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Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego
sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue ®

BlueMaster®

Wyrób firmy TITAN EKO Sp. z o.o.

Przed zainstalowaniem i eksploatacj  zbiornika uwa nie przeczytaj Instrukc !
Zwró  uwag  na wszystkie ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa!
Zachowaj Instrukc  do wgl du!

Niebezpiecze stwo
Nieprzestrzeganie zalece  niniejszej instrukcji mo e by  przyczyn  powa nych obra .

Informacje
Wa ne informacje na temat instalacji i eksploatacji

Instrukcja ma charakter pomocniczy i nie stanowi ród a prawa.
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I. Instrukcje dotycz ce bezpiecz stwa

1. Niniejsza Instrukcja zawiera wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa instalacji i eksploatacji wyrobu.
Przed podj ciem czynno ci zwi zanych z instalacj  i eksploatacj  zbiornika nale y uwa nie przeczyta
Instrukcj . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na wszystkie ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa.

2. Wyrób powinien by  instalowany i eksploatowany tylko przez odpowiednio wyszkolonych pracowników.
3. ytkownik zbiornika odpowiada za bezpieczn  i w ciw  eksploatac  wyrobu.
4. Wszelkie modyfikacje wyrobu dokonane bez konsultacji z producentem mog spowodowa  niewa no

gwarancji.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek wypadki ani szkody spowodowane niew ciw

instalacj  lub eksploatacj  niniejszego wyrobu.
6. Podstawowe informacje o niebezpiecze stwach zwi zanych z AdBlue:

Nazwa chemiczna: mocznik roztwór wodny
St enie: mocznik 32% wagowo, woda 68% wagowo
Nr CAS: 57-13-6 (mocznik), Nr EINECS: 200-315-5 (mocznik)

7. Pierwsza pomoc:
Ska enie inhalacyjne: zapewni  dost p wie ego powietrza.
Ska enie skóry: zanieczyszczon skór  przemy  wod  z myd em.
Ska enie oczu: rodek nie dra ni cy dla oczu i  skóry, w przypadku kontaktu oczy p uka  du  ilo c
wody ok. 15 min.

8. Post powanie w przypadku p aru:
Odpowiednie rodki ga nicze: proszki, piany ga nicze, woda, dwutlenek w gla
W przypadku po aru powstaj  toksyczne gazy: amoniak, cyjanowodór

9. Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska:
Indywidualne rodki ostro no ci: zapewni  odpowiedni  wentylacj , usun ró a ognia, nie pali .
Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody oraz przedostaniu si  do rowów i rzek.
Metody oczyszczania i neutralizacji:
wch ania za pomoc  oboj tnych absorbentów, przekaza  do utylizacji. Oczy ci  zanieczyszczony teren.
Produkt biodegradowalny, 96% po 16 dniach
Produkt nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów i nie podlega pod RID/ADP.
Stabilno  i reaktywno :
Stabilno : w normalnych warunkach produkt stabilny.
Unika kontaktu z: silne utleniacze, azotyny, azotany, metale, temperatury poni ej -110C i powy ej 350C.

10. Wymagania dotycz ce kwalifikacji osób obs ugu cych zbiornik:
Zbiornik mo e ob ugiwa osoba, która:
a)Uko czya 18 lat.
b)Zapozna a si z zasadami bezpiecznej pracy podczas obs ugi zbiornika. c)
Zapozna a si  z instrukc obs ugi zbiornika paliwa.
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II. Opis wyrobu

Seria zbiorników BlueMaster® zosta a zaprojektowana z my o przedsi biorstwach handlowych i
transportowych posiadaj cych w asne floty samochodów ci arowych, aby spe ni  ich potrzeby w zakresie
sk adowania i dystrybucji mocznika 32,5%, znanego pod nazw  handlow  AdBlue®. Zbiorniki umo liwiaj
bezpieczne sk adowanie p ynu AdBlue® na zewn trz pomieszcze , w bezpiecznej odleg o ci od budynków.
Zbiorniki charakteryzuj  si  wysok  wytrzyma ci  na uderzenia mechaniczne i odporno c na dzia anie
niskich i wysokich temperatur dzi ki swej opatentowanej budowie „zbiornik w zbiorniku”. Wysoki standard
wykonania zapewnia optymalne bezpiecze stwo i funkcjonalno .

SYMBOL BMH 1300 BMH 2500 BMV3500 BMV 5000
Pojemno
nominalna [l]

1300 2500 3500 5000

ugo  [m] 1,90 2,46 2,80 2,70
Szeroko  [m] 1,22 1,43 2,18 2,23
Wysoko  [m] 1,85 1,85 1,94 2,38
Ci ar [kg] 150 220 270 320
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III. Opis najw niejszych cz ci sk adowych

1. Przekrój zbiornika

®
BlueMaster  BMV5000

pis wyposa enia
1) Zbiornik wewn trzny z izolacj
2) Pokrywa inspekcyjna 16”
3) Wentylacja zbiornika zewn trznego
4) Wentylacja obudowy dystrybutora
5) Sonda czujnika poziomu
6) Uk ad sterowania
7) Ogrzewanie obudowy dystrybutora
8) Pompa z przep ywomierzem
9) Automatyczny nalewak
10) Przy cze uk adu nape niania 2” ze z czk

zapobiegaj  rozlaniu
11) Uchwyt nalewaka z cznikiem pompy
12) Czujnik wycieku
13) Przewód grzewczy (opcja)
14) Zbiornik zewn trzny (110% obj. zb. wewn.)

Przewód ss cy z
zaworem
odcinaj cym
Jednostka
steruj ca

Ogrzewanie obudowy
dystrybutora

Wy wietlacz
przep ywomierza

Przep ywomierz
Turbinox

Pompa Nalewak

Uchwyt nalewaka z
cznikiem pompy

Prz cze uk adu
nape niaj cego

Czujnik temperatury

Wyposa enie zbiornika wewn trznego po zdj ciu górnej cz ci p aszcza.
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Króciec
wentylacyjny

Czujnik poziomu
FMI21

Pokrywa
rewizyjna 4”

Pokrywa
rewizyjna 16” z
elementem
wentylacyjnym

Uk ad nalewania
z izolacj

towy zawór
przeciwzwrotny

Czujnik wycieku
FTW 32

Czujnik temperatury
wentylatorów i ta my
grzewczej

Uk ad poboru z
izolacj

2. Pompa

ówne parametry pompy:
Nazwa i producent: Suzzara Blue , PIUSI
Napi cie: 230V, 50Hz, +/- 5%
Moc: 370 Wat;
Maksymalny przep yw: 40 l/min
Ci ar: 15kg
Maksymalna temperatura pracy: +40 C
Maksymalne ci nienie po stronie t ocznej: 5 bar
Wysoko  samo-zasysania: do 2m
Maksymalny poziom g no ci: 75dB(A)

UWAGA:
1. Przed u yciem nale y uwa nie przeczyta  instrukcj  dostarczon  przez producenta pompy.
2. Pompa nie jest przeznaczona do pracy z cieczami atwopalnymi.
3. Praca pompy na sucho mo e spowodowa  uszkodzenie uszczelek.
4. Pomp  nale y zala  p ynem przed uruchomieniem.
5. Pomp , której eksploatacj  zako czono, nale y umy  czyst wod .
6. Nie nale y pozostawia  pompy nape nionej p ynem, gdy istnieje ryzyko spadku temperatury

poni ej zera. Przed nast pnym u yciem nale y zala  pomp .
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3. Przep ywomierz

ówne parametry przep ywomierza:
Nazwa, producent: Turbinox
(ze zdalnym wy wietlaczem), PIUSI
Dok adno : +/-1%
Powtarzalno : 0,2%
Zakres temperatur pracy: od -10 C do +50 C
Spadek ci nienia: < 0,15 bar przy 100 l/min
Zdalny wy wietlacz LCD ukazuj cy aktualne (zerowane)
warto ci nat enia przep ywu
Zasilany bateri  2x1,5V
Mo liwo  kalibracji
Przed u yciem nale y uwa nie przeczyta  instrukcj
dostarczon  przez producenta.

Turbinox jest jednokana owym nadajnikiem impulsowym. Nadajnik impulsowy przek ada zmiany
pola magnetycznego generowane przez obrót turbiny – nap dzanego wirnika na impulsy
elektryczne, które s wysy ane do urz dzenia licznika wy wietlacza. Generator impulsów nie
potrzebuje niezale nego zasilania elektrycznego poniewa jest zasilany bezpo rednio z
w wietlacza. Wy wietlacz mo e by po czony z zewn trznym ród em energii lub
zewn trznym licznikiem impulsów.

Schematpoczewywietlaczazdalnegoznadajnikiemimpulsowym.
(wyjcieimpulsu–energiazewtrzna–wewntrzna)

Czarny Bia y Niebieski Czerwony

Geneatoimpuslu

Zasilanie zew trzne i
licznik impulsów

Wej cie
Vcc:
4-12 Vdc
Licznik

Wy cie impulsu

Uwaga! Przed pod czeniem zew trznego ród a zasilania
wy  bateri z obudowy baterii
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4. Wska nik poziomu
ówne parametry wska nika poziomu:

Nazwa, producent: FMI21, Endress&Hauser
Powtarzalno : 1L
Zakres temperatur pracy: od -40 C do +70 C
Czujnik mo na skalibrowa dla innej geometrii
zbiornika.
Czujnik dzia a na zasadzie pojemno ci elektrycznej.

yn, który pokrywa pr ty zmienia pojemno  sondy.
Wk adka elektroniczna sondy przekszta ca zmierzon
pojemno na pr d. Pr d jest
w zakresie 4 – 20mA, proporcjonalnie do
poziomu p ynu.

ugo pr ta pomiarowego zale y od obj to ci
ziornika (dla zb. 5000l wynosi 1855 mm). Przed

yciem lub serwisem nale y uwa nie przeczyta
instrukcj  producenta.

5. Wska nik przecieku

Przestrze  pomi dzy zbiornikiem wewn trznym i zewn trznym jest kontrolowana
przy pomocy wska nika poziomu FTE32 z modu em elektronicznym FEW 54. W
dolnej cz ci tej przestrzeni znajduj si dwie sondy. W przypadku wycieku,
przewodz cy yn tworzy po czenie elektryczne pomi dzy dwoma sondami.
Po czenie takie wyzwala alarm (d wi kowy i wietlny) w skrzynce.

PrzewodyinstalacjiLiquipointFTW32zFEW5.Liquidpointmusibypoczonyjaknarysunku. WcznikMin/MaxmusibywpoeniuMax.
WymaganepoeniedwóchwycznikówSensDILnaleyzbada
wAdBlue(zakresczuociod100do100k).Poeniewcznika
DelayDIL(opónienie)musibyzero.
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6. Uk ad ch odzenia i ogrzewania

AdBlue® powinien by  przechowywany w temperaturach pomi dzy -11°C a +35 °C.
Aby spe ni  to wymaganie, zbiornik BlueMaster® jest wyposa ony w systemy podgrzewania i
ch odzenia.

W obudowie dystrybutora znajduje si grza ka
z wentylatorem. Urz dzenia te zapobiegaj
spadkowi temperatury wn trza poni ej -8°C.
Grza ka jest zbudowana z elementu grzejnego
ze zintegrowanym wentylatorem. Ca y zespó jest
montowany w metalowej obudowie.

Wentylacja
dystrybutora

b) Urz dzenie posiada dwa wentylatory, na obudowie i
na p aszczu. Wentylatory zaczynaj  pracowa  gdy
temperatura otoczenia przekroczy +35 C. Oba wentylatory s
sterowane przez jedn  sond  temperatury (zainstalowan  na
zbiorniku wewn trznym).

Wentylacja
zbiornika
zewn trznego
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7. Wentylacja zbiornika wewn trznego.

Zbiornik wewn trzny jest wentylowany na dwa sposoby:
a. Wykonana z tworzywa, szesnastocalowa pokrywa w zbiorniku wewn trzynym posiada
wbudowan  jednostk wentylacyjn .
Otwór jest os oni ty siatk  aby zabezpieczy wn trze zbiornika przed py em, kurzem i owadami.
Otwór umo liwia równie dost p do wn trza zbiornika wewn trznego, je li zaistnieje taka
potrzeba. Przed zdj ciem pokrywy nale y zdj  górn  cz  zbiornika zewn trznego.

b. Dwucalowy wywietrznik jest zainstalowany na zbiorniku
wewn trznym. Zainstalowane sitko chroni przed
zanieczyszczeniami.

Ca kowity maksymalny przep yw powietrza wynosi 700 litrów
na minut . Maksymalne ci nienie nape niania zbiornika
mo e si ga  0,7 bar.

8.   Uk ad sterowania

Wszystkie urz dzenie elektryczne s  pod czone do skrzynki sterowania. Wszystkie urz dzenia
zabezpieczone niezale nymi bezpiecznikami. Dzia anie uk adu elektrycznego jest sterowane przez
mikrosterownik RIA250.

Alarmwikowyprzepenienia
/
wycieku

Gównywcznik

Wywietlacz
czujnikapoziomu

Przycisk  zerowania
pzepeniania

Zerowaniealarmu
wycieku

Mikrosterownik E&H typ RIA 250:
- ukazuje aktualny poziom cieczy w zbiorniku,
- kiedy yn osi ga poziom maksymalny (95%),
sterownik aktywuje alarm wizualny i wi kowy.
Naci niecie przycisku zerowania powoduje
zatrzymanie alarmu wi kowego. Alarm wizualny w

-
y cza si  gdy poziom spadnie poni ej 95%,

kiedy poziom ynu spadnie poni ej 5% poziomu
minimalnego, sterownik uniemo liwia czenie
pompy. Funkcja ta zabezpiecza przed prac pompy
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Zasilanie eromstat
wentylat.

Pompa

Wcznik pistoletu erosmatt–
grkiza
obudowy

rGzakaobudowy

Grzaka
zbiornika Instalcja  e

MCBOX
(opcja)

aZsilanie
CMBXO SygnapopmyzMCBOX

popma

AbyizmeniinalstacjzMCBOXnaelyzdjomsteki
podczyMCBOXajknarysunku
Instalcjaelktryczna sterowaniapompy

sterowaniepompy

Sygnabez potencjau

Wersja:RIALiquipoint6-2-7

Abyizmeninazewrtzne
erstowaniepopmynaelyusun
omskitipodczydrutsygnaui
erstowaniepopmyajknarysunku

Schemat uk adu sterowania

9.   Uk ad nape niania.

Uk ad nape niania sk ada si  z jednego, dwucalowego a ze stali nierdzewnej pod czonego do
odcinka sztywnej rury ze stali nierdzewnej. Cz  rurowa znajduje si wewn trz zbiornika. Aby
zapobiec pienieniu si podczas nape niania, w górnej cz ci rury znajduje si  ma y otwór. Koniec
uk adu nape niania jest umieszczony w obudowie dystrybutora. Znajduje si na nim kolanko z
gwintowanym po czeniem. Do kolanka jest pod czony zapobiegaj cy rozlewaniu, dwucalowy
zawór nape niaj cy TODO, zabezpieczaj cy przed rozlewaniem. Samochody cysterny
musz  posiada skie dwucalowe po czenie TODO.

skie dwucalowe
po czenie TODO, w które
musi by wyposa ona
cysterna
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Cechy charakterystyczne z czki TODO
- zawory otwieraj si  i zamykaj  samoczynnie w momencie   pod czenia i

roz czenia,

- proste dzia anie, bez konieczno ci ob ugiwania d wigni lub w czników,

- gwarantowane zamkni cie zaworu przed roz czeniem,

- minimalna strata podczas roz czania (np. maksymalnie 0,35cc dla

dwucalowego DN50)
- po czenie i od czenie pod ci nieniem, w momencie przep ywu, je li

dzie taka potrzeba,

- du a niezawodno , bardzo niewiele elementów ruchomych,

- solidna budowa, brak elementów obs ugiwanych z zewn trz,

- dost pne z systemem selektywnym zapobiegaj cym zanieczyszczeniu

- zmniejszenie praktycznie do zera ilo ci rozlanej substancji,

- znaczna poprawa poziom ulotnych emisji i wydajno ci,

- zmniejszenie prawdopodobie stwa b du ludzkiego,

- poprawa wydajno ci.

Sposób dzia ania

Przekr cenie zespo u w a o 15° w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zamyka i blokuje po czenie. Zawory
 nadal zamkni te, nie otworz  si  a  do dalszego obrotu o 90°. Wtedy nast puje gwarantowany przep yw substancji. Aby

zamkn  zawory i roz czy  po czenie nale y wykona  powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci.
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10. Uk ad poboru
Uk ad zasysania jest wykonany ca kowicie ze stali nierdzewnej. Filtr siatkowy zabezpiecza uk ad przed
zabrudzeniem. Dwa zawory zwrotne zatrzymuj ciecz w uk adzie po wy czeniu pompy. Kulowy zawór
odcinaj cy umo liwia atwy demonta pompy. Wyj cie pompy jest pod czone do przep ywomierza Turbinox, a
dalej do czterometrowego w a o rednicy ¾” z automatycznym nalewakiem. BlueMaster® z du obudow
dystrybutora mo e by równie wyposa ony w zwijad o a (opcja). Uchwyt nalewaka posiada

cznik/wy cznik pompy oraz pojemnik na skropliny.

towy zawór
przeciwzwrotny

Automatycznt
nalewak

Czterometrowy
w o rednicy ¾”

Zawór kulowy
odcinaj cy ¾”

 ssania
(wewn trz
zbiornika)

Uchwyt nalewaka
z w cznikiem
pompy i
pojemnikiem na
skropliny

Zawór
przeciwzwrotny

Filtr
siatkowy

Pompa i
przep ywomierz

Zwijad o w a -
opcja
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11.  Tabliczka identyfikacyjna

Ka dy BlueMaster® posiada tabliczk  identyfikacyjn  (jak przedstawiona poni ej):

12.    System zarz dzania - opcja

Pompa i przep ywomierz mog  by  pod czone do systemu, który pozwala na bardziej
zaawansowane zarz dzanie dozowaniem p ynu AdBlue®.

Panel sterowania dla wielu u ytkowników

Panel zarz dzania MC Box oferuje mo liwo sterowania i zarz dzania
zu yciem AdBlue zarówno dla celów prywatnych, jak i firmowych.
Inteligentna konstrukcja panelu umo liwia atwe pod czenie lub
do czenie do nowych i ytkowanych ju pomp, zapewniaj c
ekonomiczne, proste i atwe w obs udze zarz dzanie paliwem.
Mc Box jest doskona ym rozwi zaniem, które mo e by stosowane jako
funkcja dodatkowa w przypadku u ytkowanych pomp oraz tam, gdzie
preferuje si umieszczenie pompy i panelu sterowania w dwóch
osobnych miejscach.
System MC sk ada si  z dedykowanego panelu dla wielu ytkowników z
opcj  pod czenia do PC.

Panel sterowania posiada mo liwo :
W czenia i wy czenia pompy
Rozpoznania uprawnionych ytkowników przy pomocy klucza typu i-
button lub kodu PIN.
Wcze niejszego okre lenia ilo ci, jaka ma by  dozowana.
Zarz dzania miernikiem impulsowym w celu pomiaru dozowanej ilo ci.
Zarz dzania zewn trznym w cznikiem poziomu by kontrolowa prac
pompy przy niskim poziomie p ynu.
Obs ugi zewn trznego w cznika nalewaka.
Pod czenia do PC w celu wyeksportowania plików danych.
Pod czenia do drukarki zewn trznej.

Ten atwy do zainstalowania system jest odporny na dzia anie
warunków atmosferycznych. Po czenia instalacji elektrycznej
umo liwiaj atwy dost p do puszki elektrycznej.

Opcje:
Oprogramowanie na PC z dedykowanym konwerterem RS lub
czytnikiem klucza typu i-button
Klucze u ytkownika typu i-button
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Cechy charakterystyczne:
- Mo liwo  obs ugiwania do 80 u ytkowników.
- Pomiar ca kowitego zu ycia wed ug u ytkownika w okre lonym okresie.
- Lokalna pami jest zdolna do przechowywania danych z ostatnich 255 dozowa .
- Przyjmuje numery rejestracyjne pojazdów i odczyty liczników kilometrów.
- Rejestruje da  i czas tankowania.
- Eksportuje dane do PC za pomoc  bezpo redniego po czenia kablowego lub klucza pami ci.
- Dedykowane oprogramowanie do opracowywania raportów dozowania.
- Elektroniczny klucz typu i-button do identyfikacji u ytkownika lub pojazdu.
- Mo liwo  zarz dzania do 16 panelami sterowania przy pomocy jednego oprogramowania.
- Dost pny czytnik z wtyczk  USB do eksportowania danych do PC.
- Dost pny konwerter RS z wtyczk  USB do bezpo redniego po czenia z PC, do 1000m.

13.  Ta ma grzewcza - opcja.

Standardowy BlueMaster® posiada izolacj na podstawie i cianach bocznych zbiornika
wewn trznego. Izolacja chroni zawarto  zbiornika przed mrozem i gor cem.

Je li zbiornik BlueMaster® znajduje si  na terenie, na którym temperatura otoczenia pozostaje
przez d szy czas na poziomie minus 10°C, zaleca si wyposa enie zbiornika w dodatko
ta grzewcz . Ta ma grzewcza jest mocowana po stronie zewn trznej zbiornika
wewn trznego, pod warstw materia u izolacyjnego. Jest pokryta foli  aluminiow  by zapewni
lepsz  dystrybucj  ciep a.
Praca ta my grzejnej jest sterowana przez termoogniwo zainstalowane w górnej cz ci
zbiornika wewn trznego. Ta ma grzewcza automatycznie dostosowuje wytwarzane ciep o do
rosn cej lub malej cej temperatury zbiornika (zmniejszenie zu ycia energii). Ta ma jest
zabezpieczona przed przegrzaniem i spaleniem i zosta a zatwierdzona do ytku w rodowisku
niebezpiecznym i korozyjnym.
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14.    Pomiary zdalne - opcja.

Skrzynka sterowania mo e by wyposa ona w urz dzenia do pomiaru zdalnego, które mog
transmitowa informacje o poziomie p ynu i stanach alarmowych za po rednictwem modemu,
Ethernet, GSM/GPRS lub standardowego TCP/IP. Uzyskanie dost pu do informacji nie wymaga
dodatkowego oprogramowania, s  one dost pne w Internecie lub przy wykorzystaniu telefonu
komórkowego z funkcj WAP. Transfer danych XML pozwala na proste przetwarzanie danych z
pomiarów.
Przy pomocy E&H Fieldgate, konsument lub dostawca AdBlue® mo e uzyskiwa regularne
informacje na temat aktualnego poziomu p ynu AdBlue® w zbiorniku. Pomaga to w skutecznym
organizowaniu dostaw oraz analizach zu ycia. FXA520 nie tylko mo e przesy  dane, mo e
równie ostrzec pracowników odpowiedzialnych za dostawy przy pomocy wiadomo ci
elektronicznej lub SMSa.
Szeroki zakres opcji obejmuje funkcje od rejestracji do w pe ni zautomatyzowanego zarz dzania
zamówieniami poprzez sprz ganie danych AML z systemami planowania obu stron.
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IV. Transport i przechowywanie

- Zbiornik BlueMaster® nale y przewozi i sk adowa  w sposób zabezpieczaj cy przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

- Za adunek i roz adunek zbiornika nale y przeprowadza przy yciu
wyspecjalizowanego sprz tu, na przyk ad wózka wid owego lub wigu. Zawiesia
mog by zaczepiane tylko do przeznaczonych do tego celu miejsc na zbiorniku
zewn trznym. Nie wolno u ywa  do przenoszenia ani podnoszenia os on, wtyczek ani
innych wystaj cych elementów, które nie przeznaczone do podnoszenia lub
przenoszenia zbiornika.

- Niedopuszczalne jest przepychanie i przetaczanie zbiornika BlueMaster®.
- Wszystkie pokrywy i kró ce musz  by  dok adnie zamkni te i zabezpieczone.

- Przestrze adunkowa musi by adka i pozbawiona ostrych kraw dzi. Zbiorniki
musz  podczas transportu by  zabezpieczone przed przemieszczaniem.

- Zbiorniki BlueMaster® mog by sk adowane na otwartej przestrzeni bez szczególnych
ogranicze . Powierzchnia sk adowa powinno by utwardzona (np. betonowa), równa i
pozbawiona ostrych kraw dzi.

V Instalacja i uruchomienie

Instalacja zbiornika BlueMaster® powinna przebiega  zgodnie z poni szymi wskazaniami:
- Zbiornik powinien by  umieszczony w odleg ci co najmniej 0,5m od wszystkich urz dze ,

których temperatura powierzchni przekracza 100°C.
- Nale y chroni  zbiornik przed bezpo rednim dzia aniem promieni s onecznych. Zalecenie to

odnosi si  zw aszcza do regionów, w których temperatura otoczenia przekracza +40°C i ma na
celu zapewnienie, e p yn AdBlue® wewn trz zbiornika nie przegrzeje si . Zbiornik nale y
umie ci  pod odpowiednim dachem przeciws onecznym.

- W odleg ci 5m od zbiornika nie mog znajdowa si kana y ciekowe bez syfonów
kanalizacyjnych, uj cia wody, komory grzewcze ani jakiekolwiek inne wej cia do
pomieszcze  o poziomie pod ogi poni ej poziomu ziemi. Powy sze nie ma zastosowania je li
miejsce, na którym stoi zbiornik posiada system odprowadzania cieczy.

- Powierzchnia rampy powinna by  równa, wykonana z ognioodpornego materia u, szczelna,
zmywalna z kana em ciekowym ze sp ywem.

- ytkownik powinien zapewni  bezpieczne dostawy mocznika (nape nianie zbiornika) oraz
woln przestrze  doko a zbiornika dla celów okresowych inspekcji i przegl dów.

- System roz adunku AdBlue® powinien by szczelny i uziemiony drutem miedzianym o
rednicy 16 mm².

- Zbiornik jest dostarczany bez kabla zasilania. Pod czenie linii napi cia 230V do skrzynki
sterowania zgodnie ze schematem po cze powinno by wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka. Linia zasilania powinna odpowiada wymaganiom okre lonym
przez producenta pompy oraz obowi zuj cych przepisów. Do instalacji napowietrznych
nale y stosowa  przewód zasilania 3 x 2.5mm2.

- Do obudowy dystrybutora nale y przy czy  linie uziemienia z drutu miedzianego o przekroju
16 mm2.

- Po czenie linii zasilania powinno by  zabezpieczone bezpiecznikiem.
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Ró ne typy po cze w zale no ci od linii zasilania:

P czenie do zasilania jednofazowego TN-C P czenie do zasilania trójfazowegoTN-C

P czenie do zasilania jednofazowego TN-S P czenie do zasilania trójfazowego TN-S

ytkownik zbiornika BlueMaster® jest odpowiedzialny za spe nienie wszystkich wymaga
prawnych odnosz cych si  do monta u i eksploatacji wyrobu oraz wytycznych lokalnych w adz
rodowiskowych i stra y po arnej.

Prosimy o uwa ne przeczytanie dodatkowych instrukcji obs ugi w celu zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji urz dzenia, jak instrukcje pompy, przep ywomierza i urz dze elektronicznych.
W przypadku nieprawid owego dzia ania lub uszkodzenia zbiornika BlueMaster
spowodowanych niewystarczaj wiedz wynika  z nieprzeczytania instrukcji obs ugi

ytkownik traci prawo do naprawy gwarancyjnej!

VI Eksploatacja.

Przeno ny dystrybutor ynu AdBlue® zosta  tak zaprojektowany i wykonany, aby zapewni ugi
okres u ytkowania i niezawodno  oraz aby nie wymaga  zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych w
trakcie eksploatacji. Ze wzgl dów na rodzaj przechowywanej cieczy i wynikaj ce z tego
potencjalne zagro enie dla rodowiska, nale y przestrzega  poni szych zalece :
1. Procedura nape niania zbiornika powinna by  zgodna z wymaganiami ISO 22241.
2. Za adunek i roz adunek zbiornika powinien odbywa  si  pod sta ym nadzorem upowa nionej

osoby.
Nie nale y przepe ni  zbiornika!
Nie nale y przechowywa w zbiorniku zanieczyszczonego ani brudnego p ynu, gdy
mo e spowodowa  zanieczyszczenie i uszkodzenie uk adu pompy.

3. Przed przyst pieniem do eksploatacji nale y zapozna si instrukcjami obs ugi pompy,
przep ywomierza i innych urz dze .
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4. Nale y transportowa i przechowywa urz dzenie w taki sposób, aby nie dosz o do
uszkodze  mechanicznych p aszcza zbiornika ani jego wyposa enia.

5. Nie transportowa  zbiornika z p ynem.
6. W przypadku stwierdzenia wycieku ze zbiornika wewn trznego nale y natychmiast

przepompowa  p yn AdBlue® do innego zbiornika i skontaktowa  si  z dostawc  zbiornika.
7. W przypadku uszkodzenia zbiornika lub jakiegokolwiek jego elementu nale y skontaktowa si

z dostawc .
8. Nale y zabezpieczy  zbiornik przed dost pem nieupowa nionych osób.
9. Wszelkie zmiany konstrukcji lub urz dze  BLUESTORE® wymagaj  wcze niejszej zgody

producenta.
10.  Zbiorniki BLUESTORE® posiadaj  certyfikat bada  typu wydany przez DIBT (Deutsches

Institut für Bautechnik). Kopia certyfikatu jest do czona do zbiornika.
11. Podczas pierwszego nape niania zbiornika wska nik poziomu dzie pokazywa ilo

mniejsz ni zatankowana przez cystern . Ko ce rurki ss cej i wska nik poziomu
umieszczone kilka centymetrów nad dnem. Takie po enie tworzy „martw stref ” o
wielko ci oko o 3% nominalnej pojemno ci zbiornika. W przypadku zbiornika BMV5000 jest to
oko o 300 litrów. System pompy zbiornika jest tym samym chroniony przed zasysaniem
zanieczyszcze  z dna zbiornika.

12. Codzienna eksploatacja:

- Dokonaj wizualnej inspekcji stanu zbiorników, urz dze  i linii zasilania.

- Przed yciem upewnij si , e w zbiorniku znajduje si  p yn. Praca na sucho spowoduje
uszkodzenie pompy.

-  nalewak do uchwytu. Wyczy  pojemnik na skropliny.
- cz zasilanie w skrzynce sterowania. Po 30 sekundach uk ad sterowania uruchomi si i

poka e aktualny poziom w zbiorniku. Wszystkie urz dzenia s  pod napi ciem!

- Pompa uruchomi si samoczynnie po zdj ciu nalewaka z uchwytu. Po otwarciu dyszy
nalewaka rozpoczyna si  dozowanie p ynu. Przewody rurowe s wcze niej zalane, tak e
uk ad mo e natychmiast rozpocz  prac . Zawór zwrotny utrzymuje przewody rurowe w
stanie zalania.

- Je li poziom p ynu w zbiorniku b dzie zbyt niski, pompa wy czy si . dzie mo na
uruchomi  dopiero po nape nieniu zbiornika. W ten sposób zabezpiecza si  pomp przed
prac  na sucho.

- Aby wy czy  pomp  od  nalewak do uchwytu.

13. Kiedy temperatura otoczenia przekroczy -8oC lub +35oC, systemy ogrzewania i ch odzenia
utrzymywa yn w odpowiednim zakresie temperatur, dlatego zbiornik z ciecz

powinien by  ca y czas pod napi ciem aby zasili  te systemy.
14. Je li przewiduje si  wy czenie systemu przez d szy czas, nale y wyczy ci uk ad ss cy i

nape niaj cy wod . Nie nale y pozostawia wody ani innej cieczy w uk adzie, gdy w
przypadku zamarzni cia mo e spowodowa  uszkodzenie urz dzenia.
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VII. Konserwacja

Aby utrzyma zbiornik w dobrym stanie nale y wykonywa  poni sze czynno ci w podanych
odst pach czasu.

Nr Czynno Cz stotliwo (• co 6
miesi cy lub co 50000 litrów)

1 Sprawdzi  czy wyposa enie zbiornika jest kompletne.
Wszelkie uszkodzone lub poluzowane cz ci nale y wymieni  lub dokr ci .

Przed u yciem

2 Wyczy ci  pojemnik na skropliny uchwytu nalewka. Przed u yciem

3 Sprawdzi  i wycz ci  filtr siatkowy na ko cu w a ss cego. •

4 Sprawdzi  / wymieni  baterie wy wietlacza przep ywomierza. •

5 Skalibrowa  wy wietlacz. •

6. Sprawdzi  czy nie ma wycieku ze czy. •

7 Sprawdzi wska nik poziomu i czujnik wycieku. •

8 Sprawdzi  system wentylacji •

9 Sprawdzi  system grzewczy (w trze, ta ma grzewcza - opcja) •

10 Sprawdzi  przewód dozuj cy, nalewak i zwijad o (opcja). •

11 Wyczy ci  akcesoria. •

12 Sprawdzi  i dokr ci  wszystkie ruby. •

13 Sprawdzi  kompletno  dokumentacji. •

VIII Gwarancja.

Gwarancja jest zgodna z § 437 BGB
W okresie gwarancji dokonujemy bezp atnej naprawy wszelkich wad powsta ych na skutek
nieprawid owego monta u lub wadliwo ci materia u. Obejmuj one wszystkie awarie, które
wyst pi  po zgodn  z instrukcj  instalacj  i eksploatacj  wyrobu.

Informacje ogólne
ciciel jest odpowiedzialny za:

- za w ciw  instalacj
- zapobieganie ryzyku wynikaj cemu z nieprofesjonalnego u ytkowania.

Zbiorniki BlueMaster® zost y zatwierdzone do:
- sk adowania i dozowania p ynu AdBlue®

- umieszczania na wodoszczelnych powierzchniach
- umieszczania na zewn trz budynków

Producent nie zwraca kosztów powsta ych na skutek nie ciwej instalacji lub
nieprawid owej eksploatacji.

Wyroby Titan Eko  obj te gwarancj  od wad materia owych i wytwórczych przez nast puj cy
okres czasu, od dnia wystawienia faktury:

na szczelno  zbiornika - 120 miesi cy (10 lat).
na akcesoria posiadaj ce gwarancj producenta – na takich samych warunkach, jak
gwarantowane przez producenta.
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Gwarancja obejmuje odbarwienie koloru wyrobów z polietylenu, jak i trwa grafiki
odlewu.
Gwarancja nie obowi zuje w przypadku nast puj cych wad:

- Uszkodzenia mechanicznego spowodowanego dzia aniem ytkownika, dealera lub
nieprawid ow  konserwacj .

- Usterek, szkód i przedwczesnego zu ycia spowodowanego nieprawid ow
eksploatacj

- Szkód spowodowanych nieodpowiednim zastosowaniem wyrobu.
- Szkód spowodowanych dzia aniem osób trzecich, zw aszcza aktami wandalizmu
- Naprawy wykonywanej przez nieautoryzowany serwis.

Reklamacje:
W przypadku zaistnienia problemu w okresie gwarancji prosimy o skopiowanie formularza
gwarancji zawartego na nast pnej stronie, wype nienie go i przes anie faksem na numer
najbli szego centrum serwisowego.

Kraj Adres Telefon Faks
Czechy i S owacja Va ni 465

500 03 Hradec Králové
Belgia Zwaaikomstraat 5

Roeselare, B8800
Dania Amerikavej 1

7000 Fredericia
Francja 29 rue Condorcet

38080 Villefontaine
Niemcy Am Schornacker 2

46485 Wesel
Holandia Damweg 2B

3421 GS Oudewater
Hiszpania Lino 8-1°

28 020 Madryt
Szwecja Skogsekebyvägen 45

137 54Tungelsta
Polska ul. Topolowa 5

62-090 Rokietnica

+420 495 866 210 +420 495 866 211

+32 51 48 51 42 +32 51 48 51 53

+45 58 38 38 51 +45 58 38 38 61

+33472823232 +33472823220

+49 (0) 281 95250-45 + 49 (0) 281 95250-50

+ 31 348568005 + 31 348 568466

+34 91 571 56 90 +34 91 571 56 44

+46(0)8 410 300 46 +46(0)701 417 685

+48 61 814-44-00 +48 61 814-54-99

Godziny pracy: poniedzia ek – pi tek godz. 9:00 – 17:30.
W przypadku ujawnienia si  wad lub wyst pienia usterek w okresie gwarancyjnym Titan Eko
gwarantuje bezp atne usuni cie usterki w ci gu 2 tygodni od pisemnego zawiadomienia.
Je li naprawa wyrobu b dzie niemo liwa, wyrób zostanie zast piony nowym.
Je li wyrób wymaga reklamacji, nale y j  z  u dealera, od którego zakupiono zbiornik, wraz z
dowodem zakupu (paragon, faktura).
Okres gwarancji:
Po okresie gwarancji zalecamy korzystanie z p atnych us ug naprawczych wiadczonych przez
autoryzowane stacje serwisowe.
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Formularz reklamacji klienta
Data:

Reklamacja numer ………………………. (wype nia Titan Eko)

Do:
TITAN EKO Sp. z o.o.
62-090 Rokietnica ul.
Topolowa 5, Polska
tel.:+48 61 814 44 00
faks: +48 61 814 54 99

Dokument “R”
Numer ...........................................
Data ..............................................
Faktura koryguj ca
Numer ...........................................
Data ..............................................
Dokument “D”
Numer

Klient Titan Eko: Kod Klienta
Firma: ..........................................................................................
Adres: .........................................................................................
Osoba kontaktowa Tel.
............................................................................................... faks:
…………………………………………………… .....................
Dok adny adres lokalizacji wyrobu:
Firma: ..........................................................................................
Adres: .........................................................................................
Osoba kontaktowa Tel.
............................................................................................... faks:
……………………………………………………

Data Data i godzina odpowiednia do naprawy / odbioru wyrobu:

Wys :
Numer ...........................................
Data ...............................................

Wadliwy wyrób ma by  zwrócony do Titan Eko:  TAK /
NIE
Nowy wyrób ma by  wys any pod warunkiem otrzymania
wadliwego wyrobu: TAK /
NIE

Kod uszkodzonego wyrobu Ilo Numer seryjny wyrobu Numer faktury Titan Eko
lub potwierdzenia

zamówienia

Przyczyna reklamacji / opis usterki:

Nazwisko: Podpis

Dzia nia koryguj ce

Nazwisko: Podpis

Za twienie reklamacji (Dzia Administracji Sprzeda y)

Nazwisko: Podpis
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