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1. INFORMACJE DLA ODBIORCÓW

Ta instrukcja obs ugi jest przeznaczona dla wszystkich odbiorców – u ytkowników dystrybutorów paliw
ciek ych serii PETRO-SOLO. MY LIWIEC ZAP-PETRO SP. Z O.O. poleca wszystkim zapoznanie si
z niniejsz  instrukcj  przed przyst pieniem do instalacji i u ytkowania dystrybutora.

Bardzo wa ne:
Przechowuj t  instrukcj  i inne dokumenty dostarczone tak d ugo, jak jeste  u ytkownikiem
dystrybutora.
Przechowuj tak e inne materia y uzupe niaj ce dostarczone w czasie u ytkowania dystrybutora.

Zachowaj niniejsz  instrukcj  i inne dokumenty dla przysz ych u ytkowników.

UWAGA!

Firma My liwiec Zap-Petro Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za szkody powsta e w wyniku
ytkowania niezgodnego z niniejsz  instrukcj .

Instrukcja obs ugi opisuje w ciwe post powanie z dystrybutorem.

Firma My liwiec Zap-Petro Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za wypadki oraz szkody wzgl dem
ludzi lub/oraz szkod  materialn , wskutek nie przestrzegania niniejszego
dokumentu/przepisów bezpiecze stwa.

Przepisy bezpiecze stwa zawarte w poni szym opisie, maj  na celu uzupe ni  – ale nie
zast pi  – przepisy bezpiecze stwa, obowi zuj ce w kraju zamawiaj cym wyrób. Przepisy te
powinny by  znane personelowi obs uguj cemu dystrybutor.

Zanim zaczniesz rozpakowywa , instalowa  albo u ywa  dystrybutor, prosz  przeczytaj ca
instrukcj .

Uwaga!
Dokonywanie samodzielnych napraw oraz zmian w konstrukcji dystrybutora, jest niedopuszczalne bez
zgody Producenta. U ywa  mo na tylko cz ci autoryzowanych.

Uwaga!
Aby zapobiec pora eniu elektrycznemu lub wybuchowi po aru, przed wykonaniem wszelkich
czynno ci wewn trz dystrybutora zawsze nale y odci  dop yw pr du, wy czaj c g ówny wy cznik
zasilania, który znajduje si  w biurze obs ugi stacji.

Uwaga!
W przypadku zauwa enia wycieku paliwa natychmiast wy cz dystrybutor oraz g ówny wy cznik
zasilania, który znajduje si  biurze obs ugi stacji. Nie zanieczyszczaj rodowiska. Skontaktuj si  z
Serwisem Producenta.

Uwaga!
Uruchomienie dystrybutorów powinno by  dokonane tylko przez Serwis Producenta lub autoryzowany
Serwis. Niespe nienie tego warunku, pozbawia Odbiorc  gwarancji na zakupione wyroby.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid owo ci w funkcjonowaniu dystrybutora, nale y
skontaktowa  si  z Producentem.

Podczas eksploatacji dystrybutora nie mog  by  zdj te, ani uszkodzone adne elementy obudowy
dystrybutora.

Dystrybutor paliw ciek ych nie mo e by  instalowany w przestrzeniach zagro onych
wybuchem strefach 0, 1, 2, w obszarach okre lonych zgodnie z norm  EN 60079-10!

Ze wzgl du na swoj  budow , dystrybutor nie mo e pracowa  w przestrzeni bez zadaszenia.
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Dystrybutor jest przeznaczony do wydawania poni szych produktów:
• benzyna,
• benzyna bezo owiowa,
• olej nap dowy,
• nafta oczyszczona.

Dystrybutor jest oznaczony znakiem CE (rys.1), który informuje, e wyrób jest zaprojektowany,
wyprodukowany i jest opisany zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego.

       Rys. 1 Znak CE

Producent zastrzega sobie wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, nie pogarszaj cych jako ci
wyrobu.

Wskazówki w ciwego zastosowania zaworu wyp ywowego.

Zawór wyp ywowy (pistolet) jest automatycznym zaworem wyp ywowym z d wigni  spustow
umo liwiaj  r czne otwieranie i zamykanie zaworu, odcinaj cego przep yw paliwa. Wyposa ony jest
w zawór zwrotny – otwierany nadci nieniem – zabezpieczaj cy przed wyp ywem paliwa z instalacji,
przy otwartym zaworze odcinaj cym (r cznie) i niepracuj cym dystrybutorze oraz w automatyczny
zawór odcinaj cy przep yw paliwa, przy przepe nieniu tankowanego zbiornika.
Prawid owa pozycja pracy pistoletu – wylewka skierowana do do u.
W uk adach odsysania oparów, zawór wyp ywowy wyposa ony jest dodatkowo w zawór
proporcjonalny, steruj cy uk adem odsysania oparów w trakcie przep ywu cieczy roboczej.

2. OZNACZENIE DYSTRYBUTORA

2.1. Sposób oznaczania dystrybutora (rys. 2)

PETRO-SOLO 1 - X / X - X - X
     S  – Satelita

Wydajno
N – Qmax= 40 dm3/min

     W – Qmax= 80 dm3/min

     Liczba pistoletów / zaworów wyp ywowych / 0 VRS max 2
     0 – brak
     1 – 2 – pistolety dla 0 VRS

     Liczba pistoletów / zaworów wyp ywowych / max 2
     1 – 2 pistolety

     Liczba produktów
     1 produkt

Rys. 2 Oznaczenie dystrybutora
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Przyk adowe oznaczenie dystrybutora:

     PETRO-SOLO 1  -  2  /  2  - N

     Wydajno  40 dm3/min

     2 pistolety 0 VRS

     2 pistolety

     1 produkt

Konfiguracje i wymiary gabarytowe dystrybutorów przedstawiono na rys.3.

Wygl d ogólny dystrybutora

3. TRANSPORT

Transport
Odbiorca ustala w kontrakcie sposób transportu.
Przy za adunku dystrybutora nale y u  wózka wid owego, wsuwaj c wid y pod palet  transportow
zabezpieczaj c pasami dystrybutor przed zsuni ciem z wózka. Nast pnie za adowa  dystrybutor na
rodek transportu i zabezpieczy  przed przewróceniem i nadmiernymi wstrz sami, które mog

uszkodzi  liczyd o i elementy szklane w czasie transportu.
Podczas transportu nale y post powa ci le wed ug instrukcji, zamieszczonych na opakowaniu.
Dystrybutor nale y transportowa  krytymi rodkami transportu, wy cznie w pozycji stoj cej.

Roz adunek dystrybutora
Zaraz po dotarciu na miejsce, dystrybutor powinien by  dok adnie sprawdzony, w celu zlokalizowania
wszelkich szkód, powsta ych w wyniku transportu (za transport wyrobu odpowiada przewo nik).
Przy roz adunku dystrybutora nale y podnie  urz dzenie przy pomocy wózka wid owego, wsuwaj c
wid y pod palet  transportow , zabezpieczaj c pasami dystrybutor przed zsuni ciem z wózka.
Nast pnie zdj  dystrybutor ze rodka transportu.
W celu unikni cia uszkodze  mechanicznych, dystrybutor nale y ostro nie rozpakowa .

Przechowywanie dystrybutora
Dystrybutor powinien by  przechowywany w miejscu suchym i przewiewnym.
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WA NE!

Przed kompletnym monta em dystrybutora, posiadaj cego jakiekolwiek os ony ze stali nierdzewnej, nale y
usun  warstw  ochronn , pokrywaj  powierzchnie ze stali nierdzewnej. Ka da zw oka w wykonaniu
powy szej czynno ci, mo e spowodowa  trudno ci w usuni ciu tej warstwy oraz uszkodzenia powierzchni.

4. INSTALACJA I URUCHOMIENIE DYSTRYBUTORA

Ze wzgl du na swoj  budow , dystrybutor nie mo e pracowa  w przestrzeni bez zadaszenia.

Instalowanie i uruchomienie dystrybutorów powinno by  dokonane tylko przez Serwis Producenta
lub Autoryzowany Serwis.

Czyszczenie rur ss cych
Przed uruchomieniem dystrybutora, nale y dok adnie wyczy ci  rury ss ce, aby wykluczy  mo liwo
istnienia ziarenek piasku lub metalowych wiórek wewn trz rur.

Czyszczenie filtra
Tu  po pierwszych operacjach tankowania paliwa, nale y sprawdzi  oraz przeczy ci  filtr, aby unikn
spadków nat enia strumienia oraz uszkodze  elementów hydraulicznych.
Po usuni ciu zanieczyszcze , nale y wymy  go w benzynie lub nafcie (sita nie nale y czy ci  ostrymi
przedmiotami).
Niedopuszczalne jest wyjmowanie na sta e kosza filtru z monobloku, gdy  prowadzi to do uszkodzenia
pompy i innych cz ci dystrybutora przez zanieczyszczenia mechaniczne, znajduj ce si  w paliwie.

Uruchomienie pompy
• czy  wy cznik, podaj cy napi cie zasilania na dystrybutor,
• zdj  pistolet (zawór wyp ywowy) odpowiednio do rodzaju dostarczanego produktu,
• sprawdzi , czy pompa dzia a we w ciwym kierunku (oznaczonym na obudowie pompy).

W razie b dnego funkcjonowania pompy nale y post powa  w nast puj cy sposób:
• od czy  dystrybutor od zasilania elektrycznego,
• przestawi  dwie z trzech faz zasilania silnika,
• ponownie w czy  zasilanie dystrybutora,
• ponownie uruchomi  silnik, zdejmuj c pistolet z dystrybutora.

Je li wszystko dzia a prawid owo – pompa sama powinna si  uruchomi  i by  gotowa do dzia ania. W tym
momencie nale y:
• zatankowa  bezpo rednio przynajmniej 100 litrów paliwa,
• wyczy ci  filtry ssania oraz zaworu.

Wykonanie fundamentu
Fundament wykona  zgodnie z rys. 7.
Pod dystrybutorem nale y wykona  szczeln  wann , zapobiegaj  dostawaniu si  wycieków do
gruntu.
Na studzience osadzi  i, po wypoziomowaniu, zabetonowa  ram  fundamentow .
Przed ustawieniem dystrybutora na fundamencie (rys. 7), w pierwszej kolejno ci zdj  os ony hydrauliki.
Nast pnie nakr ci  ko nierze R 1 ½” (cz  z wyposa enia) na rury ssawne, uszczelniaj c dok adnie
miejsce po czenia ta  teflonow . Odkr ci  palet  transportow , przechylaj c ostro nie dystrybutor na
bok, wsun  wid y wózka wid owego. Podnie  dystrybutor, ustawi  na fundamencie i przechylaj c bardzo
ostro nie, wysuwa  wid y wózka, a  ca y dystrybutor zostanie ustawiony na fundamencie oraz,
wykorzystuj c elementy wyposa enia, przykr ci  go do ramy fundamentowej ( ruby M12). Nast pnie, do rur
ssawnych do czy  przewody ssawne, a przewody ssawne po czy  z monoblokami.
Ca  prac wykona  bardzo starannie, celem zapewnienia szczelno ci po cze .



Instrukcja obs ugi                                                                                                          PETRO SOLO

8

Je eli dystrybutor jest wyposa ony w uk ad odsysania par benzyn 0 VRS, nale y dystrybutor
pod czy  do instalacji odzyskiwania par benzyn wg pkt. 8.

Pod czenie dystrybutora do instalacji elektrycznej
Nale y zdj  os ony hydrauliki, otworzy  skrzynk  zasilania i skrzynk  transmisji oraz umie ci  kable
zasilania i transmisji w odpowiednie d awiki kablowe.
Kabel zasilaj cy i kabel sygna owy pod czy  do skrzynek przy czeniowych dystrybutora, zgodnie z
do czonym schematem elektrycznym (rys. 5).

Ochrona przeciwpora eniowa dodatkowa
Jako system ochrony przeciwpora eniowej dodatkowej dystrybutorów paliw, nale y zastosowa
zerowanie z przewodem ochronnym PE.
Ze wzgl du na konieczno  ekwipotencjalno ci dystrybutorów paliw, niedopuszczalne jest
zastosowanie w ich przypadku zerowania przewodem ochronno-neutralnym PEN.

Zacisk ( ruba M 10), umocowany do podstawy konstrukcji w hydraulice, nale y pod czy  do
instalacji uziemiaj cej stacji (przy pomocy przewodu ochronnego, b cego na wyposa eniu
dystrybutora) (rys. 7).
Przed uruchomieniem dystrybutora, sprawdzi  skuteczno  uziemienia, zgodnie z przepisami
obowi zuj cymi w kraju, a w szczególno ci PN-92 E-05009.
Wyposa enie elektryczne dystrybutora wykonane jest zgodnie z PN EN 60204-1.

5. KONSERWACJA

Dba  o czysto  zewn trzn  dystrybutora, czyszcz c os ony zewn trzne mokr  szmatk  ze
rodkiem do tego celu przeznaczonym.

Niemetaliczne powierzchnie dystrybutora nale y czy ci  przy u yciu mokrej szmatki, w celu
unikni cia nagromadzenia adunków elektrycznych.
W miejscu, w którym wykonywane b  wy ej wymienione czynno ci, nale y umie ci
wszelkie niezb dne urz dzenia przeciwpo arowe (ga nice proszkowe, wiadra z piaskiem, itd.)
przed wykonaniem tych czynno ci.

Filtr
Filtr nale y czy ci  i sprawdza  regularnie.
Przy normalnym zastosowaniu dystrybutora zaleca si :

• wymian  filtra co 6 miesi cy, je li dostarczany jest olej nap dowy,
• czyszczenie filtra spr onym powietrzem co 2 miesi ce, je li dostarczana jest benzyna.

Smarowanie cz ci obrotowych
Wszystkie cz ci obrotowe, takie jak:
• ruchomy uchwyt prze cznika zaworu wyp ywowego,
• zawiasy oraz zamki,
powinny by  smarowane co 6 miesi cy.

Kontrola po cze  hydraulicznych oraz urz dze  elektrycznych
Co 3 miesi ce nale y sprawdza , czy ka de urz dzenie elektryczne oraz elementy z czeniowe
(po czenia hydrauliczne, zawór, itd.) nie wykazuj adnych wycieków, gdy  dystrybutor wystawiony
jest na wibracje wskutek swojego dzia ania.

Ruroci g paliwowy
Szczelno  nakr tek cz cych rury, nale y sprawdza  co 3 miesi ce.
Ponadto, uszczelki w po czeniach zaleca si  wymieni  po ka dym rozmontowaniu.
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Konserwacja pompy
W normalnych warunkach, nat enie strumienia pistoletu powinno odpowiada  warto ciom
wymienionym w Danych Technicznych. Je li warto ci te nie zostan  osi gni te (wy czaj c systemy
posiadaj ce wyra ne ró nice we wzro cie ssania, bardzo d ugie ruroci gi, wysokie straty ci nienia
wskutek niewielkich skrzywie  promienia, itd.) nale y:
• upewni  si , czy kryza uk adu rurowego oraz filtr s  odpowiednio po czone oraz czy nie

przepuszczaj  powietrza,
• sprawdzi , czy filtr jest czysty,
• sprawdzi , czy tarcza zaworu otworowego nie jest zatamowana,
• sprawdzi , czy t ok zaworu przelewowego jest czysty.

Je li, po wykonaniu powy szych czynno ci, warto ci nat enia strumienia zaworu
wyp ywowego nie odpowiadaj  warto ciom zawartym w Danych Technicznych, nale y
skontaktowa  si  z Producentem.

Regulacja nat enia strumienia pompy
Przy maksymalnej warto ci ci nienia, które mo e by  osi gni te przy zamkni tym pistolecie (zerowe
nat enie strumienia), pobór pr du przez silnik powinien by  wy szy o ok. 10%, ni  warto  podana
na tablicy silnika.
W celu regulacji zaworu przelewowego nale y:
• usun  zatyczk , umieszczon  w bocznej pokrywie monobloku,
• umie ci rubokr t w otworze; przekr ci  zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyska

wy sze ci nienie; przekr ci  w przeciwn  stron  do ruchu wskazówek zegara, aby uzyska  ni sze
ci nienie.

Podczas regulacji pompy zatyczka zaworu przelewowego powinna by  dobrze przymocowana, w celu
unikni cia jakichkolwiek przep ywów powietrza, które mog yby utrudni  ssanie.
Zawór przelewowy nale y utrzymywa  w czysto ci oraz, od czasu do czasu, upewnia  si , czy
zatyczka zaworu nie jest zanieczyszczona, co powoduje nieprawid owe funkcjonowanie zaworu
(wysokie spadki lub wzrosty ci nienia).

Nie nale y czy ci  t oka zaworu przelewowego przy u yciu papieru ciernego. Nale y u ywa
czystych ciereczek oraz nietoksycznych rozpuszczalników.

Pomiary kontrolne
Pomiary kontrolne nale y wykona  przy u yciu naczynia kalibruj cego o pojemno ci co najmniej
20 dm3. Mniejsze naczynie kalibruj ce mo e by  stosowane wy cznie do kontroli minimalnych ilo ci
dostawczych.

6. MONTA (rys. 4)

Montowanie os on hydrauliki
Wsun  os on  w uchwyty umiejscowione w podstawie hydrauliki i przekr ci  zamek (A).

Zamykanie liczyd a
Zamkn  drzwiczki liczyd a i przekr ci  zamek (B).

Montowanie os on w kolumnie w y wyp ywowych
Wsun  os on  w uchwyty, umiejscowione w kolumnie i przykr ci  wkr ty (poz. 1, 2).

7. DEMONTA (rys. 4)

Rozmontowanie os on hydrauliki
Nale y otworzy  zamek (A), umieszczony w górnej cz ci os on, przez przekr cenie zamka w
przeciwn  stron  do wskazówek zegara, o k t 90o (dla ka dej strony dystrybutora oddzielnie).
Nast pnie nale y podnie  os on  do góry i poci gn  na zewn trz (ok. 15 cm) górn  jej cz , w
celu wysuni cia czopów (umiejscowionych w górnej cz ci os ony) z górnej cz ci obudowy hydrauliki
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oraz podnie  os on  do góry, w celu usuni cia jej z uchwytów, umiejscowionych w dolnej cz ci
obudowy hydrauliki.
W tym momencie dost p do wn trza cz ci hydraulicznej dystrybutora jest mo liwy, a po czenia
hydrauliczne pomp oraz kontrola okresowa mog  by  wykonywane.

Otwieranie liczyd a
Przed wykonaniem wszelkich czynno ci wewn trz liczyd a, nale y wy czy  wy cznik g ówny
zasilania (silniki, o wietlenie, liczyd o itp.), który znajduje si  w biurze obs ugi stacji.

Nale y otworzy  zamek (B), umiejscowiony na drzwiczkach liczyd a, przekr caj c zamek.
W tym momencie dost p do wn trza liczyd a jest mo liwy.

Rozmontowanie os on w kolumnie w y wyp ywowych
Nale y wykr ci  wkr ty (poz. 1, 2). Nast pnie odchyli  dó  os ony na zewn trz i wysun  wraz z
kabur  z kolumny dystrybutora.
W tym momencie dost p do wy cznika pistoletu jest mo liwy.

8. UK AD ODSYSANIA PAR BENZYN

Pod czenie dystrybutora do instalacji odzyskiwania par benzyn
• dotyczy dystrybutora PETRO-SOLO 1-1/1-N:

po ustawieniu dystrybutora na fundamencie (rys. 7), nale y trójnik R1 (cz  z wyposa enia) – patrz
rys. 6, nakr ci  na rur  uk adu odsysania par benzyn, uszczelniaj c dok adnie miejsce po czenia.
Pó niej do trójnika R1 do czy  rur  od pompy pró niowej, przy pomocy przy cza prostego ¼ /∅10
(cz  z wyposa enia), dla ka dej pompy pró niowej oddzielnie.

Ca  prac wykona  bardzo starannie, celem zapewnienia szczelno ci po cze .

9. SATELITA

Wykonanie fundamentu
Fundament wykona  zgodnie z rys. 7. Na studzience osadzi  i, po wypoziomowaniu, zabetonowa
ram  fundamentow .

Pod czenie satelity do dystrybutora
Pod czenie hydrauliczne
Po ustawieniu satelity na fundamencie (rys. 7), nale y zdj  os on  satelity. Nast pnie nakr ci
ko nierz R1 ¼” (cz  z wyposa enia) na rur  ssawn , uszczelniaj c dok adnie miejsce po czenia
ta  teflonow . Satelit  ustawi  na fundamencie oraz wykorzystuj c elementy wyposa enia,
przykr ci  do ramy fundamentowej ( ruby M10). Nast pnie do rury ssawnej do czy  rur  z satelity.
Natomiast w dystrybutorze w hydraulice, po zdj ciu os ony hydrauliki, nakr ci  ko nierz R1 ¼” (cz  z
wyposa enia) na rur  ssawn , uszczelniaj c dok adnie miejsce po czenia ta  teflonow .
Nast pnie do rury ssawnej do czy  przewód ssawny, a ten z kolei po czy  z rur  w dystrybutorze.
Ca  prac wykona  bardzo starannie, celem zapewnienia szczelno ci po cze .

Pod czenie elektryczne
Nale y zdj  os on  satelity, otworzy  skrzynk  przy czeniow  P10, umie ci  kabel steruj cy w
odpowiednim d awiku kablowym i pod czy  go do skrzynki satelity, zgodnie z do czonym
schematem elektrycznym (rys. 5). Nast pnie kabel steruj cy satelity pod czy  do skrzynki P7 w
dystrybutorze, zgodnie z do czonym schematem elektrycznym (rys. 5).
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10. INSTRUKCJA OBS UGI LICZYD A ELEKTRONICZNEGO EHL.

Widok wy wietlacza

9.1.Ustawianie parametrów

Liczyd o elektroniczne serii EHL-x4 posiada zewn trzn  niezale  klawiatur , s  do ustawiania
indywidualnych parametrów dystrybutora.
Klawiatura wykonana jest w postaci etui z przyciskami i wyst puje w dwóch wykonaniach:

• przewodowa, zako czona przewodem tasiemkowym ze z czem typu CANNON 9 pin,
• na podczerwie .

W celu zmiany parametrów dystrybutora przy pomocy zewn trznej klawiatury przewodowej nale y:
• wy czy  zasilanie g ówne dystrybutora, o wietlenia i liczyd a,
• otworzy  drzwiczki liczyd a,
• pod czy  klawiatur  do z cza klawiatury,
• zamkn  drzwiczki liczyd a,
• czy  zasilanie g ówne dystrybutora, o wietlenia i liczyd a.

Widok z cza klawiatury po otwarciu drzwi liczyd a

Pole
NALE NO

Pole WYDANO

Pole CENA

cze
klawiatury
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Po w czeniu zasilania, wy wietlacz zostaje ca kowicie wygaszony, z wyj tkiem rodkowego rz du, na
którym pojawia si  napis Fn-00. Oznacza to, e liczyd o jest przygotowane do zaprogramowania
okre lonych funkcji.

Liczyd o w trybie ustawiania funkcji

Klawiatura do ustawiania (programowania funkcji liczyd a) zawiera trzy przyciski:
• przycisk ENTER,
• przycisk „+”,
• przycisk „–”.

W trakcie programowania, zablokowane s  funkcje zwi zane z wydawaniem produktu.

Ustawianie cen produktów
W celu ustawienia cen dla poszczególnych produktów nale y:

• nacisn  przycisk ENTER,
• wybra  funkcje z zakresu od 0 do 7 (opis wg tabeli) i zatwierdzi  przyciskiem ENTER,
• przyciskami „+” oraz „–” ustawi  odpowiedni  warto  dla pierwszej cyfry w polu warto ,
• ustawion  warto  potwierdzi  przyciskiem ENTER,
• przyciskami „+” oraz „–” ustawi  odpowiedni  warto  dla kolejnych cyfry w polu warto ,

ka  zmian  akceptowa  przyciskiem ENTER,
• zako czy  zmian  cen wybieraj c funkcj  END, która znajduje si  ko cu listy.

Procedur  mo na powtórzy  dla innej funkcji.

W celu ponownego uruchomienia dystrybutora do pracy w trybie wydawania paliwa (przy zewn trznej
klawiaturze przewodowej), nale y:

• wy czy  zasilanie g ówne dystrybutora, o wietlenia i liczyd a,
• otworzy  drzwiczki liczyd a,
• od czy  klawiatur  od z cza klawiatury,
• zamkn  drzwiczki liczyd a,
• czy  zasilanie g ówne dystrybutora, o wietlenia i liczyd a.

Nie od czenie klawiatury uniemo liwia wydawanie paliwa!

Nr funkcji

Warto
funkcji

Czujnik odbiornika
podczerwieni
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Wymiana baterii (dotyczy wersji klawiatury na podczerwie )
Stan baterii (poz. 1) pokazuje dioda kontrolna (poz. 3), umieszczona na przedniej cz ci nadajnika.
Je eli przestaje ona wieci , nale y wymieni  bateri  – otworzy  obudow  poprzez delikatne
podwa enie jej denka (poz. 2). Po wyci gni ciu zu ytej baterii, wk adamy now , zachowuj c
polaryzacj , któr  ilustruj  znaki „+” i „–” na p ytce drukowanej. Czynno  t  ilustruje poni szy
rysunek. Je eli czynno  ta nie poprawi a pracy nadajnika, nale y skontaktowa  si  z serwisem.

1. Bateria zasilaj ca.
2. Denko obudowy.
3. Dioda kontrolna.

UWAGA!:
Dla zachowania optymalnej ywotno ci baterii, wskazane jest przechowywanie pilota w
temperaturze pokojowej

Opis funkcji programowalnych:

NUMER
FUNKCJI

OPIS
FUNKCJI

WARTO CI
FUNKCJI

OPIS WARTO CI
FUNKCJI

ZALECANA
WARTO

00 Ustawienie ceny produktu
modu  1
strona lewa

0000–9999 liczba dziesi tna z zakresu
od 0000 do 9999

0179

01 Ustawienie ceny produktu
modu  1
strona prawa

0000–9999 liczba dziesi tna z zakresu
od 0000 do 9999

0179

02 Ustawienie ceny produktu
modu  2
strona lewa

0000–9999 liczba dziesi tna z zakresu
od 0000 do 9999

0179

03 Ustawienie ceny produktu
modu  2
strona prawa

0000–9999 liczba dziesi tna z zakresu
od 0000 do 9999

0179

04 Ustawienie ceny produktu
modu  3
strona lewa

0000–9999 liczba dziesi tna z zakresu
od 0000 do 9999

0179

05 Ustawienie ceny produktu
modu  3
strona prawa

0000–9999 liczba dziesi tna z zakresu
od 0000 do 9999

0179

06 Ustawienie ceny produktu
modu  4
strona lewa

0000–9999 liczba dziesi tna z zakresu
od 0000 do 9999

0179
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07 Ustawienie ceny produktu
modu  4
strona prawa

0000–9999 liczba dziesi tna z zakresu
od 0000 do 9999

0179

08 Czas (w sek.), po którym
wy czy si  pompa ,przy
braku nalewania

00–99 liczba dziesi tna z zakresu
od 00 do 99

60

09 Tryb pracy MANUAL/
AUTO

0–2 0 – manual
1 – auto
2 – dodatkowe zezwolenie
(magnes)

0

10 Nr wersji programu kod cyfrowy – tylko odczyt

11 Tryb wizualizacji stanu po
rozliczeniu – tylko dla
trybu AUTO

0–1 0 – po rozliczeniu wynik
pozostaje na wy wietlaczu
do momentu kolejnego
podniesienia pistoletu i
zezwolenia na wydanie
produktu
1– po rozliczeniu wskazanie
liczyd a jest zerowane

0

12 AUTOTEST 0–1 0 – tryb pracy
1 – tryb testu – wydawanie
paliwa jest zablokowane

0

13 Wyprzedzenie wy czenia
zaworu g ównego przy
programowym wydawaniu
produktu – tylko dla trybu
AUTO

0000–9999 warto  w cm3 50

14 Odst p czasu w
sekundach pomi dzy
zako czeniem
wydawania produktu
(od eniem pistoletu), a
nast pnym zauwa onym
podniesieniem pistoletu
umo liwiaj cym
wydawanie produktu
(tylko dla trybu MANUAL)

00–99 liczba dziesi tna z zakresu
od 00 do 99

10

15 Odczyt ilo ci wydanego
paliwa dla w y od
pocz tku pracy
dystrybutora lub naprawy

000000–
999999

liczba dziesi tna z zakresu
od 0000000 do 9999999,
pojawiaj ca si  w polu
nale no  (6 najmniej
znacz cych cyfr) i w polu
wydano (najstarsza cyfra)
wy wietlacza oraz
przyporz dkowany jej w  o
numerze wy wietlonym w
polu cena, np.: 01-L, co
oznacza 1 w  strony lewej
(analogicznie 03-P oznacza 3

 strony prawej)

–

16 Ustawienie czasu filtracji
podniesienia pistoletu

0–50 czas od 0 do 5 sekund 0

17 Funkcja zarezerwowana – – –

18 Funkcja zarezerwowana – – –
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19 Ustawienie adresu
STR_P i STR_L dla pracy
w sieci RS 485
(od wersji 1.83 i 2.13)

1–31 liczba dziesi tna z zakresu 1
do 31;
niezale ne ustawienie adresu
strony prawej i lewej liczyd a
dla pracy w sieci RS 485;
adres strony wy wietlany jest
w polu cena jednostkowa;
prze czanie pomi dzy
adresem str. L i P odbywa si
po naci ni ciu przycisku
ENTER

–

9.2. Wymiana wk adek bezpiecznikowych

Po otwarciu drzwiczek liczyd a, u ytkownik posiada dost p do bezpieczników, zabezpieczaj cych
urz dzenia wykonawcze dystrybutora paliw (silnik pompy, elektrozawory, o wietlenie). W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia wk adki bezpiecznikowej producent liczyd a zezwala na jej wymian  z
bezwzgl dnym zachowaniem warto ci podanej na wk adce bezpiecznikowej lub w niniejszej
dokumentacji.

W celu wymiany bezpieczników, nale y:
• od czy  zasilanie dystrybutora, o wietlenia i liczyd a,
• otworzy  drzwiczki obudowy liczyd a,
• wymieni  uszkodzon  wk adk  bezpiecznikow ,
• po zamkni ciu drzwiczek pod czy  zasilanie.

Widok bezpieczników w liczydle

Liczyd o zawiera uk ady elektroniczne wra liwe na wy adowania
elektrostatyczne. Zachowa  du  ostro no !
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9.3. Programowanie ilo ci wydanego paliwa – Preselekcja
Programator w postaci czteroprzyciskowej klawiatury foliowej, naklejonej na obudow  liczyd a i
po czonej funkcjonalnie z jego wy wietlaczem, umo liwia klientom stacji paliw ograniczenie ilo ci
wydawanej cieczy do, ustawionej przy pomocy przycisków, nale no ci w z otych. Programator opisany
powy ej nie jest cz ci  uk adu pomiarowego, ogranicza jedynie ilo  wydawanej cieczy i nie jest
aktywny w czasie normalnej pracy dystrybutora. Mo na go aktywowa  jedynie, gdy pistolet jest
powieszony na dystrybutorze.
Programowanie odbywa si  wed ug nast puj cej zasady:

• sprawdzi  czy pistolety s  od one,
• obserwuj c pole nale no , wprowadzi  kwot  naciskaj c odpowiednie przyciski,
• podnie  pistolet i rozpocz  tankowanie.

Poni sza ilustracja przedstawia wygl d wy wietlacza liczyd a w trybie programowania za kwot :

Widok klawiatury preselekcji

1. Naci ni cie wybranego przycisku powoduje zwi kszenie warto ci dotychczas
wprowadzonej.

2. Przycisk C kasuje ustawienia.

Klawiatura
preselekcji

Zaprogramowana
warto
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Uwaga!

Przy du ym nas onecznieniu i wysokiej temp. powietrza nale y wy czy  pod wietlenie w liczydle
EHL-14 – lub o wietlenie w liczydle EHL-04

9.4. Opis wy wietlanych b dów

Wyst pienie stanu awaryjnego, powoduje zatrzymanie pracy dystrybutora oraz wy wietlenie
komunikatu w polu ceny jednostkowej w postaci:

E – nr b du

Komunikat o wyst pieniu b du

L.P. NR
DU

OPIS B DU SPOSÓB POST POWANIA W
PRZYPADKU WYST PIENIA B DU

1. 01 Niepoprawna praca przetwornika
EHI

Dystrybutor pracuje nadal poprawnie z
wyj tkiem wadliwego w a:

• ponownie wykona  czynno , która
spowodowa a pojawienie si  b du i
w przypadku ponownego jego
wyst pienia, zg osi  usterk  do
serwisu producenta,

• w trakcie wydatku nast pi o
przekroczenie liczby ustawionych
Fn–25.

2. 02 Niepoprawna praca przetwornika
EHI

Dystrybutor pracuje nadal poprawnie z
wyj tkiem wadliwego w a:

• ponownie wykona  czynno , która
spowodowa a pojawienie si  b du i
w przypadku ponownego jego
wyst pienia, zg osi  usterk  do
serwisu producenta,

• w trakcie wydatku nast pi o
przekroczenie liczby ustawionej Fn–
25,

• ró nica w kana ach.

nr b du
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3. 05 Uszkodzenie pami ci konfiguracji
liczyd a

• blokada liczyd a w trybie pracy
wydawanie,

• dystrybutor paliwa zablokowany,
• ustawi  ponownie wszystkie funkcje

liczyd a na warto ci przed
wyst pieniem b du.

4. 06 Uszkodzenie bazy danych – b d
pami ci

• blokada liczyd a w trybie pracy
wydawanie,

• dystrybutor paliwa zablokowany,
• zg osi  usterk  do serwisu

producenta.
5. 07 Uszkodzenie w uk adzie zasilania

przetwornika EHI
• dystrybutor pracuje nadal

poprawnie, z wyj tkiem wadliwego
a,

• pobór pr du w obwodzie danego
przetwornika poza dopuszczalnym
zakresem 40 mA  10 mA,

• zg osi  usterk  do serwisu
producenta.

6. 08 Uszkodzenie w uk adzie po cze
sumatora elektromechanicznego
wydanych litrów

• dystrybutor zostaje zablokowany i
nie wydaje paliwa,

• sprawdzi  uk ad po cze  w
obwodzie sumatorów
elektromechanicznych,

• (0 Ver. 1.71***).
7. 09 Uk ad kontroli napi  wykrywa

zaniki zasilania
Sprawdzi  instalacj  zasilaj ,zastosowa
zasilacz UPS.
UWAGA!:

• nr b du jest wy wietlany po
czeniu zasilania i kasowany

pierwszym podniesieniem pistoletu,
• od wersji programu 1.0 nr b du jest

wy wietlany po wy czeniu
zasilania i kasowany samoczynnie
po up ywie 10 s od w czenia
zasilania.

8. 10 Przekroczenie max. czasu
oczekiwania na transmisje z
systemu nadrz dnego

• nast pi o przekroczenie czasu
oczekiwania na transmisj  powy ej
czasu ustawionego funkcj  Fn-54,

• wznowienie transmisji kasuje b d
(opcja aktywna od wersji 1.08).

9. 11 Sygnalizacja nieod onego
pistoletu

• po w czeniu zasilania wykryto nie
od ony pistolet.

Kasowanie b dów poz. 1, 2, 5, 11 wymienionych w powy szej tabeli, nast puje poprzez od enie i
podniesienie pistoletu. Pozosta e b dy kasowane poprzez ponowne w czenie zasilania.

W zale no ci od wersji programu, mo liwe s  ró nice w obs udze wy wietlanych b dów.
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11. DANE TECHNICZNE

ówne w ciwo ci techniczne oraz pomiarowe dystrybutora s  nast puj ce:

Parametr Warto
Liczba produktów 1
Liczba zaworów wyp ywowych (pistoletów) 1 lub 2
Max strumie  obj to ci 40 dm3/min. 80 dm3/min
Min strumie  obj to ci 4 dm3/min.  8 dm3/min,
Minimalna dawka 2 dm3, 5 dm3

rednica ruroci gu ss cego R 2” (z redukcj  z 2” na 1½” gwint zewn trzny)
ugo  ruroci gu ss cego 40 m

Geometryczna wysoko  ssania 0÷4 m
Klasa instalacji 0,5%
Stopie  filtracji 75 mikronów
Zasilanie silnika trójfazowego 400/2300 V (+5%,-5%) 50 Hz

max. 1,0 kW
Zasilanie liczyd a 2300 V (+5%,-5% ) 50 Hz

min. 200 VA – max. 500 VA
Zasilanie o wietlenia 2300 V (+5%,-5%) 50 Hz
Pobór mocy Ok. 2.5 kW
Poziom ha asu ≤70 dB
Temperatura pracy -20oC do +40oC
Skuteczno  odsysania par 90 – 105%

rednica rury powrotnej odsysania oparów R 1” (gwint zewn trzny)
Konfiguracje i wymiary gabarytowe patrz rys. 3

Nat enie
strumienia

Podci nienie ssania

40 l/min. Min    0,02 MPa Max    0,032 MPa
80 l/min. Min    0,02 MPa Max    0,032 MPa

Uwaga!
Warto ci nat enia strumienia mog  ulec zmianie, w zale no ci od warunków ssania, typu

a wyp ywowego i pistoletu (zaworu wyp ywowego) oraz rodzaju wydawanego produktu.

Rodzaje wydawanych produktów:
• benzyna,
• benzyna bezo owiowa,
• olej nap dowy,
• nafta oczyszczona.
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12. NAPRAWY AWARYJNE

Poni sza tabela przedstawia seri  problemów, które mog  by atwo rozwi zane, za pomoc
sugerowanych poni ej czynno ci. Je eli problemy pomimo tego nie znikn  lub pojawi  si  problemy
nie wymienione w poni szej tabeli, nale y si  skontaktowa  z Serwisem Producenta.

Przed wykonaniem wszelkich czynno ci wewn trz dystrybutora, nale y wy czy  wy cznik g ówny
zasilania (silniki, o wietlenie, liczyd o itp.), który znajduje si  biurze obs ugi stacji.

Zawsze nale y odci  dop yw pr du, wy czaj c g ówny wy cznik.

PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOSÓB POST POWANIA
Wy czony wy cznik g ówny. Sprawdzi  wy cznik g ówny.
Przerwany dop yw pr du przez
bezpiecznik automatyczny.

Sprawdzi  bezpieczniki
automatyczny.

Silnik nie pracuje

Silnik uszkodzony. Sprawdzi  po czenie
przewodów zasilaj cych.
Je li po czenia wykonane s
prawid owo – silnik jest
uszkodzony.

Silnik nie pracuje i
„buczy”

Trójfazowy silnik pracuje dwufazowo. Od czy  zasilanie przy pomocy
wy cznika g ównego i
sprawdzi  po czenia
przewodów zasilaj cych silnik.

Niski poziom paliwa w zbiorniku. Nape ni  zbiornik.
Rurka odpowietrzaj ca jest cz ciowo
zanieczyszczona.

Oczy ci  rurk  odpowietrzaj .

Zanieczyszczony filtr zaworu
wyp ywowego.

Wymontowa  i oczy ci  filtr
w zaworze wyp ywowym.

Zanieczyszczony filtr
monobloku.

Wymontowa  i oczy ci  filtr
w monobloku.

Zawór przelewowy nie jest
ca kowicie zamkni ty.

Sprawdzi  czy nie jest
zanieczyszczony
zawór przelewowy.

Niskie napi cie zasilania. Sprawdzi  napi cie zasilania.
Przerwany dop yw pr du przez
bezpiecznik elektrozaworu.

Sprawdzi  bezpieczniki
elektrozaworu.

Silnik jest uszkodzony. Sprawdzi  po czenia
przewodów zasilaj cych silnik
pompy. Je eli po czenia s
wykonane prawid owo, silnik jest
uszkodzony.

Przecieki na przewodzie ss cym. Sprawdzi  szczelno
przewodów ss cych.

Pompa pracuje lecz
nat enie przep ywu jest
ma e

 ss cy jest niew ciwy
(sp aszczony).

Wymieni  w  ss cy.

Ha liwa praca
dystrybutora (szumy,
drgania)

Przeci enie pompy wskutek:
• zatorów rurze ss cej,
• zanieczyszczonego filtra w

monobloku,
• poluzowanie si rub

mocuj cych monoblok.

Wy czy  pr d oraz:
• usun  zatory w rurze,
• wyczy ci  filtr w

monobloku,
• dokr ci ruby

mocuj ce monoblok.
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PROBLEM PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOSÓB POST POWANIA
Problemy szczelno ci w przewodzie
ssania.

Sprawdzi  po czenia w
przewodzie ssania od pompy do
zbiornika.

Pokrywa filtra jest poluzowana. Sprawdzi  szczelno  pokrywy
oraz stan uszczelek.

Przerwany dop yw pr du przez
bezpieczniki elektrozaworu.

Sprawdzi  bezpieczniki
elektrozaworu.

Brak przep ywu przez
zawór wyp ywowy,
Brak ci nienia oraz
podci nienia

Uszkodzony zawór przelewowy. Przeczy ci  zawór przelewowy.
Problemy ze szczelno ci  lub przecieki. Sprawdzi  po czenia w

przewodzie dostarczaj cym
paliwo od pompy do zbiornika.

 ss cy jest uszkodzony. Wymieni  w  ss cy.
Poziom paliwa zbiornika jest poni ej rury
ss cej.

Nape ni  zbiornik.

Rura odpowietrzaj ca zbiornika jest
zanieczyszczona.

Wyczy ci  rur  odpowietrzaj .

Przerwany dop yw pr du przez
bezpieczniki elektrozaworu.

Sprawdzi  bezpieczniki
elektrozaworu.

Zanieczyszczony filtr monobloku. Wymontowa  i oczy ci  filtr.

Silnik pracuje, lecz
pompa nie podaje
paliwa

Zanieczyszczony filtr zaworu
wyp ywowego.

Wymontowa  i oczy ci  filtr.

Kilkugodzinny przestój w
dzia aniu dystrybutora
powoduje opró nienie
przeziernika

ynne wycieki z przewodów. Sprawdzi  szczelno  systemu
przewodów.

Zawór steruj cy nie jest w ciwie
ony w gnie dzie.

Sprawdzi , czy nie ma
zanieczyszcze  w zaworze
steruj cym pomi dzy gniazdem i
pier cieniem uszczelniaj cym.

Pistolet jest niew ciwy lub uszkodzony. Wymieni  pistolet.

W czasie w czania
dystrybutora liczyd o
pracuje skokowo

 wyp ywowy jest p kni ty. Wymieni  w  wyp ywowy.
Paliwo wyp ywa przez
rurk  odpowietrzaj  w
czasie pracy
dystrybutora

Zawór p ywakowy odga nika jest
zanieczyszczony.

Oczy  przestrze  wokó
ywaka i zaworu.

Sprawdzi , czy p ywak otwiera
si  ca kowicie.

Instalacja ss ca jest pod ci nieniem. Sprawdzi  poziom w zbiorniku.
Je eli jest powy ej pompy
(zbiornik naziemny), to paliwo

dzie wyp ywa  z rurki
odpowietrzaj cej.
Sprawdzi  ci nienie ssania.
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Rys. 3. Konfiguracje i wymiary gabarytowe dystrybutora PETRO-SOLO.

PETRO-SOLO 1-1/0-N
PETRO-SOLO 1-1/1-N
1 produkt, 1 pistolet
1 x 40 dm3/min
PETRO-SOLO 1-1/0-W
1 produkt, 1 pistolet
1 x 80 dm3/min

PETRO-SOLO 1-2/0-N
1 produkt, 2 pistolety
2x 40 dm3/min
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Rys. 4. Dost p do elementów wewn trznych dystrybutora.

A – zamek drzwi hydrauliki
B – zamek liczyd a
C – wkr ty os on
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Rys. 5. Schemat elektryczny

Rys. 5/1. Schemat elektryczny pod czenia dystrybutora PETRO-SOLO 1-1/1-N
do rozdzielni elektrycznej na stacji paliw:
• liczyd o elektroniczne EHL pracuje w trybie transmisji RS485

UWAGA!
1. Kable i elementy wyposa enia rozdzielni elektrycznej nie s  w wyposa eniu dystrybutorów.
2. Kable elektryczne nale y wprowadzi  do kolumny dystrybutora a nast pnie do skrzynki

przy czeniowej:
• kabel zasilaj cy do skrzynki P4,
• kabel transmisji do skrzynki P7.
3. Liczyd o dystrybutora jest przygotowane do pod czenia UPS–a.
4. Je eli dystrybutor b dzie pracowa  w trybie manualnym (bez zewn trznego systemu sterowania),

to kabel transmisji nie musi by  pod czony, a d awik w skrzynce P7 w miejscu wprowadzenia
kabla nale y trwale za lepi .

5. Je eli dystrybutor pracuje w trybie automatycznym to w dystrybutorze o ostatnim adresie w sieci
nale y RT1 zewrze  z B.

6. Silnik elektryczny pompy paliwowej typ ExSh80-6C/220; 0.75 kW; 4000 V; 50 Hz; In=2.1 A;
IA/IN=4.1; IE=21 s. Przeka nik termiczny PT1 dla silnika pompy paliwowej powinien mie  ustawiony
pr d I=2.3 A (wg PN-EN 60079-14).

7. Silnik elektryczny pompy pró niowej (0 VRS) typ ExSh71-4 A; 0.25 kW; 230/4000 V; 50 Hz; In=0.8
A;IA/IN=3.7; IE=41.7 s. Przeka nik termiczny PT2 dla silnik pompy pró niowej (0 VRS) powinien
mie  ustawiony pr d I=0.9A, wg PN-EN 60079-14.
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Rys. 5/2. Schemat elektryczny pod czenia dystrybutora PETRO-SOLO 1-1/1-N
do rozdzielni elektrycznej na stacji paliw:

• liczyd o elektroniczne EHL pracuje w trybie transmisji TTY.

UWAGA!
1. Kable i elementy wyposa enia rozdzielni elektrycznej nie s  w wyposa eniu dystrybutorów.
2. Kable elektryczne nale y wprowadzi  do kolumny dystrybutora, a nast pnie do skrzynki

przy czeniowej:
• kabel zasilaj cy do skrzynki P4,
• kabel transmisji do skrzynki P7.

3. Liczyd o dystrybutora jest przygotowane do pod czenia UPS–a.
4. Je eli dystrybutor b dzie pracowa  w trybie manualnym (bez zewn trznego systemu

sterowania), to kabel transmisji nie musi by  pod czony, a d awik w skrzynce P7 w miejscu
wprowadzenia kabla nale y trwale za lepi .

5. Silnik elektryczny pompy paliwowej, typ ExSh80-6C/220; 0.75 kW; 4000 V; 50 Hz; In=2.1A;
IA/IN=4.1; IE=21s. Przeka nik termiczny PT1 dla silnika pompy paliwowej powinien mie
ustawiony pr d I=2.3 A /wg PN-EN 60079-14/.

6. Silnik elektryczny pompy pró niowej (0 VRS) typ ExSh71-4 A; 0.25 kW; 230/4000 V; 50 Hz
In=0.8 A; IA/IN=3.7; IE=41.7 s. Przeka nik termiczny PT2 dla silnik pompy pró niowej (0 VRS)
powinien mie  ustawiony pr d I=0.9 A, wg PN-EN 60079-14.
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Rys. 5/3. Schemat elektryczny pod czenia dystrybutora PETRO-SOLO 1-1/0-N, SOLO 1-1/0-W i
SOLO 1-2/0-N do rozdzielni elektrycznej na stacji paliw:

• liczyd o elektroniczne EHL pracuje w trybie transmisji RS485.

UWAGA!
1. Kable i elementy wyposa enia rozdzielni elektrycznej nie s  w wyposa eniu dystrybutorów.
2. Kable elektryczne nale y wprowadzi  do kolumny dystrybutora a nast pnie do skrzynki

przy czeniowej:
• kabel zasilaj cy do skrzynki P4,
• kabel transmisji do skrzynki P7.

3. Liczyd o dystrybutora jest przygotowane do pod czenia UPS–a.
4. Je eli dystrybutor b dzie pracowa  w trybie manualnym (bez zewn trznego systemu

sterowania), to kabel transmisji nie musi by  pod czony, a d awik w skrzynce P7 w miejscu
wprowadzenia kabla nale y trwale za lepi .

5. Je eli dystrybutor pracuje w trybie automatycznym, to w dystrybutorze o ostatnim adresie w
sieci nale y RT1 zewrze  z B.

6. Silnik elektryczny pompy paliwowej typ ExSh80-6C/220; 0.75 kW; 4000 V; 50 Hz; In=2.1 A;
IA/IN=4.1; IE=21 s. Przeka nik termiczny PT1 dla silnika pompy paliwowej, powinien mie
ustawiony pr d I=2.3 A, wg PN-EN 60079-14.
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Rys. 5/4. Schemat elektryczny pod czenia dystrybutora PETRO-SOLO 1-1/0-N, SOLO 1-1/0-W i
SOLO 1-2/0-N do rozdzielni elektrycznej na stacji paliw:

• liczyd o elektroniczne EHL pracuje w trybie transmisji TTY.

UWAGA!
1. Kable i elementy wyposa enia rozdzielni elektrycznej nie s  w wyposa eniu dystrybutorów.
2. Kable elektryczne nale y wprowadzi  do kolumny dystrybutora a nast pnie do skrzynki

przy czeniowej:
• kabel zasilaj cy do skrzynki P4,
• kabel transmisji do skrzynki P7.

3. Liczyd o dystrybutora jest przygotowane do pod czenia UPS–a.
4. Je eli dystrybutor b dzie pracowa  w trybie manualnym (bez zewn trznego systemu

sterowania), to kabel transmisji nie musi by  pod czony, a d awik w skrzynce P7 w miejscu
wprowadzenia kabla nale y trwale za lepi .

5. Silnik elektryczny pompy paliwowej typ ExSh80-6C/220; 0.75 kW; 4000 V; 50 Hz; In=2.1 A;
IA/IN=4.1; IE=21s. Przeka nik termiczny PT1 dla silnika pompy paliwowej powinien mie
ustawiony pr d I=2.3 A, wg PN-EN 60079-14.
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Rys. 5/5. Schemat elektryczny pod czenia satelity do dystrybutora PETRO-SOLO 1-1/0-X-S

UWAGA!
1. Kabel nie jest w wyposa eniu satelity ani dystrybutora.
2. Kabel elektryczny nale y wprowadzi  do satelity i pod czy  do skrzynki P10 wg niniejszego

schematu, a drugi koniec kabla do satelity wprowadzi  do dystrybutora a nast pnie do
skrzynki przy czeniowej P7 wg poni szego schematu.

Nale y zdj  os on  satelity, otworzy  skrzynk  przy czeniow , umie ci  kabel steruj cy w
odpowiednim d awiku kablowym i pod czy  go do skrzynki satelity, zgodnie z do czonym
schematem elektrycznym (rys. 5). Nast pnie kabel steruj cy satelity pod czy  do skrzynki P7 w
dystrybutorze zgodnie z do czonym schematem elektrycznym (rys. 5).
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Rys. 6 Przy cza hydrauliczne dystrybutorów PETRO-SOLO na stacji paliw.

Przy cze paliwowe do pompy dystrybutora

Przy cze systemu 0 VRS dystrybutora PETRO-SOLO 1-1/1-N do instalacji na stacji paliw
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Przy cze hydrauliczne satelity:
- w dystrybutorze     - w satelicie
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Rys. 7 Fundament pod dystrybutor PETRO-SOLO.

Pod dystrybutorem nale y wykona  szczeln  wann , zapobiegaj  dostawaniu si  wycieków
do gruntu.

Uwaga!
1. Zalecany ruroci g ss cy 2”, winien by  zako czony redukcj  2” na 1 ½” gwint zewn trzny.
2. Dopuszcza si  równie  stosowanie ruroci gów ss cych 1 ½.
3. Przy cze paliwowe i 0 VRS wykona  bardzo starannie, wg niniejszej instrukcji.
4. Przy cze elektryczne wykona  bardzo starannie, zgodnie z niniejsz  instrukcj .
5. Do bednarki pod czy  przewód uziemiaj cy dystrybutora, stosuj c rub  M10x20.

Bednarka nie jest w wyposa eniu dystrybutora.

6. Rama fundamentowa jest w wyposa eniu dystrybutora.
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Rys. 7/1 Fundament pod dystrybutor PETRO-SOLO 1-1/0-N-S, PETRO-SOLO 1-1/0-W-S
wraz z przy czami paliwowymi, elektrycznymi i przy czem satelity.

Uwaga!
1. Zalecany ruroci g ss cy do dystrybutora 2 winien by  zako czony redukcj  2” na 1 ½” gwint

zewn trzny.
2. Dopuszcza si  równie  stosowanie ruroci gów ss cych 1 ½.”
3. Po czenie paliwowe mi dzy dystrybutorem a satelit  wykona  ruroci giem 1 ¼,” zako czony

gwintem zewn trznym.
4. Po czenie elektryczne mi dzy dystrybutorem a satelit , wykona  kablem dwu owym, np.

YKSLY–O 2x1.
5. Przy cze paliwowe dystrybutora i satelity wykona  bardzo starannie, wg niniejszej instrukcji.
6. Przy cze elektryczne wykona  bardzo starannie, zgodnie z niniejsz  instrukcj .
7. Do bednarki dystrybutora i satelity pod czy  przewód uziemiaj cy, stosuj c rub  M10x20.

Bednarka nie jest w wyposa eniu dystrybutora i satelity.
8. Rama fundamentowa dystrybutora i satelity jest w wyposa eniu.

A/ satelita instalowany po lewej stronie dystrybutora
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B/ satelita instalowany po prawej stronie dystrybutora
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Rys. 8 Dystrybutor PETRO-SOLO – strefy zagro enia wybuchem.

Dystrybutor PETRO-SOLO 1-1/X-X

Dystrybutor PETRO-SOLO 1-2/0-N
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Notatki
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Producent :
MY LIWIEC ZAP-PETRO Sp. z o.o.
44-240 ory, ul. Spó dzielcza 1
tel. (0-32) 435-45-45, fax (0-32) 435-45-05
e-mail: info@mmpetro.pl,
http://www.mmpetro.pl

ZAK AD OSTRÓW WIELKOPOLSKI
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszy ska 35
tel. (0-62) 737-23-64; 737-25-83, fax (0-62) 737-23-65
e-mail: info@mmpetro.pl,
http://www.mmpetro.pl

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