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1. WAŻNE UWAGI 

Instrukcja obsługi, instalacji i konserwacji jest dla użytkownika źródłem danych dotyczących konstrukcji 
dystrybutorów paliwa, sposobu poprawnej konserwacji oraz bezpiecznej instalacji. Informacje zawarte w 
tej instrukcji są wiążące i producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku ich nieprzestrzegania. 

Ze względu na to trzeba przed wprowadzeniem w ruch wyczyścić zbiorniki i przewody rurowe oraz 
wykonać kontrolę czystości paliwa. Przed rozruchem trzeba też przeprowazić rewizję instalacji 
elektrycznej i kontrolę regularnego połączenia, żeby zapobiec zranieniu spowodowanemu przez prąd 
elektryczny. 

Częścią każdej dostawy jest również instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji, deklaracja zgodności ES 
oraz książeczka serwisowa z określeniem elementów dystrybutora paliwa. Podczas eksploatacji oraz 
instalacji dystrybutora paliwa trzeba przestrzegać podstawowe zasady bezpieczeństwa, które chronią 
przede wszystkim użytkowników przed możliwymi zranieniami, ale również dystrybutor paliwa przed 
uszkodzeniem. Bez pisemnej zgody producenta są jakiekolwiek zmiany urządzeń dystrybutora paliwa 
zabronione. 

Dystrybutor paliwa przeznaczony jest do instalacji w środowisku zewnętrznym – klasa środowiska 
według OIML D11 – C (zewnętrzny-stały). 

Dystrybutora paliwa nie należy instalować w przestrzeni niebezpiecznej z punktu widzenia wybuchu – 
strefa 0, 1, 2, w myśl ustalonych stref według EN 60079-10! 

Instrukcje podstawowe do instalacji i eksploatacji: 

a) Przed manipulacją dystrybutorem paliwa trzeba dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, konserwacji i 
instalacji i następne materiały producenta, które są częścią wyposażenia dystrybutora paliwa. 

b) Trzeba skontrolować kompletność dostawy dystrybutora paliwa, w razie braków lub uszkodzenia 
bezzwłocznie informować dostawcę albo producenta. 

c) Do czasu instalowania dystrybutora na stacji paliw należy zapewnić jego odpowiednie magazynowanie 
w pomieszczeniach suchych i chronionych. Dystrybutora paliwa nie należy magazynować w 
przestrzeniach, w których temperatura spada poniżej zera. 

d) Przed instalowaniem dystrybutora paliwa trzeba skontrolować kompletność technologii stacji paliw 
według zatwierdzonego projektu, skontrolować wymiary związane ramy fundamentowej łącznie 
z wyprowadzeniem systemu przewodów. 

e) Trzeba przeprowadzić przepłukanie urządzenia technologicznego (systemy przewodów rurowych) 
przez urządzenie filtrujące wodą demineralizowaną. Wymienioną działalność należy wykonywać aż do 
usunięcia wszystkich zanieczyszczeń z urządzenia filtrującego. 

UWAGA! Do czyszczenia systemu przewodów rurowych nie należy stosować produktów naftowych 
albo innych substancji chemicznych, które mogą spowodować kontaminację produktu AdBlue. 

f) Należy przeprowadzić przyłączenie elektryczne dystrybutora paliwa i jego rewizję. 

g) Wprowadzenie dystrybutora paliwa w ruch trzeba przeprowadzić w zgodzie z punktem 7 niniejszej 
instrukcji. 

h) Należy przeprowadzić kontrolę funkcjonowania i sprawdzenie metrologiczne przez pracownika Urzędu 
Metrologicznego. 

i) W razie spełnienia wymienionych warunków oraz po zatwierdzeniu przez organy nadzoru państwowego 
i Urzędu Metrologicznego można rozpocząć zwykłą eksloatację. 

j) Zabiegi w ramach serwisu oraz instalację może przeprowadzać tylko wykwalifikowany i przeszkolony 
personel firmy naprawczej. Zabiegi realizowane są w zgodzie z regulaminem eksploatacji stacji paliw. 
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez niekwalifikowany personel. 

k) Użytkownik może rozpocząć dystrybucję paliwa dopiero po zakończeniu rewizji stacji paliw i po 
urzędowym sprawdzeniu metrologicznym dystrybutorów paliwa. 

l) Podczas dystrybucji AdBlue należy przestrzegać też podstawowe przepisy higieniczne. 
Użytkownik powinien zapewnić klientowi możliwość ochrony rąk, np. przez stosowanie rękawic z 
eko-folii. 

m) Po wprowadzeniu dystrybutora paliwa w ruch trzeba w okresie z zakładanym spadkiem 
temperatury środowiska (Tamb.) poniżej zera włączyć trwale ogrzewanie w dystrybutorze paliwa. 
Zasada ta obowiązuje również poza godzinami otwarcia stacji paliw. 
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ZACHOWAĆ DO NASTĘPNEGO WYKORZYSTANIA! 

 

2. PRZEZNACZENIE 

Dystrybutory paliw typoszeregu V-line AdBlue R 47xx.xxx z elektronicznym licznikiem przeznaczone są do 
dystrybucji roztworu AdBlue (mieszanka 32,5 % mocznika, wody i niektórych środków adytywnych) o mocy 
od 4 do 40 dm3.min-1. Dystrybutory paliwa typoszeregu V-line AdBlue R 47xx.xxx  są w wykonaniu 
ciśnieniowych, których źródłem przepływu medium jest pompa zatapialna umieszczona w zbiorniku 
zapasowym stacji paliw. Dystrybutory tego typu umożliwiają jednostronną albo obustronną  jednoczesną 
dystrybucję danego medium 

3. OPIS PODSTAWOWY 

Konstrukcja dystrybutorów paliwa V-line AdBlue R 47xx.xxx  rozwiązana jest jako samodzielna modułowa. 

Koncepcja dystrybutorów paliwa przestrzega jedną z podstawowych zasad dystrybuowanego AdBlue – tj. 
jego krystalizację od temperatury -7 °C. 

Ze względu na to są wymiary dystrybutora paliwa minimalne razem z minimalną objętością przestrzeni 
wewnętrznej modułu hydraulicznego i modułu wężów, które powinny być w razie spadku temperatury 
poniżej zera podgrzewane (p. załącznik nr 1). 

Dystrybutory paliwa V-line AdBlue R z automatycznym wciąganiem węży produkowane są w dwu 
modyfikacjach: 

typ V-line AdBlue R 4701.010 – 1 produkt, 1 wąż do dystrybucji 

typ V-line AdBlue R 4701.020 – 1 produkt, 2 węże do dystrybucji (jednoczesna dystrybucja z obu 
miejsc) 

4. OZNACZENIE 

Każdy wyprodukowany i ekspedowany dystrybutor paliwa wyposażony jest na widocznym miejscu karoserii 
w tabliczkę z określeniem poniżej wymienionych danych podstawowych: 

 

1. Nazwa, marka i siedziba producenta  Adast Systems, a.s. CZ – 679 04 ADAMOV 

2. 
Dane dot. specyfikacji przeznaczenia 
dystrybutora paliwa 

Dystrybutor paliwa na AdBlue 

3. Typ*) Oznaczenie według zatwierdzenia typu 

4. Minimalna mierzona objętość [dm3] 
Minimalna mierzona objętość w gwarantowanej 
dokładności pomiaru  

5. Przepływ maksymalny Qmax [dm3.min-1] 
Przepływ maksymalny, dla którego jest dystrybutor 
paliwa zatwierdzony 

6. Przepływ minimalny Qmin [dm3.min-1] 
Przepływ minimalny, dla którego jest dystrybutor 
paliwa zatwierdzony 

7. Objętość cykliczna Vc [dm3] 
Objętość miernika na 1 cykl (1 obrót wału 
wyjściowego miernika) 

8. Maksymalne ciśnienie robocze Pmax [MPa] 
Maksymalne ciśnienie ustalone dla ruchu 
dystrybutora paliwa  

9. Minimalne ciśnienie robocze pmin [MPa] 
Minimalne ciśnienie ustalone dla ruchu dystrybutora 
paliwa 

10. Tamb.    [°C]  Zakres temperatury otoczenia  

11. Zatwierdzenie typu miernika 
Numer certyfikatu wydanego przez metrologiczną 
jednostkę certyfikacji 

12.  
Oznaczenie CE z numerem jednostki notyfikowanej 
biorącej udział w kontroli produkcji  
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13. Parametry elektryczne Wartości zasilania elektroniki i ogrzewania 

14. Numer fabryczny/rok produkcji Według ewidencji producenta dystrybutorów paliw 

*) Na tabliczce znajduje się oznaczenie typu konkretnego dystrybutora paliwa według klucza 
zatwierdzenia typu (p. załączniki 6, 7). 

5. WYMIARY I DANE TECHNICZNE 

Wymiary dystrybutora paliwa podane są w załączniku nr 1. 

 

DANE TECHNICZNE 

5.1. Parametry podstawowe  

Licznik elektroniczny  ADP1/T, ADP2/T 

Wyświetlacz  LCD z prześwietleniem – BACK LIGHT DISPLAY (BLD) 

Element przyłączeniowy – system ciśnieniowy  DN 32 z gwintem zewnętrznym G 1“  

Minimalna średnica wew. przewodu rurowego  DN 40  

Dokładność pomiaru ±0,5 % 

Ciśnienie maksymalne  0,32 MPa 

Ciśnienie minimalne 0,15 MPa 

Maksymalny przepływ – dystrybucja z jednego 
pistoletu Qmax                                          

40 ± 4 dm3.min-1 

Maksymalny przepływ – dystrybucja z dwu 
pistoletów razem Qmax                                          

30 ± 3 dm3.min-1 (tylko dla  typu 4701.020) 

Temperatura robocza otoczenia 
standard -20 °C do +50 °C;  

specjalny -30 °C do +60 °C 

Zdolność filtracji  standard 60 µm  

Zasięg węża do dystrybucji  4,5 m  

Max. poziom hałasu  <60 dB 

Zasilanie silnika el.  3/PE AC 3x 230/400 V ±15 %, 50 Hz 

Moc elektr. ogrzewania 0,95 kW 

Zasilanie elektroniki       Unap Pnap 1/N/PE AC 230 V ±15 %, 50 Hz  moc pobierana 85 VA 

Podstawowa rejestrowana jednostka objętości  0,01 dm3 

Liczba impulsów na 1 dm3 100 

Dopuszczalna odchyłka rejestrowanej objętości   +/-1 impuls, tj. 0,01 dm3 

Wyświetlenie objętości  6 cyfrowe z nastawieniem pozycji wymaganego rzędu 

Wyświetlenie ceny  6 cyfrowe z nastawieniem pozycji wymaganego rzędu 

Wyświetlenie ceny jednostkowej 4 cyfrowe z nastawieniem pozycji wymaganego rzędu 

Sumujący licznik objętości 
elektromechaniczny – 7 cyfr 

elektroniczny – 11 cyfr 

Interfejs komunikacji  RS 485 lub IFSF (LON lub TCP/IP) 

Średni czas operacyjny remontu too = 25 min 

Średnia żywotność techniczna tz = 5 lat 

6. INSTALACJA DYSTRYBUTORA PALIWA  

UWAGA! 

INSTALACJĘ DYSTRYBUTORA PALIWA MOŻE PRZEPROWADZAĆ TYLKO FIRMA AUTORYZOWANA PRZEZ 
PRODUCENTA!!  

Przed instalacją dystrybutora paliwa trzeba dokładnie przeczytać punkt 1 - WAŻNE UWAGI. 

Minimalna odległość dystrybutora paliwa podczas instalacji na stacji paliw p. załącznik nr 4. 

Dystrybutor paliwa można przyłączyć tylko do urządzenia technologicznego (zbiorniki, przewody rurowe), 
które jest naprawdę szczelne i czyste. Za szczelność i czystość odpowiada dostawca urządzeń 
technologicznych. 
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Przewód doprowadzający od zbiornika do dystrybutora paliwa powinien być zabezpieczony przed 
krystalizacją albo zamarznięciem medium w przewodzie w razie spadku temperatury poniżej 0 °C 

Przed instalacją trzeba przeprowadzić kontrolę zastosowanych kabli energetycznych i komunikacyjnych. 

Po instalacji dystrybutora paliwa przeprowadza się kontrola szczelności i funkcjonowania urządzeń 
hydraulicznych dystrybutora paliwa, przewodów doprowadzających i armatur. Dalej wykonywana jest 
kontrola kabli energetycznych i komunikacyjnych, łącznie z ich prowadzeniem i przymocowaniem. 

Przed wykonaniem urzędowego badania metrologicznego powinien każdy dystrybutor paliwa (każdy 
pistolet) działać minimalnie 5 minut na warunkach maksymalnego przepływu. 

Urządzenia technologiczne i urządzenia do obsługi stacji paliw mogą być użytkowane tylko pod 
warunkiem realizacji według zatwierdzonego projektu i na podstawie pozytywnego wyniku 
postępowania zatwierdzającego. 

6.1. Część hydrauliczna 

Do szybu trzeba w płaszczyźnie poziomej osadzić i zabetonować stalową ramę fundamentową 
(z uwzględnieniem końcowej wysokości wysepki na stacji paliw – np. z brukiem). Rama fundamentowa 
powinna spełniać wymagania na wystarczającą sztywność, płaskość i poprawne położenie otworów 
mocujących. Z szybu prowadzi przewód doprowadzający od zbiornika zapasowego (nadziemnego lub 
podziemnego) o średnicy wewnętrznej DN 40, zakończony gwintem zewnętrznym G 1 1/4“ albo kołnierzem  
DN 32/PN6. 

Za pomocą elastycznego elementu łączącego o średnicy wewnętrznej DN 32 z gwintami (wewnętrzny G 1 
¼“ i zewnętrzny G 1“) albo gwintem (zewnętrzny G 1“) i kołnierzem DN 32 / PN6 (element łączący nie 
wchodzi w zakres dostawy dystrybutora paliwa) połączyć końcówkę przewodu doprowadzającego 
z gwintem wewnętrznym G 1“ w zaworze kulowym umieszczonym na wejściu dystrybutora paliwa przed 
filtrem. 

Po uszczelnieniu połączenia gwintowego zastosować teflonową taśmę uszczelniającą, w przypadku 
wykorzystania połączenia kołnierzowego zastosować uszczelnienie odporne na działanie AdBlue (VITON, 
PTEF) i przeprowadzić próbę ciśnieniową. 

Nieszczelności są po osadzeniu dystrybutora paliwa trudne do wykrycia! 

UWAGA! 

Przewody doprowadzające i element łączący powinny być wykonane z materiału odpornego na 
działanie AdBlue oraz niepowodującego jego skażenia (np. stal nierdzewna o zawartości 12 - 19 % 
Cr i 8 - 11 % Ni, polipropylen, polietylen, ewentualnie specjalne węże gumowe dla AdBlue.   

Przewody rurowe powinny być odporne na działanie ciśnienia do 0,6 MPa i wyposażone w 
podgrzewanie, np. kabel grzewczy. W razie spadku temperatury AdBlue poniżej -5 °C dochodzi do 
jego krystalizacji.  

6.2. Warunki eksploatacyji dystrybutorów paliwa V-line AdBlue R (wykonanie 
ciśnieniowe)               

System ciśnieniowy instalacji powinien być wykonany z pompą zatapialną wbudowaną bezpośrednio do 
zbiornika zapasowego pod poziom medium. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie do detekcji 
minimalnego poziomu medium w zbiorniku, które powoduje rozłączenie obwodu elektrycznego silnika 
elektrycznego w razie jego osiągnięcia.     

Umieszczenie pompy pod minimalny poziom produktu w zbiorniku zapasowym i wyłącznik minimalnego 
poziomu cieczy w zbiorniku zapobiegają przenikaniu powietrza, wzgl. gazów do pompy.  

Podczas ruchu DP VS V-line AdBlue R 47xx.xxx trzeba w liczniku elektronicznym ustawić parametr P12 = 0 – 
dla systemu ciśnieniowego pompowania z pompami zatapialnymi w zbiorniku zapasowym. W takim trybie 
roboczym licznik elektroniczny najpierw włącza pompę zatapialną (dochodzi do wzrostu ciśnienia cieczy w 
całym systemie hydraulicznym), następnie przeprowadzono test wyświetlaczy i włączenie zaworu 
elektromagnetycznego. Teraz można rozpocząć dystrybucję. 

6.3. Instalacja elektryczna 

Przyłączenie dystrybutora paliwa do rozdzielnicy stacji paliw powinno odpowiadać załącznikowi nr 6. 
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Do szybu pod każdy dystrybutor paliwa trzeba zawsze instalować przewód do przyłączenia 
uziemienia. 

Doprowadzenia do dystrybutora paliwa trzeba uszczelnić. W szybach pod dystrybutorami paliwa mogą 
być stosowane tylko końcówki kablowe odporne na działanie AdBlue. Tulejki kablowe mogą być 
zastosowane zawsze tylko dla jednego kabla. Przewód uziemiający trzeba podłączyć do punktu 
uziemienia dystrybutora paliwa. 

Po instalacji trzeba przeprowadzić dokładną kontrolę poprawnego połączenia przewodów! 

 
Wyłączanie awaryjne: 

Urządzenie do dystrybucji powinno mieć wyłącznik na jednym miejscu, które jest kiedykolwiek 
dostępne.  

Przewody doprowadzające przyłączane są do puszki rozdzielczej umieszczonej w dystrybutorze paliwa. 

Kabel komunikacyjny przyłącza się do puszki rozdzielczej dla linii komunikacyjnej. 

Instalacje na stacji paliw odróżniają się w zależności od tego, czy jest do dystrybutora paliwa przyłączona 
linia komunikacyjna (ruch o charakterze samoobsługi z systemem sterowania) albo nie jest (ruch w trybie 
obsługi). 

Dystrybutor paliwa w trybie o charakterze samoobsługi z systemem sterowania przyłącza się za pomocą 
linii komunikacyjnej do systemu sterowania, za pośrednictwem którego sterowany jest ruch całej stacji 
paliw (tj. odblokowanie dystrybutorów paliwa, preselekcja ilości lub ceny, zmiana ceny jednostkowej, 
autodiagnostyka itp.). 

6.4. Warunki połączenia i ruchu UPS do zasilania systemu sterowania i części 
elektronicznej dystrybutorów paliwa typoszeregu V-line 

1. Do źródła UPS powinny być przyłączone wszystkie współpracujące obwody elektroniczne systemu 
sterowania i dystrybutorów paliwa; z tego punktu widzenia uważane są za zamknięty układ 
elektroniczny. 

2. System sterowania i do niego przyłączone części elektroniczne dystrybutorów paliwa powinny być 
jako zamknięty układ elektroniczny podłączone tylko do jednego źródła UPS. 

3. Zasilanie z innego źródła choćby części systemu nie jest dozwolone. 

4. Równoległa współpraca więcej UPS w jednym systemie nie jest dozwolona. 

5. „Żywe“ przewody obwodów zasilających systemu sterowania i elektroniki dystrybutorów paliwa 
powinny być w sposób galwaniczny oddzielone od sieci i przewodów ochronnych – wytworzono 
system „zera pływającego“. 

6. W celu spełnienia wymagań zawartych w punkcie 5 powinny być obwody wejściowe i wyjściowe 
UPS również oddzielone w sposób galwaniczny. 

7. Do zasilania systemu elektronicznego stacji paliw należy zastosować tylko i wyłącznie UPS typu 
ON LINE. 

8. W celu należytego funkcjonowania UPS trzeba zapewnić, żeby wielkość trwale instalowanego 
obciążenia tworzyła maksymalnie 60 % mocy nominalnej UPS. 

9. Do obwodów napięcia stabilizowanego nie powinny być przyłączone następne odbiorniki, nie 
będące częścią poleconej technologii. 

10. Gniazda napięcia stabilizowanego powinny być oznaczone odpowiednim napisem np. „Zasilanie 
systemu sterowania“. 

11. Zabezpieczenie obwodów wejściowych UPS powinno być wymiarowane tak, żeby podczas 
normalnego funkcjonowania urządzenia nie dochodziło do przerwy w zasilaniu UPS lub do 
kompletnego wyładowania baterii. 

7. WPROWADZENIE DYSTRYBUTORA PALIWA W RUCH 

Po instalacji dystrybutora paliwa do ramy fundamentowej, przyłączeniu do przewodu doprowadzającego 
od zbiornika, przyłączeniu doprowadzających kabli zasilających i wykonaniu rewizji jest dystrybutor 
paliwa przygotowany do ruchu. 

UWAGA! 
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Po instalacji i podłączeniu dystrybutora paliwa do systemu przewodów oraz do instalacji elektrycznej 
stacji paliw trzeba w okresie z możliwością spadku temperatury środowiska poniżej 0 °C włączyć 
ogrzewanie znajdujące się w module hydraulicznym dystrybutora paliwa. Termostat ogrzewania 
trzeba ustawić na wartość +5 °C. Ogrzewanie powinno być włączone również poza godzinami 
otwarcia stacji paliw. W razie wyłączonego ogrzewania istnieje ryzyko krystalizacji, ewentualnie 
zamarznięcia medium AdBlue w systemie hydraulicznym dystrybutora paliwa. 

Przed rozpoczęciem eksploatacji trzeba skontrolować poprawne i stabilne zakotwienie dystrybutora paliwa 
do ramy fundamentowej, przymocowanie osłon karoserii i regularne zawieszenie pistoletu w osłonie.  

Uwaga: 

Bez wykonania rewizji instalacji elektrycznej nie można dystrybutora paliwa użytkować! 

7.1. Wprowadzenie dystrybutora paliwa i licznika elektronicznego do stanu 
roboczego  
 Zawiesić pistolet 

 Włączyć zasilnie dystrybutora paliwa w rozdzielnicy stacji paliw (zasilanie elektroniki, w okresie 
zimowym również ogrzewanie). 

 Po podniesieniu pistoletu wykona licznik samodzielnie test wyświetlacza (test ósemkowy), ósemki 
są skasowane i można rozpocząć dystrybucję. 

 Odwiesić pistolet. 

 W przypadku włączenia dystrybutora paliwa z podniesionym pistoletem należy pistolet ten 
odwiesić i ponownie podnieść, żeby doszło do uruchomienia dystrybutora paliwa (skasowania 
licznika). 

 Następnie można realizować dystrybucję AdBlue. 

7.2. Wprowadzenie dystrybutora paliwa i licznika elektronicznego do stanu 
wyłączenia 
 Wyłączyć zasilnie dystrybutora paliwa w rozdzielnicy stacji paliw (zasilanie elektroniki i 

ogrzewania). 

7.3. Ponowne wprowadzenie dystrybutora paliwa i licznika elektronicznego w ruch 
po zaniku sieci i spadku napięcia 
 W razie braku prądu el. w sieci lub zmianie napięcia poza dopuszczalny zakres pozostaje na 

wyświetlaczu zachowana informacja dot. objętości i ceny paliwa, wydanego po ostatnim 
podniesieniu pistoletu. 

 W przypadku, że do zaniku sieci doszło w trakcie dystrybucji medium, należy odwiesić pistolet 
(na wyświetlaczu zachowana jest wartość wydanej objętości i ceny medium) i inkasować kwotę 
wskazywaną na wyświetlaczu. 

 Po odnowieniu zasilania znajduje się licznik elektroniczny w stanie roboczym i przez podniesienie 
pistoletu można zrealizować następną dystrybucję paliwa.  

 

Po wprowadzeniu dystrybutora paliwa w ruch trzeba w okresie z zakładanym spadkiem temperatury 
środowiska (Tamb.) poniżej 0 °C włączyć trwale ogrzewanie w dystrybutorze paliwa. Zasada ta 
obowiązuje również poza godzinami otwarcia stacji paliw. Termostat ogrzewania powinien być 
ustawiony na wartość +5 °C.  

8. OBSŁUGA   

Po podniesieniu pistoletu za pomocą wyłącznika elektromagnetycznego sterowanego przez magnes 
wbudowany w jarzmie pistoletu wprowadzia się w ruch licznik elektroniczny dystrybutora paliwa, 
realizowany jest test jego wyświetlacza i zerowanie licznika, następnie dochodzi do włączenia silnika 
elektrycznego pompy w zbiorniku i do otwarcia zaworu elektromagnetycznego włączonego w gałęzi 
hydraulicznej dystrybutora paliwa.  

W przypadku dystrybutorów paliwa dla systemu ciśnieniowego dochodzi do włączenia silnika pompy 
umieszczonej w zbiorniku produktu zaraz po podniesieniu pistoletu z osłony (przed wykonaniem testu i 
zerowania wyświetlacza). Zawór elektromagnetyczny otwiera się również dopiero po wykonaniu testu i 
zerowania wyświetlacza. 
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Po zasunięciu rury wylotowej pistoletu do zbiornika i naciśniśnięciu dźwigni pistoletu rozpoczyna się 
dystrybucja (pompowanie) medium. Zbiornik powinien być wyposażony w adapter magnetyczny (np. 
ELAFIX 40) do otwarcia wylotu z pistoletu. 

Szybkość przepływu medium sterowana jest przez ruch (naciśnięcie, wzgl. uwolnienie) dźwigni pistoletu. 
Po zakończeniu dystrybucji przez zablokowanie pistoletu, jego wyjęcie z króćca zbiornika i odwieszenie do 
osłony na dystrybutorze paliwa dochodzi w wyniku działania magnesu wbudowanego w jarzmie pistoletu 
do rozłączenia obwodu sterowniczego przez wyłącznik magnetyczny oraz do wyłączenia pompy w 
zbiorniku. Dane dot. dystrybucji są zachowane na wyświetlaczu dystrybutora paliwa aż do czasu następnej 
dystrybucji. 

Sterowanie pistoletu – p. polecenia wymienione w załączniku nr 3 niniejszej instrukcji. 

9. FUNKCJE KLAWIATURY MANAGERA KL-MANINF I KLAWIATURY 
SERWISOWEJ KL-SERINF 

Klawiatura managera KL-MANINF i serwisowa KL-SERINF dostarczana jest w wykonaniu z podczerwoną 
transmisją bezdrutową IR. Wymaganie na dostarczenie klawiatury trzeba podać w zamówieniu. 
IR klawiatura managera KL-MANINF 
Umożliwia nastawienie cen jednostkowych i wyświetlenie stanu totalizerów elektronicznych. 
Klawiatura managera wyposażona jest w cztery przyciski, oznaczone „0“, „+“ i „–“ i „R“. Przycisk „0“ 
przeznaczony jest do przejścia do „nastawienia cen jednostkowych dla MAN“ oraz do zakończenia 
którejkolwiek funkcji realizowanej przez klawiaturę managera.  

Przyciski „+“ i „–“ wykorzystane są do właściwego nastawienia wartości cen jednostkowych, wzgl. do 
przejścia do trybu „wyświetlenie totalizerów elektronicznych“. 
Przycisk „R“ przeznaczony jest do kontroli funkcji odsysania. 
 

IR klawiatura serwisowa KL-SERINF 

Umożliwia nastawienie parametrów licznika oraz wprowadzanie wartości kalibracji elektronicznej 
mierników, wyświetlenie stanu totalizerów elektronicznych, nastawienie cen jednostkowych. 

Klawiatura serwisowa wyposażona jest w cztery przyciski standardowe „0“; „+“;„–“ oraz w przycisk „S“ 
-  przycisk „S“ przeznaczony jest do przejścia do trybu „nastawienie parametrów/kalibracja“. 

Jeżeli nie jest wykorzystany przycisk „S“, można z klawiatury serwisowej realizować wszystkie funkcje, 
wykonywane z klawiatury managera; sterowanie jest identyczne jako w przypadku klawiatury managera. 

Uwaga  
Do przejścia do nastawienia cen jednostkowych w trybie MAN nie dochodzi, o ile od ostatniego włączenia 
licznika został pistolet minimalnie jeden raz podniesiony. Do trybu nastawienia nie można przejść 
również w przypadku, że pistolet został ponownie odwieszony bez dystrybucji paliwa albo poprzednia 
transakcja nie została odblokowana za pomocą wejścia RLS. 

9.1. Ręczne nastawiania cen jednostkowych 

Warunki konieczne do przejścia do nastawiania cen jednostkowych: 
– tryb roboczy MAN  
– od ostatniego włączenia licznika nie doszło do podniesienia pistoletu 
– zakończone transakcje powinny być potwierdzone (odblokowanie za pośrednictwem wejść RLS). 
 
W trybie MAN nastawianie cen jednostkowych produktów realizowane jest za pomocą klawiatury managera 
KL-MANINF albo klawiatury serwisowej KL-SERINF. 
 
1. Do trybu nastawiania cen jednostkowych użytkownik przechodzi przez naciśnięcie klawisza „0“. 

2. W trybie nastawiania cen jednostkowych 
– na 1 linii wyświetlaczy (tj. na linii ceny ogólnej) wyświetlony jest numer strony, dla której jest cena 

jednostkowa nastawiana („1“…strona A, „2“… strona B), 
– na 2 linii wyświetlaczy (tj. na linii objętości ogólnej) wyświetlony jest numer pistoletu, dla którego 

jest cena jednostkowa nastawiana, 
na 3 linii wyświetlaczy (tj. na linii ceny jednostkowej) miga cyfra, której wartość użytkownik nastawia. 
 
3. Użytkownik 
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-  za pomocą „+“ podwyższa wartość aktualnie nastawianej (tj. migającej) cyfry (wartość 9 przechodzi 
do wartości 0), przez trzymanie przycisku „+“ wertuje wartościami 0–9, tzw. funkcja autorepeat, 

– za pomocą „–“ przesuwa nastawianie cyfer w kierunku wyższych rzędów, 
– od najwyższego rzędu ceny jednostkowej produktu za pomocą klawisza „–“ przesuwa nastawianie do 

najniższego rzędu ceny jednostkowej produktu następnego pistoletu 
 
4. W ten sposób może użytkownik po kolei nastawić ceny dla wszystkich pistoletów na stronie A, potem na 
stronie B (o ile istnieje i jej produkty mają różną cenę).  
 
5. Nastawianie wartości cen jednostkowych może użytkownik kiedykolwiek zakończyć przez naciśnięcie 
klawisza „0“. 
 
6. W ten sposób są nastawione ceny jednostkowe zapisane do pamięci nonwolatywnej i licznik powraca do 
trybu MAN. 

9.2. Nastawienie cen jednostkowych z systemu sterowania w trybie AUTO 
W trybie AUTO są ceny jednostkowe nastawiane z systemu sterowania dla każdej transakcji, niezależnie 
od cen jednostkowych nastawionych dla trybu MAN. 
Ceny jednostkowe dla trybu AUTO nastawiane są dla każdego miejsca dystrybucji dynamicznie przez 
polecenie „pozwolenie na dystrybucję“ przesyłane z konsoli stacji paliw albo przez polecenie 
„nastawienie cen“. Wszystkie polecenia są częścią specyfikacji protokołu komunikacji EASYCALL. 

9.3. Wyświetlenie totalizerów elektronicznych 
Licznik wyposażony jest w totalizery elektroniczne objętości i ceny dla poszczególnych pistoletów. 
Totalizery można wyświetlić na wyświetlaczach strony za pomocą klawiatury managera KL-MANINF albo za 
pomocą klawiatury serwisowej KL-SERINF.  
Suma objętości (wzgl. suma ceny) wyświetlone są na wyświetlaczach strony na połączonych liniach ceny 
ogólnej i objętości ogólnej.  
Oba wyświetlacze strony wyświetlają identyczną sumę.  
Jako pierwszy znak od lewej na linii ceny ogólnej pojawi się: „U“ w razie wyświetlenia sumy objętości 

„A“ w razie wyświetlenia sumy ceny 
 
Drugi znak od lewej na linii ceny ogólnej reprezentuje najwyższy rzęd odpowiedniej sumy.  
Szósty znak od lewej na linii objętości reprezentuje najniższy rzęd odpowiedniej sumy.  
Sumy są liczone i wyświetlone z liczbą miejsc dziesiętnych według ustawienia parametru licznika. 
Na linii ceny jednostkowej wyświetlony jest numer strony aktualnie pokazywanego totalizeru: 

 
np.: 1 - strona A  

2 - strona B  
 

Proces wyświetlenia: 
1. Obie miejsca dystrybucji powinny być wolne (na żadnym z obu miejsc dystrybucji nie jest realizowana 

transakcja i zakończone transakcje powinny być potwierdzone). 
2. Do wyświetlenia sumy objętości nacisnąć przycisk „+“, do wyświetlenia sumy ceny nacisnąć przycisk  

„–“. 
3.   Na wyświetlaczach stron po naciśnięciu przycisku „+“ (wzgl. „–“) rozświecą się i zgasną wszystkie 

segmenty (podobnie jako podczas rozpoczęcia transakcji, w celu kontroli regularnej funkcji wszystkich 
segmentów) i na krótko pojawi się ogólna liczba zaników napięcia zasilającego. 

4. Następnie na wyświetlaczach stron pojawi się „U“ i suma objętości (wzgl. „A“ i suma ceny). 
5. Przez naciśnięcie przycisku „0“ można zakończyć przeglądanie totalizerów elektronicznych i w razie 

aktywnej kalibracji elektronicznej można przejść do trybu wyświetlenia jej nastawienia. 
6. Nastawienie kalibracji elektronicznej miernika odpowiedniego pistoletu poprzedzone jest tekstem EC. 
7. Przez naciśnięcie przycisku „0“ można zakończyć przeglądanie i powrócić do normalnego trybu pracy. 
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10. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

10.1. Bezpieczeństwo konstrukcji urządzenia 

10.2. Bezpieczeństwo eksploatacji 

Odpowiedzialność za ruch stacji paliw ponosi użytkownik i jego obowiązkiem jest monitorowanie 
przebiegu dystrybucji AdBlue. W razie nieodpowiedniego zachowania klienta podczas dystrybucji powinien 
klienta w tym zakresie pouczyć. Użytkownik powinien też oznaczyć przestrzeń niebezpieczną na stacji 
paliw za pomocą symboli ostrzegawczych (zakaz palenia, zakaz manipulacji ogniem otwartym, kierunek 
dojazdu do dystrybutora paliwa itp.)  

Obowiązki obsługi: 

- Utrzymywać obsługiwane urządzenie w bezpiecznym i należytym stanie. 

- Przestrzegać regulamin eksloatacji i instrukcje obsługi. 

- Bezzwłocznie oznajmić użytkownikowi każde zakłócenie, brak lub nieoczekiwane zdarzenie podczas 
ruchu i w razie niebezpieczeństwa mogącego wyniknąć z zwłoki natychmiast wycofać urządzenie 
z ruchu. 

- Ciągle utrzymywać porządek. 

- Obsługa dystrybutora paliwa i zasobnika nie powinna samodzielnie wykonywać żadnych napraw 
urządzenia maszynowego i zmieniać nastawienia armatur ochronnych. 

Specjalnym przypadkiem jest wykonywanie zabiegów w ramach serwisu. Pracownik serwisu nie powinien 
podczas napraw oraz innych zabiegów naruszać bezpieczeństwo ruchu. Zwłaszcza podczas usunięcia 
obudowy dystrybutora paliwa powinien dbać o to, żeby nie doszło do zranienia jego osoby lub 
przypadkowego klienta.  

Podczas manipulacji elementami elektrycznymi powinien bezpiecznie odłączyć doprowadzenie prądu 
elektrycznego. W razie wymiany części należy zastosować tylko oryginalne części zatwierdzone. 

Wszystkie elementy podlegające zatwierdzeniu powinny być zawsze w stanie przewidywanym przez 
dokumentację techniczną. 

10.3. Bezpieczeństwo ekologiczne 

Dystrybutor paliwa V-line AdBlue R jest z punktu widzenia wpływu na środowisko bezpieczny. 
Roztwór mocznika został zakwalifikowany na podstawie decyzji komisji do oceny substancji 
zagrażających wodzie do klasy 1 (niskie ryzyko). Wysoka rozpuszczalność mocznika w wodzie 
zapobiega jego przenikaniu do gruntu. 

10.4. Higiena 

Dystrybutory paliwa są dla klienta i użytkownika z punktu widzenia higieny bez wad. Podczas 
przeprowadzania bieżącej konserwacji i w ciągu dystrybucji paliwa poleca się stosowanie rękawic 
ochronnych z eko-folii. W razie kontaktu medium z skórą trzeba owe miejsce jak najszybczej zmyć 
mydłem i wodą. W przypadku wniknięcia paliwa do oczu itp. trzeba zwrócić się do lekarza. Podczas 
dystrybucji należy unikać wciągnięcia szkodliwych wyziewów. 

11. PRZEGLĄD GŁÓWNYCH ZASAD KONSERWACJI DYSTRYBUTORA PALIWA 

Uwaga!  

Dystrybutor paliwa należy przed każdym zabiegiem w ramach konserwacji, dotyczącym 
elementów hydraulicznych, mechanicznych lub elektrycznych, odłączyć od doprowadzenia prądu 
elektrycznego i w niezawodny sposób zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. 

Zabieg naprawczy przeprowadza się w zgodzie z regulaminem eksploatacji stacji paliw 

Bezpieczeństwo konstrukcji urządzenia gwarantowane jest przez producenta. 

Ze względu na to, że dystrybuowane medium AdBlue nie jest substancją palną, nie istnieją w środku 
albo na zewnątrz dystrybutora paliwa żadne strefy niebezpieczne. Szafa licznika elektronicznego 
zakotwiona jest do słupa modułu węży i oddzielona od wewnętrznej przestrzeni słupa za pomocą 
przegrody typu. Konstrukcja szafy odpowiada wymaganiom na stopień ochrony IP67/IIP54/IP43 
według EN 60529. W środku szafy jest również przestrzeń bez niebezpieczeństwa wybuchu. 
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 w zależności od charakteru eksploatacyji przeprowadzać wymianę wkładki filtracyjnej filtru 
pompy i zapewnić prawidłowy montaż zwrotny filtru; 

 utrzymywać w czystości wszystkie zespoły robocze dystrybutora paliwa, żeby w razie pojawienia 
się nieoczekiwanego zakłócenia możliwa była łatwa identyfikacja i szybkie usunięcie; 

 regularnie kontrolować wszystkie połączenia; jeżeli pojawi się przeciekanie pompowanego 
medium, połączenia dokręcić, ewentualnie wymienić uszczelki; 

 kontrolować stan pistoletu i według typu i zakresu usterki podjąć decyzję w sprawie naprawy albo 
wymiany pistoletu; 

 kontrolować funkcjonowanie zamków drzwi, przy okazji nasmarować; 

 dbać o czystość zewnętrzną dystrybutora paliwa, zwłaszcza o czystość szkieł licznika. 

12. KONSERWACJA DYSTRYBUTORA PALIWA ORAZ JEGO 
POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW ROBOCZYCH 

Użytkownik dystrybutora paliwa powinien zapewnić bezpieczne, niezawodne i oszczędne użytkowanie tego 
urządzenia.  

Mianowicie powinien: 
– Ustalić pracownika odpowiedzialnego za ruch i stan techniczny dystrybutora paliwa oraz jego 

poszczególnych komponentów.  
– Zabezpieczyć kontrole, próby, naprawy i konserwację w sposób fachowy.  
– Prowadzić wszystkie zapisy i ewidencjonować dokumenty.   

UWAGA! 

Wszystkie naprawy zespołów roboczych powinna wykonywać tylko firma naprawcza oraz jej 
pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia! 

12.1. Filtr 
Filtr przeznaczony jest do zatrzymywania ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w 
pompowanym medium. Wyposażony jest w zmywalną, całkowicie nierdzewną siatkową wkładkę filtracyjną 
o zdolności filtracji zanieczyszczeń od 60 µm. 

W razie spadku mocy pompowania należy wkładkę filtracyjną demontować z korpusu i zmyć w ciepłej 
wodzie. Jeżeli zanieczyszczeń nie można usunąć przez zmywanie albo jest wkładka filtracyjna 
uszkodzona, trzeba ją wymienić. 

Wymianę, wzgl. czyszczenie wkładki filtracyjne przeprowadza obsługa stacji paliw.  

Umieszczenie filtru p. załącznik nr 2. 

Podczas wymiany wkładki filtracyjnej demontować nakrętki pokrywy filtru i filtr zdjąć. Przez uchwycenie 
otworu międzyściany i pociągnięcie do góry międzyścianę wyjąć. Następnie wyjąć wkładkę filtracyjną z korpusu 
filtru i wyczyścić albo włożyć nową. Przeprowadzić montaż z powrotem. Przed montażem z powrotem 
skontrolować stan O-ringów uszczelniających na międzyścianie i w pokrywie filtru, ewentualnie O-ringi 
wymienić. Uszkodzone pierścienie uszczelniające mogą spowodować występowanie nieszczelności 

12.2. Tłokowy miernik przepływu  

Miernik składa się z samego miernika z wbudowanym czujnikiem impulsów. Miernik chroniony jest przez 
plomby urzędowe i z tego powodu ingerencje do miernika powinna wykonywać tylko osoba uprawniona. Po 
ich uszkodzeniu konieczne jest przeprowadzenie urzędowej kontroli miernika i nowe urzędowe 
plombowanie.  

Stan miernika (np. przeciekanie cieczy itp.) należy ciągle kontrolować i ewentualnie zapewnić szybką 
naprawę. Stabilność nastawienia dokładności w przypadku wyregulowanego miernika wynosi min. 1 mil. 
dm3 dla mierzonej cieczy bez zanieczyszczeń mechanicznych. Po dystrybucji owej ilości przepłyniętej 
cieczy poleca się przeprowadzenie kontroli dokładności miernika. Miernik, chociaż nie doszło do 
naruszenia plomb, powinien być regularnie kontrolowany (legalizowany), minimum 1 x na 2 lata, przez 
urząd metrologiczny.   

Czujnika impulsów też nie należy naprawiać, ale trzeba go wymienić. Przymocowanie tych komponentów 
zabezpieczone jest również przez plomby urzędowe – w razie wymiany potrzebne jest ponowne wykonanie 
urzędowego plombowania.   
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12.3. Dwustopniowy zawór elektromagnetyczny  

Dwustopniowy zawór elektromagnetyczny przeznaczony jest do zamykania przepływu podczas dystrybucji 
wstępnie wybranej ilości. Pierwszy stopień zamyka częściowo przepływ przed osiągnięciem ustalonej 
wartości na ca 10 % wartości przepływu. Drugi stopień zamyka przepływ kompletnie. Funkcjonowanie 
dwustopniowego zaworu elektromagnetycznego trzeba obserwować i ewentualne zakłócenie szybko 
usunąć. W przypadku dystrybucji z obsługą jest funkcja odcinania i dławienia przepływu przez zawór 
wyłączona.  Naprawy może przeprowadzać tylko uprawniony pracownik. Regularnie trzeba kontrolować 
dokręcenie śrub mocujących zaworu i obluzowane śruby dokręcić, żeby nie dochodziło do upływu cieczy. 

12.4. Wziernik dystrybutora paliwa  

Wziernik przeznaczony jest do wzrokowej kontroli przepływu cieczy. 

Ewentualne zakłócenia wziernika: nieszczelność, wziernik jest pęknięty albo w inny sposób uszkodzony. 
Wszelkie wady wziernika usuwa kwalifikowany pracownik. 

12.5. Wąż do dystrybucji   

Dla dystrybutorów paliwa do AdBlue zastosowano specjalne węże odpowiadające wymaganiom normy 
DIN 70070. 

Węże wyposażone są na jednym końcu w gwint do przykręcenia pistoletu, na drugim końcu w końcówkę do 
przyłączenia do dystrybutora paliwa. Węże nie są zwykle naprawiane, raczej należy przeprowadzić 
wymianę. 

UWAGA!                                                                                                                                                                  
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NIEZATWIERDZONEGO WĘŻA MOŻE DOJŚĆ DO KONTAMINACJI 
(SKAŻENIA) DYSTRYBUOWANEGO ADBLUE!!! 

12.6. Pistolet do dystrybucji   

Pistolet jest końcowym elementem dystrybutora paliwa, za pośrednictwem którego realizowana jest 
dystrybucja AdBlue do zbiornika pojazdu. 

Pistolet umożliwia: 

 obsługę podczas dystrybucji - za pomocą dźwigni sterowniczej można regulować szybkość 
przepływu aż do kompletnego zatrzymania, 

 STOP funkcja - pistolet zatrzyma przepływ w razie napełnienia zbiornika, 

 funkcja ochronna - pistolet zatrzyma przepływ w razie niefachowej manipulacji albo wypadnięcia 
pistoletu z króćca zbiornika.  

Pistolety wyposażone są w zawór, efektywny STOP system chroniący przed nadmiernym napełnieniem 
zbiornika albo powstaniem situacji awaryjnej oraz w przegub obrotowy.  

Po zadziałaniu obu funkcji ochronnych należy dźwignię sterowniczą uwolnić, żeby automatycznie 
powróciła do położenia podstawowego. Pistolet jest bardzo czułym i złożonym urządzeniem odcinającym. 
Z tego powodu poleca się uszkodzonego pistoletu na stacji paliw nie naprawiać, ale wymienić. Pistolet 
można demontować przez wykręcenie z końcówki węża, trzeba jednak dbać o to, żeby nie zgubiło się 
sitko, które jest wolnie włożone w pistolecie. Sitko należy regularnie czyścić, ponieważ zanieczyszczone 
sitko obniża w zasadniczy sposób przepływ cieczy.   

Pistolety do dystrybucji AdBlue są specjalne pistolety wyposażone w rurze wylotowej w zawór 
magnetyczny, zapobiegający dystrybucji medium do zbiornika przeznaczonego dla paliwa (oleju 
napędowego. 

12.7.  Demontaż obudowy dystrybutora paliwa 

Przeprowadza się w potrzebnym zakresie podczas instalacji, konserwacji bieżącej, drobnych napraw i 
popraw elementów elektrycznych lub hydraulicznych. 

Podczas montażu osłon z powrotem należy przestrzegać ich pierwotne rozmieszczenie! 

Demontaż osłon modułu wężów i modułu hydraulicznego 

W celu uzyskania dostępu do przestrzeni wewnętrznej modułu wężów do demontażu wężów, przewodów 
rurowych hydrauliki, przepustów kablowych, szafy licznika i osłon pistoletów trzeba zdjąć górną osłonę 
modułu wężów przez obluzowanie ośmiu śrub M6 umieszczonych na górnej stronie tej osłony.  
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W celu łatwego dostępu do modułu wężów dystrybutora paliwa poleca się dodatkowo demontować osłonę 
boczną modułu z zawieszonymi drzwiami kryjącymi węże i pistolety, przez wykręcenie 4 śrub M8 w górnym 
poziomie osłony oraz 2 śrub M8 łączących osłonę z fundamentem dystrybutora paliwa. 

Mechanizm do nawijania węża można wyjąć z słupa po demontażu nakrętki M10 w dolnej części, łączącej 
mechanizm do nawijania z fundamentem oraz po demontażu dwu śrub umieszczonych na poziomie 
górnego krążka, które łączą mechanizm do nawijania z ścianką i słupem. Następnie przez posuw w 
kierunku rowka w dolnej ścianie i podniesienie można mechanizm do nawijania wyjąć. 

W celu uzyskania dostępu do elementów hydraulicznych, puszek rozdzielczych i ogrzewania trzeba 
demontować drzwi i boczną osłonę modułu hydraulicznego przez ich otwarcie, następne odchylenie i 
wysunięcie z czopów. 

Demontaż osłony szafy licznika 

Demontaż osłon czołowych przeprowadza się przez otwarcie osłony i jej odchylenie w kierunku do góry na 
zawieszeniach. Odchyloną osłonę zabezpieczyć w położeniu górnym za pomocą uchwytu osłony. 

Ingerencje do części elektrycznych i elektronicznych może przeprowadzać tylko pracownik kwalifikowany, 
odpowiadający za bezpieczeństwo urządzenia. Przez manipulację szafą licznika nie powinien być 
naruszony stopień ochrony IP 54. 

Przed montażem z powrotem trzeba wykonać kontrolę uszczelek. Uszkodzone uszczelki wymienić. 

Demontaż miernika 

Trzeba zdjąć osłony modułu hydraulicznego, wykręcić śruby, zabezpieczające połączenie miernika 
z elementem łączącym. Dalej należy rozłączyć połączenie kołnierzowe z zaworem elektromagnetycznym, 
demontować śruby wbudowanego czujnika i czujnik wyjąć z miernika. Montaż miernika trzeba wykonać w 
odwrotny sposób. 

Demontaż zaworu elektromagnetycznego 

Trzeba zdjąć osłonę hydrauliki, przeprowadzić demontaż przyłączonej rury za pomocą nakrętki 
nasadowej. Demontować śruby łączące na kołnierzu zaworu. Uwolnić przewody cewek 
elektromagnetycznych zaworu w przepustach po usunięciu osłon modułu wężów. Odłączyć w szafie 
licznika i po wyciągnięciu przewodów z wiązki kablowania wyjąć zawór. Montaż trzeba wykonać w 
odwrotny sposób. 

Demontaż rur rozdzielczych 

Demontaż rur przeprowadza się przez demontaż nakrętek nasadowych przyłączonych do gwintu zaworu 
elektromagnetycznego w module hydrauliki oraz do gwintu przyłącza węża w module wężów. Rury można 
następnie wyjąć. 

UWAGA! 

Podczas każdego zabiegu serwisowego trzeba wzrokowo skontrolować szczelność połączeń 
gwintowych i ewentualne przecieki medium usunąć.  

12.8. Instrukcja konserwacji części blaszanych dystrybutorów paliwa  

Wysoki poziom stacji paliwa zależny jest też od wyglądu zewnętrznego dystrybutorów paliwa. Chociaż 
elementy obudowy zewnętrznej dystrybutorów paliwa wyposażone są w jakościowe powłoki albo 
wyprodukowane z stali nierdzewnej, należy ich konserwacji poświęcać należytą uwagę. Do konserwacji 
polecają się zwykłe środki do konserwacji samochodów. W przypadku ich stosowania trzeba przestrzegać 
instrukcje wymienione na opakowaniach.  

Podwyższoną uwagę trzeba zwracać na stan tych elementów w okresie zimowym, kiedy wzrasta 
niekorzystny wpływ aerozoli i środków z zawartością chlorku, stosowanych do utrzymywania dróg. 

Stosowanie środków konserwujących do polerowania poleca się zwłaszcza w przypadku zanieczyszczenia 
powierzchni paliwem.  

Konserwację obudowy przeprowadza obsługa stacji paliw. 

Polecone terminy konserwacji lakierowanych elementów blaszanych: 

- mycie DP ciepłą wodą – minimalnie 2x na miesiąc (w zależności od stopnia zabrudzenia, pory roku) 

- mycie DP ciekłym środkiem do czyszczenia, dokładne usunięcie resztek soli, pyłu, tłuszczy z obudowy i 
następne odnowienie powłoki ochronnej na częściach blaszanych – 1x na miesiąc (w zależności od pory 
roku) 
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- mycie DP ciekłym środkiem do czyszczenia i odnowienie powłoki ochronnej poleca się też w przypadku 
większego zabrudzenia powierzchni przez paliwo. 

Polecone terminy konserwacji nierdzewnych elementów blaszanych: 

 mycie elementów ciekłym środkiem do czyszczenia, dokładne usunięcie resztek soli, pyłu, tłuszczy 
z obudowy i następne odnowienie powłoki ochronnej na częściach blaszanych za pomocą 
specjalnego środka do konserwacji blachy nierdzewnej – np. środek ULTRAPUR – d ( producent 
MMM – Group, RFN) – 1x na miesiąc.   

12.9. Licznik elektroniczny 

Żadnej konserwacji licznika elektronicznego nie trzeba przeprowadzać. Jakiekolwiek ingerencje do 
licznika i instalacji elektrycznej dystrybutora paliwa może przeprowadzać tylko kwalifikowany pracownik. 

Naprawa samego licznika elektronicznego przeprowadza się na stacji przez wymianę. 

13. DEMONTAŻ I LIKWIDACJA 

Ze względu na to, że w instalacjach i elementach hydraulicznych dystrybutora paliwa pozostaje zawsze 
część paliwa, należy podczas demontażu i likwidacji dbać o bezpieczeństwo. Demontaż trzeba 
przeprowadzać na rusztach do ociekania, z których są resztki paliwa bezpiecznie odprowadzane do 
odpowiednich zbiorników. 

Węże trzeba likwidować według odrębnego przepisu dotyczącego likwidacji materiałów niebezpiecznych 
z punktu widzenia ekologii. 

14. TRANSPORT 

Klient powinien w sposób umowny uzgodnić z producentem sposób transportu dystrybutora paliwa. Jeżeli 
transport zapewnia Adast Systems, a.s., przeprowadzi transport produktu na miejsce uzgodnione. 
Producent posiada wystarczające doświadczenia w zakresie sposobu manipulacji i transportu dystrybutora 
paliwa. Jeżeli klient zapewni transport w inny sposób, producent zabezpieczy fachowe załadowanie; za 
sposób przewozu nie odpowiada. Poleca się, żeby dystrybutor paliwa transportować należycie 
zapakowany, zawsze przymocowany do palety drewnianej. Na środku transportu trzeba go zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem (obudowa, powłoki) i zapobiec przesunięciu i przewróceniu. Wszelką manipulację 
i transport należy realizować w pozycji pionowej, dystrybutor paliwa nie należy układać na obudowę. 

Producent w odpowiedni sposób zabezpieczył dystrybutor paliwa na czas przewozu przed 
zamarznięciem resztek medium próbnego w jego systemie hydraulicznym w razie spadku temperatury 
poniżej 0 °C 

15. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

15.1. Pakowanie 

Pakowanie dystrybutorów paliwa przeprowadza się w różny sposób, w zależności od miejsca 
przeznaczenia. W przypadku dostawy krajowej pakowane są dystrybutory paliwa do folii pęcherzykowej. 
W razie dostawy za granicę jest dystrybutor paliwa w większości pakowany do opakowań tekturowych. Po 
ugodzie z odbiorcą można również dystrybutory paliwa przeznaczone do eksportu za granicę pakować do 
folii pęcherzykowej lub do podobnych opakowań. 

15.2. Magazynowanie  

W przypadku pakowania produktu do folii pęcherzykowej czas magazynowania w miejscu krytym nie 
powinien przekroczyć 3 miesięcy, w miejscu niekrytym 1 miesiąc. W przypadku pakowania produktu 
do opakowań tekturowych czas magazynowania w miejscu krytym nie powinien przekroczyć 6 
miesięcy.  

UWAGA! 

Uwaga! 

Podczas manipulacji można stosować tylko wózki widłowe. W razie zastosowania innych środków 
do manipulacji Adast Systems, a.s. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia! 
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Ze względu na to, że system hydrauliczny dystrybutora paliwa może zawierać resztki medium 
próbnego (woda demineralizowana), powinien być dystrybutor paliwa w okresie, kiedy temperatura 
środowiska spada poniżej 0 °C, z powodu ochrony przed zamarznięciem magazynowany w 
przestrzeni, w której temperatura w żadnym razie nie spada poniżej 0 °C. W odwrotnym przypadku 
istnieje ryzyko uszkodzenia komponentów hydraulicznych dystrybutora paliwa. 

16. GWARANCJA I REKLAMACJE 

Niezawodne funkcjonowanie i żywotność dystrybutora paliwa zależna jest od należytej obsługi 
i konserwacji. Dlatego jest konieczne, żeby każdy pracownik wykonujący obsługę, kontrolę lub 
konserwację dystrybutora paliwa zapoznał się z wszystkimi zasadami regularnej obsługi i konserwacji oraz 
z odpowiednimi przepisami dotyczącymi pracy z AdBlue.  

Mianowicie zabrania się zastosowania podczas konserwacji elementów albo smarów mogących 
spowodować kontaminację AdBlue. 

Zakłócenia i braki wynikające z nieodpowiedniej albo nieregularnej obsługi i konserwacji dystrybutora 
paliwa i jego poszczególnych zespołów roboczych nie wchodzą w zakres gwarancji i reklamacje tego typu 
nie będą w żadnym przypadku uwzględniane.  

Zbiorniki magazynowe należy utrzymywać w czystości. Jeżeli producent w ciągu przeprowadzania napraw 
gwarancyjnych dystrybutora paliwa stwierdzi nadmierną ilość zanieczyszczeń w systemie hydraulicznym, 
nie będą reklamacje z powodu obecności zanieczyszczeń akceptowane i koszty w takim przypadku uiszcza 
użytkownik. 

Reklamacja nie może być również akceptowana z poniżej wymienionych powodów: 

 Zakłócenia wynikające z zastosowania nieodpowiedniego medium; 

 Zakłócenia wynikające z nieodpowiedniego projektu lub błędnej realizacji „dolnej 
technologii“, tj. umieszczenie zbiorników, długość i średnica przewodów, rodzaj i parametry 
armatur, przekroczenie wartości wysokości ssania, itp. – instalacja dystrybutorów paliwa na 
stacji paliw powinna spełniać wymagania określone w rozdziale 6 niniejszej instrukcji! 

 Nieszczelność systemu hydraulicznego zbiornika zapasowego  

 Zakłócenia spowodowane przez obecność zanieczyszczeń w medium mogą być przyczyną 
zablokowania funkcji mierników, nadmiernego zużycia rozrządu suwakowego, cylindów i 
mankietów.  

 Zakłócenia spowodowane przez wadliwą instalację prądu energetycznego na stacji paliw, np. 
– niepoprawnie wykonana rozdzielnica, 
– niepoprawny system uziemienia, 
– niepoprawna instalacja kablowania - kable energetyczne razem z kablami komunikacyjnymi; 

 Wady wynikające z wadliwej instalacji elektrycznej prądu słabego na stacji paliw, nieodpowiednia 
instalacja kabli komunikacyjnych, zwłaszcza z punktu widzenia zakłócania 
– brakujące UPS (ON LINE) - sieć zasilająca 
– normowane wartości napięcia: Unap ±15 % przy częstotliwości 50 Hz; 

Gwarancja nie dotyczy materiału eksploatacyjnego  - wkładki filtracyjne itp. 

Gwarancja i reklamacje ustalone są w sposób umowny. 

Z reklamacją dotyczącą dystrybutora paliwa trzeba się zwrócić do sprzedawcy, od którego klient 
dystrybutor paliwa kupił. 

Podczas oznajmienia reklamacji dotyczącej wadliwej funkcji dystrybutora paliwa należy określić: 

- numer fabryczny dystrybutora paliwa i nazwę wymienioną na firmowej tabliczce typu na 
dystrybutorze paliwa, 

- dokładny opis zakłócenia albo usterki, 

- opis okoliczności, w których doszło do zakłócenia, 

- jeżeli chodzi o reklamację w ramach okresu gwarancyjnego, plomby nie powinny być naruszone 
bez poprzedniej zgody.  

W razie stwierdzenia ich naruszenia lub niedozwolonej - niefachowej ingerencji do urządzenia 
dystrybutora paliwa nie będzie reklamacja uwzględniona. 
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W przypadku dystrybutorów paliwa z systemem sterowania albo z systemem sterowania i lokalną 
preselekcją nie można akceptować reklamacji dotyczącej systemu sterowania i elektroniki dystrybutorów 
paliwa łącznie z ich software z powodu niespełnienia warunków połączenia i eksploatacji źródła ciągłego 
zasilania UPS (UPS - Uniterruptible Power Supply). 

17. KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

Katalogi części zamiennych dystrybutora paliwa oraz jego komponentów dostarczane są firmom 
przeprowadzającym serwis. Użytkownik w razie potrzeby może katalogi części zamiennych zamówić od 
producenta. 

18. WYPOSAŻENIE   

Częścią dostawy dystrybutora paliwa są: 

 Paleta przewozowa  

 Magnetyczny adapter ELAFIX 40  

 Zastępcza wkładka filtracyjna dla AdBlue (całkowicie nierdzewna) 

 Materiał łączący do zakotwienia dystrybutora paliwa do ramy fundamentowej – 
Śruby M 12 x 70 i specjalne podkładki (4 szt) 

 Komplet elektro - korek 

 Podczerwona klawiatura managera KL-MANINF - do nastawiania cen jednostkowych i wyświetlenia 
totalizerów elektronicznych dla dystrybutorów paliwa, nieprzyłączonych do systemu sterowania 
stacji paliw (ruch stacji paliw z obsługą) – na specjalne życzenie wymienione w zamówieniu 
dystrybutora paliwa. 

19. PRZEKAZYWANA DOKUMENTACJA 
 Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji 

 Deklaracja zgodności 

 Książka serwisu. 

20. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr  1  Główne wymiary dystrybutorów paliwa V-line AdBlue R 47xx.xxx 

Załącznik nr 2  Wymiary związane dystrybutorów paliwa V-line AdBlue R 47xx.xxx 

Załącznik nr 3  Pozycje pistoletu podczas dystrybucji paliwa 

Załącznik nr 4  Minimalna odległość dystrybutora paliwa od stałej przeszkody podczas umieszczenia na 
stacji paliw 

Załącznik nr 5  Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line AdBlue R 47xx.xxx do rozdzielnicy stacji paliw 

Załącznik nr 6  Oznaczenie typu na tabliczce dystrybutora paliwa V-line AdBlue R 47xx.xxx   

Załącznik nr 7  Oznaczenie typu na tabliczce dystrybutora paliwa V-line AdBlue R 47xx.xxx/CA   

   

© Adast Systems, a.s., Mírová 2, 679 04 Adamov, Republika Czeska 

Ze względu na ciągły rozwój producent zastrzega sobie prawo do zmian 
technicznych! 
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 Załącznik nr 1 

 

Główne wymiary dystrybutorów paliwa V-line AdBlue R 47xx.xxx 
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 Załącznik nr 2 

 

 

Wymiary związane dystrybutorów paliwa  
V-line AdBlue R 47xx.xxx 
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 Załącznik nr 3 
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 Załącznik nr 4 

 

Pozycje pistoletu podczas dystrybucji 

 

 

 

 

1. Należyta pozycja pistoletu podczas dystrybucji. 
Pistolet znajduje się w pozycji niemal poziomej – 
kulka nie broni przepływu powietrza – paliwo 
przepływa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Nieodpowiednia pozycja pistoletu podczas 
dystrybucji. 
Pistolet odchyla się od płaszczyzny poziomej 
(narysowana pozycja). Kulka broni przepływu 
powietrza – paliwo nie przepływa. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Z powodu różnych wykonań króćców wlotowych 
zbiorników paliwa trzeba szukać optymalną pozycję 
pistoletu, w której paliwo jeszcze przepływa. Do 
przerwania przepływu paliwa może dojść też 
z powodu uderzania prądu paliwa z pistoletu o 
ścianę króćca zbiornika. W tym przypadku trzeba 
znaleźć inną odpowiednią pozycję. 
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 Załącznik nr 5 

Minimalna odległość dystrybutora paliwa od stałej przeszkody podczas 
umieszczenia na stacji paliw  
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 Załącznik nr 6 

 

Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line AdBlue R 47xx.xxx do 
rozdzielnicy stacji paliw  
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 Załącznik nr 7 

Oznaczenie typu na tabliczce dystrybutora paliwa  
V-line AdBlue R 47xx.xxx  
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 Załącznik nr 8 

 

Oznaczenie typu na tabliczce dystrybutora paliwa  

V-line AdBlue R 47xx.xxx/CA 

 

 


