejte číslo dílu.
POLOHA
01
02
05
07
08
10
11
13
14
15-A
15-B
16
17
18-A
18-B
19-A
19-B
20
21
22
23
24
25
26
27

POPIS DÍLU
SOUPRAVA TĚSNĚNÍ BP2000
KOMPENZAČNÍ KROUŽEK (29,7/22,5/0,3)
TĚLESO ČERPADLA BP2000
SOUPRAVA VENTILU BY-PASS
SOUPRAVA SBĚRNÉ DESKY Č. 5
ROTOR
TĚSNĚNÍ O-RING 3206 (D.52,07 TH.2,62) NBR 70SH
ČELNÍ KRYT
MONTÁŽNÍ ZÁKLAD
SOUPRAVA ROTORU 12V
SOUPRAVA ROTORU 24V
ÚCHYT SE ŠROUBEM
VÝDEJNÍ PISTOLE
ZADNÍ KRYT 12V S KABELEM 2m
ZADNÍ KRYT 24V S KABELEM 2m
POJISTKA 12V (25A + OBJÍMKA)
POJISTKA 24V (25A + OBJÍMKA)
TĚSNĚNÍ O-RING 2007200-N7027 d.72 TH.2
PŘEPÍNAČ
ZADNÍ KRYT
REDUKCE 1“ X 20 mm + O-RING
REDUKCE 3/4“ X 20 mm + O-RING
OPASEK 20-32-9
GUMOVÁ HADICE CARBO/LN 10 19x27 4MT
FILTR 1“

POČET
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R. ROZMĚRY

jednotka rozměrů: mm
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VIII. NÁVOD K POUŽITÍ ČERPADLA OD FIRMY PIUSI
PANTHER 56

elektronická
skříň čerpadla

Kryt filtru
čerpadla.

Souprava čerpadla:
ČERPADLO:

Samonasávací, elektrické lopatkové čerpadlo s ventilem by-passu.

MOTOR:

Asynchronní motor, jednofázový, 2-pólový, uzavřený typ (třída
ochrany IP55 dle předpisu EN 60034-86) s vlastních chlazením,
připojený přímo přírubou k tělesu čerpadla.

FILTR:

Sací filtr s možností pravidelné kontroly.

SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
1. Maximální průtok: 56 l/min.
o

o

2. Dovolená provozní teplota min. –20 C / max. +60 C.
3. Dovolená viskozita motorové nafty od 2 do 5,35 cSt.
4. Dovolená relativní vlhkost max. 90%.
5. Napájecí napětí 230V AC ± 5% jmenovité hodnoty.
6. Frekvence napětí 50 AC ± 2% jmenovité hodnoty.
7. Příkon 370 W, 2,2A, 2800 rpm
8. Dovolená doba provozu by-pass (se zablokovaným výstupem): 2-3 minuty.
9. Výška výtlaku max. 2 m.
10. Zabezpečení motoru čerpadla – automatický tepelný ochranný vypínač.
11. Krytí IP55, 370W
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PODMÍNKY
BY-PASS Napájení je uzavřeno a vnitřní přepouštěcí ventil se automaticky
otevře. Zpětný tlak závisí na typu přepouštěcího ventilu a nikoliv na typu zařízení. Lze
praktikovat jen na krátké časové úseky (max. 2 / 3 minuty).
Maximální zpětný tlak Nejvyšší hodnoty zpětného tlaku, kdy je přepouštěcí ventil
stále ještě uzavřen. Při běžném provozu zpětný tlak nesmí tyto hodnoty překročit.
Maximální napájení Nejvyšší hodnoty napájení při velmi nízkém tlaku.
Skutečná kapacita čerpadla závisí na zpětném tlaku dle instalovaného vybavení.
Pro bezproblémový chod čerpadla nesmí sací vakuum překročit hodnotu 0,6 bar.
Čerpadlo je určeno pouze pro NAFTU: Viskozita: 2 – 5,35 cst. při 37,8°C
Minimální teplota vznícení: 55°C

PROVOZNÍ PODMÍNKY
Teplota: min. –10°C max. +40°C
Relativní vlhkost: max. 90%
Maximální dovolená odchylka od hodnot (napětí) pro el. zapojení je v případě sestavy BYPASS
72 +/- 5%.
Pozor!
Připojení k nevyhovujícímu zdroji může způsobit vážné poškození čerpadla.
Doba provozu: Při odpovídajících podmínkách může motor pracovat bez omezení.
Uskladnění: Čerpadlo ukládejte na suchém místě.

INSTALACE
Zkontrolujete, zda nedošlo během přepravy k poškození výrobku.
Opatrně očistěte vstup a výstup.
Ujistěte se, že hřídel rotoru se otáčí volně.
Zkontrolujte, jestli napětí ve Vašem el. vedení odpovídá údajům na motoru.
Zapojení čerpadla:
Čerpadlo může být zapojeno v jakékoliv poloze (horizontální nebo vertikální).
Čerpadlo upevňujte vždy pomocí šroubů, které přesně odpovídají otvorům na spodu
čerpadla.
Pozor!
Motory nejsou zabezpečené proti explozi. Neinstalujte ve výbušném prostředí.
Zapojení trubek:
Přesvědčte se, že trubky ani sací nádoba neobsahují žádné nečistoty, které by mohly
zařízení poškodit.
Před připojením napájecího potrubí a spuštěním naplňte částečně skříň čerpadla
naftou.
Výdejní potrubí: - průměr 1“
- tlak 10 bar
Sací potrubí: - průměr 1 1/4“
- tlak 10 bar
Pozor!
Uživatel zodpovídá za provoz čerpadla a jeho instalaci pomocí odpovídajících
součástí. Používejte tlakové trubky.
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Uvolnění přípojek potrubí může způsobit vážné problémy v oblasti bezpečnosti a
ekologie. Kontrolujte připojení denně. V případě potřeby dotáhněte.
Elektrické zapojení:
Motor je dodán s krátkým kabelem, používaným pro výrobní testy.
Pozor!
Čerpadla nejsou dodávána s elektrickými bezpečnostními součástmi, jako jsou
pojistky nebo systém na zabránění nechtěnému restartu čerpadla po
výpadku proudu.
Uživatel zodpovídá za správné zapojení elektrické instalace.
Nutno brát v úvahu následující pokyny:
- Ujistěte se, že během zapojování elektroinstalace není zařízení pod proudem.
- Používejte napájecí kabely s odpovídajícími parametry.
- Vždy zavřete terminál motoru před tím, než zapojíte el. proud. Zkontrolujte těsnění
(ochrana IP 55).
Uvedení do provozu:
Zkontrolujte, jestli množství nafty v zásobní nádrži je větší než množství, které
hodláte čerpat.
Ujistěte se, že nádrž, do níž má být kapalina čerpána, je větší než množství čerpané
kapaliny.
Nikdy nenechávejte čerpadlo běžet nasucho, může dojít k vážnému poškození
vnitřních součástí.
Ujistěte se, že potrubí a přípojky jsou v pořádku.
Nikdy nezapínejte a nevypínejte čerpadlo přímo zástrčkou pod proudem.
Nikdy se nedotýkejte spínače mokrýma rukama.
Delší kontakt pokožky s naftou může způsobit zdravotní potíže. Rukavice jsou nutné.
Pokud používáte hadice, dbejte na správné a pevné připojení.
Před započetím práce zkontrolujte, jestli uzavírací ventil / tryska napájecí jednotky
jsou uzavřené. Mohou být zavřené pouze krátce.
Zapněte spínač.
Otevřete napájecí ventil / trysku. Konec trubky držte pevně.
Zavřete ventil / trysku - zastaví se průtok.
Když je čerpání kapaliny ukončeno, čerpadlo vypněte.
Pozor!
S uzavřenými tryskami lze pracovat jen velmi krátkou dobu (max. 2 / 3
minuty). Po použití se ujistěte, že spínač je v poloze OFF.
Přerušení el. proudu:
Může být způsobeno následujícím:
- elektrický bezpečnostní systém
- nedostatečné napětí
V každém případě postupujte dle následujícího:
- uzavřete napájecí ventil / trysku
- připevněte napájecí ventil / trysku k zásobní nádrži
- spínač přepněte do polohy OFF
Po zjištění příčiny přerušení proudu zopakujte zapojení dle výše uvedeného postupu.

ÚDRŽBA
Čerpadla tohoto typu byla vyvinuta tak, že vyžadují jen minimální péči.
Pravidelně kontrolujte skříň čerpadla a potrubí, aby bylo možné včas odhalit případné
poškození (díry).
Skříň čerpadla proto udržujte v čistotě. Případné poškození tak může být lépe
viditelné.
Každý týden a vždy, když zpozorujete úbytek kapaliny, vyjměte a vyčistěte filtr.
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PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Motor se netočí

Chyba napájení

Zkontrolujte napájení

Zaseknutý rotor

Zkontrolujte nejsou-li poškozeny nebo
není-li blokován pochyb rotačních
prvků

Problémy s motorem

Kontaktujte servisní společnost

Během spuštění motoru se Nízké napájecí napětí
otáčí pomalu

Zajistěte vhodné napájecí napětí dle
údajů na výrobním štítku

Příliš malý nebo příliš
velký průtok

Nízká hladina v nádrži

Doplňte nádrž

Zaseknutý zpětný ventil

Očistěte nebo vyměňte ventil

Ucpaný filtr

Očistěte filtr

Zablokovaný obtokový ventil (BY Demontujte ventil a očistěte nebo
PASS)
vyměňte
K čerpadlu nebo potrubí se dostal Zkontrolujte těsnost spojů
vzduch

Čerpadlo pracuje hlučně

Příliš malé otáčky

Zkontrolujte napětí na čerpadle.
Korigujte napětí nebo vyměňte kabely
za kabely o větším průřezu

Jev kavitace

Snížíte sací tlak

Nesprávná funkce obtoku

Dávkujte motorovou naftu dokud
nedojde k odstranění vzduchu z
obtokového obvodu.

Motorová nafta obsahuje vzduch Zkontrolujte spoje na sací straně
Vytékání z tělesa čerpadla Poškozené těsnění

Zkontrolujte a vyměňte těsnění.

Úroveň hluku:
Při normálních podmínkách nepřevyšuje úroveň hluku 70 dB „A“ ve vzdálenosti 1 m
od čerpadla.
Manipulace se znečištěnými částmi:
V případě údržby nebo likvidace zařízení dbejte na dodržení místních podmínek pro
manipulaci s nebezpečnými odpady. Neznečišťujte prostředí.
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B. OBECNÉ INFORMACE O K24
Turbínový systém měření elektronickým průtokoměrem byl navržen k přesnému měření kapaliny s nízkou
viskozitou.
Systém se dělí na dvě části:
1. Těleso bílé barvy z nevodivého plastu určeno na vodu / roztoky močůvky.
2. Těleso vyrobeno z vodivého plastu tmavé barvy (odhadovaný odpor 50 Ohm) je určeno pro motorovou
naftu, vodu a kapalinu do ostřikovačů. Karta může být vůči tělesu otáčená, což umožňuje snadné odečítání
údajů z displeje v každé poloze. Snadno dostupné těleso karty je uzavřeno v plastovém krytu utěsněného
gumou. Jednotka může být snadno demontována uvolněním čtyř šroubů upevňujících kartu a kryt.

B1. SYSTÉM MĚŘENÍ
Systém měřicí turbíny je umístěn v otvoru tělesa K24 se závitovým vstupem a výstupem. Těleso K24 je
vyrobeno z plastu. Díky tomu lze používat několik typů závitů v různých kombinacích. K24 má dva gumové
bezpečnostní profily navrženy tak, aby plnily také roli těsnění, což umožňuje omezení počtu dílů. K24 může
být používán výlučně v kombinaci s kapalinami o nízké viskozitě:
• pohonný olej;
• voda;
• voda / roztok močoviny;
• nafta;
• kapalina do vstřikovačů;
• benzín.
Hlavní součásti:

B2. POLOŽKY DISPLEJE
Čtvercový tvar tělesa K24 umožňuje otáčení karty. Díky tomu může být displej montován v různých
polohách.

POZOR
Během upevňování karty K24 zkontrolujte, zda se připojovací vodič baterie nenachází nad oválným
pláštěm žárovky.
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B3. PROVOZNÍ REŽIM
Uživatel si může zvolit jeden ze dvou provozních režimů:
• Normální režim:
Režim se zobrazením dílčího nebo celkového množství přečerpané kapaliny
• Režim průtoku:
Režim se zobrazením průtoku nebo dílčího množství dávkovaného tekutiny.
Průtokoměr je vybaven trvalou pamětí pro uchovávání dat o objemu plnění. Paměť se nevymaže ani
v případě, kdy je napájení přerušeno po delší dobu. Elektronické prvky a LCD displej se nacházejí v horní
části K24 a jsou odizolovány od měřící komory a utěsněny zvenčí pomocí poklopu.

B4. LCD DISPLEJ
LCD displej počítadla obsahuje dva numerické registry a různé ukazatele zobrazované jenom tehdy, když to
vyžaduje daná funkce.
Legenda:
1. Registr aktuálního součtu (dílčí registr; 5 číslic s pohyblivou
čárkou; od 0,000 do 99999), znázorňující objem kapaliny vydaný
od posledního stisknutí tlačítka RESET.
2. Ukazatel úrovně nabití baterií.
3. Ukazatel režimu kalibrace.
4. Registr celkového množství
(6 číslic s pohyblivou čárkou od 0,1 do 999999).
zobrazovat se mohou dva typy sum:
4.1. celková suma, která se nedá vymazat (TOTAL).
4.2. vymazatelná suma (RESET TOTAL).
5. Ukazatel násobitele součtu (x10 / x100).
6. Ukazatel druhu součtu (TOTAL – celkový součet / RESET TOTAL – nulovatelný součet) .
7. Ukazatel měrné jednotky součtů: L = litry, Gal = galony.
8. Ukazatel průtoku.
9. Ukazatel měrné jednotky dílčího součtu: Qts = kvarty, Pts = pinty, L = litry, Gal = galony.

B5. TLAČÍTKA UŽIVATELE
Počítadlo je vybaveno dvěma tlačítky (RESET a CAL). Každé z nich má připsanou hlavní funkci.
Současným stlačením plní jiné, druhořadé funkce.
Mezi hlavní funkce tlačítek patří:
• tlačítko RESET – nuluje aktuální registr a denní počítadlo.
• tlačítko CAL – slouží k přepínání zařízení do režimu kalibrace.
Současné stlačení tlačítek umožňuje přechod do režimu konfigurace, ve kterém může být měněna
požadovaná měrná jednotka a součinitel kalibrace.

B6. KOMORA BATERIÍ
K24 je napájený dvěma standardními bateriemi 1,5 V (rozměr AAA).
Kovová komora baterií je uzavírána vodotěsným krytem, který lze snadno odstranit, a tak lze baterie rychle
vyměnit. Jednotku můžete snadno demontovat uvolněním čtyř šroubů upevňujících kryt a chránicí zařízení.
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C. INSTALACE
K24 má závitový vertikální vpust a výpust (1’’ vnitřní a vnější trubkové a kuželové závity, které mohou být
spojeny). Průtokoměr byl navržen tak, aby mohl být montován v libovolné poloze – na potrubí nebo výdejní
pistoli. Pro prodloužení životnosti turbíny se před průtokoměr doporučuje umístit sítko.

POZNÁMKA
Na vstupech s vnitřním závitem spoje dotáhněte maximálním momentem 55 N . m.

D. PROVOZ
Jedinou činnost, kterou je nutno vykonat během provozu, je nulování registru aktuálního součtu a/nebo
denního počítadla.
Uživatel by měl používat jenom plnící systém K24.
V závislosti na potřebách může být zařízení konfigurované a kalibrované. Za účelem provedení kalibrace a
údržby
si pročtěte pokyny uvedené v příslušných kapitolách.
Níže uvádíme dvě typické obrazovky displeje.
První z nich znázorňuje dílčí registr a registr zrušitelného součtu. Druhý ukazuje dílčí součet a celkový součet.
Přepnutí ze zobrazení zrušitelného součtu na celkový součet nastává automaticky a je spojeno s časovým
rozmezím nastaveným ve výrobě, které nesmí uživatel měnit.

POZNÁMKA
Součty zobrazované pomocí maximálně 6 číslic a dvou symbolů x10 / x100. Displej se přepíná na
vyšší násobitel v následujícím pořadí:
0.0 → 99999.9 → 999999 → 100000 x 10 → 999999 x 10 → 100000 x 100 → 999999 x 100

D1. ČERPÁNÍ V NORMÁLNÍM REŽIMU
Normální režim je běžný standardní režim čerpání. V tomto režimu se během
sčítání jednotek zobrazuje současně aktuální a denní součet (RESET
TOTAL).
Pokud dojde během sčítání jednotek k náhodnému zmáčknutí jednoho z
tlačítek, nebude to mít vliv na stav počítadla.
Několik sekund po ukončení čerpání v libovolném registru se na místě
denního součtu zobrazí celkový součet. Nápis RESET nad slovem TOTAL
zmizí a denní součet bude nahrazena celkovým součet. Takový režim se
nazývá pohotovostní (STANDBY) a trvá do chvíle opětovného použití K24.
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D1.1 NULOVÁNÍ AKTUÁLNÍHO SOUČTU
Vynulování aktuálního součtu se provádí stisknutím tlačítka RESET, pokud se zařízení nachází v
pohotovostním režimu, tzn. v případě, že displej zobrazuje slovo TOTAL.

Po stisknutí tlačítka RESET se displej vynuluje. Zobrazí se na něm nejprve všechny podsvícené číslice a
následně číslice nepodsvícené.

Po ukončení procesu displej zobrazí
součet a denní součet.

vynulovaný aktuální

Denní součet bude po chvíli nahrazen nevymazatelným celkovým součtem (TOTAL).

D1.2 NULOVÁNÍ DENNÍHO POČÍTADLA
Nulování denního počítadla lze vykonat výhradně po vynulování aktuálního součtu. Denní součet se může
vynulovat podržením tlačítka RESET, kdy displej zobrazuje nápis RESET TOTAL, jak je znázorněno na
následujícím obrázku:
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Schéma činností je následující:
1. Vyčkejte, dokud displej nezobrazí přechod do pohotovostního režimu (bude zobrazený jen celkový součet
– TOTAL).

2. Krátce stiskněte tlačítko RESET.
3. Zařízení začne nulovat aktuální součet.
4. Jakmile se objeví denní součet (RESET TOTAL), stiskněte opět RESET a přidržte ho nejméně 1
sekundu.

5. Na displeji se zobrazí postupně všechna pole, vypnutá pole a strana se zobrazovaným celkovým součtem
(RESET TOTAL).

D2 ČERPÁNÍ V REŽIMU PRŮTOKU

Čerpání může probíhat se současným zobrazováním:
• aktuálně dávkovaného množství;
• intenzity průtoku [jednotka dílčího součtu / minutu], jak je vidět na obrázku níže.

Pokud chcete přejít do tohoto režimu:
• počkejte, až zařízení přejde do pohotovostního režimu, tzn. displej zobrazí jenom celkový součet
(TOTAL);
• krátce stiskněte tlačítko CAL;
• zahajte dávkování.
Intenzita průtoku je aktualizovaná každých 0,7 sekund. Indikace displeje tedy mohou být u nižší intenzity
průtoku nestabilní. Čím je vyšší intenzita průtoku, tím stabilnější je indikace displeje.
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POZNÁMKA
Intenzita průtoku je vyjádřena jednotkou vybranou k měření dílčího součtu. Pokud jsou tedy
jednotky dílčího a celkového součtu rozdílné jako na níže uvedeném příkladě, nezapomeňte,
že zobrazená intenzita průtoku je vyjádřena v jednotce míry dílčího součtu. V níže uvedeném
příkladu je intenzita průtoku vyjádřena v kvartách za minutu.

Nápis „Gal“ zobrazený vedle intenzity průtoku se vztahuje na registr součtu (denního nebo
celkového), která se zobrazí po opuštění režimu měření intenzity průtoku.
Pokud se chcete vrátit do normálního režimu, zmáčkněte znovu tlačítko CAL. Pokud během sčítání jednotek
dojde k náhodnému zmáčknutí tlačítka RESET nebo CAL, nebude to mít vliv na stav počítadla.
POZNÁMKA
Vymazatelná suma i celková suma se během plnění v tomto režimu zvyšují, i když nejsou
zobrazeny na displeji. Jejich velikost lze zjistit po ukončení plnění vrácením do normálního
režimu krátkým zmáčknutím tlačítka CAL.

D2.1 NULOVÁNÍ DENNÍHO SOUČTU
Za účelem vynulování denního součtu po ukončení čerpání vyčkejte, až počítadlo zobrazí intenzitu průtoku
rovnou 0,0 jako na níže uvedeném obrázku, a následně krátce stiskněte tlačítko RESET.

E. KALIBRACE
E1. DEFINICE
Součinitel kalibrace neboli „součinitel K” – násobitel používaný systémem na přepočítání přijatých
elektrických impulsů na jednotky míry tekutiny.
Tovární součinitel K – součinitel, hodnota, která byla nastavena ve výrobě na hodnotu 1.000. Tento
součinitel zajišťuje maximální přesnost za následujících podmínek:
Kapalina:
motorová nafta
Teplota:
20 °C
Intenzita průtoku: 10–120 l/min.
Tovární součinitel K může být snadno načítán, i když uživatel provede změny.
Součinitel K uživatele: Speciálně vybraný součinitel kalibrace nastavený kalibrací.
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E2. KDY PROVÁDĚT KALIBRACI ZAŘÍZENÍ
Při práci za podmínek podobně extrémních jako např. kapaliny s parametry přibližujícími se maximálně
povoleným (např. motorová nafta při nízké teplotě) nebo při extrémní intenzitě průtoku (blížící se minimálním
nebo maximálním povoleným hodnotám) může být nevyhnutelná kalibrace na místě instalování, aby byl
průtokoměr K24 přizpůsoben skutečným provozním podmínkám.

E3. PROCEDURA KALIBRACE
Průtokoměr K24 umožňuje vykonat rychlou a přesnou elektronickou kalibraci modifikováním součinitele
kalibrace (součinitel K).
Změny součinitele kalibrace mohou být vykonány dvěma způsoby:
1. Kalibrace dávkováním.
2. Přímá kalibrace vykonávaná změnou součinitele kalibrace K.
Do režimu kalibrace můžete přejít dlouhým přidržením tlačítka CAL.
Důvody pro zapnutí režimu kalibrace:
• zobrazování aktuálně používaného součinitele kalibrace;
• návrat k továrnímu nastavení součinitele K kalibrace po modifikaci provedené uživatelem;
• změna součinitele kalibrace v souladu s výše uvedenými postupy.
V režimu kalibrace mají zobrazovaná částečná a celková množství čerpané kapaliny různé významy
v závislosti na výrobní etapě procedury kalibrace. Během kalibrace nemůže být K24 používán k běžnému
plnění kapalin. V režimu kalibrace se součty nezvyšují.
POZNÁMKA
Zařízení K24 je vybaveno trvalou pamětí. V paměti zůstanou uchovány údaje o kalibraci a
vydaném množství i po výměně baterií nebo delší neaktivitě.

E3.1 ZOBRAZOVÁNÍ AKTUÁLNÍ HODNOTY SOUČINITELE KALIBRACE A OBNOVENÍ
TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ SOUČINITELE

Stisknutí tlačítka CAL v pohotovostním režimu zařízení zobrazí aktuální součinitel kalibrace.
Pokud je zařízení K24 používáno s tovární hodnotou součinitele K, na displeji se zobrazí slovo FACT.

Po ukončení kalibrace se zobrazí momentálně používaný součinitel kalibrace zadaný uživatelem (v našem
případě 0,998). Výraz USER znamená, že je používán součinitel kalibrace nastavený uživatelem.
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Níže uvedené blokové schéma znázorňuje následnost postupu a jim odpovídající indikace displeje. Tlačítko
RESET v režimu kalibrace umožňuje přepínání ze součinitele uživatele na tovární. Pokud chcete odsouhlasit
volbu součinitele kalibrace USER nebo FACT, zmáčkněte krátce tlačítko CAL během zobrazování daného
indikátoru. Po vrácení do normálního režimu bude zařízení užívat potvrzený součinitel kalibrace.

DŮLEŽITÉ:
Po potvrzení továrního součinitele kalibrace bude předchozí nastavení uživatele odstraněno
z paměti.

E3.2 KALIBRACE ČERPÁNÍM

Tento postup vyžaduje čerpání kapaliny do cejchované měřící nádoby ve skutečných podmínkách provozu
(průtok, viskozita apod.), vyžadujících maximální přesnost.
POZOR !
Pro správnou kalibraci K24 je nezbytné:
• před kalibrací úplně odstranit vzduch ze systému;
• používat přesně vybranou cejchovanou nádrž s objemem nejméně 5 litrů, vybavenou přesným
ukazatelem se stupnicí;
• ujistit se, zda je čerpání prováděno se stálým průtokem shodným se standardním používáním až
do naplnění nádrže;
• nezmenšovat průtok pro přesné naplnění nádrž až do konce stupnice v konečné fázi čerpání
(správný způsob ukončení plnění cejchované nádoby je „dolévání“ tekutiny krátkými dávkami se
zachováním normálního průtoku);
• po ukončení čerpání je třeba vyčkat několik minut pro ujištění se, že v cejchované nádobě nejsou
žádné vzduchové bublinky. Odečet hodnoty je třeba provést teprve po ustálení hladiny tekutiny
v nádobě.
• postupovat podle níže uvedených pokynů.
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E3.2.1 PROCEDURA KALIBRACE
Postupujte podle níže uvedených pokynů:
ČINNOST

DISPLEJ

NENÍ
Zařízení v normálním režimu (ne v režimu počítání)
1

2

3

DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „CAL“
Zařízení přechází do režimu kalibrace, je zobrazen nápis „CAL“ a součinitel
kalibrace namísto aktuálního součtu. Nápisy „FACT“ a „USER“ ukazují, který ze
dvou součinitelů (tovární nebo uživatele) je aktuálně používán.
DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA RESET
Je zobrazen nápis „CAL“ a vynulovaný aktuální součet. Zařízení je připraveno
ke kalibraci dávkováním.

DÁVKOVÁN DO KALIBRAČNÍ NÁDOBY
Bez použití žádných tlačítek zahajte plnění kalibrační nádoby.
Plnění nádoby je možné kdykoliv přerušit a obnovit. Hladina tekutiny v nádobě
musí dosáhnout oblasti dosažené stupnicí. Není třeba naplňovat nádobu určitým
množstvím tekutiny.
4

zobrazená hodnota

5

skutečná hodnota

KRÁTKÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET”
Zařízení je informováno, že byl ukončen proces dávkování. Před provedením toto
činnosti je třeba se ujistit, že dávkování bylo správně ukončeno. Pro kalibraci
zařízení je třeba nahradit hodnotu zobrazenou v dílčím registru (např. 9,800)
skutečnou hodnotou odečtenou na stupnic kalibrační nádoby. V levém spodním
rohu displeje se objeví šipka (nahoru a dolu), ukazující směr (růst nebo snižování)
změn hodnoty součinitele „K“ uživatele během činností 6 a 7.
KRÁTKÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET”
Mění směr šipky. Činnost lze opakovat bez omezení počtu opakování.

6

7

KRÁTKÉ/DLOUHÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „CAL”
Zobrazená hodnota se změní ve směru znázorněném šipkou:
- o jednu jednotku po každém krátkém zmáčknutí tlačítka „CAL”
- plynule, pokud držíte tlačítko „CAL” zmáčknuté (pomalu prvních 5 jednotek
a následně rychle).
Pokud bude požadovaná hodnota překročena, opakujte činnosti počínaje bodem
(6).
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DLOUHÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET”
Zařízení je informováno, že byl ukončen proces kalibrace. Před provedením této
činnosti je třeba se ujistit, že hodnota ZOBRAZENÁ je shodná s hodnotou
SKUTEČNOU.

8

zobrazená hodnota

skutečná hodnota

Určená skutečná hodnota slouží zařízení pro výpočet nové hodnoty součinitele „K“
uživatele. Výpočet může trvat několika vteřin v závislosti na korektuře. Během
vykonávaní této činnosti kurzory mizí, nápis ‘CAL‘ se však zobrazuje i nadále.
Pokud je tato činnost vykonávaná po
činnosti (5) bez změny hodnoty, součinitel uživatele „K“ je ignorován, neboť jeho
hodnota by byla stejná jako hodnota továrního součinitele „K“.

9

10

BEZ ČINNOSTI
Po dobu několika vteřin po ukončení výpočtů se zobrazuje nový součinitel
„K“ uživatele, následně se opakuje cyklus spuštění až do přechodu do
pohotovostního režimu.
DŮLEŽITÉ: Od této chvíle bude zařízení používat zobrazený
součinitel kalibrace dokonce po výměně baterií.
BEZ ČINNOSTI
Zařízení zachová nový součinitel kalibrace
a je opět připravené k výdeji (čerpání)
kapaliny s použitím nově definovaného
součinitele „K“.

E3.3 ÚPRAVA SOUČINITELE
Níže uvedený postup je zvlášť vhodný při korekci „průměrné chyby“ zjišťované na základě několika
provedených dávkování (čerpání). Pokud počítadlo ukazuje určitou hodnotu chyby v procentech, je možné ji
opravit korekcí aktuálně používaného součinitele kalibrace o tuto procentní hodnotu. V takovém případě
korekci součinitele „K“ uživatele je třeba vypočítat následujícím způsobem:
Nový součinitel kalibrace „K“ = Starý součinitel kalibrace „K“ x (100-E%)/100
Příklad:
Zjištěná hodnota chyby E%
AKTUÁLNÍ součinitel kalibrace

-0,9%
1,000

NOVÝ součinitel kalibrace

1,000 * [(100 - ( - 0,9))/100]=1.000 * [(100 + 0,9)/100] =

1.009
Pokud zařízení zobrazuje malé množství dávkované tekutiny (záporná chyba), nový součinitel kalibrace
musí být vyšší než starý, jak je uvedeno v příkladu. Naopak v případě, kdy zařízení zobrazuje velké
množství vydané kapaliny (kladná chyba), nový součinitel kalibrace musí být nižší, než starý.
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ČINNOST

DISPLEJ

NENÍ
Zařízení K24 v normálním režimu (ne v režimu počítání).
1

2

3

4

DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „CAL”
Zařízení přechází do režimu kalibrace, je zobrazen nápis „CAL“ a součinitel
kalibrace namísto dílčího součtu. Nápisy „FACT“ a „USER“ ukazují, který ze dvou
součinitelů (tovární nebo uživatele).
DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET”
Je zobrazen nápis „CAL“ a vynulovaný dílčí součet. Zařízení je připraveno ke
kalibraci dávkováním – viz. předchozí bod.

DLOUHÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET”
Přejdeme k přímé změně součinitele kalibrace: objeví se nápis „DIRECT“ včetně
aktuálně používaného součinitele kalibrace.
V levém spodním rohu displeje se objeví šipka (nahoru nebo dolu), ukazující směr
(růst nebo snižování) změn zobrazované hodnoty během činnosti 5 a 6.
KRÁTKÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET”
Mění směr šipky. Činnost lze opakovat bez omezení počtu opakování.

5

6

7

8

9

KRÁTKÉ/DLOUHÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „CAL”
Zobrazená hodnota se mění ve směru zobrazeném šipkou:
- o jednu jednotku po každém krátkém zmáčknutí tlačítka „CAL”
- plynule, pokud držíte tlačítko „CAL”
(rychlost změn se zvyšuje tím víc, čím déle držíte tlačítko zmáčknuté).
Pokud bude požadovaná hodnota překročena, o pakujte činnosti počínaje bodem
(5).
DLOUHÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET”
Zařízení je informováno o ukončení procedury kalibrace.
Před provedením této činnosti je třeba se ujistit, že zobrazená hodnota je
požadovanou hodnotou.
BEZ ČINNOSTI
Po dobu několika vteřin po ukončení výpočtů se zobrazuje nový součinitel „K“
uživatele, následně se opakuje cyklus spuštění až do přechodu do pohotovostního
režimu.
DŮLEŽITÉ: Od tohoto okamžiku zařízení bude využívat zobrazený součinitel
kalibrace dokonce i po výměně baterie.
BEZ ČINNOSTI
Zařízení zachová nový součinitel kalibrace a je opět hotové k dávkování tekutiny
s použitím nově definovaného součinitele „K“.
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F. KONFIGURACE
Některé modely průtokoměrů mají menu, pomocí kterého může uživatel vykonat výběr měrné jednotky: kvarty
(Qts), pinty (Pts), litry (Lit) nebo galony (Gal).
Souvislost mezi měrnou jednotkou dílčího registru (aktuálního počítadla) a registru součtů (denní počítadlo a
celkové TOTAL) popisuje následující tabulka:

Kombinace č.

Měrná jednotka dílčího
(aktuálního) registru

Měrná jednotka denního a
celkového součtu

1
2
3
4

Litry (L)
Galony (Gal)
Kvarty (Qts)
Pinty (Pts)

Litry (L)
Galony (Gal)
Galony (Gal)
Galony (Gal)

Pokud chcete vybrat jednu ze 4 dostupných kombinací:
• Počkejte, až se K24 přepne do pohotovostního režimu.
• Stiskněte současně tlačítko CAL a RESET. Podržte tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí nápis „UNIT”
včetně aktuálně vybrané měrné jednotky (v tomto případě litry/litry):
• Po každém krátkém stisknutí tlačítka RESET se zobrazí další kombinace jednotek tak, jak je znázorněno
na níže uvedeném obrázku:

• Nová kombinace bude uložena po delším stisknutí tlačítka CAL; zařízení projde cyklem spuštění a je
připraveno k čerpání ve vybraných jednotkách.
POZNÁMKA
Registr nulovatelného součtu a celkového součtu bude automaticky zobrazeno v nové měrné
jednotce.
Po změně měrné jednotky zařízení NEVYŽADUJE novou kalibraci. .

G. ÚDRŽBA
Zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby vyžadovalo jen minimální údržbu. Pro správný chod zařízení, je
potřeba dodržovat pouze tyto zásady:
1. Výměna baterií – při jejich vybití.
2. Čistění měřící komory vypláchnutím nebo mechanickým očištěním.
Výměna baterií
Průtokoměr je vybaven dvěma alkalickými bateriemi 1,5 V (rozměr AAA).
Zařízení může zobrazovat dva druhy varování o nízké úrovni nabití baterií:
1) Pokud úroveň nabití baterií zobrazena na LCD klesne pod první úroveň, objeví se
symbol baterie.

V tomto stavu bude průtokoměr fungovat normálně, ale symbol baterie varuje uživatele o nutnosti jejich
výměny.
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2) Pokud bude zařízení používáno bez výměny baterií, objeví se druhý druh varování o
nízké úrovni baterií, které zablokuje funkci počítadla. V této situaci symbol baterie
začíná pulzovat a je jediným zobrazeným prvkem na displeji.

POZNÁMKA
Vybité baterie nesmí kontaminovat životní prostředí. Správný způsob zacházení s vybitými bateriemi
uvádějí platné předpisy.
Za účelem výměny baterií vykonejte následující činnosti (viz pozice na seznamu náhradních dílů):
• Stiskněte RESET pro aktualizaci součtu.
• Odšroubujte kryt baterií (poz. 4)
• Vyjměte vybité baterie.
• Vložte nové baterie ve stejné poloze jako vybité.
• Zavřete poklop a nasaďte gumovou ochranu – těsnění.
• K24 se automaticky zapne a bude připraven na provoz.
Na zařízení se zobrazí: denní součet, celkový součet a aktuální součet s hodnotami identickými před
výměnou baterií.
Po výměně baterií si počítadlo nevyžaduje opětovnou kalibraci.
Čištění
Za účelem vyčištění K24 vykonejte toto:
Po demontování K24 můžete všechny nečistoty odstranit mechanicky nebo vypláchnout. Pokud se po
vyčištění měřící komora neotáčí volně, vyměňte průtokoměr.
POZNÁMKA
Pro čištění měřící komory nepoužívejte stlačený vzduch, který může poškodit komoru vyvoláním
zvýšených otáček.

H. ZÁVADY

PROBLÉM
LCD displej nefunguje

MOŽNÁ PŘÍČINA
Odpojená baterie

Omezená nebo nulová intenzita
průtoku

Zkontrolujte připojení baterie

Počítadlo pracuje pod minimální
úrovní průtoku

Za účelem ověření součinitele
K viz bod E tohoto návodu
Zvětšete hladinu průtoku, dokud
nezískáte požadovanou úroveň

Zablokovaná turbína

Vyčistěte turbínu

Nesprávný součinitel K
Nedostatečná přesnost měření

ŘEŠENÍ

Nesprávná instalace zařízení po
Počítadlo nepočítá jednotky
čištění
správně kromě správné intenzity
Možný problém s elektronickou
průtoku
kartou

Zopakujte montážní postup
Zkontaktujte distributora
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Í. TECHNICKÉ PARAMETRY

SYSTÉM MĚŘENÍ
Rozlišení (minimální)

Rozsah intenzity průtoku

TURBÍNA

Vysoká intenzita průtoku

0.010 litr/impuls

Nízká intenzita průtoku

0.005 litr/impuls

K24 černá barva, intenzita
průtoku
K24 černá barva, intenzita
průtoku

5–120 (litrů/min.)
motorová nafta, PALIVO,VODA
5–100 (litrů/min.)
VODA / ROZTOK MOČOVINY

Provozní tlak (max.)

10 (Bar) 145 (psi)

Tržní tlak (max.)

40 (bar)

Teplota skladování (rozsah)

-20 – + 70 (°C)

Vlhkost skladování (rozsah)

95 %

Provozní teplota (rozsah)

-10 – + 50 (°C)

Odpor průtoku

0,30 bar při 100 l/min.

Rozsah viskozity

2 – 5,35 cSt

Přesnost

± 1 % po zkalibrování rozsahu průtoku
10 – 90 (l/min) 2,65÷23,8 (galonů/min)

Opakovatelnost (typizovaná)

+0,3 (%)

Displej

LCD Funkce:
– 5číslicový částečný registr
– číslicové resetovatelné sumy
x10/x100
– 6číslicové stálé sumy plus x10/x100

Napájení

2x 1,5V alkalické baterie AAA

Životnost baterií

18-36 měsíců

Hmotnost

0,25 kg včetně baterií

Krytí

IP65

J. LIKVIDACE
Díly zařízení musí být odevzdány specializovaným firmám zaměřeným na likvidaci a druhotné zpracování
průmyslných odpadů:
ZPRACOVÁNÍ OBALŮ
Obal se skládá z biologicky odbouratelného kartonu, který můžete odevzdat firmě provádějící recyklaci
celulózy.
ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH KOMPONENTŮ
Kovové části (natírané i z nerezu) jsou recyklovány podniky, které se zabývají šrotováním kovů.
ZPRACOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH KOMPONENTŮ
Tyto komponenty musí být zpracovávané firmami zaměřenými na zpracování elektronických dílů v souladu
s úpravami uvedenými v 2002/96/ES (viz text směrnice níže)
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INFORMACE O PROSTŘEDÍ PRO KLIENTY EVROPSKÉ UNIE
Evropská směrnice 2002/96/ES vyžaduje, aby produkty a/nebo jejich obaly označeny níže uvedeným
symbolem nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad. Symbol značí, že výrobek musí být
odstraňován speciálně, tedy ne spolu s odpadem z domácnosti. Uživatel je povinen dopravit tyto i jiné
elektrické
a elektronické
zařízení
na sběrné dvory zřízené k tomuto účelu vládou nebo místní samosprávou.

ZPRACOVÁNÍ JINÝCH PRVKŮ:
Odstraňování jiných prvků, jako jsou roury, gumové těsnění, plastové prvky a kabely svěřte specializovaným
firmám, které se zabývají odstraňováním průmyslových odpadů.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
V souladu se směrnicí:
89/336 EHS (Elektromagnetická kompatibilita – EMC) ve znění se změnami a doplňky PIUSI S.p.A. - 46029
Suzzara (Mantova) Itálie prohlašuje, že níže uvedený model průtokoměru K24, na který se toto prohlášení
vztahuje, je v souladu s normami: Evropské normy: EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 55014-1-2000;
EN55014-2-97.
Suzzara, 01/10/2007
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K. SCHÉMA A ROZMĚRU KONSTRUKČNÍCH SOUČÁSTÍ PRŮTOKOMĚRU
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X. NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ PRŮTOKOMĚRU K600
Principem měření průtoku je proud kapaliny procházející přes oválná ozubená kola, která zajišťují
vysokou přesnost v širokém rozsahu průtoků s malou tlakovou ztrátou. Tekutina proudící zařízením
pohání ozubená kola, která během otáčení registrují „jednotky“ tekutiny. Přesné měření dávkované
tekutiny je zajištěno sčítáním otáček kol – tj. proudících „jednotek“. Magnety instalované v ozubených
kolech, cyklicky vysílají signály do magnetického čidla umístěného v měřící komoře. Signály jsou
přijímány i zpracovávány mikroprocesorem.
Na vstupu zařízení se nachází sítkový nerezový filtr, ke kterému je přístup po odstranění příruby
umístěné u boční strany vstupu.
Uživatel si může vybrat jeden ze dvou režimů práce zařízení:


Normální režim:

Režim se zobrazením
přečerpané tekutiny.



Režim průtoku:

Režim
se
zobrazením
množství dávkované tekutiny.

dílčího

nebo
průtoku

celkového

množství

nebo

dílčího

Počítadlo má trvalou paměť pro ukládání množstevních údajů týkajících se průtoku, data v paměti
zůstávají i v případě dlouhodobých výpadků napájení.
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Hlavní prvky:
Měřící elektronika a displej LCD jsou namontovány v horní části průtokoměru, izolované od měřící
komory a chráněné před vlivy okolí krytem.

Sestavení technických parametrů průtokoměru.
Hodnoty pro motorovou naftu
Počítadlo
Rozlišení
Rozsah průtoku:
Pracovní tlak
Trhací tlak
Systém měření
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
Maximální pracovní teplota

L/imp
uls
L/min
bar
bar
°C
H.R.
°C

Tlaková ztráta při maximálním průtoku bar
Tekutiny, které je možné měřit
Rozsah viskozity
cSt
Přesnost (v rozsahu měřeného objemu)
Opakovatelnost
Vstupní a výstupní spojovací šroubení
Baterie
Životnost baterie (odhad)
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33.5
100 –100
30
60
Oválná ozubená kola
-20 – +70
95%
- 10 – +60
0,3(motorová nafta
při 20°C)
motorová nafta
2 – 5,35
±0,5
0,2%
1”
2 x 1,5 V
18-36 měsíců

Displej LCD
Displej počítadla obsahuje dva numerické registry a různé ukazatele zobrazované jen tehdy, kdy to
vyžaduje daná funkce.

Legenda:
1. Registr aktuálního součtu (dílčí registr; 5 číslic s plovoucí čárkou: 0,000 ÷ 99999 ), ukazující objem
tekutiny přečerpané od posledního zmáčknutí tlačítka RESET.
2. Ukazatel nabití baterie.
3. Ukazatel režimu kalibrace.
4. Registr celkového množství (6 číslic s plovoucí čárkou 0,0÷999999 x10 / x100).
4.1. Celkový součet, který není možné vynulovat (TOTAL).
4.2. Denní počítadlo (nulovatelný) součet (RESET TOTAL).
5. Ukazatel násobitele součtu (x10 / x100).
6. Ukazatel druhu součtu (TOTAL – celkový součet / RESET TOTAL – nulovatelný součet).
7. Ukazatel měrné jednotky součtů: L=litry, Gal=galony.
8. Ukazatel průtoku.
9. Ukazatel měrné jednotky dílčího součtu: Qts=kvarty, Pts=pinty, L=litry, Gal=galony.

Tlačítka uživatele
Počítadlo je vybaveno dvěma tlačítky (RESET a CAL). Každé z nich má přiřazenou hlavní funkci. Při
současném stlačení plní jiné, druhořadé funkce.
Ke hlavním funkcím tlačítek patří:


tlačítko RESET: nuluje aktuální registr a denní počítadlo,



tlačítko CAL: slouží k přechodu do režimu kalibrace zařízení.

Současné stlačení tlačítek dovoluje přechod do režimu konfigurace, ve kterém je možné nastavení
požadovaných měrných jednotek.

Komora baterie
Zařízení napájí dvě standardní baterie 1.5 V (velikost N).
Komora baterie se uzavírá závitovou vodotěsnou zátkou, která se snadno odstraňuje pro rychlou výměnu
baterii.
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A.PRINCIP FUNKCE.
Díky použití správného součinitele kalibrace (tj. „váhy“ jednotlivého impulsu) mikroprocesor – zabudovaný
(ve verzích s počítadlem) nebo externí (ve verzích s impulsátorem) – převádí impulsy vyvolané průtokem
tekutiny na měrné jednotky zobrazované v dílčím registru a registru součtů.
Průtokoměry mají z výroby zabudovaný součinitel K, který byl nastaven s cílem dosažení optimálních
výsledků měření pro motorovou naftu. Nastavení kalibrace je možné měnit způsobem popsaným v tomto
návodu, ale kdykoliv je možné obnovení továrního nastavení.
Níže jsou uvedeny dvě typické obrazovky displeje. První z nich ukazuje dílčí registr a registr zrušitelného
součtu. Druhý ukazuje dílčí součet a celkový součet. Přepnutí ze zobrazení zrušitelného součtu na
celkový součet nastává automaticky a je spojeno s časovým rozmezím nastaveným ve výrobě, které
nesmí měnit uživatel.



Registr aktuálního součtu umístěný v horní části displeje ukazuje množství dávkované tekutiny
od posledního stisknutí tlačítka RESET.



Registr denního počítadla (nulovatelného) součtu umístěný ve spodní části displeje ukazuje
množství dávkované tekutiny od posledního vynulování tohoto součtu. Denní počítadlo nelze
vynulovat, dokud nebude vynulovaný aktuální součet. Aktuální součet může být vynulovaný bez
vynulování denního počítadla. Měrná jednotka obou součtů může být stejná, jak dílčího součtu
nebo jiná, dle nastavení z výroby nebo uživatelského nastavení.

Uživatel nemůže vynulovat registr celkového součtu (TOTAL). Celkový součet narůstá po celou dobu
provozu průtokoměru.
Denní počítadlo a celkový součet jsou zobrazovány ve stejné oblasti displeje. Proto nejsou zobrazovány
současně, ale střídavě.
Zařízení je naprogramováno tak, aby zobrazovalo jednu z těchto veličin v přesných intervalech.

CELKOVÝ SOUČET (TOTAL) SE ZOBRAZUJE, KDYŽ JE ZAŘÍZENÍ VE STAVU
PŘiPRAVENOSTI.
DENNÍ POČÍTADLO SE ZOBRAZUJE:


po určitou dobu po vynulování aktuálního součtu (několik sekund),



po celou dobu tankování,



několik sekund po ukončení tankování. Po krátké době se zařízení přepíná do stavu připravenosti
a spodní registr ukazuje celkový součet (TOTAL).

POZNÁMKA:
Součty zobrazované pomocí maximálně 6 číslic a dvou symbolů x10 / x100.
Displej se přepíná na vyšší násobitel v následujícím pořadí: 100000 x 10 ›? 999999
x 10 ›? 100000 x 100 ›? 999999 x 100.
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Čerpání v nouzovém režimu
Je to standardní režim čerpání, ve kterém během měření množství je současně
zobrazovaný aktuální a denní součet.
Pokud během sčítání jednotek bude náhodně stisknuta klávesa RESET nebo CAL,
nebude to mít vliv na stav počítadla.
Několik sekund po ukončení čerpání ve spodním registru namísto denního součtu se
objeví celkový součet. Nápis RESET nad slovem TOTAL zmizí a denní součet bude
nahrazen celkovým součtem.
Takový stav se jmenuje stavem připravenosti (STANDBY). Trvá do okamžiku
opětovného použití zařízení.

Nulování aktuálního součtu.
Nulování aktuáního součtu se provádí stisknutím tlačítka RESET, kdy zařízení je ve
stavu připravenosti, tj. kdy displej zobrazuje slovo „TOTAL”.
Po stlačení RESET nastane vynulování, během kterého displej zobrazuje všechny
podsvícené číslice a následně všechny číslice, které nejsou podsvícené.
Po ukončení procesu displej zobrazuje vynulovaný aktuální součet a denní součet.
Po chvíli denní součet bude nahrazen nezrušitelným celkovým součtem (TOTAL).

Nulování denního počítadla.
Nulování denního počítadla je možné provést výhradně po vynulování aktuálního
součtu. Denní součet se může vynulovat přidržením tlačítka RESET, kdy displej
zobrazuje nápis RESET TOTAL, jako v následujících pokynech:
Schéma činností je následující:
1. Vyčkejte, dokud displej ne zobrazí přechod do stavu připravenosti (bude
zobrazený jen celkový součet – TOTAL).
2. Stiskněte krátce tlačítko RESET.
3. Zařízení zahájí nulování aktuálního součtu.
4. Jakmile se objeví denní součet (RESET TOTAL), stiskněte opět RESET a přidržte
ho nejméně 1 sekundu.
5. Na displeji se zobrazí postupně: všechna pole, pole vypnutá a stránka se
zobrazeným celkovým součtem (RESET TOTAL).

Čerpání v režimu průtoku.
Je možné čerpání se současným zobrazením:


aktuálně dávkovaného množství,

 průtoku [jednotka dílčího součtu / minutu], jak je vidět na displeji vedle.
Pro přechod do tohoto režimu je třeba:


vyčkejte, dokud zařízení nepřejde do stavu připravenosti, tj. displej zobrazuje
jen celkový součet (TOTAL),



stiskněte krátce tlačítko CAL,



zahajte dávkování.

Průtok se aktualizuje po 0,7 sekundách. Indikace displeje mohou být nestabilní při
nižších průtocích. Čím je větší průtok, tím je stabilnější indikace displeje.
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POZNÁMKA: Průtok se vyjadřuje jednotkou zvolenou pro měření dílčího součtu. Pokud tedy
měrné jednotky dílčího součtu jsou různé, jako v následujícím příkladu, pamatujte, že
zobrazovaný průtok je vyjádřený v měrné jednotce dílčího součtu. V následujícím příkladu průtok
je vyjádřený v kvartách za minutu.

Nápis „Gal“ zobrazený vedle průtoku je vztažený na registr součtu (denního nebo celkového),
které budou zobrazeny po vypnutí režimu měření průtoku.
Pro návrat do normálního režimu stiskněte opět CAL. Pokud během sečítání jednotek bude náhodně
stisknuta klávesa RESET nebo CAL, nebude to mít vliv na stav počítadla.
POZNÁMKA: Jak denní součet, tak i celkový součet se zvětšují během čerpání v tomto režimu
přesto, že nejsou zobrazeny na displeji. Jejich velikost je možné zjistit po ukončení dávkování po
návratu do normálního režimu krátkým stlačením tlačítka CAL.

Nulování denního součtu.
Pro vynulování denního součtu, po ukončení čerpání je třeba vyčkat, dokud počítadlo
nezobrazí průtok rovný 0,0 jako na obrázku vedle:
následně krátce stiskněte RESET.
Narozdíl od normálního režimu, v tomto případě během nulování zařízení neprochází
etapami postupně zobrazování a zhasínání polí displeje – denní součet bude okamžitě
vynulovaný.

56

B.KALIBRACE
Součinitel kalibrace nebo „součinitel K“: je násobitel používaný systémem pro přepočet přijatých
elektrických impulzů na měrné jednotky tekutiny.
Tovární součinitel K: Součinitel, kterého hodnota byla nastavena ve výrobě. Jeho hodnota je 1,000. Tento
součinitel zajišťuje maximální přesnost v následujících podmínkách:


Motorový olej typu

SAE10W40



Teplota:

20°C



Průtok: 6-60 l/min

Pokud uživatel zavede změny, tovární součinitel K je možné obnovit.
Součinitel K uživatele: Zvlášť zvolený součinitel kalibrace, tj. nastavený kalibrací.
Postup kalibrace.
Průtokoměr umožňuje rychlou a přesnou elektronickou kalibraci cestou modifikace součinitele kalibrace
(K).
Změny součinitele kalibrace je možné provést dvěma způsoby:
a) kalibrace dávkováním,
b) přímá kalibrace prováděný změnou součinitele kalibrace.
Do režimu kalibrace je možné vstoupit (dlouhým přidržením tlačítka CAL) pro:


zobrazení aktuálně používaného součinitele kalibrace,



návrat k továrnímu nastavení součinitele kalibrace po modifikaci provedené uživatelem,



změnu součinitele kalibrace pomocí výše uvedených postupů.

V režimu kalibrace zobrazovaná množství čerpané kapaliny – dílčí a celkové – mají různé hodnoty
v závislosti na etapě procedury kalibrace.
V režimu kalibrace nelze používat počítadlo pro normální čerpání kapalin.
V režimu kalibrace se součty nezvětšují.
POZNÁMKA
Zařízení má trvalou paměť, která delší dobu přechovává data týkající se
kalibrace a celkového dávkovaného množství. Kalibraci není třeba opakovat
dokonce v případě delšího výpadku napájení nebo po výměně baterii.

Zobrazování aktuálního součinitele kalibrace a obnovování továrního součinitele.
Stlačení tlačítka CAL, kdy zařízení je ve stavu připravenosti vyvolá zobrazení
aktuálního součinitele kalibrace.
Jsou možné dvě situace:
a) Pokud nikdy nebyla prováděna kalibrace zařízení popř. po předchozích
kalibracích byla obnovena tovární nastavení, na displeji se zobrazí „FACT” –
zkratka od „factory”, co znamená, že aktuálně se používá tovární součinitel
kalibrace.
b) Pokud uživatel prováděl kalibraci, zobrazí se aktuálně používaný součinitel kalibrace (v našem
případě 0,998).
Nápis „user“ znamená, že je používaný součinitel kalibrace nastavený uživatelem.
Blokové schéma vedle ukazuje postupné činnosti a jim odpovídající zobrazení displeje.
V režimu kalibrace tlačítko RESET umožňuje přepínání ze součinitele uživatele na tovární.
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Pro potvrzení volby součinitele kalibrace, pokud je zobrazen nápis „USER“ nebo „FACT“, stiskněte krátce
CAL.
Po návratu do normálního režimu, bude zařízení používat potvrzený součinitel kalibrace.

DŮLEŽITÉ:
Po potvrzení volby továrního součinitele kalibrace bude staré nastavení uživatele
odstraněno z paměti.

Kalibrace čerpáním (dávkováním)
Tento postup vyžaduje čerpání kapaliny do cejchované měřící nádoby ve skutečných podmínkách
provozu (průtok, viskozita apod.), vyžadujících maximální přesnost.
POZOR !
Pro správnou kalibraci zařízení je důležité, aby:


před kalibrací byl úplně odstraněn vzduch ze systému,



byla použita přesná cejchovaná nádoba s objemem nejméně 5 litrů, obsahující přesný ukazatel
se stupnicí,



ujistěte se, že čerpání je prováděné se stálým průtokem shodným se standardním používáním až
do naplnění nádrže,



nezmenšujte průtok pro přesné naplnění nádrže až do konce stupnice v konečné fázi čerpání
(správný způsob ukončení plnění cejchované nádoby je „dolévání“ tekutiny krátkými dávkami se
zachováním normálního průtoku),

 Po ukončení dávkování je třeba vyčkat několik minut pro ujištění se, že v cejchované nádobě

nejsou žádné vzduchové bublinky. Odečet hodnoty je třeba provést teprve po ustálení hladiny
tekutiny v nádobě.
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Postupujte dle níže uvedených pokynů.
ČINNOST
1

DISPLEJ

NENÍ
Zařízení v normálním režimu (ne v režimu počítání).
DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „CAL“

2

Zařízení přechází do režimu kalibrace, je zobrazen
nápis „CAL“ a součinitel kalibrace namísto
aktuálního součtu. Nápisy „FACT” a „USER”
ukazují, který ze dvou součinitelů (tovární nebo
uživatele) je aktuálně používán.
DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET“

3

Je zobrazen nápis „CAL“ a vynulovaný aktuální
součet. Zařízení je připraveno ke kalibraci
dávkováním..
DÁVKOVÁNÍ DO KALIBRAČNÍ NÁDOBY
Bez použití žádných tlačítek zahajte plnění
kalibrační nádoby.

4

Plnění nádoby je možné kdykoliv přerušit a obnovit.
Hladina tekutiny v nádobě musí dosáhnout oblasti
obsažené stupnicí. Není třeba naplňovat nádobu
určitým množstvím tekutiny.

Zobrazená hodnota

Skutečná hodnota

KRÁTKÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET“

5

Zařízení je informováno, že byl ukončen proces
dávkování. Před provedením této činnosti je třeba
se ujistit, že dávkování bylo správně ukončeno. Pro
kalibraci zařízení je třeba nahradit hodnotu
zobrazenou v dílčím registru (např. 9,800)
skutečnou hodnotou odečtenou na stupnici
kalibrační nádoby. V levém spodním rohu displeje
se objeví šípka (nahoru a dolu), ukazující směr (růst
nebo snižování( změn hodnoty součinitele
„K“ uživatele během činností 6 a 7.
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KRÁTKÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET“
6

Mění směr šipky. Činnost lze opakovat bez omezení
počtu opakovaní.
KRÁTKÉ/DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „CAL“

7

Zobrazená hodnota se mění ve směru ukázaném
šípkou
- o jednu jednotku na každé krátké stisknutí tlačítka
„CAL”,
- celou dobu držení tlačítka „CAL” (pomalu prvních
5 jednotek, následně rychle).
Pokud požadovaná hodnota bude překročena,
opakujte činnosti počínaje bodem (6).
DLOUHÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET“
Zařízení je informováno, že byl ukončen proces
kalibrace. Před provedením této činnosti je třeba se
ujistit, že hodnota ZOBRAZENA je shodná se
SKUTEČNOU hodnotou.

8

Zobrazená hodnota Skutečná hodnota
BEZ ČINNOSTI

9

Po dobu několika vteřin po ukončení výpočtů se
zobrazuje nový součinitel „K“ uživatele, následně
opakuje se cyklus spuštění až do přechodu do
stavu připravenosti.
DŮLEŽITÉ: Od tohoto okamžiku zařízení bude
využívat zobrazený součinitel kalibrace dokonce
po výměně baterie.
BEZ ČINNOSTI

10

Zařízení zachová nový součinitel kalibrace a je opět
připravené k výdeji (čerpání) kapaliny s použitím
nově definovaného součinitele „K“.

Přímá modifikace součinitele K
Níže uvedený postup je zvlášť vhodný při korekci „střední chyby“ zjišťované na základě několika
provedených dávkování (čerpání). Pokud počítadlo ukazuje určitou hodnotu chyby v procentech, je
možné ji opravit korekcí aktuálně používaného součinitele kalibrace o tuto procentní hodnotu. V takovém
případě korekci součinitele „K“ uživatele je třeba vypočítat následujícím způsobem:
Nový součinitel kalibrace = Starý součinitel kalibrace x (100 – E%) / 100.

Příklad:
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Zjištěná hodnota chyby E%
AKTUÁLNÍ součinitel kalibrace

:
:

- 0.9 %
1,000

Nový součinitel
kalibrace uživatele

:

1,000 * [(100 - (-0,9))/100] = 1,000 * [(100+0,9)/100] = 1,009

Pokud zařízení zobrazuje malé množství dávkované tekutiny (záporná chyba), nový součinitel kalibrace
musí být vyšší, než starý, jak je uvedeno v příkladu. naopak v případě, kdy zařízení zobrazuje velké
množství vydané kapaliny (kladná chyba), nový součinitel kalibrace musí být nižší, než starý.

ČINNOST

DISPLEJ

NENÍ
1

Zařízení v normálním režimu (ne v režimu počítání).
DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „CAL“

2

Zařízení přechází do režimu kalibrace, je zobrazen
nápis „CAL“ a součinitel kalibrace namísto dílčího
součtu. Nápisy „FACT” a „USER” ukazují, který ze
dvou součinitelů (tovární nebo uživatele) je aktuálně
používán.
DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET“

3

Je zobrazen nápis „CAL“ a vynulovaný dílčí součet.
Zařízení je hotové ke kalibraci dávkováním – viz
předchozí bod.
DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET“

4

Přejdeme k přímé změně součinitele kalibrace:
objeví se nápis „DIRECT" včetně aktuálně
používaného součinitele kalibrace. V levém
spodním rohu displeje se objeví šípka (nahoru nebo
dolu), ukazující směr (růst nebo snižování) změn
zobrazované hodnoty během činností 5 a 6.
KRÁTKÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET“

5

Mění směr šípky. Činnost lze opakovat bez
omezení počtu opakovaní.

6

KRÁTKÉ/DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „CAL“
Zobrazená hodnota se mění ve směru ukázaným
šípkou
- o jednu jednotku na každé krátké stisknutí tlačítka
„CAL“,
- celou dobu držení tlačítka „CAL” (rychlost se
zvyšuje s dobou držení tlačítka).
Pokud požadovaná hodnota bude překročena,
opakujte činnosti počínaje bodem (5).

7

DELŠÍ STISKNUTÍ TLAČÍTKA „RESET“
Zařízení je informováno o ukončení procedury
kalibrace.
Před provedením této činnosti je třeba se ujistit, že
zobrazená hodnota je požadovanou hodnotou.
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BEZ ČINNOSTI

8

Po dobu několika vteřin po ukončení výpočtů se
zobrazuje nový součinitel „K“ uživatele, následně se
opakuje cyklus spuštění až do přechodu do stavu
připravenosti.
DŮLEŽITÉ: Od tohoto okamžiku zařízení bude
využívat zobrazený součinitel kalibrace dokonce
po výměně baterie.
BEZ ČINNOSTI

9

Zařízení zachová nový součinitel kalibrace a je opět
hotové k dávkování tekutiny s použitím nově
definovaného součinitele „K“.

C.KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ
Počítadlo průtokoměru má menu, pomocí kterého uživatel může volit měrné jednotky: kvarty (Qts), pinty
(Pts), litry (Lit) nebo galony (Gal). Souvislost mezi měrnou jednotkou dílčího (aktuálního počítadla)
registru a registru součtů (denní počítadlo a celkové TOTAL) popisuje následující tabulka:

Kombinace č.

Měrná jednotka dílčího
(aktuálního) registru

Měrná jednotka
denního a celkového
součtu

1

Litry (Lit)

Litry (Lit)

2

Galony (Gal)

Galony (Gal)

3

Kvarty (Qts)

Galony (Gal)

4

Pinty (Pts)

Galony (Gal)

Pro zvolení jedné ze 4 dostupných kombinací:


Vyčkejte, dokud počítadlo zařízení nepřejde do stavu připravenosti.



Stlačte tlačítka CAL a RESET současně. Podržte tlačítka, dokud na displeji se
neobjeví nápis „UNIT“ včetně aktuálně zvolené měrné jednotky (v tomto příkladu
litry / litry).

Každé krátké stisknutí tlačítka RESET vyvolává zobrazení další kombinace jednotek dle následujícího
obrázku:
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Delší podržení tlačítka CAL zachovává nově zvolená nastavení s tím, že počítadlo prochází cyklem
spuštění a je připravené k čerpání ve zvolených jednotkách.
POZNÁMKA
Registr nulovatelného součtu a celkového součtu bude automaticky zobrazeno v nové měrné
jednotce.
Po změně měrné jednotky zařízení NEVYŽADUJE novou kalibraci.

D.ÚDRŽBA
Zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby vyžadovalo minimum údržby.
Jediná údržba je:


Výměna baterii – nutná, pokud se opotřebuji.



Čištění měřící komory. Čištění může být nezbytné v souvislosti s vlastnostmi dávkovaných kapalin
nebo přítomnosti nečistot v důsledku špatné filtrace.

Výměna baterii
Počítadlo se dodává se dvěma alkalickými bateriemi 1.5 V (velikost N).
Počítadlo může zobrazovat dva druhy varování o nízké úrovní nabití baterii:
1) Pokud úroveň nabití baterii zobrazena na LCD klesne pod první úroveň, objeví se
symbol baterie.
V tomto stavu počítadlo bude fungovat normálně, ale symbol baterie varuje uživatele o
nutnosti jejích výměny.
2) Pokud počítadlo bude používáno bez výměny baterii, objeví se druhý druh
varování o nízké úrovní nabití baterii, které zablokuje funkci počítadla. V této
situaci symbol baterie začíná pulzovat a je jediným zobrazeným prvkem na
displeji.

POZNÁMKA
Opotřebené baterie je možné likvidovat výhradně způsobem dle platných
předpisů.
Pro výměnu baterii je třeba provést následující činnosti (dle pozice na diagramu str. 52):


Stiskněte RESET pro aktualizaci součtu.



Odšroubujte kryt baterii (poz. 4).



Vyjměte opotřebené baterie.



Umístěte nové baterie na stejné místo, ujistěte se, že kladný pól se nachází v poloze shodné
s informacemi na krytu (poz. 3). Dotáhněte kryt baterii a zkontrolujte, zda těsnění (poz. 4) je správně
umístěno.

Počítadlo bude automaticky zapnuto a je připraveno k práci.
Na zařízení budou zobrazeny: denní součet, celkový součet a aktuální součet s hodnotami identickými
před výměnou baterii.
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Po výměně baterii a výpadku napájení počítadlo se opět zapne a bude používat stejný součinitel
kalibrace, který byl použitý do okamžiku výskytu výpadku napájení. Nová kalibrace tedy nebude nutná.

Čištění měřící komory.
Měřící komoru průtokoměru je možné čistit bez nutnosti demontáže zařízení z potrubí. Před uzavřením
krytu se ujistěte, že ozubená kola se otáčejí volně.

POZNÁMKA
Před čištěním je třeba vždy se ujistit, zda v zařízení se nenachází tekutina.
Pro vyčištění měřící komory je třeba provést následující činnosti (dle pozice na diagramu str. 52):


Odšroubujte čtyři šrouby spodního krytu (poz. 7).



Vyjměte kryt (poz. 7) a těsnění (poz. 6).



Vyjměte oválná ozubená kola.



Vyčistěte komoru dle potřeby. Při této činnosti je třeba použit štětec nebo ostře ukončený předmět,
např. šroubovák. Je třeba dávat pozor na to, aby se nepoškodil kryt ozubených kol.



Pro opětovné smontování zařízení je třeba provést výše uvedené činnosti v opačném pořadí.

POZNÁMKA
Ozubená kola montujte dle schématu.
POZNÁMKA
Jen jedno ze dvou spřažených ozubených kol na výkrese vedle má magnety. Je
třeba věnovat pozornost na uložení kol s magnety dle výkresu. Namontujte druhé
ozubené kolo (bez magnetů) s osou pod úhlem větším, než 90° vůči prvnímu.
Čištění filtru
Filtr čistěte v intervalech dle znečištění kapaliny. Pro vyčištění filtru je třeba vymontovat zařízení
z potrubí, na kterém je umístěné, protože filtr se nachází mezi tělesem a spojovací přírubou.

POZNÁMKA
Před čištěním je třeba vždy se ujistit, zda v zařízení se nenachází kapalina.
Činnosti při čištění filtru (dle pozice na diagramu str. 52):


Pro získání přístupu k filtračnímu kroužku v digitálním průtokoměru odšroubujte 2 šrouby upevňující
přírubu spojující průtokoměr s čerpadlem, u vstupu zařízení.



Sejměte průtokoměr, pamatujte na opatrné sejmutí těsnění nacházejícího se v přírubě.



Vysuňte filtr (poz. 9).



Vyčistěte filtr stlačeným vzduchem.



Pro opětovné namontování filtru je třeba provést tyto činnosti v opačném pořadí.
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