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I. INSTRUKCJA TECHNICZNA I EKSPLOATACJI
PRZEP YWOMIERZA CYFROWEGO K600

 A. WST P
Seria K600 stanowi rodzin  mierników opracowanych w celu zaspokojenia szerokiego zakresu wymaga
stawianych regulacji, pomiarom, dozowaniu i przesy ania olejów smarowych i paliw.
Zasada pomiaru za pomoc  mierników tego typu opiera si  na modu owych eliptycznych ko ach z batych zapew-
niaj cych wysok  dok adno  w szerokich zakresie nat  przep ywu i przy zmniejszonych stratach ci nienia.

yn p yn cy przez miernik wywo uje obrót kó  z batych, który przenosi sta e „jednostki p ynu”.
Dok adny pomiar dozowanego p ynu przeprowadza si  zliczaj c obroty kó  z batych, a tym samym prze-
noszonych „jednostek p ynu”.
Sprz o magnetyczne, sk adaj ce si  z magnesów zainstalowanych w ko ach z batych oraz prze cznik
magnetyczny znajduj cy si  na zewn trz komory pomiarowej, gwarantuje uszczelnienie komory pomiaro-
wej i zapewnia przesy anie impulsów, wytwarzanych w wyniku obrotów kó  z batych, do mikroprocesora.

Obudowa miernika jest wykonana z t oczonego aluminium i jest dostarczana z zewn trznymi prowadni-
cami u atwiaj cymi monta . Poszczególne modele ró ni  si  mi dzy sob  d ugo ci  obudowy, która jest
powi zana z ich zdolno ci  do dzia ania z wy szymi nat eniami przep ywu.
Miernik jest dostarczany z gwintowanymi i centrowanymi wlotowymi i wylotowymi ko cówkami cznymi

atwiaj cymi monta  na ruroci gu. rednica i gwint zale  od modelu.
W otworze wlotowej ko cówki z cznej jest zainstalowany filtr siatkowy, do którego jest dost p z zewn trz
poprzez pokryw . Jego zadaniem jest ochrona kó  z batych miernika przed ewentualnym brudem, jaki
mo e znale  si  w uk adzie.

TYP MIERNIKA
Wersja MIERNIK (METER) jest wyposa ona w kart  z obwodem elektronicznym mierz  i wy wietlaj -

 dozowan  ilo .
Mikroprocesor, dzi ki odpowiedniemu wspó czynnikowi wzorcowania, przekszta ca impulsy wytwarzane
wskutek obrotów kó  z batych na obj to ci p ynu wyra one w z góry zadanych jednostkach pomiaro-
wych, które s  wy wietlane jako wielko ci ca kowite i cz ciowe na wy wietlaczu ciek okrystalicznym.
Elektroniczny uk ad pomiarowy oraz dioda ciek okrystaliczna (LCD) znajduj  si  w górnej cz ci mierni-
ka, odizolowane od komory pomiarowej wype nionej p ynem i odci tej od otoczenia za pomoc  komory
zaopatrzonej w dwa przyciski.
RESET z lewej strony
CAL z prawej strony

UWAGA !
Wzorcowanie jest procedur , której operator prawdopodobnie nigdy nie b dzie wykonywa , po-
niewa  zadany fabrycznie wspó czynnik wzorcowania zapewnia wysoki stopie  dok adno ci prak-
tycznie we wszystkich warunkach eksploatacji.
W codziennej pracy nigdy nie jest konieczne stosowanie przycisku CAL, a jego przypadkowe wci-
ni cie nie ma adnego efektu.

Przycisk do wzorcowania, je eli jest u ywany w sposób opisany w „Instrukcjach wzorcowania”,
umo liwia ponowne wzorcowanie miernika w tych przypadkach, w których jest to konieczne
w warunkach eksploatacyjnych.
W codziennej praktyce nie jest konieczna znajomo  procedury wzorcowania.
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MIERNIK K600 jest zasilany standardowymi bateriami, które mo na atwo wymieni .
Na diodzie ciek okrystalicznej pojawiaj  si  jednocze nie nast puj ce informacje:
• Kasowaln  ilo  ca kowit  (Batch) wskazuj  dozowan  obj to  od chwili ostatniego wci ni cia

przycisku RESET.
• Ilo  zbiorcz  wskazuj  dozowan  obj to  od pierwszego w czenia zasilania karty elektronicznej.
MIERNIK K600 jest wyposa ony w pami  nieulotn  umo liwiaj  zachowanie zapami tanych danych,
nawet w przypadku ca kowitego braku zasilania przez d sze okresy czasu.

 B. OPISY TECHNICZNE

K600/2 Meter K600/3 Meter
STANDARDOWO U YWANY W FM

K600/4 Meter

Uk ad pomiarowy
Rozdzielczo  [L/impuls]
Zakres nat
przep ywu [L/min]
Ci nienie robocze [bar]
Ci nienie rozrywaj ce
Temperatura
magazynowania [oC]
Wilgotno magazynowania
[wilgotno  wzgl dna]
Temperatura robocza [oC]
Strata ci nienia spi trzenia
(w przypadku maksymalne-
go nat enia przep ywu dla
oleju nap dowego) [bar]

yny, jakie mo na mierzy

Zakres lepko ci [cSt]
Dok adno  (w zakresie
wydajno ci)
Powtarzalno

Waga [Kg]
Gwintowana wlotowa i wy-
lotowa ko cówka z czna
Baterie

Trwa  baterii (oczekiwana) [h]

Eliptyczne ko a z bate
0,019

5 ÷ 50

70

140

-20 ÷ +70

95%

-10 ÷ +60

0,3

Olej, olej nap dowy,

benzyna

2÷200

±0,5%

0,2%

0,5

3/4”

2 x 1,5 Volt

5.000 ÷ 10.000

Eliptyczne ko a z bate
0,028

10 ÷ 100

30

60

-20 ÷ +70

95%

-10 ÷ +60

0,3

Olej, olej nap dowy,

benzyna

2÷200

±0,5%

0,2%

0,7

1”

2 x 1,5 Volt

5.000 ÷ 10.000

Eliptyczne ko a z bate
0,038

15 ÷ 150

20

40

-20 ÷ +70

95%

-10 ÷ +60

0,3

Olej, olej nap dowy,

benzyna

2÷200

±0,5%

0,2%

1

1 1/2”

2 x 1,5 Volt

5.000 ÷ 10.000
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 C. MONTA
Model K600 jest skonstruowany w taki sposób, eby mo na go by o trwale montowa  na przewodach roz-
prowadzaj cych olej lub olej nap dowy.
Upewni  si , e gwintowane ko cówki nie wchodz  do komory pomiarowej blokuj c ko a z bate. Nie

ywa  sto kowych ko cówek, które mog yby uszkodzi  obudow  miernika lub ko nierz cz cy.
Po enie filtra okre la kierunek wlotowy przep ywu.

 D. EKSPLOATACJA
Model K600 METER jest dostarczany w stanie gotowym do u ycia. Nawet po d szych okresach maga-
zynowania nie s  potrzebne adne specjalne procedury do jego uruchomienia.
Podczas albo na ko cu operacji dozowania ilo  chwilowa Batch wskazuje ilo  dozowan  od chwili ostat-
niego wci ni cia przycisku RESET.
Wcisn  przycisk RESET w celu skasowania ilo ci chwilowej.
Spowoduje to skasowanie ilo ci chwilowej, nie wywo a jednak zmiany ilo ci zbiorczej.
K600 jest gotowy do nowego dozowania.

UWAGA !
Ilo  chwilowa nie mo e by  skasowana podczas dozowania.
W celu jej skasowania konieczne jest zatrzymanie dozowania i poczekanie kilku sekund.

 E. KONSERWACJA
Model K600 jest skonstruowany w taki sposób, e wymaga minimalnych zabiegów konserwacyjnych.
Jedynymi potrzebnymi czynno ciami konserwacyjnymi s :

Wymiana baterii
Czyszczenie komory
pomiarowej

Czyszczenie filtra

Potrzebne kiedy s  wyadowane
W razie potrzeby ze wzgl du na konkretn  natur  dozowanego p ynu.
Przeprowadzana okresowo, równie  w zale no ci od czysto ci dozowa-
nych p ynów.

 E1. WYMIANA BATERII

K600 jest dostarczany z 2 bateriami alkalicznymi SIZE 1N, 1,5 Volta.
Baterie te nale y wymieni  w chwili kiedy pogorszy si  widoczno  liczb na wy wietlaczu ciek okrystalicz-
nym albo ca kowicie znikn .

UWAGA!  Baterie te nale y wyrzuca  na mieci w odpowiedni sposób okre lony w lokalnych przepisach.

Sposób post powania przy wymianie baterii z odwo aniem si  do pozycji na li cie cz ci zamiennych:
• Wcisn  przycisk RESET w celu uaktualnienia Ilo ci Zbiorczej.
• Odkr ci  pokrywk  baterii (poz. 18)
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• Wyj  wy adowane baterie
•  nowe baterie w tym samym po eniu co stare upewniaj c si , e ko cówki dodatnie znajdu-

 si  w po eniu pokazanym na etykiecie.
• Przykr ci  pokrywk  baterii upewniaj c si , e uszczelka i sto kowa spr yna znajduj  si  w prawi-

owym po eniu.

UWAGA! Ekran pozostanie wy czony nawet po wymianie baterii. Wynika to z tego, e K600
METER jest wyposa ony w system zapobiegaj cy nieprawid owemu zasilaniu urz dzenia pod-
czas wymiany baterii.

Uruchomienie K600 nast puje po wci ni ciu przycisku RESET.
K600 wy wietli t  sam  warto  zbiorcz , jak  pokazywa  przed wymian  baterii, a wielko  chwi-
lowa Batch poka e si  jako warto  zerowa.

 E2. CZYSZCZENIE KOMORY POMIAROWEJ
Czyszczenie komory pomiarowej mo na przeprowadzi  bez demonta u miernika z przewodu lub z ko -
cówki dozuj cej.

UWAGA ! Przed czyszczeniem nale y zawsze upewni  si  o wyp yni ciu p ynu z miernika.

Sposób post powania podczas czyszczenia komory (z odwo aniem si  do pozycji na li cie cz ci za-
miennych):
• Odkr ci  6 rub zamykaj cych na górnej pokrywie (poz. 3)
• Zdj  pokryw  (poz. 4) i uszczelk  (poz. 5)
• Zdemontowa  eliptyczne ko a z bate (poz. 6)
• Oczy ci  w razie potrzeby. Czy ci  za pomoc  p dzla i przedmiotu z ostrzem, na przyk ad ma ego

rubokr ta. Zachowa  ostro no , eby nie uszkodzi  obudowy lub kó  z batych.
• Przeprowadzi  procedur  odwrotn  w celu zmontowania urz dzenia.

UWAGA ! Zmontowa  ko a z bate w sposób pokazany na poni szym schemacie:

UWAGA !
Magnesy znajduj  si  tylko na jednym z dwóch opisanych powy ej modu owo sprz onych kó  z batych.
Zachowa  po enie ko a z batego z magnesami jak pokazano na rysunku.
Zamontowa  drugie ko o z bate (bez magnesów) z osi  g ówn  pod k tem 900 do pierwszego ko a z batego.
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Przed zamkni ciem pokrywy sprawdzi , czy ko a z bate obracaj  si  swobodnie.

 E3. CZYSZCZENIE FILTRA
Czyszczenie filtra mo na przeprowadzi  bez demonta u urz dzenia z przewodu ani z ko cówki dozuj -
cej, na której jest zamontowany.

UWAGA ! Przed czyszczeniem nale y zawsze upewni  si  o wyp yni ciu p ynu z miernika.

Sposób czyszczenia filtra (z odwo aniem si  do pozycji na li cie cz ci zamiennych):
• Odkr ci  4 ruby mocuj ce na dolnej pokrywie (poz. 3).
• Zdemontowa  pokryw  (poz. 14) i uszczelk  (poz. 5).
• Wysun  filtr (poz. 13).
• Oczy ci  filtr spr onym powietrzem.
• Monta  filtra przeprowadzi  wykonuj c powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci.

 F. WYKRYWANIE USTEREK

PROBLEM
abo widoczne

liczby na LCD
Czarny LCD

Niedok adno

Du a strata
ci nienia
spi trzenia
Brak zliczania

MO LIWA PRZYCZYNA
Wy adowana bateria

Ca kowicie wy adowana bateria
Nie wci ni to przycisku RESET po
wymianie baterii

Nieprawid owe wzorcowanie

Robocze nat enie przep ywu poza

zakresem wydajno ci

Brudny filtr
Zatkane ko a z bate
Nieprawid owo zamontowane
ko a z bate
Uszkodzenie karty elektronicznej

ROZWI ZANIE
Wymieni  bateri
Wymieni  bateri
Wcisn  przycisk RESET

Przeprowadzi  wzorcowanie za
pomoc  odpowiedniej procedury
Zmniejsza lub zwi ksza nat enie
przep ywu do czasu jego wej cia we
wskazany zakres wydajno ci
Oczy ci  filtr
Oczy ci  komor  pomiarow
Sprawdzi  po enie ko a

batego z magnesami
Wymieni  kart
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G . W
 G. RZUT URZ DZENIA W STANIE ROZ ONYM  NA PODZESPO Y /

CZ CI ZAMIENNE

A. Nale y pami ta  o ró nicach w szczegó ach w zale no ci od modelu
B. Szczegó : Podwójne ko o z bate ze sworzniem

NUMER OPIS CZ CI LICZBA
1 YTKA IDENTYFIKACYJNA 1
2 KARTA Z OBWODEM ELEKTRONICZNYM 1
3 RUBY UNI 5931 M6 X 20-8.8 ZN 12
4 POKRYWA KIESZENI NA KART 1
5 PIER CIE  USZCZELNIAJ CY O PRZEKROJU KO OWYM 3300 2
6 PODWÓJNE ELIPTYCZNE KO O Z BATE DO K600/4 3
6 PODWÓJNE ELIPTYCZNE KO O Z BATE DO K600/3 2
6 PODWÓJNE ELIPTYCZNE KO O Z BATE DO K600/2 1
7 SWORZE ELIPTYCZNEGO KO A BATEGO 2
8 OBUDOWA MIERNIKA 1
9 ZESTAW KO NIERZY 1
10 RUBY UNI 5931 M5 X 10 ZN 8
11 POKRYWA DOST PU DO FILTRA 1
12 PIER CIE  USZCZELNIAJ CY O PRZEKROJU KO OWYM 4106 1
13 FILTR 1
14 POKRYWA 111.5X90 H20 1
15 SWORZE  F 5 X 14 8
16 ELIPTYCZNE KO O BATE 2
17 MAGNES F 4 X 4 2
18 ZESPÓ  USZCZELNIAJ CY POKRYWY SPR YNY 1
20 BATERIA 1,5 V N MN9100 LR1 2
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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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II. INSTRUKCJA WZORCOWANIA (KALIBROWANIA)
CYFROWEGO PRZEP YWOMIERZA K600

 A. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza instrukcja opisuje procedury potrzebne do wzorcowania Miernika i dotyczy jednostek zaopa-
trzonych wy cznie w przycisk do wzorcowania.

 A1. TRYBY DZIA ANIA

Miernik mo e dzia  w dwóch trybach pracy:

TRYB NORMALNY
W tym trybie Miernik mierzy ilo  dozowanego p ynu.
Wci ni cie przycisku RESET przed ka dym dozowaniem umo liwia skasowanie Ilo ci Chwilowej.
W Trybie Normalnym na wy wietlaczu ciek okrystalicznym LCD nie pojawiaj  si adne informa-
cje oprócz Ilo ci Chwilowej i Ilo ci Zbiorczej.

TRYB WZORCOWANIA
W tym trybie u ytkownik mo e wzorcowa  Miernik lub sprawdzi  wspó czynnik wzorcowania w trakcie pracy
miernika. Na wy wietlaczu ciek okrystalicznym  pokazuje si  komunikat “CAL”. W trybie wzorcowania Ilo
Chwilowa i Ilo  Zbiorcza nabieraj  innego znaczenia zgodnie z faz  procedury wzorcowania.
W trybie wzorcowania Miernik nie mo e by  u ywany do wykonywania normalnego dozowania.

UWAGA !
Wyj cie z trybu wzorcowania nie jest automatyczne. Nale y upewni  si , e nie zostawia si  Mier-
nika w trybie wzorcowania podczas przechowywania, poniewa  w tym trybie dzia ania zu ycie ba-
terii jest znacznie wy sze.

 A2. WSPÓ CZYNNIK WZORCOWANIA
W celu otrzymania dokadnych pomiarów Miernik stosuje Wspóczynnik Wzorcowania do impulsów odbieranych
od ukadu pomiarowego na bazie kó  z batych, przeksztacaj c te impulsy na wywzorcowane jednostki miary i
wy wietlaj c je na ekranie wy wietlacza LCD.
Miernik jest wyposa ony w dwa ró ne wspóczynniki wzorcowania (nazywane dalej “wspóczynnikami K”):

WSPÓ CZYNNIK FABRYCZNY:
Który jest wst pnie zadawany przez producenta w fabryce i nie mo e by  modyfikowany przez u ytkownika;

OSTRZE ENIE.
Warto  fabrycznego wspó czynnika K zale y od jednostki miary wy wietlanej na wy wietlaczu
LCD. Z tego wzgl du zmienia si  ona w zale no ci od wersji Miernika.
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Warto  Fabrycznego Wspó czynnika K jest nast puj ca:

Warto  zbli ona do   14615 Dla wersji z litrami

Prawid owa warto  Fabrycznego Wspó czynnika K u ywanego przez dany Miernik mo e nieco ró ni
si  od warto ci podanych powy ej, poniewa  warto  ta jest wynikiem testów fabrycznych.

WSPÓ CZYNNIK K U YTKOWNIKA
który mo e by  modyfikowany przez u ytkownika za pomoc  procedury wzorcowania.
Po dostarczeniu do odbiorcy Wspó czynnik K U ytkownika jest równy Fabrycznemu Wspó czynnikowi K.
Po wzorcowaniu warto  Wspó czynnika K U ytkownika mo e si  zmieni . Jednak e taka warto  po-
winna ró ni  si  od Fabrycznego Wspó czynnika K tylko o kilka jednostek.
Je eli warto  Wspó czynnika K U ytkownika ró ni si  w znacz cy sposób od Fabrycznego Wspó czyn-
nika K oznacza to nieprawid owe przeprowadzenie wzorcowania.

ytkownik mo e w dowolnej chwili swobodnie wybra  albo Fabryczny Wspó czynnik K a Wspó czynnik
K U ytkownika post puj c zgodnie z procedur  omówion  w rozdziale “B”.

OSTRZE ENIE. W razie awarii zasilania (tj. wymiany baterii) Miernik automatycznie u ywa Fa-
brycznego Wspó czynnika K. Jednak e stosowany poprzednio Wspó czynnik K U ytkownika jest
zapami tany w pami ci mikroprocesora.
Je eli ma si  zamiar dozowa  stosuj c Wspó czynnik K U ytkownika, to trzeba post powa  zgod-
nie z procedur  opisan  w paragrafie “B”, a nast pnie rozpocz  dozowanie.

 A3. PROCEDURA WZORCOWANIA
Wzorcowanie Miernika oznacza modyfikowanie Wspó czynnika K U ytkownika w celu zwi kszenia dok adno ci,
o ile wydaje si , e poziom dok adno ci przy stosowaniu Fabrycznego Wspó czynnika K nie jest zadowalaj cy.
Modyfikacj  Wspó czynnika K U ytkownika mo na przeprowadzi  dwoma ró nymi procedurami:

WZORCOWANIE NA MIEJSCU POPRZEZ DOZOWANIE
(odpowiedni  procedur  przedstawiono w rozdziale “C”)
Procedura ta jest przeprowadzana w celu wywzorcowania MIERNIKA w konkretnych warunkach eksplo-
atacyjnych (tj. nat enia przep ywu, lepko ci, itp.) poprzez realizacj  czynno ci dozowania. Wybra  tryb
wzorcowania a nast pnie dozowa  w tych konkretnych warunkach eksploatacyjnych (tj. nat enia prze-

ywu, lepko ci, itp.), które wymagaj  wy szego poziomu dok adno ci. Miernik automatycznie oblicza
nowy Wspó czynnik K U ytkownika, który najlepiej pasuje do takich warunków eksploatacyjnych, gwa-
rantuj c zatem wysoki poziom dok adno ci.

BEZPO REDNIA MODYFIKACJA WSPÓ CZYNNIKA K YTKOWNIKA
(odpowiedni  procedur  podano w rozdziale “D”)
Ta procedura wzorcowania ma by  u ywana do korygowania ewentualnych “b dów rednich” wyst pu-

cych po przeprowadzeniu kilku operacji dozowania. Je eli w normalnych warunkach roboczych Mier-
nik pokazuje redni b d procentowy, b d ten mo e by  skorygowany poprzez stosowanie korekty tego
samego procentu do Wspó czynnika K U ytkownika. W takiej sytuacji procentow  korekcj  Wspó czyn-
nika K U ytkownika u ytkownik powinien przeprowadzi  za pomoc  nast puj cej procedury:
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Procent wykrytego b du: -0,9%
Wspó czynnik K U ytkownika: 14615

WSKAZANIE PRZE YWOMIERZA O 0,9%
MNIEJSZE OD ILO CI FAKTYCZNIE WYDANEJ

Nowy Wspó czynnik K U ytkownika: 14615 x (1+0,9/100) = 14746

Je eli Miernik wska e warto  mniejsz  ni  rzeczywista ilo  dozowana (b d ujemny), Wspó czynnik K
ytkownika trzeba zwi kszy  w sposób pokazany powy ej. I na odwrót, je eli Miernik wska e warto

wy sz  ni  ilo  dozowana (b d dodatni), Wspó czynnik K U ytkownika trzeba zmniejszy  wed ug tej
samej procedury.

OSTRZE ENIE ! Miernik jest wyposa ony w pami  nieulotn , która trwale zapami tuje dane ze
wzorcowania (Wspó czynnik K U ytkownika i Fabryczny Wspó czynnik K) oraz Ilo Zbiorcz
przez czas nieograniczony, nawet w przypadku przed aj cej si  awarii zasilania. Po wymianie
baterii nie ma potrzeby powtarzania procedury wzorcowania.

 A4. DZIA ANIE ZA POMOC  PRZYCISKU / WSKAZANIA WY WIETLACZA

Warunkiem prawid owego przeprowadzenia procedur wzorcowania jest pami tanie o nast puj cych sprawach:
- Instrukcje wzorcowania mog  wymaga  wci ni cia przycisków lub ich trzymania:

WCISKANIE
Wci ni cie i puszczenie przycisków

TRZYMANIE PRZYCISKÓW
Wci ni cie i przytrzymanie przycisków przez co najmniej 3 sekundy a potem ich puszczenie.
- Instrukcje wskazuj  stan wy wietlacza po ka dej czynno ci dozowania za pomoc  jednostek liczbo-

wych przy nast puj cych znaczeniach:

ILO  CHWILOWA
W trybie normalnym lub w trybie wzorcowania

0.000 po wyzerowaniu
5.555 dowolna liczba wskazana

ILO  ZBIORCZA
W trybie normalnym

555555 dowolna liczba wskazana

ILO  ZBIORCZA
W trybie wzorcowania

F 55555 wskazuje Fabryczny Wspó czynnik K (dowolna liczba z 3 lub 4 cyframi)
U 55555 wskazuje Wspó czynnik K U ytkownika (dowolna liczba, 3 lub 4 cyfry).
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 B. KONTROLA / ZMIANA WSPÓ CZYNNIKA K
Sposób post powania w przypadku kontroli wspó czynnika wzorcowania w trakcie eksploatacji lub zmiany jego warto ci:

DZIA ANIE STAN WY WIETLACZA

1. ADNE
Miernik jest w trybie normalnym; nie jest przeprowadzany aden pomiar

2. PRZYTRZYMA  PRZYCISK „CAL”
Miernik prze cza si  na tryb normalny i pokazuje wspó czynnik wzorcowania
podczas eksploatacji zamiast Ilo ci Zbiorczej. Warto  Wspó czynnika K w eks-
ploatacji (zarówno Fabrycznego Wspó czynnika K jak i Wspó czynnika K U yt-
kownika) jest wskazana, odpowiednio, liter  „F” lub „U”.

3. WCISN  PRZYCISK KASOWANIA „RESTET”
Miernik prze cza si  z jednego wspó czynnika K na inny.
Powrót do poprzedniego wspó czynnika po ponownym wci ni ciu przycisku RESET

4. WCISN  PRZYCISK „CAL”
Miernik powraca do swojego normalnego trybu eksploatacji i jest gotowy do dozo-
wania przy uzyciu ostatniego wy wietlanego wspó czynnika K

5.555

                    555555

                    CAL

   F 14615

                    CAL

                    U 14615

                    0.000

                    555555

 D.

 C. WZORCOWANIE NA MIEJSCU POPRZEZ DOZOWANIE P YNU

OSTRZE ENIE! Warunki prawid owego wzorcowania Miernika:

Przed wzorcowaniem wypu ci  z uk adu ca e powietrze;
ywa  dok adnie Wywzorcowanego Pojemnika o pojemno ci nie mniejszej ni  5 litrów ze skal  stop-

niow . Przeprowadza  dozowanie kalibracyjne ze sta ym nat eniem przep ywu poprzez ca kowi-
te poci gni cie spustu i trzymanie go w po eniu otwartym do chwili nape nienia pojemnika.
Nie zmniejsza  nat enia przep ywu do chwili osi gni cia oznakowanego dzia kami pomiarowymi
obszaru wywzorcowanego pojemnika  podczas ko cowej fazy dozowania. (Prawid ow metod ,
jak  mo na zastosowa  w ko cowych etapach nape niania Wywzorcowanego Pojemnika jest,
np., dope nianie ma ymi ilo ciami. Uzyskuje si  to szybko poci gaj c za spust pistoletu dystrybu-
cyjnego, a nast pnie bardzo szybko go puszczaj c).

Po dozowaniu poczeka  kilka minut dla umo liwienia usuni cia ewentualnych p cherzyków po-
wietrza z Wywzorcowanego Pojemnika. Odczyta  rzeczywist  warto  tylko na ko cu tej fazy, po-
niewa  poziom w pojemniku mo e si  zmniejszy .
Wykona  nast puj  procedur .
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Sposób post powania podczas wzorcowania Miernika poprzez dozowanie:

DZIA ANIE STAN WY WIETLACZA

1. ADNE
Miernik jest w trybie normalnym; nie jest przeprowadzany
aden pomiar

2. PRZYTRZYMA  PRZYCISK „CAL”
Miernik prze cza si  na tryb normalny i pokazuje wspó czynnik
wzorcowania podczas eksploatacji zamiast Ilo ci Zbiorczej. Warto
Wspó czynnika K w eksploatacji (zarówno Fabrycznego Wspó czynni-
ka K jak i Wspó czynnika K U ytkownika) jest wskazana, odpowied-
nio, liter  “F” lub “U”.

3. PRZYTRZYMA  PRZYCISK KASOWANIA „RESET”
Na Mierniku poka e si  komunikat “CAL” i nast pi skasowanie Ilo ci
Chwilowej. Miernik jest teraz gotowy do przeprowadzenia wzorcowa-
nia na miejscu poprzez dozowanie lub poprzez bezpo redni  modyfi-
kacj  Wspó czynnika K U ytkownika (patrz rozdzia  “E”).

4. DOZOWANIE DO WYWZORCOWANEGO POJEMNIKA
Nie wciska adnego przycisku. Nale y po prostu rozpocz  dozo-
wanie do wywzorcowanego pojemnika. Dozowanie wzorcuj ce mo na
przerwa  i podj  kontynuacj  w dowolnej chwili. Kontynuowa  dozo-
wanie do chwili kiedy pojemnik jest pe ny. Nie jest konieczne osi gni -
cie zadanej ilo ci.

5. WCISN  PRZYCISK KASOWANIA „RESET”
Teraz dozowanie wzorcuj ce jest gotowe. Przep ywomierz wskaza
przyk adowo 10,21 litra, podczas gdy faktycznie zatankowano 10
litrów. Przed podj ciem dalszej pracy upewni  si , e dozowanie
wzorcuj ce przebieg o prawid owo.
Warunkiem wywzorcowania Miernika jest równo  warto ci Ilo ci Chwi-
lowej  (np. 10,21 litra) i rzeczywistej warto ci wskazanej przez pojemnik
np. 10 litrów (patrz pkt 7).

6. WCISN  PRZYCISK KASOWANIA „RESET”
Modyfikowanie kierunku strza ki. Czynno  t  nale y przeprowadzi
tyle razy ile jest to potrzebne.

7. WCISN  / PRZYTRZYMA  PRZYCISK „CAL”
Wy wietlan  przez przep ywomierz warto  modyfikuje si  w kie-
runku wskazanym strza  (góra lub dó ), tak aby uzyska
ilo  faktycznie zatankowan . Wci ni cie przycisku CAL powoduje
zmian  warto ci o jedn  jednostk . Przytrzymanie przycisku
CAL powoduje ci a zmian  (powoln  przez pierwsze 5
jednostek, a nast pnie szybkie).
Je eli nast pi przekroczenie potrzebnej warto ci nale y powtórzy
dzia ania zaczynaj c od punktu 6).

5.555

                    555555

                    CAL

F 14615

                    0.000

                    CAL

                    10.21

                    CAL

10.21
CAL

ϑ

10.21
CAL
Τ

10.00
CAL

Τ
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DZIA ANIE STAN WY WIETLACZA

8. PRZYTRZYMA  PRZYCISK KASOWANIA „RESET”
Procedura wzorcowania jest obecnie zako czona. Upewni  si , e
WSKAZANA warto  jest równa warto ci REALNEJ przed wykona-
niem tej czynno ci. Miernik oblicza now  warto  Wspó czynnika
K U ytkownika. Na procedur  oblicze  mo e by  potrzebne kilka
sekund w zale no ci od ewentualnych korekcji, jakie mog  by
potrzebne. W trakcie tej fazy strza ka znika, ale komunikat CAL
jest nadal wy wietlany na ekranie.
Je eli dzia anie to jest wykonane po dzia aniu 5 i wskazana warto
nie jest modyfikowana, to Wspó czynnik K U ytkownika b dzie odpo-
wiada  Fabrycznemu Wspó czynnikowi K.

9. ADNE
Po wykonaniu oblicze  na ekranie pojawia si  na kilka sekund nowy
Wspó czynnik K U ytkownika (np. 14314) po czym automatycznie znika.

10. ADNE
Miernik zapami tuje now  warto  Wspó czynnika K U ytkownika i
jest gotowy do dzia ania przy u yciu nowej warto ci Wspó czynnika K

ytkownika.

10.00
CAL

0.000
CAL
U 14314

0.000
555555

UWAGA! Podczas wzorcowania w trybie dozowania MIERNIK zawsze korzysta z Fabrycznego
Wspó czynnika K, nawet je eli w fazie wzorcowania by  stosowany Wspó czynnik K ytkownika.
Z tego wzgl du, w celu poprawy dok adno ci wzorcowania nie jest konieczne powtarzanie proce-
dury wzorcowania.

 D. BEZPO REDNIA MODYFIKACJA WSPÓ CZYNNIKA K U YTKOWNIKA
Bezpo rednia modyfikacja Wspó czynnika K U ytkownika ma sens kiedy:
• wspó czynnik K U ytkownika ma by  zmodyfikowany o znany procent
• lub ma by  wprowadzony znany Wspó czynnik K U ytkownika.

DZIA ANIE STAN WY WIETLACZA

1. ADNE
Miernik jest w trybie normalnym; nie jest przeprowadzany aden pomiary

2. PRZYTRZYMA  PRZYCISK „CAL”
Miernik prze cza si  na tryb normalny i pokazuje wspó czynnik wzorcowa-
nia podczas eksploatacji zamiast Ilo ci Zbiorczej. Warto  Wspó czynnika
K w eksploatacji (zarówno Fabrycznego Wspó czynnika K jak i Wspó czyn-
nika K U ytkownika - zmiana przyciskiem „RESET”) jest wskazana, odpo-
wiednio, liter  “F” lub “U”.

5.555

555555

CAL

F 14615
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DZIA ANIE STAN WY WIETLACZA

3. PRZYTRZYMA  PRZYCISK KASOWANIA „RESET”

Na Mierniku poka e si  komunikat “CAL” i nast pi skasowanie Ilo ci Chwi-
lowej. Miernik jest teraz gotowy do przeprowadzenia modyfikacji Wspó -
czynnika K U ytkownika wykorzystywanego w trakcie eksploatacji albo
bezpo rednio, albo za pomoc  przeprowadzanego na miejscu wzorcowa-
nia poprzez dozowanie.

4. PRZYTRZYMA  PRZYCISK KASOWANIA „RESET”
Spowoduje to wybranie Wspó czynnika K U ytkownika. Z ekranu znika
Ilo  Chwilowa, a zamiast Ilo ci Zbiorczej jest wy wietlana warto
Wspó czynnika K U ytkownika. W lewej dolnej cz ci wy wietlacza
strza ka (skierowana w gór  lub w dó ) wskazuje modyfikacj  Wspó -
czynnika K U ytkownika (zwi kszenie lub zmniejszenie) je eli s  wyko-
nane dzia ania 5) lub 6).

5. WCISN  PRZYCISK KASOWANIA „RESET”
W celu modyfikacji kierunku strza ki. Dzia anie to mo na powtórzy  tyle
razy ile jest to potrzebne.

6. WCISN / PRZYTRZYMA  PRZYCISK „CAL”
Warto  Wspó czynnika K U ytkownika modyfikuje si  w kierunku wska-
zanym strza . Wci ni cie przycisku „CAL” powoduje zmian  warto ci o
jedn  jednostk . Przytrzymanie przycisku „CAL” powoduje ci a zmian
(powoln  przez pierwsze 5 jednostek, a nast pnie szybk ). Je eli nast pi
przekroczenie potrzebnej warto ci nale y powtórzy  dzia ania zaczynaj c
od punktu 5).

7. PRZYTRZYMA  PRZYCISK KASOWANIA „RESET”
Procedura wzorcowania jest obecnie zako czona. Upewni  si , czy od-
powiednia warto  zosta a uzyskana przed wykonaniem tego dzia ania.
Miernik zapami tuje now  warto  Wspó czynnika K U ytkownika i jest
gotowy do dzia ania przy u yciu tej nowej warto ci.

0.000

CAL

CAL

U 14615

ϑ

CAL

U 14615

Τ

CAL

 U 14314

Τ

0.000

555555
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