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OGÓLNA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZ DZENIA

FUELMASTER®

SPIS TRE CI

I. Przeznaczenie.
II. Parametry techniczne i wyposa¿enie.
III. Transport i sk³adowanie.
IV. Miejsce posadowienia.
V. Zalecenia eksploatacyjne.
VI. Warunki gwarancji.
VII. Podstawy merytoryczne instrukcji.

I. PRZEZNACZENIE

FuelMaster® jest przeno nym urz dzeniem dozuj cym do oleju nap dowego na bazie dwup aszczowe-
go, naziemnego zbiornika o pojemno ci 1200 litrów, 2500 litrów, 3500 litrów, 5000 litrów lub 9000 litrów,
wyposa onego w odmierzacz paliw.

W zbiorniku nie mo na przechowywa  benzyny ani innych cieczy, nie spe niaj cych ww. wymogu.

 II. PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE
WYMIARY:

SYMBOL FM 1300 FM 2500 FM 3500 FM 5000 FM 9000
Pojemno æ nominalna [litry] 1200 2500 3500 5000 9000
D³ugo æ [m] 1,90 2,46 2,85 2,70 3,28
Szeroko æ [m] 1,22 1,43 2,13 2,23 2,48
Wysoko æ [m] 1,85 1,85 2,00 2,38 2,95
Waga [kg] 150 220 280 320 595

Zbiornik dwup aszczowy (zbiornik w zbiorniku) o wewn trznej pojemno ci zbiornika 1200 l, 2500 l,
3500 l  lub 5000 l jest wykonany z polietylenu redniej g sto ci stabilizowanego UV.

(Pojemno  nominalna stanowi 95% pojemno ci przelewowej).

WYPOSA ENIE:

1. Zespó dystrybutora paliwa wyposa ony w:

    - przep ywomierz pokazuj cy ilo  (litry) przepompowanego oleju od ostatniego zerowania i przep yw
ca kowity (litry)

    - pomp firmy PIUSI, zasilan  napi ciem 230 V wydajno ci max. 60 l/min (FM1200, FM 2500) lub
max. 100 l/min (FM3500, FM 5000)

    - pistolet z automatycznym zaworem zamykaj cym dop yw paliwa w momencie osi gni cia maksy-
malnego poziomu w tankowanym zbiorniku

    - elastyczny w dystrybucyjny o rednicy 3/4  i o d ugo ci 6m (w urz dzeniach o pojemno ci 5000l i
3500l) lub 4m (w urz dzeniach o pojemno ci 2500l i 1200l)
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2. Czujnik aktualnego poziomu oleju - Watchman plus ze zintegrowanym czujnikiem przecieku po-
mi dzy p aszczami.

Urz dzenie sk ada si  z:
- sondy poziomu umieszczonej w zbiorniku,
- czujnika przecieku (sygnalizuje nieszczelno  zbiornika wewn trznego),
- nadajnika wspó pracuj cego z sond  i czujnikiem,
- odbiornika z jednocyfrowym wy wietlaczem (wtyczka z antenk ),

 3. Czujnik maksymalnego poziomu firmy AFRISO.
Urz dzenie sk ada si  z sondy umieszczonej w górnej cz ci zbiornika wewn trznego i wtyczki, któr
nale y pod czy  z uk adem sygnalizuj cy przekroczenie maksymalnego poziomu lub te  automatycz-
nie wy czaj cym pomp  roz adunkow  na cysternie samochodowej. Urz dzenie chroni zbiornik prze-
no nego dystrybutora przed przepe nieniem i przelaniem podczas roz adunku.

4. Odpowietrznik
Umieszczony w zbiorniku wewn trznym - wyrównuj cy poziom ci nienia w zbiorniku podczas tanko-
wania i roz adunku.

5. Pokrywa rewizyjna w zbiorniku zewn trznym o rednicy 16 .

6. Pokrywa rewizyjna w zbiorniku wewn trznym o rednicy 4 .

7. Wlew w postaci gwintowanego zewn trznie, dwucalowego kró ca (na króciec mo na nakr ci  muf
redukcyjn  uzyskuj c w ten sposób szczelne przy cze z cysterna dostawcz ).

8. Elastyczny  w  ssawny z zaworem przeciwzwrotnym 1  i filtrem siatkowym.

9. Obudowa dystrybutora zamykana na dwa zamki z kluczykami.

10. Uziemienie wyprowadzane na zewn trz zbiornika.

*Wyposa enie mo e si  ró nic w zale no ci od zakupionej opcji zbiornika.

 III. TRANSPORT I SK ADOWANIE
 III. TRANSPORT I SK ADOWANIE

Transport i sk adowanie przeno nych urz dze  dozuj cych do oleju nep dowego musi si  odbywa  w
sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zaadunek i rozadunek musi si  odbywa  przy u yciu wyspecjalizowanego sprz tu, na przyk ad wózka wi-
owego lub d wigu i zawiesi zaczepionych do przeznaczonych do tego miejsc na zbiorniku zewn trznym.

Niedopuszczalne jest przesuwanie lub przetaczanie zbiorników. Wszystkie pokrywy i  kró ce musz by
dok adnie zamkni te i zabezpieczone. Nie mo na wykorzystywa  ich, ani innych nie przeznaczonych do
tego celu, wystaj cych cz ci do podnoszenia lub przesuwania zbiornika.

Przestrze adunkowa musi by  g adka i pozbawiona ostrych kraw dzi. Zbiorniki musz  podczas trans-
portu by  zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem.

Sk adowanie urz dze  mo e si  odbywa  na otwartej przestrzeni bez szczególnych ogranicze . Po-
wierzchnia sk adowa powinno by  utwardzona, równa i pozbawiona ostrych kraw dzi.

4



 IV. OGÓLNE WARUNKI POSADOWIENIA
Na u ytkowniku urz dzenia FuelMaster® spoczywa obowi zek przestrzegania krajowych wymogów
prawnych dotycz cych instalacji i eksploatacji tego wyrobu, jak i zalece  lokalnych s b ochrony prze-
ciwpo arowej i ochrony rodowiska.

1. Urz dzenie powinno by  posadowione na p askiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni,
wykonanej z materia u niepalnego.

2. Nie dopuszcza si  ustawiania urz dze  FuelMaster® w gara ach i na chodnikach lub pasach przezna-
czonych dla ruchu pieszego.

3. ytkownik urz dzenia ma obowi zek zapewnienia bezpiecznej dostawy oleju nap dowego (nape -
nienie zbiornika) i wolnej przestrzeni wokó  urz dzenia do okresowych kontroli i przegl dów.

4. Przestrze  do obs ugi urz dzenia (dystrybucja paliwa) powinna by  zlokalizowana w sposób umo li-
wiaj cy swobodny bezkolizyjny ruch obs ugiwanych pojazdów.

5. Na terenie przyleg ym do urz dzenia zabronione jest u ywanie otwartego ognia, palenia tytoniu i sto-
sowanie innych czynników mog cych zainicjowa  zap on oleju nap dowego.

6. W przypadku stosowania dystrybutora z pomp  zasilan  napi ciem 230 V, nale y wykona  instalacj
elektryczn  w sposób zgodny z instrukcj  producenta pompy i obowi zuj cymi przepisami.

 V. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
Przeno ne urz dzenie do dystrybucji oleju nap dowego zosta o tak zaprojektowane i wykonane, aby
by o mo liwie trwa e, niezawodne i nie wymaga o zbyt wielu zabiegów konserwatorskich w trakcie jego
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. Zasilanie urz dzenia FuelMaster® w olej nap dowy powinno odbywa  si  za pomoc  cystern samocho-
dowych lub innych rodków transportu, przeznaczonych do przewozu materia ów niebezpiecznych klasy III
[3]. Rozadunek mo e si  odbywa  tylko poprzez z cze 3  (kamlock). Je li cysterna jest wyposa o- na w
odpowiednie urz dzenia, nale y po czy  je z czujnikiem maksymalnego poziomu znajduj cym si na
zbiorniku.

2. Zarówno za adunek jak i roz adunek oleju, powinien odbywa  si  pod sta ym nadzorem przeszkolonej
osoby.

Nie mo na dopu ci  do przepe nienia zbiornika !

Nie magazynowa  zanieczyszczonego oleju, gdy  mo e to doprowadzi  do zanieczyszczenia i uszko-
dzenia uk adu pompowego.

3. Przed przyst pieniem do eksploatacji nale y zapozna  si  instrukcjami obs ugi pompy i przep ywomierza.

4. Transportowa  i przechowywa  urz dzenie w taki sposób, aby nie dosz o do uszkodze  mecha-
nicznych p aszczy zbiorników i utrzymywa  w sta ej sprawno ci urz dzenia, w jakie jest on wypo-
sa ony.

5. Zabronione jest transportowanie urz dzenia FuelMaster®, gdy znajduje si  w nim olej.

6. W przypadku stwierdzenia  nieszczelno ci zbiornika wewn trznego nale y natychmiast przepompowa
olej do innego zbiornika i powiadomi  dostawc  zbiornika.

7. W przypadku pojawienia si  uszkodzenia p aszcza zbiornika zewn trznego lub urz dze , w jakie jest
wyposa ony zbiornik, nale y powiadomi  dostawc  zbiornika.

8. Kontrolowa  i oczyszcza  okresowo filtry siatkowe, przy w u ssawnym, w pompie i w przep ywomierzu.
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9. Urz dzenie nale y chroni  przed dost pem osób niepowo anych.

10. Zabrania si  dokonywania zmian konstrukcyjnych lub wyposa enia urz dzenia FuelMaster® bez
porozumienia z producentem.

11. Okresowo nale y dokonywa  kalibracji przep ywomierzy zgodnie z instrukcj .
W przypadku przep ywomierzy cyfrowych okresowo nale y wymienia  baterie zasilaj ce.

13. Poni sze tabele litra owania urz dze  FuelMaster®, pozwalaj  przy pomocy listwy pomiarowej okre-
li  aktualna ilo  oleju w zbiorniku (np. podczas inwentaryzacji).

FM 5000

Litry* Poziom [mm]

180-----------80

360-----------150

540-----------215

725-----------280

900-----------340

1090-----------410

1270-----------475

FM 3500

Litry* Poziom [mm]

250-----------125

500-----------205

750-----------295

1000-----------395

1250-----------495

1500-----------600

1750-----------700

FM 1300

Litry* Poziom [mm]

158-----------160

258-----------235

358-----------305

458-----------435

558-----------495

658-----------555

758-----------620

FM 9000

Litry* Poziom [mm]

5570-----------15000

5930-----------16000

6300-----------17000

FM 5000

Litry* Poziom [mm]

1450-----------530

1635-----------590

1815-----------660

2000-----------720

2180-----------805

2360-----------880

2545-----------945

FM 3500

Litry* Poziom [mm]

2000-----------800

2250-----------905

2500-----------1010

2750-----------1125

3000-----------1225

3250-----------1350

3500-----------1450

3750-----------1590

FM 1300

Litry* Poziom [mm]

858-----------680

958-----------750

1058-----------825

1158-----------910

FM 9000

Litry* Poziom [mm]

6650-----------18000

7000-----------19000

7340-----------20000

FM 5000

Litry* Poziom [mm]

2725-----------1010

2905-----------1090

3090-----------1160

3270-----------1220

3450-----------1300

3630-----------1370

3810-----------1440

FM 2500

Litry* Poziom [mm]

182-----------135

363-----------225

545-----------310

726-----------385

908-----------455

1090-----------520

1271-----------605

FM 9000

Litry* Poziom [mm]

350-----------1000

710-----------2000

1100-----------3000

1480-----------4000

1890-----------5000

2250-----------6000

2600-----------7000

FM 9000

Litry* Poziom [mm]

7700-----------21000

8040-----------22000

8390-----------23000

FM 5000

Litry* Poziom [mm]

3995-----------1510

4175-----------1595

4360-----------1675

4540-----------1750

4720-----------1830

4905-----------1905

5000-----------1940

FM 2500

Litry* Poziom [mm]

1453-----------670

1634-----------740

1816-----------810

1998-----------890

2179-----------970

2361-----------1070

2497-----------1125

FM 9000

Litry* Poziom [mm]

2970-----------8000

3350-----------9000

3740-----------10000

4100-----------11000

4490-----------12000

4850-----------13000

5210-----------14000

FM 9000

Litry* Poziom [mm]

8740-----------24000

9000-----------25300

9450-----------27500

9560-----------28000

* warto ci przybli one

Uwagi:
- dane zawarte w powy szych tabelach s  obarczone b dem wynikaj cym z rozszerzalno ci ciepl-
nej polietylenu, z jakiego wykonane s  zbiorniki,

- koniec przewodu ssawnego znajduje si  kilka centymetrów powy ej dna zbiornika, w wyniku czego
wyst puje tzw. strefa martwa  której obj to  wynosi oko o 3% nominalnej obj to ci zbiornika.
W przypadku zbiornika FM5000 stanowi to oko o 150 litrów. Uk ad pompowy zbiornika jest w ten
sposób chroniony przed zasysaniem oleju z samego dna, gdzie w ci gu wieloletniej eksploatacji
mog  si  gromadzi  osady i zanieczyszczenia,

- listwa do litra owania nie wchodzi w sk ad wyposa enia urz dzenia FuelMaster®, oferowanego przez
producenta.
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 VI. WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji jedynie w przypadku prawid owego u ytkowania urz dzenia FuelMaster®.
W przypadku awarii prosimy kontaktowa  si  z lokalnymi oddzia ami Titan Eko.

Kraj Adres Telefon Fax

Belgia Zwaaikomstraat 5
Roeselare, B8800

Czechy i S owacja Vá ní 908
500 03 Hradec Králové

Dania Amerikavej 1
7000 Fredericia

Francja 29 rue Condorcet
38090 Villefontaine

O
Hiszpania Lino, 8  1

28 020 Madrid

Holandia Damweg 2B
3421 GS Oudewater

Irlandia Seapatrick Road
Seapatrick / Banbridge
Co Down / BT32 4PH

Niemcy Am Schornacker 2
D-46485 Wesel

Polska ul. Topolowa 5
62-090 Rokietnica

Szwecja Skogsekebyvägen 45
137 54 Tungelsta

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

+42 0 495 433 126 +42 0 495 433 127

+45 583 83 851 +45 583 83 861

+33 (0)4 74 99 04 56 +33 (0)4 74 94 50 49

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

+ 31 348 56 80 05 + 31 348 56 84 66

+44 (0)28 40 62 62 60 +44 (0)28 40 62 62 59

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

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

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

Pierwszym etapem zg oszenia usterki powinno by  przes anie na pi mie (np. faxem)  Karty Zg osze-
niowej Usterki na formularzu znajduj cym si  w Instrukcji Eksploatacji za czanej do ka dego urz -
dzenia (zalecamy wykonanie kserokopii czystego formularza, aby móg  on s  ewentualn  pomoc
w przysz ci).
Formularz nale y przes  do lokalnego oddzia u Titan Eko.

W przypadku stwierdzenia, e usterka w okresie gwarancji wynikn a z nieprawid owego u ytkowania
lub instalacji wyrobu (patrz punkty 6 i 7), lub je li usterka mia a miejsce po up ywie gwarancji, zg aszaj -
cy zostanie obci ony kosztami zwi zanymi z serwisem.

Gwarancja nie obejmuje standardowej obs ugi konserwacyjnej urz dze , takiej jak czyszczenie filtrów,
wymiana baterii, kalibracja (regulacja dok adno ci) przep ywomierzy. W przypadku stwierdzenia niedo-

adno ci wskaza  przep ywomierza, nale y przeprowadzi  kalibracj  zgodnie z za czon  instrukcj .

Nabywca traci uprawnienia z tytu u gwarancji w przypadku:
- uszkodzenia wynik ego na skutek niew ciwej instalacji, obs ugi,
- braku odpowiedniej konserwacji, uszkodze  mechanicznych lub aktów wandalizmu,
- usterek powsta ych w wyniku dokonywania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez nieautory-
zowany przez producenta serwis,

- zmiany przeznaczenia wyrobu.

Firma Titan Eko Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody powsta e w skutek niew ciwe-
go i nie zgodnego z instrukcj  u ytkowania produktu.
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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

OIL WATCHMAN PLUS
(CZUJNIK POZIOMU OLEJU, CZUJNIK PRZECIEKU)

 OPIS PRODUKTU

OIL WATCHMAN PLUS jest elektronicznym przyrz dem pomiarowym do sta ego monitorowania pozio-
mu oleju opa owego lub nap dowego w zbiorniku. Sk ada si  on z trzech elementów:

- nadajnika umieszczonego na zbiorniku  (W przypadku zbiorników o pojemno ci 5000l sk ada si  on z dwóch
cz ci po czonych czarnym przewodem. Jedna cz , wyposa ona w anten  nadawcz  oraz gwintowan
ko cówk  do pod czenia baterii, znajduje si  w skrzyni dystrybutora, a druga - sonda - umieszczona jest na
szczycie zbiornika wewn trznego. W przypadku zbiorników o pojemno ci 2500l i 1200l nadajnik sk ada si z
jednej cz ci; sonda oraz antena nadawcza po czone s  ze sob  i zamontowane wewn trz skrzyni
dystrybutora, na szczycie zbiornika wewn trznego),

- sondy poziomu (rura z czarnego tworzywa umieszczona w zbiorniku).
- czujnika przecieku (znajduje si  na dnie zbiornika w przestrzeni pomi dzy jednym zbiornikiem a drugim;

po czony jest bia ym przewodem z jedn  z cz ci nadajnika).

Nadajnik i odbiornik stanowi  komplet i nie s  zamienne, tzn., e dany nadajnik wspó pracuje tylko z
jednym okre lonym odbiornikiem. W przypadku trwa ego uszkodzenia lub utraty jednego z tych elemen-
tów nie mo na zast pi  go elementem z innego kompletu.
Sondy mog  wspó pracowa  z ró nymi kompletami nadajnik - odbiornik.

ugo  sondy jest dobrana do wysoko ci danego zbiornika. Nadajnik i sonda dokonuj  pomiaru po-
ziomu paliwa w zbiorniku oraz sprawdzaj  obecno  przecieku. Informacja ta jest wysy ana droga radio-

 do odbiornika OIL WATCHMAN. Odbiornik w postaci wtyczki z anten  i wy wietlaczem, mo e by
umieszczany w jakimkolwiek gniazdku elektrycznym na 230V w odleg ci do 1000m od zbiornika. Od-
leg  ta mo e ulec znacznemu zmniejszeniu, gdy pomi dzy nadajnikiem i odbiornikiem znajduj  si
przeszkody, np. nasypy ziemne, budynki, przewody i urz dzenia elektryczne.

Informacje o poziomie oleju s  przesy ane drog  radiow  i wy wietlane na wy wietlaczu odbiornika.
Wynik pomiaru jest aktualizowany co oko o pi tna cie minut.

Poziom oleju (niezale nie od obj to ci zbiornika) przedstawiany jest w postaci cyfr:

- od 0% do 10% obj to ci ca kowitej

9 - od 90% do 100% obj to ci ca kowitej

Wskazywany poziom obarczony jest znacznym b dem (do 10%) i dostarcza jedynie przybli on  infor-
macj  o ilo ci oleju w zbiorniku.
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 INSTALACJA WATCHMANA PLUS

W zbiornikach dwup aszczowych firmy TITAN EKO standartowo instalowane s  czujniki WATCHMAN
PLUS. Procedura uruchamiania czujnika jest nast puj ca:
1.  odbiornik do normalnego gniazdka 230V, znajduj cego si  mo liwie blisko zbiornika. Najle-

piej wybra  pojedyncze gniazdo, w którym mo na zostawi  go na sta e. Nale y unika  umieszcza-
nia odbiornika w pobli u sprz tu elektrycznego, takiego jak kuchenki mikrofalowe, lodówki czy pralki,
poniewa  mo e to wp ywa  na jego zdolno  do odbierania sygna ów radiowych. Anten odbiornika
nale y umie ci  w taki sposób, aby by a ustawiona jak najbardziej pionowo i aby niczego nie dotyka-
a. Na wy wietlaczu pojawi si  numer seryjny czujnika a nast pnie  lub  oznaczaj ce, e odbior-
nik oczekuje na sygna  z nadajnika.

2. Po dwóch minutach nale y ostro nie wkr ci  bateri  (miedziana rurka ze z czem gwintowym) do na-
dajnika w zbiorniku.

3. Po kilku minutach odbiornik b dzie pokazywa  aktualny poziom oleju w zbiorniku.

Tempo zu ycia baterii zale y od odleg ci mi dzy zbiornikiem a gniazdem, do którego pod czony jest od-
biornik Oil Watchman, a tak e od rodzaju materiaów, przez które musz  przej  sygnay radiowe.

ODCZYTY WATCHMANA

MIGA CZERWONA DIODA
razem z wy wietlanymi
cyframi  i 

MIGA CZERWONA DIODA
i na wy wietlaczu wy wietlana
jest co 5s litera 

OPIS

Odbiornik jest stanie oczekiwania na sygna  z nadajnika na zbiorni-
ku.

W zbiorniku jest niski poziom oleju i nale y zamówi  now  dosta-
.

Miganie diody razem z  oznacza, e odbiornik od momentu ostatnie-
go za czenia nie odbiera sygnau z nadajnika na zbiorniku.
Je eli nast pi a przerwa w dopywie energii lub w pobli u korzystano z
urz dzenia elektrycznego (radia, suszarki do osów, miksera),
mog o to by  przyczyn  takiego odczytu. Odbiornik zacznie pokazy-
wa  poziom oleju po nast pnej aktualizacji danych z nadajnika. Je li
stan b dzie si  utrzymywa nale y przeprowadzi  procedur  reseto-
wania systemu:
1. Wyj  odbiornik z gniazdka.
2.Wykr ci  bateri  z nadajnika na zbiorniku.
3. Sprawdzi  kabel cz cy obie cz ci nadajnika na zbiorniku
(oczy ci  i dokr ci  koncentryczne ko cówki kabla).
4. W  odbiornik do gniazdka 230 V.
5. Poczeka  2 min. Ostro nie wkr ci  bateri  do nadajnika.
Je li stan nie ulegnie zmianie nale y wezwa  serwis.

CZERWONA DIODA  PALI
SI  CI GLE

Nast pi  przeciek - w zbiorniku zewn trznym znajduje si  olej (lub
inna ciecz). Nale y zweryfikowa , czy ciecz znajduj ca si  pomi -
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ODCZYTY WATCHMANA OPIS
dzy p aszczami to olej, jaki jest poziom cieczy (np. za pomoc
elastycznej miarki budowlanej) a nast pnie wezwa  serwis.

BAT LOW

Miganie wy wietlanego
poziomu oleju

- du e

 - ma e wy wietlany na
przemian z poziomem

Informacja ta wy wietlana jest zamiast odczytu poziomu. Wskazu-
je ona, e nast pi o obni enie napi cia z baterii w nadajniku. Przy
niskich temperaturach napi cie z baterii b dzie spada o. Gdy tem-
peratura baterii znowu wzro nie, wzro nie te  napi cie i informacja
ta zniknie.

Oil Watchman b dzie dalej normalnie pracowa  w warunkach ni-
skiego napi cia z baterii nadajnika przez okres kilku tygodni bez
konieczno ci zmiany baterii.

Bateria jest ca kowicie wyczerpana - nale y j  wymieni .

Zbiornik jest ca kowicie pe en.
Je li  jest wy wietlane, a zbiornik w rzeczywisto ci nie jest
pe en, oznacza to, e w górnej cz ci sondy jest ciecz. Nale y
zdemontowa  nadajnik, wyj  i dok adnie oczy ci  sond .

Symbol ten wskazuje d po czenia pomi dzy nadajnikiem a
sond . Nale y sprawdzi  po czenie pomi dzy nadajnikiem a sond

- je eli jest prawid owe, konieczna b dzie wymiana sondy.
Uszkodzony czujnik przecieku. Nale y sprawdzi  czujnik znajdu-

cy si  na ko cu bia ego kabla wychodz cego z ko cówki na
sondzie.

Na produkt OIL WATCHMAN PLUS udzielana jest gwarancja na okres 12 miesi cy od daty zakupu.
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INSTRUKCJA OBS UGI ANALOGOWEGO

PRZEP YWOMIERZA K33

 PODSTAWOWE INFORMACJE

K33 s  przep ywomierzami mechanicznymi z tarcz  precesyjn  przeznaczon  dla umo liwiania wyko-
nywania dok adnych pomiarów oleju nap dowego (Diesla) oraz innych p ynów zgodnych z wytwarza-
nym materia em. Tarcza precesyjna komory dozuj cej (patrz rysunek 1, poz. 15 ) uruchamiana samym

ynem, nap dza przek adni  z bat  umieszczon  w pokrywie korpusu miernika (poz. ) przenosz
ruch na miernik (poz. ). Miernik wyposa ony jest w nieprzestawialny licznik ca kowity litrów oraz reje-
strator porcji, który mo na przestawia  za pomoc  pokr a (poz. ), którego cyfra jednostek posiada
wskazanie dziesi tych cz ci litra.

OSTRZE ENIE
W celu zapewnienia w ciwej i bezpiecznej pracy miernika, nale y dok adnie zapozna  si  i prze-
strzega  podanych ni ej instrukcji oraz ostrze .

Niew ciwe zainstalowanie i u ywanie miernika mo e spowodowa  szkody materialne i obra e-
nia osób.

11



DANE TECHNICZNE MODEL K33

Mechanizm miernika
Nat enie przep ywu (zakres)
Ci nienie robocze (maks.)
Ci nienie rozrywaj ce (min.)
Temperatura przechowywania (zakres)
Wilgotno  przechowywania (maks.)
Temperatura pracy (zakres)
Straty ci nienia (Nat enie przep ywu w l/min.)
Przy oleju nap dowym (Diesla).
Strata ci nienia (bar)
Dok adno  po kalibracji
Powtarzalno  (typowa)
Ca kowity odczyt porcji
Odczyt licznika (Sumatora)
Rozdzielczo  odczytu
Po czenia (wlot/wylot)
Ci ar (przybli ony)
Wymiary opakowania

ciwo ci opcyjne

Tarcza nutacyjna
20 - 120 litrów/min
3.5 bar
28 bar
- 20oC + 80oC
95%
-10oC + 60oC
30 - 60

0.05 - 0.2
+/-1%
+/- 0.3%
trzy cyfry, wysoko  cyfry 18 mm
sze  cyfr, wysoko  cyfry 6 mm
0,1 litra
1  (calowy) BSP
1,8 Kg
185 x 185 x 170 mm
otwór wlotowy/wylotowy z gwintem wewn trz-
nym 1  (calowy) NPT

 INSTALACJA
Mierniki K33 mo na instalowa  w ka dym po eniu w ruroci gach sztywnych lub w gi tkich przewodach
rurowych, bezpo rednio na pompach lub zbiornikach. Kierunek przep ywu przez miernik jest sta y i
wskazywany jest strza . Miernik dostarczany jest w standardowej konfiguracji (A).
W celu wykonania  ró nych pokazanych (B, C, D) konfiguracji, miernik i pokryw  (patrz rysunek 1, poz. )
mo na obróci  o 90o do 90o  w stosunku do korpusu.
Pokr o przestawiaj ce mo na zainstalowa  z prawej lub z lewej strony miernika.
W celu dokonania zmiany standardowej konfiguracji, nale y post powa wed ug instrukcji podanych w
cz ci Demonta /Monta .
Korpus miernika posiada 4 lepe otwory (patrz rysunek 2), które mo na nagwintowa  (M5) w celu zamo-
cowania miernika. Przedostanie si  cz steczek sta ych do komory pomiarowej mo e wp yn  na w ci-

 prac  tarczy precesyjnej.
yn nale y filtrowa  przez zainstalowanie filtra na wlocie do miernika (zalecany jest filtr 400 ).

 KALIBRACJA

K33 zosta y wst pnie wykalibrowane w fabryce dla stosowania z olejem nap dowym (Diesla).
Poniewa  szczególne warunki pracy (takie jak rzeczywiste nat enie przep ywu, w ciwo ci i tempera-
tura mierzonego p ynu) mog  wp ywa  na dok adno  przyrz du pomiarowego, po jego zainstalowaniu,
nale y wykona  ponownie kalibracj .
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Kalibracj  na nowo nale y wykona  po ka dym zdemontowaniu miernika w celu wykonania jego konserwacji
oraz, gdy miernik wykorzystywany by  do pomiarów p ynów innych ni  olej nap dowy (Diesla).

Sposób kalibracji
1. Odkr ci  korek (patrz rysunek 1 poz. 14 ). RUBA MOSI NA.
2. Usun  z uk adu (z pompy, rur, miernika) powietrze przez dozowanie a  do uzyskania pe nego i sta-

ego strumienia przep ywu.
3. Odci  przep yw przez wy czenie dyszy (pistoletu dystrybucyjnego), lecz pozostawi  pomp  pracuj .
4. Przestawi  rejestrator porcji za pomoc  pokr a przestawiania (Poz. ).
5. Dozowa  przy nat eniu przep ywu, przy którym wymagana jest najwi ksza dok adno  przy yciu

pojemnika kalibracyjnego o pojemno ci nie mniejszej ni  20 litrów. Nie zmniejsza  przep ywu w celu
osi gni cia strefy wyskalowanej zbiornika kalibracji. W ciwym sposobem jest tu kilkakrotne w cze-
nie i zatrzymanie penego przepywu a  do uzyskania wymaganego napenienia.

6. Porówna  wielko  wykazan  na zbiorniku kalibracji (warto  rzeczywista) ze wskazaniem miernika
(warto  wskazywana).

W przypadku, gdy warto  wskazywana wi ksza b dzie od warto ci rzeczywistej, nale y poluzo-
wa rub  (poz. 13 ); W LEWO
W przypadku, gdy wskazywana warto  ni sza b dzie od warto ci rzeczywistej, nale y dokr ci
rub  (poz. 13 ); W PRAWO

7. Operacje z pkt. 4 - 6 nale y powtarza  a  do uzyskania zadowalaj cej dok adno ci.
8. Dokr ci  ponownie korek (Poz. 14 ).

Zadaniem pier cienia samouszczelniaj cego o przekroju okr ym (tzw. O-ring) (poz. 11 ), który za-
ony jest na rubie kalibracyjnej jest uniemo liwienie przypadkowego poluzowania ruby regulacyj-

nej - pier cie  ten nie pe ni adnej funkcji uszczelniaj cej. Z tego wzgl du ka dorazowo konieczne
jest w ciwe wkr cenie korka (poz. 14 ) z uszczelk (poz. 12 ).
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 U YWANIE
Po zainstalowaniu i wykalibrowaniu K33 gotowy jest do pracy.
Obróci  pokr o przestawiania (patrz rysunek 1, poz. 12 ) (w prawo w przypadku, gdy znajduje si  ono
z lewej strony miernika a w lewo w przypadku jest z jego prawej strony, a  do ca kowitego przestawienia
rejestratora porcji. Nie mo na przestawi  sumatora. Nale y sprawdza , aby w czasie u ywania przyrz -
du ci nienie nie przekracza o warto ci podanej w cz ci Dane techniczne .

 KONSERWACJA
W przypadku w ciwego zainstalowania i wykorzystywania miernika K33 nie jest  wymagana adna
zwyk a konserwacja. Niew ciwe filtrowanie na wlocie do miernika mo e spowodowa zablokowanie
lub zu ycie komory pomiarowej, wp ywaj c w ten sposób na dok adno  miernika. W przypadku wyst -
pienia takiej sytuacji (patrz cz Usterki, Przyczyny, Rady ) nale y zdemontowa  komor pomiarow
w sposób przedstawiony w cz ci Demonta /monta .

Ostrze enie!! Przed demonta em nale y sprawdzi  czy z miernika i z przy czonych rurek spusz-
czony zosta  ca y p yn.
Do czyszczenia nale y u ywa  mi kkiej szczotki lub ma ego narz dzia (np. rubokr ta). W czasie czysz-
czenia nale y uwa , aby nie uszkodzi  komory ani tarczy. Miernik nale y dok adnie sprawdzi  i wymie-
ni  jego uszkodzone cz ci. Do wymiany nale y u ywa  tylko oryginalnych cz ci zamiennych pokaza-
nych na rysunku 1 Widok rozebranego na cz ci miernika i wykaz cz ci zamiennych . Po wyczyszczeniu
oraz po wymianie cz ci miernika, nale y zawsze wykona  jego kalibracj .

 DEMONTA  / MONTA
K33 mo na atwo zdemontowa  na cz ci g owne bez wymowania korpusu z rur.

Zespó  miernika
Zespó  miernika nale y zdemontowa  w poni szy sposób:
a. Wyj  pokr o przestawiania przez mocne wyci gni cie osiowe.
b. Poluzowa  4 ruby ustalaj ce (patrz rysunek 1, poz. ).
c. Poluzowa  2 ruby (poz. )
Monta  nale y wykona  w odwrotnej kolejno ci.

Pokr o przestawiania
W celu dokonania zmiany po enia pokr a nale y:
a. Wykona  tylko czynno ci z pkt. a) i b) jak wy ej.
b. Wyj  korek (patrz Rysunek 1, poz. ) przez przyci ni cie go od wewn trz w kierunku na zewn trz pokrywy. c.
Mocowa  ponownie korek w przeciwleg ym otworze przez w enie go do wn trza pokrywy i przy-

ci ni cie na zewn trz.
d. Zamocowa  ponownie pokryw  miernika i pokr o przestawiania.

Komora pomiarowa
W celu uzyskania dost pu do wn trza komory pomiarowej nale y post powa  w poni szy sposób:
a. Zdemontowa  zespó  miernika.
b. Poluzowa  8 rub (patrz rysunek 1 poz. ).
c. Zdj  pokryw  korpusu (poz. ) razem z zespo em przek adni z batej. W czasie wykonywania tej

operacji nale y uwa , aby nie uszkodzi  uszczelki (poz. 10 ).
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d. Zdemontowa  ca  komor  pomiarow  (poz. 10 ) przez jej uniesienie z korpusu miernika i przez
jednoczesne poci gni cie w ty  w kierunku wlotu w celu wyj cia pier cienia typu . (poz. 16 )
z gniazda wylotowego.
W celu sprawdzenia wn trza komory pomiarowej (poz. 15 ) nale y wyj c pier cie  (poz. 16 )
i rozdzieli  dwie pó komory zawieraj ce tarcz  nutacyjn .

Monta  komory pomiarowej nale y wykona  w odwrotnej kolejno ci zwracaj c szczególn  uwag  na:
 Sprawdzenie, czy tarcza obraca si  swobodnie w zmontowanej komorze.
 W ciwe za enie uszczelek, po ich sprawdzeniu i nasmarowaniu.

Sprawdzenie w czasie mocowania pokrywy do korpusu czy iglica tarczy nutacyjnej nie uderza w kó ko
bate (poz. 19 ), które musi pozosta  swobodne dla wyci gania przez iglic  tarczy.

 W ciwe dokr cenie rub (poz. ).

Zespó  kó  z batych
W celu uzyskania dost pu do elementów przek adni z batej nale y:
a. Zdemontowa  pokryw  - Patrz Rysunek 1 poz. .
b. Poluzowa ruby poz. 18.
c. Zdemontowa  p ytk  poz. 20. Teraz uzyskuje si  dost p do wszystkich kó  z batych w celu ich sprawdzenia.

W celu dokonania wymiany uszczelki poz. 22 , nale y zdj  mniejsze kó ko z bate z wa ka przez po-
ci gni cie osiowe, nast pnie nale y zdj  kó ko poz. 21  wraz z wa kiem. Przy wymianie uszczelki
poz. 22  zawsze nale y wymieni  tulejk .

Monta  nale y wykona  w kolejno ci odwrotnej do powy szej, zwracaj c szczególn  uwag  na:
 naolejnie pier cienia typu  przed jego w eniem,
sprawdzenie - przed zamocowaniem pokrywy - czy obraca si  swobodnie zespó  przek adni z batych.

Usterki, ich przyczyny i rady dotycz ce ich usuni cia

USTERKA PRZYCZYNA RADA

 Wyciek z uszczelki wa ka

Niewystarczaj ca
dok adno

Zmniejszone nat enie
przep ywu

Uszkodzona uszczelka

e wykalibrowanie

Zanieczyszczona lub zabloko-
wana komora pomiarowa

Powietrze w p ynie
Zatkana lub zablokowana
komora pomiarowa
Zablokowany lub
zanieczyszczony filtr

Zdj  (patrz cz Zespó  kó  z -
batych  i wymieni  pier cie  samo-
uszczelniaj cy o przekroju okr ym

 (poz. 22 ) oraz tulejk .
Wykona  ponownie kalibracj
wg instrukcji przedstawionych w
cz ci Komora pomiarowa .
Wyczy ci  komor  pomiarow
wg instrukcji podanych w cz ci
Zespó  miernika .

Odnale  i usun  wycieki w li-
niach wlotowych.
Wyczy ci  komor  pomiarow
wg instrukcji podanych w  cz ci
Komora pomiarowa .

Wyczy ci  filtr

15



Rysunek 1.
Widok rozebranego na cz ci miernika i wykaz cz ci zamiennych K33.

Rysunek 2.
Wymiary gabarytowe.
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NUMER OPIS CZ CI LICZBA

21 KONTAKTRON RI 60 PI (PHILIPS) 1
22 ELEMENT DYSTANSOWY DO KONTAKTRONU 1
23 MIKROMETR 1
24 WY WIETLACZ 1
25 RUBY 6954 PH/B C 15.2 2.2 X4.5 4
26 STYK BATERII 1
27 ELEMENT DYSTANSOWY PRZYCISKU 2
28 YTKA PRZYLEPNA MIERNIKA 1
29 YTKA Z NUMEREM SERYJNYM 1
30 SWORZE  F 4 X 10 DO K600/4 6
30 SWORZE  F 4 X 10 DO K600/3 4
30 SWORZE  F 4 X 10 DO K600/2 2

 I. WYMIARY GABARYTOWE

K600/2

K600/3

K600/4

Jednostka miary: mm
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A. ZASADA DZIA ANIA PRZEP YWOMIERZA K600/3:
INFORMACJE OGÓLNE
K600 w wersjach z licznikiem i z impulsatorem reprezentuje rodzin przep ywomierzy
zaprojektowanych z my  o wymogach dotycz cych regulacji, pomiaru, dozowania oraz przesy ania
olejów smarowych i paliw. Zasada dokonywania pomiarów jest oparta o owalne ko a z bate, które
zapewniaj du dok adno w szerokim zakresie nat  przep ywu przy ma ej stracie ci nienia.

yn przep ywaj cy przez urz dzenie nap dza ko a bate, które obracaj c si wywo uj
przekazywanie jednostek  p ynu. Dok adny pomiar dozowanego ynu nast puje poprzez zliczanie
obrotów kó , a zatem przep ywaj cych jednostek . Sprz o magnetyczne, sk adaj ce si
z magnesów zainstalowanych w ko ach z batych oraz czujnika magnetycznego znajduj cego si
w komorze pomiarowej, gwarantuje szczelno  oraz zapewnia transmisj  impulsów wytwarzanych
poprzez ruch obrotowy kó  do mikroprocesora.

Obudowa przep ywomierza jest wykonywana z wyt aczanego aluminium i wyposa ona
w zewn trzne prowadnice dla atwienia instalacji. Poszczególne modele ró ni si od siebie

ugo ci  obudowy, która jest zwi zana z wydolno ci  przep ywow  urz dzenia.

Korpus przep ywomierza jest odlany z aluminium oraz wyposa ony w ko cówki czne do monta u
gwintowanych ko nierzy, co sprawia, e nadaje si  do wszystkich rodzajów rur.

Wlot urz dzenia zawiera zainstalowany filtr siatkowy ze stali nierdzewnej, do którego dost p
uzyskuje si  poprzez usuni cie ko nierza znajduj cego si  przy bocznej stronie wlotu.

A.1. WERSJA Z LICZNIKIEM
ytkownik mo e wybra  jeden z dwóch trybów pracy urz dzenia:

Tryb normalny: Tryb z wy wietlaniem cz ciowej oraz ca kowitej ilo ci przes anego
ynu

Tryb nat enia przep ywu: Tryb z wy wietlaniem nat enia przep ywu oraz cz ciowej ilo ci
dozowanego p ynu

Licznik jest wyposa ony w pami  nieulotn , przechowuj  dane ilo ciowe dotycz ce przep ywu,
nawet w przypadku d ugotrwa ych przerw w zasilaniu.

ówne elementy:

Elektronika pomiarowa oraz wy wietlacz LCD s zamontowane w górnej cz ci przep ywomierza,
odizolowanej od wype nionej ynem komory pomiarowej i chronionej przed wp ywem otoczenia
obudow .
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1) W wietlacz LCD

Wy wietlacz licznika zawiera dwa rejestry numeryczne oraz ró nego typu wska niki wy wietlane
tylko wtedy, gdy wymaga tego dana funkcja.

Legenda:

1. Rejestr sumy cz ciowej (rejestr cz ciowy; 5 cyfr z ruchomym przecinkiem: 0,000 ÷ 99999 ),
wskazuj cy obj to  p ynu przes anego od ostatniego naci ni cia przycisku RESET

2. Wska nik poziomu na adowania baterii;
3. Wska nik trybu kalibracji;
4. Rejestr sumy ca kowitej i kasowalnej (6 cyfr z ruchomym przecinkiem 0,0÷999999 x10 / x100),

4.1. Suma ca kowita, której nie mo na wyzerowa  (TOTAL);

4.2. Suma kasowalna (RESET TOTAL);

5. Wska nik mno nika sumy (x10 / x100)
6. Wska nik rodzaju sumy (TOTAL  suma ca kowita / RESET TOTAL  suma kasowalna);
7. Wska nik jednostki miary sum: L=litry Gal=galony;

8. Wska nik nat enia przep ywu;

9. Wska nik jednostki miary sumy cz ciowej: Qts=kwarty Pts=pinty L=litry
Gal=galony.

2) Przyciski u ytkownika

Licznik wyposa ono w dwa przyciski (RESET oraz CAL). Ka dy z nich ma przypisan ówn
funkcj . Wci ni te jednocze nie, pe ni  inne, drugorz dne funkcje.

Do g ównych funkcji przycisków nale :

- przycisk RESET: zeruje rejestr cz ciowy oraz kasowaln  sum ;
- przycisk CAL: s y do przechodzenia w tryb kalibracji urz dzenia.

Jednoczesne naci ni cie przycisków pozwala na przej cie do trybu konfiguracji, w którym mo na
ustawi dan  jednostk  miary.

3) Komora baterii

Urz dzenie jest zasilane dwiema standardowymi bateriami 1.5 V (rozmiar N).

Komora baterii jest zamykana gwintowan wodoszczeln zatyczk , któr mo na atwo usun
w celu szybkiej wymiany baterii.

A.2. WERSJA Z IMPULSATOREM
Wersja PULSER zawiera impulsator (kontaktron), przekszta caj cy zmiany pola magnetycznego
wywo ane obrotem kó batych na impulsy elektryczne wysy ane do zewn trznego odbiornika.
Odbiornik nale y pod czy  zgodnie z za czonym schematem. Impulsator nie wymaga osobnego
ród a zasilania, poniewa  otrzymuje je bezpo rednio z przy czonego odbiornika.
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Generowany impuls ma posta  fali kwadratowej wytworzonej przez zmiany napi cia patrz rysunek
poni ej:

IMPULS

Kalibracji urz dzenia dokonuje si  za pomoc  zewn trznego odbiornika impulsów.

A.3. KOMORA POMIAROWA
Komora pomiarowa znajduje si  w dolnej cz ci przyrz du. Wyposa ona jest w ko cówki z czne do
monta u gwintowanych ko nierzy na wlocie i wylocie przep ywomierza. Pokrywa w dolnej cz ci
urz dzenia zapewnia dost p do mechanizmu pomiarowego w razie potrzeby czyszczenia.

Wewn trz komory pomiarowej znajduj  si  owalne ko a z bate, które obracaj c si wytwarzaj
impulsy elektryczne przetwarzane przez sterowany mikroprocesorem uk ad elektroniczny.

Poprzez zastosowanie w ciwego wspó czynnika kalibracji (czyli wagi  zwi zanej z pojedynczym
impulsem), mikroprocesor wbudowany (w wersjach z licznikiem) lub zewn trzny (w wersjach z
impulsatorem)  przek ada impulsy wywo ane przep ywem p ynu na jednostki miary wy wietlane w
rejestrze cz ciowym i rejestrze sum.

Wszystkie modele K600/2/3 s  fabrycznie skalibrowane fabrycznym wspó czynnikiem K, który zosta
ustawiony w zale no ci od przesy anego p ynu (olej nap dowy lub olej typu SAE10 W40) w celu
otrzymania optymalnych wyników pomiarów. Ustawienia kalibracji mo na zmieni  w sposób opisany
w niniejszej instrukcji, ale w ka dej chwili mo liwe jest przywrócenie ustawie  fabrycznych.

B. MONTA
K600 w wersji z licznikiem oraz w wersji z impulsatorem posiada gwintowany wlot oraz wylot o
rednicy lub  w zale no ci od rodzaju p ynu, dla którego przyrz d zosta  skalibrowany. Wlot i

wylot s  ustawione prostopadle w stosunku do urz dzenia. Przyrz d przeznaczony jest do sta ej
instalacji przelotowej. Nale y upewni si , e gwintowane po czenia nie wprowadzone do
wn trza komory pomiarowej, co mo e spowodowa  zablokowanie si  kó  z batych.

Nie nale y ywa po cze sto kowych, które mog doprowadzi do uszkodzenia obudowy
przep ywomierza lub ko nierza cz cego.

Jedynie wersja z impulsatorem wymaga pod czenia 2 kabli, zgodnie z parametrami elektrycznymi,
wed ug schematu:

UWAGA: MONTA U NALE Y DOKONYWA  POPRZEZ UMIESZCZENIE FILTRA
PRÓZNIOWEGO
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C. EKSPLOATACJA

C.1. WERSJA Z IMPULSATOREM

Przy prawid owym pod czeniu do odbiornika impulsów, wersja Pulser przep ywomierza K600/3 nie
potrzebuje obs ugi przy uruchamianiu lub zatrzymywaniu pracy urz dzenia.

C.2. WERSJA Z LICZNIKIEM

Model K600 METER jest dostarczany w stanie gotowym do ycia. Nawet po ugim okresie
przechowywania urz dzenie nie wymaga adnych czynno ci wst pnych przed uruchomieniem.
Jedyne czynno ci, które nale y wykona  przy eksploatacji, to wyzerowanie rejestru cz ciowego
oraz rejestru sum kasowalnych. Poni ej przedstawiono dwa typowe wskazania wy wietlacza.
Pierwszy z nich pokazuje rejestr cz ciowy oraz rejestr sumy kasowalnej. Drugi wy wietla sum
cz ciow  oraz sum  ca kowit . Prze czenie z wy wietlania sumy kasowalnej do sumy ca kowitej
nast puje automatycznie i jest zwi zane z okresami czasu ustawionymi fabrycznie, które nie mog
zosta  zmienione przez u ytkownika.

- Rejestr sumy cz ciowej, umiejscowiony w górnej cz ci wy wietlacza, wskazuje ilo
dozowanego p ynu od ostatniego naci ni cia przycisku RESET.

* Rejestr sumy kasowalnej, umiejscowiony w dolnej cz ci wy wietlacza, wskazuje ilo
dozowanego p ynu od ostatniego wyzerowania tej sumy. Sumy kasowalnej nie mo na wyzerow
zanim nie zostanie wyzerowana suma cz ciowa, natomiast suma cz ciowa mo e zawsze zosta
wyzerowana bez zerowania sumy kasowalnej. Jednostka miary obydwu sum mo e by taka sama,
jak sumy cz ciowej lub inna, zgodnie z ustawieniem fabrycznym lub u ytkownika.

ytkownik nie mo e dokona  zerowania rejestru sumy ca kowitej (TOTAL). Suma ca kowita narasta
przez ca y okres funkcjonowania przep ywomierza.

Suma kasowalna oraz suma ca kowita wy wietlane na tym samym obszarze wy wietlacza.
W zwi zku z tym nie s  widoczne jednocze nie, lecz naprzemiennie.

Urz dzenie jest zaprogramowane tak, aby wy wietla jedn z tych wielko ci w dok adnych
odst pach czasu.

SUMA CA KOWITA (TOTAL) JEST WY WIETLANA, GDY URZ DZENIE JEST W STANIE
CZUWANIA.

SUMA KASOWALNA JEST WY WIETLANA:

- przez pewien czas po wyzerowaniu sumy cz ciowej (kilka sekund),

- przez ca y czas w trakcie dozowania,

- przez kilka sekund po zako czeniu dozowania. Po krótkim czasie urz dzenie przechodzi
w stan czuwania, a dolny rejestr pokazuje sum  ca kowit .

UWAGA:

Sumy wy wietlane za pomoc maksimum 6 cyfr oraz dwóch symboli x10 / x100.
W wietlacz prze cza si na wy szy mno nik w nast puj cej kolejno ci: 100000 x 10 ?
999999 x 10 ?

100000 x 100 ? 999999 x 100
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C.2.1 Dozowanie w trybie normalnym
Jest to standardowy tryb dozowania, w którym podczas zliczania jednostek
w wietlana jest jednocze nie suma cz ciowa oraz suma kasowalna.

Je li podczas zliczania jednostek zostanie przypadkowo naci ni ty klawisz
RESET lub CAL, nie b dzie to mia o wp ywu na stan licznika.

Kilka sekund po zako czeniu dozowania w dolnym rejestrze w miejsce sumy
kasowalnej pojawi si suma ca kowita. Napis RESET nad owem TOTAL zniknie, a suma
kasowalna zostanie zast piona sum  ca kowit .

Taki stan nazywa si stanem czuwania (STANDBY). Trwa on do czasu ponownego ycia
urz dzenia.

C.2.2. Zerowanie sumy cz ciowej
Zerowania sumy cz ciowej dokonuje si przez naci ni cie przycisku RESET, gdy
urz dzenie jest w stanie czuwania, tzn. gdy wy wietlacz pokazuje s owo TOTAL .

Po naci ni ciu RESET nast puje wyzerowanie, w trakcie którego wy wietlacz pokazuje
wszystkie pod wietlone cyfry, a nast pnie wszystkie cyfry, które nie s  pod wietlone.

Po zako czeniu procesu wy wietlacz pokazuje wyzerowan  sum  cz ciow  oraz sum
kasowaln .

Po chwili suma kasowalna zostaje zast piona niekasowaln  sum  ca kowit  (TOTAL).

C.2.3. Zerowanie sumy kasowalnej
Zerowania sumy kasowalnej mo na dokona wy cznie po wyzerowaniu sumy
cz ciowej. Sum  kasowaln  mo na wyzerowa  przytrzymuj c przycisk RESET, gdy
wy wietlacz pokazuje napis RESET TOTAL, tak jak na wskazaniach poni ej:

Schemat dzia  jest nast puj cy:
1. Poczekaj, wy wietlacz wyka e przej cie w stan czuwania (widoczna dzie

jedynie suma ca kowita  TOTAL).
2. Krótko naci nij przycisk RESET
3. Urz dzenie rozpocznie zerowanie sumy cz ciowej.
4. Gdy pojawi si suma kasowalna (RESET TOTAL), naci nij ponownie RESET

i przytrzymaj przez co najmniej 1 sekund .
5. Na wy wietlaczu pojawi si  kolejno: wszystkie pola, pola wy czone oraz strona

z wy wietlon  sum  kasowaln  (RESET TOTAL).

C.2.4. Dozowanie w trybie pomiaru nat enia przep ywu
Mo liwe jest dozowanie z jednoczesnym wy wietlaniem:

- aktualnie dozowanej ilo ci,

- nat enia przep ywu [jednostka sumy cz ciowej / minut ], jak wida  na
wy wietlaczu obok.

Aby przej  do tego trybu, nale y:

- zaczeka , urz dzenie przejdzie w stan czuwania, tzn. wy wietlacz poka e tylko sum
ca kowit  (TOTAL),

- krótko nacisn  przycisk CAL,

- rozpocz  dozowanie.
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Nat enie przep ywu jest aktualizowane co 0,7 sekundy. Wskazania wy wietlacza mog  wi c by
niestabilne przy ni szych nat eniach przep ywu. Im wy sze nat enie przep ywu, tym bardziej
stabilne wskazanie wy wietlacza.

UWAGA: Nat enie przep ywu jest wyra one jednostk wybran do pomiaru sumy
cz ciowej. Je li wi c jednostki miar sumy cz ciowej i sumy ca kowitej s  ró ne, jak na
poni szym przyk adzie, nale y pami ta , e wskazywane nat enie przep ywu wyra one jest
w jednostce miary sumy cz ciowej. W poni szym przyk adzie nat enie przep ywu wyra ono
w kwartach na minut .

Napis Gal  wy wietlany obok nat enia przep ywu odnosi si  do rejestru sumy (kasowalnej
lub ca kowitej), które zostan wy wietlone po opuszczeniu trybu pomiaru nat enia
przep ywu.

Aby powróci do trybu normalnego, naci nij ponownie CAL. Je li podczas zliczania jednostek
zostanie przypadkowo naci ni ty klawisz RESET lub CAL, nie b dzie to mia o wp ywu na stan
licznika.

Uwaga: Zarówno suma kasowalna, jak I suma ca kowita zwi kszaj  si  podczas dozowania
w tym trybie, chocia nie one pokazane na wy wietlaczu. Ich wielko  mo na sprawdzi
po zako czeniu dozowania, wracaj c do trybu normalnego poprzez krótkie wci ni cie
przycisku CAL.

C.2.5. Zerowanie sumy cz ciowej
W celu wyzerowania sumy cz ciowej, po zako czeniu dozowania nale y zaczeka , a
licznik wska e nat enie przep ywu równe 0,0, jak na rysunku obok:

a nast pnie krótko przyci nij RESET.

W odró nieniu od trybu normalnego, w tym przypadku w trakcie zerowania, urz dzenie nie
przechodzi przez etapy kolejno wy wietlania i wygaszania pól wy wietlacza suma
cz ciowa zostaje natychmiast wyzerowana.

D. KALIBRACJA
D.1. DEFINICJE

Wspó czynnik kalibracji lub wspó czynnik : jest to mno nik stosowany przez uk ad do
przeliczania odebranych impulsów elektrycznych na jednostki miary p ynu

Fabryczny wspó czynnik K: Wspó czynnik, którego warto  zosta a ustawiona fabrycznie. Wynosi
on 1 000.

Wspó czynnik ten zapewnia maksymaln  precyzj  w nast puj cych warunkach:

wersja do oleju: yn olej silnikowy typu SAE10W40
Temperatura: 20°C
Nat enie przep ywu: 6-60 l/min
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wersja do oleju nap dowego: yn olej silnikowy typu SAE10W40
Temperatura: 20°C
Nat enie przep ywu: 6-60 l/min

Nawet je li u ytkownik wprowadzi zmiany, fabryczny wspó czynnik K mo na atwo przywróci .
Wspó czynnik K ytkownika: Specjalnie dobrany wspó czynnik kalibracji, tzn. ustawiony przez
kalibracj .

D.2. KIEDY NALE Y KALIBROWA  URZ DZENIE?
K600 METER jest dostarczony z fabryczn kalibracj , która zapewnia dok adne pomiary
w wi kszo ci warunków pracy..

Mimo to, przy pracy w warunkach zbli onych do ekstremalnych, jak np.

yny o parametrach zbli onych do maksymalnych dopuszczalnych (np. p yny niskokrzepn ce
o ma ej lepko ci lub oleje o wysokiej lepko ci przeznaczone do skrzy  biegów)

przy ekstremalnym nat eniu przep ywu (zbli onym do minimalnej maksymalnej
dopuszczalnej warto ci) mo e by konieczna kalibracja na miejscu, aby dostosowa urz dzenie
do faktycznych warunków pracy.

D.3. PROCEDURA KALIBRACJI
K600 w wersji METER pozwala na dokonanie szybkiej i precyzyjnej elektronicznej kalibracji poprzez
modyfikacj  wspó czynnika kalibracji (K).

Zmiany wspó czynnika kalibracji mo na dokona  dwoma sposobami:

1. kalibracja poprzez dozowanie.

2. kalibracja bezpo rednia, dokonywana przez zmian  wspó czynnika kalibracji

Do trybu kalibracji mo na wej  (przytrzymuj c d ugo przycisk CAL), aby:

- wy wietli  obecnie u ywany wspó czynnik kalibracji,

- powróci  do ustawienia fabrycznego wspó czynnika kalibracji po modyfikacji wprowadzonej
przez u ytkownika,

- zmieni  wspó czynnik kalibracji przy pomocy procedur wymienionych powy ej.

1. W trybie kalibracji, wy wietlone cz ciowe i ca kowite dozowanie ilo ci maj ró ne
znaczenia w zale no ci od etapu procedury kalibracji.

2. W trybie kalibracji nie mo na korzysta  z licznika do normalnego dozowania p ynów.

3. W trybie kalibracji sumy nie ulegaj  zwi kszeniu.

UWAGA

Urz dzenie zawiera pami nieulotn , która przez u szy czas przechowuje
dane dotycz ce kalibracji oraz ca kowitej dozowanej ilo ci. Kalibracji nie trzeba
powtarza nawet w przypadku szej przerwy w zasilaniu lub po zmianie
baterii.
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D.3.1. WY WIETLANIE BIE CEGO WSPÓ CZYNNIKA KALIBRACJI
I PRZYWRACANIE WSPÓ CZYNNIKA FABRYCZNEGO

Naci ni cie przycisku CAL gdy urz dzenie jest w stanie czuwania spowoduje
wy wietlenie bie cego wspó czynnika kalibracji.

Mo liwe s  dwie sytuacje:

a) Je li nie dokonywano nigdy kalibracji urz dzenia, b po poprzednich kalibracjach przywrócono
ustawienia fabryczne, na wy wietlaczu pojawi si :

FACT to skrót od factory , co oznacza, e obecnie
ywa si  fabrycznego wspó czynnika kalibracji.

b) Je li ytkownik dokonywa  kalibracji, pojawi si  obecnie
ywany wspó czynnik kalibracji (w naszym przypadku

0,998).

Napis user oznacza, e ywany jest wspó czynnik
kalibracji ustawiony przez u ytkownika.

Schemat blokowy obok pokazuje kolejne czynno ci oraz
odpowiadaj ce im wskazania wy wietlacza.

W trybie kalibracji przycisk RESET pozwala na prze czenie
ze wspó czynnika u ytkownika na fabryczny.

Aby potwierdzi wybór wspó czynnika kalibracji, j li
wy wietlony jest napis "USER" lub "FACT", naci nij krótko
CAL.

Po powrocie do trybu normalnego urz dzenie dzie
ywa  potwierdzonego wspó czynnika kalibracji.

WA NE:

Po potwierdzeniu wybory fabrycznego wspó czynnika kalibracji, stare ustawienie
ytkownika zostaje usuni te z pami ci.

D.3.2. KALIBRACJA POPRZEZ DOZOWANIE
Ta procedura wymaga dozowania p ynu do wzorcowego zbiornika pomiarowego w rzeczywistych
warunkach pracy (nat enie przep ywu, lepko , itp.), wymagaj cych maksymalnej precyzji.

UWAGA

Dla w ciwej kalibracji urz dzenia, wa ne jest, aby:

przed kalibracj  ca kowicie usun  powietrze z uk adu;

ywa precyzyjnie dobranego zbiornika wzorcowego o pojemn ci nie mniejszej ni
5 litrów, zawieraj cego dok adny wska nik z podzi ;

upewni si , e dozowanie jest przeprowadzane przy sta ym nat eniu przep ywu,
zgodnym ze standardowym u ytkowaniem, a  do nape nienia zbiornika;

27



nie zmniejsza nat enia przep ywu w celu dok adnego nape nienia zbiornika a  do ko ca
miarki w ko cowej fazie dozowania (w ciwy sposób zako czenia nape niania zbiornika
wzorcowego to dolewanie ynu krótkimi seriami przy zachowaniu normalnego
nat eniu przep ywu);

po zako czeniu dozowania, nale y odczeka  kilka minut w celu upewnienia si , czy adne
belki powietrza nie znajdu si we wzorcowym zbiorniku; odczytu warto ci nale y

dokona  dopiero po ustaleniu si  poziomu p ynu w zbiorniku.

Post puj zgodnie z procedur  opisan  poni ej.

D.3.2.1. Procedura kalibracji poprzez dozowanie

1 BRAK

CZYNNO WY WIETLACZ

Urz dzenie w trybie normalnym (nie w trybie liczenia).

2 SZE WCI NI CIE PRZYCISKU CAL
Urz dzenie przechodzi do trybu kalibracji, wy wietlony zostaje napis CAL
oraz wspó czynnik kalibracji zamiast sumy cz ciowej. Napisy FACT  oraz
USER wskazuj , który z dwóch wspó czynników (fabryczny czy

ytkownika) jest obecnie w yciu.

3 SZE WCI NI CIE PRZYCISKU RESET
Wy wietlony zostaje napis CAL oraz wyzerowana suma cz ciowa.
Urz dzenie jest gotowe do kalibracji przez dozowanie.

4 DOZOWANIE DO ZBIORNIKA WZORCOWEGO
Nie naciskaj c adnych przycisków, rozpocznij nape nianie zbiornika
wzorcowego.

Nape nianie zbiornika mo na w ka dej chwili przerwa  i wznowi . Poziom
ynu w zbiorniku powinien osi gn  obj ty miark  obszar. Nie ma potrzeby

nape niania zbiornika okre lon  obj to ci  p ynu.

Warto  wskazywana        Warto  rzeczywista
5 KRÓTKIE WCI NI CIE PRZYCISKU RESET

Urz dzenie zostaje poinformowane, e zako czono procedur dozowania.
Przed wykonaniem tej czynno ci nale y upewni  si , e dozowanie zosta o
prawid owo zako czone. Aby skalibrowa urz dzenie, nale y zast pi
warto wy wietlon w rejestrze cz ciowym (np. 9,800) warto ci
rzeczywist  odczytan  na miarce zbiornika wzorcowego. W lewym dolnym
rogu wy wietlacza pojawi si strza ka (w gór lub w dó ), wskazuj ca
kierunek (wzrost lub spadek) zmian warto ci czynnika K ytkownika
podczas czynno ci 6 oraz 7.

6 KRÓTKIE WSCI NI CIE PRZYCISKU RESET
Zmienia kierunek strza ki. Czynno  mo na powtórzy  dowoln  ilo  razy.

7 KRÓTKIE/D UGIE WCI NI CIE PRZYCISKU CAL
Wy wietlona warto  zmienia si  w kierunku wskazanym przez strza
- o jedn  jednostk  na ka de krótkie naci ni cie przycisku CAL ,
- ca y czas, je li przycisk CAL  jest przytrzymany (powoli przez pierwszych
5 jednostek, a nast pnie szybko).
Je li dana warto  zostanie przekroczona, powtórz czynno ci poczynaj c od
punktu (6).
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8 UGIE WCI NI CIE PRZYCISKU RESET
Urz dzenie zostaje poinformowane, e procedura kalibracji zosta a zako czona.
Przed wykonaniem tej czynno ci nale y upewni  si , e warto WSKAZYWANA
jest zgodna z warto ci  RZECZYWIST .

                   Warto wskazywana     Warto  rzeczywista

9 BRAK CZYNNO CI
Przez kilka sekund po zako czeniu oblicze  wy wietlony zostaje nowy
wspó czynnik K u ytkownika, po czym cykl uruchomienia powtarza si , a  do
przej cia w stan czuwania.

WA NE: Od tej chwili urz dzenie b dzie korzysta o z wy wietlonego
wspó czynnika kalibracji nawet po zmianie baterii.

10 BRAK CZYNNO CI
Urz dzenie zachowa nowy wspó czynnik kalibracji i jest znów gotowe do
dozowania p ynu przy u yciu nowo zdefiniowanego wspó czynnika K.

D.3.3. BEZPO REDNIA MODYFIKACJA WSPÓ CZYNNIKA K
Poni sza procedura jest szczególnie przydatna przy korekcji redniego du ustalanego na
podstawie kilku przeprowadzonych dozowa . Je li licznik wykazuje pewn redni procentow
wart  b du, mo na j  poprawi  koryguj c obecnie u ywany wspó czynnik kalibracji o warto
procentow . W takim przypadku korekt wspó czynnika K ytkownika nale y obliczy
w nast puj cy sposób:

Nowy Wsp. Kalibracji = Stary Wsp. Kalibracji x (100  E%) / 100

Przyk ad:

Stwierdzona warto  b du E% - 0.9 %
OBECNY wspó czynnik kalibracji 1,000
Nowy wspó czynnik kalibracji u ytkownika 1,000 * [(100  ( - 0,9))/100]=

1,000 * [(100 + 0,9)/100] = 1.009

Je li urz dzenie zani a ilo  dozowanego p ynu (b d ujemny), nowy wspó czynnik kalibracji musi
by  wy szy od starego, jak przedstawiono na przyk adzie. Natomiast w przypadku, gdy urz dzenie
zawy a ilo  dozowanego p ynu (b d dodatni), nowy wspó czynnik kalibracji musi by ni szy od
starego.
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CZYNNO WY WIETLACZ

1 BRAK
Urz dzenie w trybie normalnym, (nie w trybie liczenia).

2 SZE WCI NI CIE PRZYCISKU CAL
Urz dzenie przechodzi do trybu kalibracji, wy wietlony zostaje napis CAL
oraz wspó czynnik kalibracji zamiast sumy cz ciowej. Napisy FACT  oraz
USER wskazuj , który z dwóch wspó czynników (fabryczny czy u ytkownika)

jest obecnie w u yciu.

3 SZE WCI NI CIE PRZYCISKU RESET
Wy wietlony zostaje napis CAL  oraz wyzerowana suma cz ciowa.
Urz dzenie jest gotowe do kalibracji przez dozowanie  patrz poprzedni
punkt.

4 SZE WCI NI CIE PRZYCISKU RESET
Przechodzimy do bezpo redniej zmiany wspó czynnika kalibracji: pojawia si
napis DIRECT" wraz z obecnie u ywanym wspó czynnikiem kalibracji.
W lewym dolnym rogu wy wietlacza pojawia si  strza ka (w gór  lub w dó ),
wskazuj ca kierunek (wzrost lub spadek) zmian wy wietlanej warto ci
w trakcie czynno ci 5 oraz 6.

5 KRÓTKIE WSCI NI CIE PRZYCISKU RESET
Zmienia kierunek strza ki. Czynno  mo na powtórzy  dowoln  ilo  razy.

6 KRÓTKIE/D UGIE WCI NI CIE PRZYCISKU CAL
Wy wietlona warto  zmienia si  w kierunku wskazanym przez strza
- o jedn  jednostk  na ka de krótkie naci ni cie przycisku CAL ,
- ca y czas, je li przycisk CAL  jest przytrzymany (szybko wzrasta w miar
przytrzymywania przycisku).
Je li dana warto  zostanie przekroczona, powtórz czynno ci poczynaj c od
punktu (5).

7 SZE WCI NI CIE PRZYCISKU RESET
Urz dzenie zostaje powiadomione o zako czeniu procedury kalibracji. Przed
wykonaniem czynno ci nale y upewni  si , e wskazywana warto jest
warto ci dan .

8 BRAK CZYNNO CI
Przez kilka sekund po zako czeniu oblicze  wy wietlony zostaje nowy
wspó czynnik K u ytkownika, po czym cykl uruchomienia zostaje powtórzony,
do przej cia w stan czuwania.

WA NE: Od tej chwili, urz dzenie b dzie korzysta o z wy wietlonego
wspó czynnika kalibracji nawet po zmianie baterii.

9 BRAK CZYNNO CI
Urz dzenie zachowa nowy wspó czynnik kalibracji i jest znów gotowe do
dozowania p ynu przy u yciu nowo zdefiniowanego wspó czynnika K.
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E. KONFIGURACJA URZ DZENIA
Licznik przep ywomierza posiada menu, za pomoc którego ytkownik mo e dokona wyboru
jednostki miary: kwarty (Qts), pinty (Pts), litra (Lit) b galonu (Gal). Zwi zek pomi dzy jednostk
miary rejestru cz ciowego i rejestru sum opisuje poni sza tabela:

Kombinacja nr Jednostka miary rejestru
cz ciowego

Jednostka miary rejestru sumy
kasowalnej i ca kowitej

1 Litry (Lit) Litry (Lit)

2 Galony (Gal) Galony (Gal)

3 Kwarty (Qts) Galony (Gal)

4 Pinty (Pts) Galony (Gal)

Aby wybra  jedn  z 4 dost pnych kombinacji:

* Poczekaj a  licznik urz dzenia przejdzie w stan czuwania

* Naci nij przyciski CAL oraz RESET jednocze nie. Przytrzymaj przyciski na
wy wietlaczu pojawi si napis UNIT  wraz z aktualnie wybran jednostk  miary
(w tym przyk adzie litry / litry):

Ka de krótkie wci ni cie przycisku RESET powoduje wy wietlenie kolejnej
kombinacji jednostek, jak wida  na rysunku poni ej:

sze przytrzymanie przycisku CAL zachowuje nowo wybrane ustawienia, po czym licznik
przechodzi przez cykl uruchomienia i jest gotowy do dozowania w wybranych jednostkach.

UWAGA

Rejestr sumy kasowalnej oraz sumy ca kowitej zostanie automatycznie wy wietlony w nowej
jednostce miary.

Po zmianie jednostki miary urz dzenie NIE wymaga ponownej kalibracji.

F. KONSERWACJA
Urz dzenie zosta o zaprojektowane i wykonane tak, aby wymaga o minimum zabiegów
konserwacyjnych.

Jedyne wymagane czynno ci konserwacyjne to:

Wymiana baterii  konieczna, je li nast pi ich zu ycie (TYLKO WERSJE Z LICZNIKIEM).

Czyszczenie komory pomiarowej. Czyszczenie mo e by konieczne w zwi zku
z ciwo ciami dozowanych p ynów b  obecno ci  drobin w wyniku z ego filtrowania.

31



1. Wymiana baterii
Licznik jest dostarczony z dwiema alkalicznymi bateriami 1.5 V (rozmiar N).

Licznik mo e wy wietli  dwa rodzaje ostrze  o niskim poziomie baterii:

1) Je li poziom na adowania baterii wy wietlony na LCD spadnie poni ej pierwszego poziomu,
pojawia si  symbol baterii.

W tym stanie licznik dzie dzia normalnie, ale symbol baterii ostrzega
ytkownika o konieczno ci ich wymiany.

2) Je li licznik dzie ywany bez wymiany baterii, pojawi si drugi rodzaj
ostrze enia o niskim poziomie baterii, który zablokuje dzia anie licznika. W tej
sytuacji symbol baterii zaczyna miga  i jest jedynym widocznym elementem na
wy wietlaczu.

UWAGA

Zu yte baterie mo na wyrzuca  tylko w sposób okre lony obowi zuj cymi przepisami.

W celu wymiany baterii nale y wykona nast puj ce czynno ci (patrz pozycje na li cie cz ci
zamiennych):

Nacisn  RESET aby aktualizowa  sumy.

Odkr ci  pokryw  baterii (poz. 8).

Wyj  zu yte baterie.

Umie ci nowe baterie w tym samym miejscu, upewniaj c si , e biegun dodatni znajduje
si w pozycji zgodnej ze wskazówkami na pokrywie (poz. 9). Dokr ci pokryw baterii,
sprawdzaj c, czy uszczelka (poz. 1) jest w ciwie umieszczona.

Licznik zostanie automatycznie w czony i jest gotowy do pracy.

Na urz dzeniu zostan wy wietlone: suma kasowalna, suma ca kowita oraz suma cz ciowa
o warto ciach identycznych jak przed wymian  baterii.

Po wymianie baterii oraz przerwie w dostawie zasilania, licznik uruchomi si ponownie i dzie
korzysta  z tego samego wspó czynnika kalibracji, który by  u ywany do chwili wyst pienia przerwy
w zasilaniu. Ponowna kalibracja nie b dzie wi c konieczna.

2. Czyszczenie KOMORY POMIAROWEJ.

Komor  pomiarow  przep ywomierza K600 mo na czy ci  bez konieczno ci demonta u urz dzenia z
przewodu rurowego. Przed zamkni ciem pokrywy nale y upewni  si , czy ko a bate obracaj
si  swobodnie.

UWAGA

Przed czyszczeniem nale y zawsze upewni  si , e w urz dzeniu nie znajduj  si  p yn.

Aby wyczy ci komor pomiarow , nale y wykona nast puj ce czynno ci (wed ug pozycji na
diagramie):
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Odkr ci  cztery ruby mocuj ce doln  pokryw  (poz. 7).

Wyj  pokryw  (poz. 7) oraz uszczelk  (poz. 6).

Wyj  owalne ko a z bate.

Wyczy ci  komor  w razie potrzeby. Przy tej czynno ci nale y u  p dzla lub ostro
zako czonego przedmiotu, np. rubokr tu.
Nale y uwa , aby nie uszkodzi  obudowy ani kó  z batych.

Aby z powrotem urz dzenie, nale y wykona powy sze czynno ci w odwrotnej
kolejno ci.

UWAGA
Ko a z bate nale y zamontowa  zgodnie ze schematem.

UWAGA

Tylko jedno z dwóch sprz onych kó batych na rysunku obok
zawiera magnesy. Nale y zwróci  uwag  na u o enie kó z magnesami,
jak przedstawiono na rysunku. Zamontowa  drugie ko o z bate (bez
magnesów) z osi pod tem wi kszym ni 90° w stosunku do
pierwszego.

3. Czyszczenie filtra

Filtr nale y czy ci w odst pach czasu uzale nionych od nieczysto ci zawartych w ynie. W celu
wyczyszczenia filtra nale y wymontowa urz dzenie z przewodu rurowego, w którym jest
umieszczone, poniewa  filtr znajduje si  pomi dzy obudow  a ko nierzem cz cym.

UWAGA

Przed czyszczeniem nale y zawsze upewni  si , e z urz dzeniu nie znajduj  si  p yn.

Czynno ci przy czyszczeniu filtra (wed ug pozycji na diagramie):

- Aby uzyska dost p do kr ka filtracyjnego w przep ywomierzu K600/3, nale y odkr ci
2 ruby mocuj ce ko nierza cz cego przy wlocie urz dzenia. Usun oba ko nierze, j eli
jest to konieczne.

- Wyj urz dzenie z przewodu rurowego, pami taj c, aby usun uszczelki spomi dzy
ko nierzy oraz gwintowanych przy cze  K600.

- Wysun  filtr (poz. 9)

- Wyczy ci  filtr spr onym powietrzem.

- Aby zamontowa  filtr z powrotem, nale y wykona  te czynno ci w odwrotnej kolejno ci.

G. USTERKI
G.1. USTERKI ELEKTRONICZNE

Problem Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

W wietlacz nie dzia a Brak styczno ci baterii Sprawd  styczno  baterii

Niewystarczaj ca precyzja
pomiarów

Nieprawid owy wspó czynnik K W celu sprawdzenia wspó czynnika
K patrz punkt H niniejszej instrukcji.

Licznik nie zlicza
jednostek, mimo i  podaje
prawid owe nat enie
przep ywu

Mo liwo  wyst pienia problemów z
uk adem elektronicznym

Skontaktuj si  z dystrybutorem
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G.2. USTERKI MECHANICZNE

Problem Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

Ograniczone b  zerowe
nat enie przep ywu

Zablokowane ko a z bate Wyczy  komor pomiarow

Licznik nie zlicza
jednostek, mimo i  podaje
prawid owe nat enie
przep ywu

Po czyszczeniu nieprawid owo
zainstalowano ko a z bate

Powtórz procedur  monta u

Niedok adno  pomiarów Nieprawid owa kalibracja wersji z
impulsatorem

Dokonaj kalibracji urz dzenia z
odbiornikiem impulsów

Robocze nat enie przep ywu poza
zakresem

Zmniejsz lub zwi ksz nat enie
przep ywu aby powróci  do
dopuszczalnego zakresu

Du a utrata ci nienia Zabrudzony filtr Wyczy  filtr

Zablokowane ko a Wyczy  komor pomiarow

Licznik nie zlicza
jednostek

Nieprawid owa instalacja kó Sprawd  u enie ko a
z magnesem

Uszkodzony kontaktron Wymie  kontaktron

H. PARAMETRY TECHNICZNE

K600/3 (olej) K600/3 (olej nap dowy)

Licznik Impulsator Licznik Impulsator

Rozdzielczo L/impuls 35 35 33.5 33.5

Gal/impuls 132,5 132,5 127 127

Zakres nat enia przep ywu L/min 6  60 100 100

Ci nienie robocze bar 70 30

Ci nienie rozrywaj ce bar 140 60

System pomiarów Owalne ko a z bate

Temperatura przechowywania °C -20  +70

Wilgotno  przechowywania H.R. 95%

Maksymalna temp. dzia ania °C - 10  +60

Utrata ci nienia przy
maksymalnym na eniu
przep ywu

bar 0,3
(SAE 10W/40 w 20°C)

0,3
(olej nap dowy w 20°C)

yny, jakie mo na mierzy olej olej nap dowy

Zakres lepko ci cSt 10  2000 2  5,35

Dok adno  (w zakresie mierzonej
obj to ci)

±0,5

Powtarzalno 0,2%

Waga kg 1,6 1,6

Gwintowana wlotowa i wylotowa
ko cówka z czna
Baterie 2 x 1,5 V 2 x 1,5 V

ywotno  baterii (szacowana) 18 36 m-cy 18 36 m-cy
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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

POMPA PANTHER 56-72

 A. SPIS TRE CI
A. Spis tre ci
B. Identyfikacja urz dzenia i producenta
C. Deklaracja zgodno ci
D. Opis urz dzenia
E. Specyfikacja techniczna

E1. Specyfikacja parametrów technicznych
E2. Specyfikacja parametrów elektrycznych

F. Warunki eksploatacyjne
F1. Warunki rodowiskowe
F2. Zasilanie elektryczne
F3. Cykl roboczy
F4. Dopuszczalne i niedopuszczalne p yny

G. Przemieszczanie i transport
H. Instalowanie

H1. Usuwanie materia u opakowaniowego
H2. Kontrola wst pna
H3. Ustawianie pompy
H4. Pod czanie przewodów ruroci gowych
H5. Analiza przebiegu ruroci gów dop ywowych i odp ywowych
H6. Akcesoria ruroci gowe
H7. Pod czanie instalacji elektrycznej

I. Rozruch
J. Eksploatacja codzienna
K. Problemy i ich rozwi zywanie
L. Konserwacja
M. Poziom ha asu
N. Usuwanie zanieczyszczonych materia ów
O. Schemat pompy rozebranej na podzespo y
P. Wymiary i wagi
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 B. IDENTYFIKACJA URZ DZENIA I PRODUCENTA
Oferowane modele:
* PANTHER 56 230V/50HZ
* PANTHER 56 230V/60HZ
* PANTHER 72 230V/50HZ

PRODUCENT: PIUSI SPA
VIA PACINOTTI  Z.I. RANGAVINO
46029 SUZZARA (MN)

TABLICZKA ZNAMIONOWA (PRZYK AD ZE ZIDENTYFIKOWANYMI POLAMI):

 C. DEKLARACJA ZGODNO CI
ZGODNO  Z DYREKTYWAMI:
73/23/CEE  89/392/CEEE  91/368/CEE  93/44/CEE  89/336/CEE  92/31/CEE  93/68/CEE

PRODUCENT: PIUSI SPA
46029 SUZZARA (MANTOVIA) OCHY

DEKLARUJE, E NAST PUJ CE MODELE POMP: PANTHER 56  PANTHER 72
SPE NIAJ  WYMAGANIA NAST PUJ CYCH PRZEPISÓW:

PRZEPISY EUROPEJSKIE:
EN 292-1 Bezpiecze stwo maszyn  zasady ogólne. Podstawowa metodologia.
EN 50082-1 Kompatybilno  elektromagnetyczna.

Standardy emisyjne rodowisko przemys owe.
EN 292-2 Bezpiecze stwo maszyn  zasady ogólne Podstawowe zasady konstrukcyjne 

Specyfikacje i zasady techniczne.
EN 55014 Warto ci graniczne i metody pomiaru charakterystyk zak óce  radiowych elek-

trycznych i termicznych sprz tu gospodarstwa domowego i podobnego, narz dzi
elektrycznych i podobnych urz dze  elektrycznych.

EN 294 Bezpiecze stwo maszyn  bezpieczne odleg ci uniemo liwiaj ce w enie r k
w strefy niebezpieczne.
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CEI EN 60034-1 Wirnikowe maszyny elektryczne specyfikacje parametrów nominalnych i
funkcjonalnych.

EN 50081-1 Kompatybilno  elektromagnetyczna  podstawowe normy emisyjne rodowisko
mieszkaniowe, komercyjne i przemys u lekkiego.

CEI EN 60034-5 Klasyfikacja typów ochrony obudów do wirnikowych maszyn elektrycznych.

PRZEPISY KRAJOWE:
DPR 547-55 Przepisy o zapobieganiu wypadkom przy pracy.

Suzzara, 31 stycznia 2000 r.
VARINI OTTO, Prezydent firmy

 D. OPIS URZ DZENIA
POMPA: Samozasysaj ca, wolumetryczna, rotacyjna, elektryczna pompa opatkowa, wyposa ona

w zawór obiegu bocznikowego.
SILNIK: Silnik asynchroniczny, jednofazowy i trzyfazowy, 2 biegunowy, typu zamkni tego (klasa

ochrony IP55 zgodnie z przepisami EN 60034-86), z przewietrzaniem w asnym, pod -
czony bezpo rednio przez ko nierz do korpusu

FILTR: Filtr na ssaniu nadaj cy si  do kontroli okresowej

 E. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
 E1. SPECYFIKACJE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Na schemacie blokowym przedstawiono nat enia przep ywu w funkcji przeciwci nienia.

TYPOWE
KONFIGURACJE

PUNKT PRACY
NA WYKRESIE

MODEL NAT ENIE
PRZEP YWU PRZECIWCI NIENIE

A
(Maksymalne
nat enie
przep ywu)
B
(Maksymalne
przeciwci nienie)

C
(Zawór obiegu
bocznikoweg)

PANTHER 56
PANTHER 72
PANTHER 56
60Hz
PANTHER 56
PANTHER 72
PANTHER 56
60Hz
PANTHER 56
PANTHER 72
PANTHER 56
60Hz

60
80
75

56
72
68

0
0
0

0,6
0,5
0,5

1,5
1,3
1,4

2,7
2,8

2,8 Brak mo liwo ci dostawy
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UWAGA !
Przedstawiona krzywa odnosi si  do nast puj cych warunków eksploatacyjnych:

yn Paliwo do silników wysokopr nych
Temperatura 200 C
Warunki na ssaniu Po enie ruroci gu i pompy w stosunku do poziomu p ynu jest takie, e przy no-

minalnym nat eniu przep ywu wytwarza si  ci nienie 0,3 bara.

W innych warunkach na ssaniu mo e powsta  ci nienie o wi kszej warto ci, zmniejszaj ce nat enie
przep ywu w porównaniu z tymi samymi warunkami przeciwci nienia.
Bardzo istotne znaczenie dla uzyskania mo liwie najlepszych parametrów technicznych jest mo liwie
maksymalne zmniejszenie strat ci nienia na ssaniu  w tym celu nale y przestrzega  nast puj cych in-
strukcji:

Maksymalnie skróci  rur  na ssaniu
Wyeliminowa  niepotrzebne kolanka i d awice w rurach
Czy ci  filtr na ssaniu

ywa  rur o rednicach równych, albo wi kszych ni  podane (patrz instalowanie)

 E2. SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

MODEL POMPY ZASILANIE ELEKTRYCZNE MOC
Nominalna (*)

PR D
Maksymalny (*)

Pr d Napi cie [V] Cz stotliwo [V] [Wat] [Amp]

PANTHER 56 230/V/50 Hz AC 230 50 370 2,2

PANTHER 56 230/V/60 Hz AC 230 60 370 2,2

PANTHER 72 230/V/50 Hz AC 230 50 550 3,3

 F. WARUNKI EKSPLOATACYJNE
 F1. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

TEMPERATURA: WILGOTNO  WZGL DNA:
Min. 200C / maks. +600C maks. 90%
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UWAGA !
Podane skrajne warto ci temperatur odnosz  si  do podzespo ów pompy i nale y ich przestrzega  ze
wzgl du na mo liwo  uszkodzenia lub wadliwego dzia ania urz dzenia.

 F2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE
W zale no ci od modelu, pompa musi by  zasilana z sieci jednofazowego pr du zmiennego, którego
warto ci nominalne podano w tabeli w paragrafie E2  SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE.
Maksymalne dopuszczalne odchylenia warto ci parametrów elektrycznych wynosz :
Napi cie: ± 5% warto ci nominalnej
Cz stotliwo : ± 2% warto ci nominalnej

UWAGA ! Zasilanie z sieci elektrycznej o parametrach innych od podanych mo e spowodowa  znisz-
czenie podzespo ów elektrycznych.

 F3. CYKL ROBOCZY
Pompy te s  skonstruowane z przeznaczeniem do ci ego u ywania w warunkach maksymalnego
przeciwci nienia.
UWAGA ! Dzia anie w warunkach bocznikowych jest dopuszczalne tylko przez krótkie okresy czasu
(maksymalnie 2-3 minut).

 F4. P YNY DOPUSZCZALNE / NIEDOPUSZCZALNE

DOPUSZCZALNE:
Paliwa do silników wysokopr nych o lepko ci od 2 do 5,35 cSt (w temperaturze 37,80 C).
Minimalna temperatura zap onu (PM) 550C

NIEDOPUSZCZALNE: ZAGRO ENIA:
BENZYNA PO AR EKSPLOZJA

YNY NIEPALNE O PM < 550C PO AR EKSPLOZJA
CIECZE O LEPKO CI > 20 cSt PRZECI ENIE SILNIKA
WODA UTLENIENIE POMPY
CIECZE SPO YWCZE ZANIECZYSZCZENIE POMPY

CE WYROBY CHEMICZNE KOROZJA POMPY, NARA ENIE
ZDROWIA OSÓB

ROZPUSZCZALNIKI PO AR  EKSPLOZJA, USZKODZENIE
USZCZELEK

 G. PRZEMIESZCZANIE I TRANSPORT
Ze wzgl du na ograniczon  wag  i wymiary pomp (patrz na wymiary ogólne) do przemieszczania pomp
nie s  potrzebne adne urz dzenia podnosz ce.
Pompy s  dok adnie zapakowane przed wysy .
Sprawdzi  materia  opakowaniowy po nadej ciu dostawy i przechowywa  wyrób w suchym miejscu.
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 H. INSTALOWANIE
 H1. USUWANIE MATERIA U OPAKOWANIOWEGO
Podczas usuwania materia u opakowaniowego nie trzeba stosowa adnych specjalnych rodków
ostro no ci, poniewa  nie stanowi on adnego zagro enia ani nie zanieczyszcza otoczenia.
Podczas usuwania materia u opakowaniowego stosowa  si  do lokalnych przepisów.

 H2. KONTROLA WST PNA

Sprawdzi , czy urz dzenie nie ma ladów uszkodze  powstaych podczas transportu lub sk adowania.
Oczy ci  otwory wlotowe i wylotowe usuwaj c z nich wszelki py  lub pozosta ci materia u opakowa-
niowego.
Sprawdzi  swobod  ruchów wa u silnika.
Sprawdzi , czy specyfikacja elektryczna jest zgodna z parametrami podanymi na tabliczce znamio-
nowej.

 H3. USTAWIANIE POMPY

Pompa mo e by  zainstalowana w dowolnym po eniu (ze swoj  osi   pionow  lub poziom ).
Przymocowa pomp za pomoc wkr tów o odpowiedniej rednicy wk adanych w otwory
mocuj ce w podstawie pompy (po enia i wymiary tych otworów podano w Rozdziale WYMIARY
OGÓLNE ).

UWAGA ! SILNIKI NIE S  TYPU PRZECIWWYBUCHOWEGO.
Nie nale y ich instalowa  w miejscach, w których mog  znajdowa  si  zapalne pary.

 H4. POD CZANIE PRZEWODÓW RUROCI GOWYCH
Przed pod czeniem sprawdzi , czy w ruroci gach i zbiorniku ss cym nie ma brudu i pozosta ci po
gwintowaniu, które mog yby uszkodzi  pomp  i jej wyposa enie dodatkowe.
Przed pod czeniem ruroci gu dolotowego nape ni  cz ciowo korpus pompy paliwem do silników
wysokopr nych, co ma u atwi  jej zalewanie.
Nie stosowa  sto kowych z czy gwintowanych, które mog yby uszkodzi  gwintowane otwory pompy
je eli by yby zbyt doci gni te.

PRZEWÓD SS CY:
- minimalna zalecana rednica nominalna: 1-1/4
- zalecane ci nienie nominalne: 10 barów
- stosowa  ruroci gi nadaj ce si  do pracy przy ci nieniu ssania

PRZEWÓD DYSTRYBUCYJNY
- minimalna zalecana rednica nominalna: 1
- zalecane ci nienie nominalne: 10 barów
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UWAGA !
Odpowiedzialno  za u ywanie ruroci gów o odpowiednich parametrach technicznych spoczy-
wa na osobie/ firmie instaluj cej urz dzenie.

ycie ruroci gów nie nadaj cych si  do paliwa do silników wysokopr nych mo e doprowadzi
do uszkodzenia pompy, zagro enia zdrowia dla ludzi i zanieczyszczenia rodowiska.
Luzowanie ko cówek z cznych (gwintowanych, ko nierzowych, uszczelkowych) mo e doprowa-
dzi  do powa nych problemów ekologicznych i bezpiecze stwa.
Po wst pnym zainstalowaniu urz dzenia sprawdzi  wszystkie ko cówki z czne, po czym wyko-
nywa  t  czynno  codziennie.
W razie potrzeby doci gn  ko cówki z czne.

 H5. ANALIZA PRZEBIEGU RUROCI GÓW DOP YWOWYCH I ODP YWOWYCH

WYDAWANIE
Model pompy nale y dobiera  maj c na uwadze charakterystyki systemu.

czny wp yw d ugo ci ruroci gu, rednicy rur, nat enia przep ywu paliwa do silników wysokopr nych
oraz zainstalowanego wyposa enia dodatkowego przewodów mo e spowodowa , e powstanie prze-
ciwci nienie wi ksze od spodziewanej warto ci maksymalnej, co mo e doprowadzi  do (cz ciowe-
go) otwarcia obwodu bocznikowego pompy z towarzysz cym temu zauwa alnym zmniejszeniem nat -
enia przep ywu na wlocie.

W takich przypadkach warunkiem prawid owego dzia ania pompy jest zmniejszenie oporów w syste-
mie, stosuj c w tym celu krótsze ruroci gi i/lub wi ksze rednice i wyposa enie dodatkowe ruroci gów
o mniejszych oporach (np. automatyczn  dysz  dozuj  w celu zwi kszenia nat  przep ywów).

SSANIE
Pompy Panther 56 i Panther 72 s  pompami samozasysaj cymi i cechuj  si  dobr  wydajno ci  na
ssaniu.

Podczas fazy rozruchowej, maj c pusty kolektor ss cy i pomp  zwil on  p ynem, elektryczny zespó
pompuj cy jest w stanie zasysa  ciecz przy maksymalnej ró nicy wysoko ci 2 metry. Nale y podkre li ,
e czas zalewania pompy wynosi do jednej minuty a obecno  automatycznej dyszy dozuj cej w kolekto-

rze doprowadzaj cym zapobiega ucieczce powietrza z instalacji, uniemo liwiaj c tym samym prawid o-
we zalewanie.
Z tego wzgl du zaleca si  zawsze zalewanie pompy bez automatycznej dyszy dozuj cej, sprawdzaj c

ciwe zwil enie pompy. W celu zapobiegni cia opró nianiu kolektora ss cego i utrzymywania pompy
w stanie zwil onym zaleca si  zainstalowanie zaworu przeciwzwrotnego. Zapewnia to zawsze pó niej
natychmiastowy rozruch pompy.

Po uruchomieniu systemu pompa mo e pracowa  przy ci nieniu na wlocie do 0,5 bara, poni ej którego
mo e rozpoocz  si  zjawisko kawitacji, z czym wi e si  spadek nat enia przep ywu i wzrost ha li-
wo ci urz dzenia.
Jak ju  wspomniano, istotne znaczenie ma zagwarantowanie niskiego ci nienia ssania poprzez u ywa-
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nie krótkich rur o rednicy równej lub wi kszej ni  zalecana, zmniejszenie do minimum krzywizn oraz u y-
wanie filtrów na ssaniu o wi kszym polu powierzchni przekroju i zaworów stopowych o mo liwie najni -
szych oporach przep ywu.
Bardzo wa nym czynnikiem jest utrzymywanie czysto ci filtrów ss cych, poniewa  w razie ich zatkania
ro nie opór przep ywowy instalacji.
Ró nica wysoko ci pomi dzy pomp  a poziomem p ynu musi by  utrzymywana na mo liwie minimalnym
poziomie, oraz, przy dowolnym nat eniu przep ywu, oczekuje si , e w fazie zalewania powinna ona
wynosi  2 metry.
W przypadku przekroczenia tej wysoko ci zawsze nale y zainstalowa  zawór stopowy, co umo liwia na-
penianie kolektora ss cego i zastosowanie rur o wi kszych  rednicach. Zaleca si  unikanie instalowania
pompy w miejscach, w których wspomniana ró nica wysoko ci nie jest wi ksza ni  3 metry.

UWAGA !
W przypadku kiedy zbiornik na ssaniu jest wy szy ni  pompa, zaleca si  zainstalowanie zaworu
przeciwsyfonowego w celu uniemo liwienia przypadkowych ucieczek paliwa do silników wyso-
kopr nych.

 H6. AKCESORIA RUROCI GOWE

Pompy s  dostarczane bez wyposa enia pomocniczego ruroci gów.

UWAGA !
Odpowiedzialno  za dostarczenie wyposa enia pomocniczego ruroci gów niezb dnego do za-
pewnienia bezpiecznego i prawid owego dzia ania pompy spoczywa na instalatorze.

ycie wyposa enie pomocniczego nie nadaj cego si  do stosowania z paliwem do silników wy-
sokopr nych mo e spowodowa  uszkodzenie pompy, zagro enie zdrowia pracowników oraz za-
nieczyszczenie rodowiska naturalnego.

 H7. POD CZANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

SILNIKI JEDNOFAZOWE
Silniki jednofazowe s  dostarczane z zamontowanym kablem o d ugo ci 2 metrów i wtyczk  elektrycz-

. W celu zmiany kabla nale y otworzy  pokryw  listew elektrycznych i pod czy  instalacj  elektrycz-
 zgodnie z poni szym schematem na nast pnej stronie.

Silniki jednofazowe s  dostarczane z dwupo eniowym prze cznikiem i kondensatorem z prze-
wodami i zainstalowanymi wewn trz skrzynki listew elektrycznych (patrz schemat).

Charakterystyki kondensatora podano na tabliczce znamionowej dla ka dego modelu pompy.

Prze cznik s y wy cznie do uruchamiania/ zatrzymywania pompy i nie mo e w aden sposób zast -
powa  g ównego wy cznika sieciowego instalowanego w celu spe nienia wymaga  odpowiednich prze-
pisów.
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UWAGA !
Pompy s  dostarczane bez elektrycznego wyposa enia bezpiecze stwa takiego jak bezpieczniki,
elementy ochronne silników, urz dzenia uniemo liwiaj ce przypadkowe uruchomienie po awarii za-
silania lub inne. Konieczne jest zainstalowanie konsoli elektrycznej przed lini  zasilaj pompy,
zaopatrzon  w odpowiedni wy cznik obwodu sterowany pr dami szcz tkowymi.

Odpowiedzialno  za wykonanie pod cze  elektrycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami
spoczywa na u ytkowniku.

UWAGA !
Sprawdzi , czy ko cówki listew s  umieszczone zgodnie ze schematem.

Warunkiem zapewnienia prawid owej instalacji elektrycznej jest przestrzeganie nast puj cych sposobów
post powania (nie wyczerpuj  one wszystkich mo liwo ci):

W trakcie instalowania i konserwacji sprawdzi , czy przewody elektryczne nie s  pod napi ciem
ywa przewodów o minimalnych polach przekrojów poprzecznych, nominalnych napi ciach i

typach drutu odpowiednich do charakterystyk elektrycznych podanych w Paragrafie E2  SPECY-
FIKACJE ELEKTRYCZNE oraz do rodowiska instalacyjnego.
Wszystkie silniki s  wyposa one w ko cówk  uziemienia do pod czania do przewodu uziemiaj ce-
go sieci elektrycznej.
Zawsze nale y zamyka  pokryw  skrzynki listew elektrycznych przed pod czeniem urz dzenia do
sieci elektrycznej, oceniaj c stan uszczelnienia, które powinno by  klasy ochronnej IP 55.
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 I ROZRUCH

Sprawdzi , czy ilo  paliwa do silników wysokopr nych w zbiorniku na ssaniu jest
wi ksza ni  ilo , jaka ma by  przepompowana.
Sprawdzi , czy pojemno  szcz tkowa zbiornika na doprowadzaniu paliwa jest wi ksza
ni  ilo , jak  zamierzasz przepompowa .
Nie uruchamia  pompy na sucho.
Mo e to by  powodem powa nego uszkodzenia jej podzespo ów.
Sprawdzi , czy ruroci g i wyposa enie pomocnicze ruroci gu znajduj  si  w
dobrym stanie.
Wycieki paliwa do silników wysokopr nych mog  spowodowa  uszkodzenie obiektów i
zagrozi  zdrowiu pracowników.
Nigdy nie uruchamia  pompy ani jej  nie zatrzymywa  poprzez wtykanie albo
wyjmowanie którejkolwiek z wtyczek.
Nie dotyka  prze czników mokrymi r kami.

sze stykanie si  z paliwem do silników wysokopr nych mo e uszkodzi  skór .
Zaleca si  u ywanie okularów i r kawic ochronnych.
Silniki jednofazowe s  wyposa one w automatyczny termiczny wy cznik ochronny.

UWAGA !
Ekstremalne warunki pracy mog  spowodowa  wzrost temperatury silnika i w wyniku tego za-
trzymanie go przez termiczny wy cznik ochronny. Wy czy  pomp  i poczeka  do jej ostygni cia
przed ponownym rozruchem. Termiczny wy cznik ochronny automatycznie wy czy si  po osty-
gni ciu silnika do odpowiedniej temperatury.
W fazie zalewania pompa powinna wydmuchiwa  powietrze znajduj ce si  pocz tkowo w ca ej instalacji
poza kolektorem dostawczym.
Dlatego konieczne jest trzymanie otwartego wylotu, poniewa  umo liwia to ucieczk  powietrza.

UWAGA !
W przypadku zainstalowania na ko cu kolektora dostawczego dyszy dozuj cej typu automatycz-
nego, ucieczka zostanie utrudniona przez automatyczne urz dzenie zatrzymuj ce, które trzyma
zawór zamkni ty kiedy ci nienie w ruroci gu jest za niskie. Zaleca si  chwilowe od czanie auto-
matycznej dyszy dozuj cej w fazie rozruchowej.

Faza zalewania pompy mo e trwa  od kilku sekund do kilku minut, poniewa  jest funkcj  charaktery-
styczn  systemu. W przypadku przed ania si  tej fazy nale y zatrzyma  pomp  i sprawdzi :

czy pompa nie pracuje czasami ca kowicie na sucho;
czy kolektor wlotowy jest na tyle szczelny, eby uniemo liwia  wnikania powietrza do wewn trz;
czy filtr na ssaniu nie jest zatkany;
czy wysoko  ssania nie jest wi ksza ni  2 metry (je eli wysoko  ta jest wi ksza ni  2 metry, nape -
ni  kolektor ss cy p ynem);
czy ruroci g dostawczy jest w stanie odprowadza  powietrze.
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Po zalaniu pompy, sprawdzi , czy pompa pracuje w oczekiwanym zakresie roboczym, a zw aszcza:
czy w warunkach maksymalnego przeciwci nienia pobór mocy przez silnik mie ci si  w granicach
podanych na tabliczce znamionowej;
czy ci nienie ssania nie jest wi ksze ni  0,5 bara;
czy przeciwci nienie w kolektorze dostawczym nie jest wi ksze ni  maksymalne przeciwci nienie
przewidziane dla danej pompy.

 J. EKSPLOATACJA CODZIENNA
a. W przypadku stosowania rur gi tkich, do czy  ko ce tych rur do zbiorników. W razie braku odpo-

wiedniej szczeliny, silnie zacisn  rur  dostawcz  przed rozpocz ciem dozowania.
b. Przed uruchomieniem pompy sprawdzi , czy jest zamkni ty zawór dostawczy (pistolet dystrybu-

cyjny lub zawór ruroci gowy);
c. Przestawi  wy cznik g ówny ON/OFF w po enie ON (w czone). Zawór obiegu bocznikowego

umo liwia dzia anie zamkni tym dop ywem tylko przez krótki okres czasu;
d. Otworzy  zawór dostawczy (pistolet dystrybucyjny), silnie chwytaj c za koniec rury;
e. Zamkn  zawór dostawczy w celu zatrzymania dozowania;
f. Po zako czeniu dozowania, wy czy  pomp .

UWAGA !
Dopuszczalny czas pracy pompy z zamkni tym pistoletem dystrybucyjnym jest bardzo krótki
(maksymalnie 2-3 minut). Po u yciu upewni  si , e pompa jest wy czona.

BRAK ZASILANIA
Brak zasilania elektrycznego z wynikaj cym z tego przypadkowym zatrzymanie pompy, mo e by  spo-
wodowany nast puj cymi przyczynami:
- wy czenie pompy przez wy cznik bezpiecze stwa;
- spadek napi cia w instalacji zasilaj cej;
W ka dym przypadku post powa  nast puj co:
a. zamkn  zawór wydawczy (pistolet dystrybucyjny);
b. zawiesi  zawór (pistolet dystrybucyjny) na przeznaczonym miejscu w zbiorniku;
c. przestawi  prze cznik ON/OFF w po enie OFF.

UWAGA !
W momencie gdy pompa pracuje przy zbyt niskim stanie paliwa w zbiorniku, mo e nast pi  zapowie-
trzenie uk adu. U ytkownik zobowi zany jest kontrolowa  ilo  magazynowanego paliwa oraz chroni
pomp  przed zapowietrzeniem.
Mo liwe jest samodzielne odpowietrzenie uk adu. W tym celu nale y odkr ci  korek z bem sze ciok t-
nym G1/8 (Patrz rozdzia O SCHEMAT POMPY ROZEBRANEJ NA PODZESPO Y ORAZ CZ CI ZA-
MIENNE, element  nr 18) i zala  komor  wirnika.
Odpowietrzenie pompy wi e si  z usuwaniem skutków nieprawid owego u ytkowania i jako takie NIE
PODLEGA GWARANCJI.

Po wykryciu przyczyny zatrzymania, przywróci  dzia anie pompy w sposób opisany w Paragrafie L 
EKSPLOATACJA CODZIENNA.
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 K. PROBLEMY I ICH ROZWI ZYWANIE

PROBLEM
Silnik nie obraca si

MO LIWA PRZYCZYNA
Brak zasilania ekektrycznego

Zakleszczony wirnik

Zadzia  termiczny wy cznik
ochrony silnika

Problemy z silnikiem

DZIA ANIA KORYGUJ CE
Sprawdzi  ko cówki instalacji elek-
trycznej i systemy bezpiecze stwa.
Sprawdzi , czy który  z wiruj cych
podzespo ów nie jest uszkodzony lub
zatkany.
Poczeka  do ostudzenia silnika,
sprawdzi , czy silnik startuje i
zbada  przyczyn  przegrzania.
Skontaktowa  si  z Dzia em Serwi-

sowym.
Po ruszeniu z miejsca silnik
obraca si  powoli
Niskie nat enie przep ywu
albo brak przep ywu

Niskie napi cie w sieci elektrycz-
nej
Niski poziom p ynu w zbiorniku
na ssaniu
Zatkany zawór stopowy
Zatkany filtr
Za du e ci nienie na ssaniu
Wysokie straty ci nienia podnosze-
nia w obiegu (praca z otwartym
obiegiem bocznikowym)
Zatkany zawór obiegu boczniko-
wego
Do pompy lub kolektora ss cego
dostaje si  woda
Przew enie w kolektorze
ss cym
Niska pr dko  obrotowa

Kolektor ss cy le y na dnie zbior-

Doprowadzi  napi cie ponownie do
spodziewanego przedziau warto ci.
Uzupe ni  stan p ynu w zbiorniku.

Oczy ci  i/lub wymieni  zawór.
Oczy ci  filtr.
Opu ci  pomp  w stosunku do po-
ziomu zbiornika albo zwi kszy  pole
przekrojów poprzecznych rur.

 krótszych rur lub o wi kszej
rednicy.

Zdemontowa  zawór, oczy ci  i/lub
wymieni  go.
Sprawdzi  uszczelnienia ko cówek

cznych.
 rur nadaj cych si  do pracy

w warunkach ssania.
Sprawdzi  napi cie na pompie.
Wyregulowa  napi cie i/lub u
kabli o wi kszych polach przekroju
poprzecznego
Podnie  kolektor.

nika.

Wzrost ha asu w pracy
pompy

Wyciek z korpusu pompy

Zapowietrzona pompa
Pojawia si  kawitacja
Nieregularne dzia anie obiegu
bocznikowego
W paliwie do silników wysokopr -
nych znajduje si  powietrze
Uszkodzone uszczelnienie.

Odpowietrzy  uk ad, zala  komor
wirnika pompy.
Zmniejszy  ci nienie na ssaniu
Dozowa  do chwili wyt oczenia
z obiegu powietrza.
Sprawdzi  stan ko cówek kolektora
ss cego.
Sprawdzi  i wymieni  uszczelnienie
mechaniczne.
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 L. KONSERWACJA

Pompy Panther 56 i Panther 72 s  przeznaczone i skonstruowane w taki sposób, e wyma-
gaj  minimalnych zabiegów konserwacyjnych.

Raz w tygodniu sprawdzi , czy nie nast pi o obluzowanie z czek rur w celu eliminacji
mo liwo ci przecieków;
Raz w miesi cu sprawdzi  korpus pompy i oczy ci  go z zanieczyszcze .
Raz w miesi cu sprawdzi  i oczy ci  filtr pompy oraz wszystkie inne zainstalowane w
niej filtry.
Raz w miesi cu sprawdzi  stan elektrycznych kabli zasilaj cych.

 M. POZIOM HA ASU
W normalnych warunkach eksploatacyjnych ha as zwi zany z prac  wszystkich modeli pomp nie prze-
kracza poziomu 70 dB w odleg ci 1 m od pompy elektrycznej.

 N.  USUWANIE ZANIECZYSZCZONYCH MATERIA ÓW
W trakcie zabiegów konserwacyjnych lub kasowania urz dzenia, nie wolno wyrzuca  zanieczyszczonych
cz ci do rodowiska naturalnego.

Prawid owe ich usuwanie okre laj  lokalne przepisy.

 O. SCHEMAT POMPY ROZEBRANEJ NA PODZESPO Y / CZ CI ZAMIENNE
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NUMER OPIS CZ CI LICZBA
1. ruba 5931 8.8 M 6x12 6
2. Pokrywa komory 1
3. Pier cie  uszczelniaj cy o-ring 3237 1
4. Wypustka wirnika 1
5. Pokrywa filtra 1
6. Uszczelka pokrywy filtra 1
7. Filtr 1
8. Zawór obiegu bocznikowego 1
9. Wirnik pompy 5-cio opatkowej 1
10. opatka pompy 5
11. Pier cie  zatrzaskowy wa u f 10 uni 7435 1
12. Spr yna do uszczelnienia mechanicznego 1
13. Podk adka mosi na 1
14. Pier cie  uszczelniaj cy o-ring 2043 1
15. Wiruj ca p ytka lizgowa d.11 1
16. Nieruchoma p ytka lizgowa d.11 1
17. Pier cie  uszczelniaj cy o-ring 2056 1
18. Korek z bem sze ciok tnym g 1/8 1
19. Podk adka spr ysta do otworu 1/8 g 1
20. Korpus pompy 1
21. Spr yna obiegu bocznikowego 1
22. Pier cie  kompensuj cy 1
23. ysko 6203 1
24. Silnik 1
25. Pr t zaciskowy m5x125 4
26. Komplet ko nierzy 1

 P.  WYMIARY I WAGI

Waga:
PANTHER 56: 7,0 kg
PANTHER 72: 8,2 kg

Jednostka miary: mm
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KARTA ZG OSZENIOWA USTERKI data: ..................

Dla:
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
DOKUMENT 
NUMER ........................................................
DATA ............................................................

NOTA KORYGUJ CA
NUMER ........................................................
DATA ............................................................

DOKUMENT 
NUMER ........................................................
DATA ............................................................

WYS ANO PRZEZ: .....................................
NUMER ........................................................
DATA ............................................................

ZLECENIE US UGI SERWISOWEJ

Klient Titan Eko: Kod klienta:

FIRMA:
ADRES:
OSOBA KONTAKTOWA
tel: . fax: ............................................
Dok adny adres lokalizacji produktu:
FIRMA: ... ........................
ADRES: .. ........................
OSOBA KONTAKTOWA ......................
tel: . fax: ............................................
Data i godziny w jakich produkt mo e by  serwisowany/odebrany:
....................................................................................................

Uszkodzony produkt b dzie zwrócony do Titan Eko:      TAK / NIE

Nowy produkt b dzie wys any pod warunkiem zwrotu
uszkodzonego: TAK / NIE

NUMER ZG OSZENIA (wype nia Titan Eko)

Typ Fuelmastera*: FM 5000 FM 2500 FM 3500 FM 1300
Typ przep ywomierza*: (PA) K33 (C) K600 (ZP) Petro Solo (MU) Cube50

(analogowy) (cyfrowy) (legalizacja GUM) (wielodost p
(*niepotrzebne skre li ) = zabezpieczenia kodowe)

Numer seryjny:
(numer seryjny zbiornika wybity jest na dolnym pier cieniu zbiornika zewn trznego)

Data zakupu: Numer Karty Gwarancyjnej:

POWÓD ZG OSZENIA / OPIS USZKODZENIA:

Nazwisko .................................................................... Podpis ................................................

UWAGA: W przypadku stwierdzenia, e usterka w okresie gwarancji wynikn a z nieprawid owego u ytkowania lub instalacji wyrobu, lub
je li usterka mia a miejsce po up ywie gwarancji, zg aszaj cy zostanie obci ony kosztami zwi zanymi z serwisem.

CZYNNO CI NAPRAWCZE:

Nazwisko .................................................................... Podpis ................................................

DECYZJA (Dzia  Administracji Sprzeda y):

Nazwisko .................................................................... Podpis ................................................
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Ul. Pu askiego 17, 46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 417 05 06,    Fax +48 77 544 93 23
Website: www.orome.pl
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