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1. WAŻNE UWAGI 
Instrukcja obsługi i konserwacji przeznaczona jest dla użytkownika dystrybutorów paliwa w celu uzyskania 
informacji dotyczących ich konstrukcji, sposobu należytej obsługi, konserwacji 

Informacje zawarte w tej instrukcji są wiążące i producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku 
ich nieprzestrzegania. 

Dystrybutor paliwa uważano w ramach stacji paliw za część zastrzeżonego urządzenia gazowego, 
podlegającego kontrolom i rewizjom według obowiązujących przepisów, będących częścią regulaminu 
eksploatacji stacji paliw! 

Każdy dystrybutor paliwa jest w zakładzie produkcyjnym należycie skontrolowany z punktu widzenia 
funkcji, bezpieczeństwa i metrologii. Częścią każdej dostawy jest również: instrukcja obsługi, konserwacji 
i instalacji, deklaracja zgodności EC oraz książeczka serwisowa z określeniem elementów dystrybutora 
paliwa. Dystrybutor paliwa wyprodukowano z wielką dokładnością i starannością w celu zapewnienia 
długiego bezpiecznego i niezawodnego ruchu. Podczas jego eksploatacji oraz instalacji trzeba 
przestrzegać podstawowe zasady bezpieczeństwa, które chronią przede wszystkim użytkowników przed 
możliwymi zranieniami, ale również dystrybutor paliwa przed uszkodzeniem. 

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

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. 

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

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

f) Ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy dystrybutor paliwa podczas instalacji umieścić 
przyłączeniem węża w kierunku wyjazdu z stacji paliw. 

g) Dystrybutor do dystrybucji LGP wymaga przyłączenia do przewodu zwrotnego o średnicy wewnętrznej 
DN 16. 

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

i) Trzeba wykonać próbę ciśnieniową dystrybutora paliwa łącznie z przewodami rurowymi ciśnieniem 2,5 
MPa oraz jego rewizję. 

j) Wprowadzenie dystrybutora paliwa w ruch trzeba przeprowadzić w zgodzie z punktem 16. 

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

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

m) Zabiegi w ramach serwisu oraz instalację może przeprowadzać tylko wykwalifikowany i wyszkolony 
personel firmy naprawczej.  

 

ZACHOWAĆ DO NASTĘPNEGO WYKORZYSTANIA! 

UWAGA! 
Dystrybutora paliwa nie należy instalować w przestrzeni niebezpiecznej z punktu widzenia 
wybuchu – strefa 0, 1, 2, w myśl postanowień EN 60079-10! 
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2. PRZEZNACZENIE 

Dystrybutory paliwa typoszeregu V-line 899x.xxx/LPG przeznaczone są do napełniania zbiorników 
samochodów skroplonym propan-butanem LPG. Umożliwiają jednostronną albo obustronną jednoczesną 
dystrybucję. 

Dystrybutory paliwa V-line 899x.xxx/LPG są w wykonaniu ciśnieniowym i wyposażone są w będącą 
źródłem przepływu pompę pomocniczą umieszczoną poza dystrybutorem paliwa albo w pompę 
zatapialną, umieszczoną w zbiorniku magazynowym na stacji paliw. 

Dystrybutory paliwa przeznaczone są zwłaszcza do instalacji na stacje paliw przy drogach, do taborów 
samochodowych itp. Dystrybutory paliwa przygotowane są do przyłączenia do systemu sterowania oraz 
do kasy stacji paliw; mogą funkcjonować w trybie automatycznym albo ręcznym. 

W celu bezpieczeństwa i ekologicznego ruchu stacji paliw mogą być w dystrybutorze paliwa oraz 
w przestrzeni zespołu pompowego instalowane czujniki uchodzenia gazu, które połączone są z jednostką 
oceny, umieszczoną w budynku stacji paliw. 

Instrukcja obsługi i konserwacji przeznaczona jest dla użytkownika dystrybutorów paliwa w celu 
uzyskania informacji dotyczących ich konstrukcji, sposobu należytej obsługi, konserwacji. 

3. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

UWAGA! 
Podczas dystrybucji LPG obowiązuje zakaz manipulacji ogniem otwartym i zakaz palenia w obwodzie 
10 m. Tablica ostrzegawcza z tym zakazem powinna być umieszczona w sposób widoczny. Na 
module do dystrybucji LPG należy umieścić w sposób widoczny napis dotyczący obowiązku 
wyłączenia silnika i max. stopnia napełnienia 80 %. Pojazd powinien być zabezpieczony przed 
samorzutnym rozruchem. 

3.1. Bezpieczeństwo konstrukcji urządzenia 

Bezpieczeństwo konstrukcji urządzenia gwarantowane jest przez producenta. 

Konstrukcja dystrybutora paliwa odpowiada wymaganiam EN 14678-1 i zatwierdzona jest dla 

eksploatacji w środowisku określonym przez symbole  II2G IIA T3, wymienione na tabliczcze 
dystrybutora paliva. 

Z punktu widzenia bezpiecznego ruchu w środowisku z ryzykiem wybuchu przeprowadzono dla 
dystrybutora paliva badanie typu WE (certyfikacja) według załącznika III dyrektywy 94/9/WE – ATEX, 
przez Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p., Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice – Jednostka 
notyfikowaną nr 1026. 

Certyfikat badania typu WE: FTZÚ 05 ATEX 0222 

Stały nadzór nad zabezpieczaniem jakości produkcji według załącznika nr 4 k NV nr 23/2003 
wykonuje FTZÚ, s.p., Ostrava - Radvanice,  NO nr 1026.   

Zaświadczenie o zapewnieniu jakości: nr FTZÚ 02 ATEX Q 020 

Z punktu spełnenia wymagań metrologicznych przeprowadzono dla dystrybutora paliva badanie 
typu WE (certyfikacja) według załącznika B dyrektywy 2004/22/WE – MID, przez ČMI, Okružní 31, 
638 00 Brno – Jednostka notyfikowaną nr 1383 - wydan „Certyfikat badania typu WE 
nr TCM 141/07 - 4506“. 

Producent dokonał przy produkcji odmierzacza oceny zgodności z typem opisanym w EC - Type 
Examination Certificate No TCM 141/07 - 4506 oraz wymaganiami technicznymi według Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/22/ES. 

Producent oświadcza, że wyrób został wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją i typem przy 
nadzorowanej jakości produkcji przepływomierzy zatwierdzoną według załącznika D Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/ES) 

Certyfikat o systemie nadzoru jakości dla produkcji, kontroli wyjściowej i badaniach: 
nr 0119-SJ-A007-07 

Stały nadzór nad zabezpieczaniem jakości produkcji, kontroli wyjściowej i badaň według załącznika 
D Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/ES wykonuje  ČMI, Okružní 31, 638 00 Brno – 
Jednostka notyfikowaną nr 1383.  
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3.2. Bezpieczeństwo eksploatacji 

Odpowiedzialność za ruch stacji paliw ponosi użytkownik, który powinien zatrudnić do jej obsługi tylko 
należycie wyszkolonych pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Zadaniem obsługi na warunkach 
przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa jest kwalifikowane napełnianie zbiorników 
ciśnieniowych LPG w pojazdach; obsługa dalej powinna w regularnych odstępach czasowych kontrolować 
stan dystrybutora paliwa, zasobnika, bieg urządzenia maszynowego, ciśnienie gazu oraz powinna też 
prowadzić wymagane dzienniki eksploatacji. 

 Obowiązki obsługi: 

- Utrzymywać obsługiwane urządzenie w bezpiecznym i należytym stanie. 

- Przestrzegać regulamin eksloatacji i instrukcję obsługi urządzeń gazowych. 

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

- Ciągle utrzymywać porządek i zabezpieczać czystość urządzenia gazowego; eliminować możliwość 
poruszania się osób niepowołanych w pobliżu urządzenia gazowego. 

- Bezzwłocznie oznajmić użytkownikowi stacji paliw okoliczności utrudniające obsługę urządzenia (np. 
mdłości). 

- Zapisywać do dziennika stacji paliw dane dot. początku i końca zmiany, kontroli wykonanych przez 
obsługę oraz prac konserwatorskich, napraw i rewizji. 

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

3.3. Bezpieczeństwo ekologiczne 

Do przestrzeni dystrybutora paliwa, gdzie znajduje się zespół pompowy, można umieścić czujniki 
uchodzenia gazu (na specjalne zamówienie – nie wchodzi w zakres standardowej dostawy dystrybutora 
paliwa), podłączone do jednostki oceny, która w przypadku małego uchodzenia gazu (niskie stężenie) 
sygnalizuje uchodzenie a w razie zagrożenia (wyższe stężenie) wycofa natychmiast cały system dystrybucji 
z ruchu.  

W przypadku małego uchodzenia gazu obsługa powinna skontrolować system i w razie nie stwierdzenia 
zakłócenia odpowietrzy gaz i wprowadzi system w ruch (małe uchodzenie gazu podczas przyłączania 
i odłączania węża, wpływ spalin). Jeżeli jest stężenie uchodzącego gazu wyższe, obsługa powinna wycofać 
stację paliw z ruchu i oznajmić zakłócenie pracownikom  fachowej firmy naprawczej, która powinna 
przeprowadzić naprawę. 

3.4. Higiena 

Dystrybutory paliwa są dla klienta i użytkownika z punktu widzenia higieny bez wad. Podczas 
przeprowadzania bieżącej konserwacji i w ciągu dystrybucji skroplonego propan-butanu (LPG) paliwa 
poleca się ochronna rąk (np. rękawice ochronne).  

3.5. Zasady pierwszej pomocy  

Podczas dystrybucji trzeba się uchronić przed wciągnięciem par propan-butanu, istnieje 
niebezpieczeństwo uduszenia.   
Zranionego trzeba wynieść z przestrzeni niebezpiecznej na świeże powietrze. Trzeba zwracać uwagę też 
na bezpieczeństwo ratowników; niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Zranionego trzeba wygodnie ułożyć, 
uwolnić odzież i zostawić w zupełnym spokoju (nie powinien również mówić i chodzić). Trzeba wezwać 
lekarza lub zranionego transportować do szpitala. W razie dychawicy lub zatrzymania oddechu trzeba 
rozpocząć sztuczne oddychanie lub zapewnić zranionemu dostawę tlenu. 

 W razie wniknięcia propan-butanu do oczu trzeba bezzwłocznie nalać do oczu trochę wody, 
powoli otworzyć powieki i oczy przepłukać wielką ilością wody bieżącej (ca 15 min) i następnie 
wezwać lekarza - istnieje możliwość uszkodzenia rogówki. 

 W razie kontaktu propan-butanu z skórą trzeba miejsce opłukać dużą ilością wody, zdjąć odzież 
i obuwie, które były w kontakcie z propan-butanem (uwaga - niebezpieczeństwo pożaru 
i wybuchu), dane części skóry opłukiwać wodą bieżącą (ca 15 min).  
Odmrożonych części ciała nie należy trzeć, ale pokryć sterylnym opatrunkiem. 
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 W razie oparzenia należy oparzone miejsce natychmiast ochłodzić zimną wodą z kranu (ca 15 
min). Zranione miejsce nie należy czymkolwiek smarować, ale wezwać lekarza. Jako opatrunek 
można stosować tylko sterylną gazę opatrunkową, w razie wielkiej powierzchni oparzenia trzeba 
zastosować czyste prześcieradło - nie zdejmować odzieży! Jeżeli dojdzie do zapalenia odzieży, 
nie należy uciekać (dochodzi do rozniecania ognia), trzeba odzież ugasić wodą, udusić płomienie 
kołdrą - płaszczem, przez przewracanie się na ziemi. Jeżeli się ktoś znajdzie w środku ognia, 
potrzebne jest, żeby się natychmiast położył. Płomień i gaz w kontakcie z twarzą mogą 
spowodować oparzenia przewodu oddechowego, które zagrażają życiu. 

4. OPIS  

4.1. Wykonanie  

LPG odmierzacz ADAST POPULAR LPG jest produkowany w dwóch wersjach: 

1. V-line 899х.ххх/LPG – jednostką pomiarową ADAST LPG - tłokowy miernik przepływu ADAST M 406.xxхх 

2. V-line 899х.ххх/LPG/М – przepływomierz masowy (przepływomierz Coriolisa) Micro Motion® F-Series 
(Coriolis Flow and Density Meters) lub Еndress + Hauser – LPGmass (Coriolis Mass Flow Measuring 
System) 

Typ V - line 
Liczba 

hydraulik 
Liczba miejsc 
dystrybucji 

Oznaczenie 

8991.xxx/LPG, 8991.xxx/LPG/M 1 1 „MONO“ 

8992.xxx/LPG, 8992.xxx/LPG/M 2 4 „QUATTRO“ 

8993.xxx/LPG, 8993.xxx/LPG/M 1 2 „DUO“ 

8994.xxx/LPG, 8994.xxx/LPG/M 2 2 „DUPLEX“ 

8995.xxx/LPG, 8995.xxx/LPG/M 1 2 „DUO“ 

Charakterystyka podstawowa 

DP typoszeregu V-line 899x.6x2/LPG, V-line 899x.6x2/LPG/M rozwiązane są jako samonośna konstrukcja 
modułowa. Obudowa o dwu przestrzeniach zaprojektowana jest w dwu modyfikacjach kształtu – z jedną 
kolumną dla jednego produktu – wykonanie MONO, DUO albo z dwoma kolumnami dla dwu produktów – 
wykonanie DUPLEX, QUATTRO. 

Specjalna modyfikacja V-line 899x.6x3/LPG, V-line 
899x.6x3/LPG/M jest obudowa o dwu przestrzeniach bez 
kolumny wyposażona w licznik elektroniczny oraz V-line 
899x.6x4/LPG z obudową wyposażona w miernik z licznikiem 
mechanicznym, dostarczana jest tylko w wykonaniu 
jednowężowym MONO. 

Konstrukcja dystrybutorów paliwa typoszeregu  
V-line 899x.6x2/LPG/, V-line 899x.6x2/LPG/M,  
V-line 899x.6x3/LPG/, V-line 899x.6x3/LPG/M a  
V-line 899x.6x4, LPG/V-line 899x.6x4LPG/M tworzona jest 
przez poniżej wymienione moduły podstawowe: 

1 Szkielet 

2 System hydrauliczny dystrybutora 
paliwa LPG 

3 Urządzenie elektryczne 

4 Wąż LPG  

5 Pistolet LPG  

6 Ochronną złączkę rozrywaną lub 
przez rozłącznik  

7, 8 Nawias 



Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji  V-line 899x.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG/M 

 5 

4.2. Szkielet 

Samonośna konstrukcja tworzona przez elementy o wysokiej wytrzymałości antykorozyjnej. Fundament 
dystrybutora paliwa wykonany jest z lakierowanej, cynkowanej blachy stalowej. Wewnętrzne części 
szkieletu wykonane są z blachy pocynkowanej. Elementy obudowy z wyjątkiem drzwi modułu 
hydraulicznego dystrybutora paliwa i szafy licznika elektronicznego standardowo wyprodukowane są z 
szczotkowanej blachy nierdzewnej. 

Drzwi modułu hydraulicznego podstawowego dystrybutora paliwa i szafa licznika elekronicznego 
wyposażone są w powłokę z emalii akryluretanowej o wysokiej wytrzymałości. Kolorowe wykonane drzwi 
łącznie z logo można zamówić według życzenia klienta. 

Oboje drzwi dystrybutora paliwa można zamykać, po otwarciu, odchyleniu i odłączeniu kabli uziemienia 
można drzwi demontować i w ten sposób uzyskać dostęp do części hydraulicznej. Podczas montażu drzwi 
z powrotem trzeba przyłączyć kable uziemienia. Elektryczna puszka rozdzielcza wbudowana jest w 
kolumnie nośnej i dostępna jest po demontażu bocznej osłony kolumny. 

Do kolumny przykręcona jest szafka z licznikiem elektronicznym lub elektroniką ADAMAT. Przestrzeń szafy 
licznika zamknięta jest przez osłony dające się zamykać. Osłony wyposażone są w szkło przejrzyste. Ze 
strony wewnętrznej szafy są do osłon przyłączone tarcze numerowe z wbudowanym wyświetlaczem o 
dużej powierzchni wydanej objętości, ceny ogólnej i ceny jednostkowej, ewentualnie są w tarczach 
wbudowane elektromechaniczne liczniki sumujące nie dające się zerować (totalizery). Zespół tych 
elementów reprezentuje wszystkie dane potrzebne dla klienta. 

Osłony szafy zawieszone są na zawieszeniach umożliwiających po otwarciu zamków odchylenie osłon w 
kierunku do góry i dzięki temu łatwy dostęp do przestrzeni szafy. Na osłonie szafy umieszczono również  
klawiaturę lokalnej preselekcji klienta (o ile jest wymagana) – dla każdego miejsca dystrybucji 
samodzielna klawiatura. 

Pistolet do dystrybucji pasowany jest w osłonie wbudowanej do wycięcia w kształcie „V“ na ścianie 
bocznej dystrybutora paliwa. W czasie wycofania dystrybutora paliwa z ruchu można wszystkie pistolety 
zamknąć w osłonach za pomocą zamków. 

4.3. System hydrauliczny dystrybutora paliwa (LPG) 
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Pozycja Hydrauliczne komponenty LPG 

1 Zawór kulowy (w przewodzie doprowadzającym LPG) 

2 Filtr 

3 Zawor zwrotny fazy płynnej 

4 Zawor ochronny fazy gazowej 

5 Zaworem bezpieczeństwa fazy gazowej 

6 Otwarcie w zaworu bezpieczeństwa 

7 Jednostkę pomiarową LPG – opcjonalnie tłokowy miernik przepływu  
lub przepływomierz masowy (Coriolisa) 

8 Zawór różnicowy 

9 Elektrozawór 

10 Manometer 

11 Wziernik (opcjonalnie) 

12 Ochronną złączkę rozrywaną lub przez rozłącznik 

13 Wąż LPG 

14 Pistolet LPG 

15 Zawór kulowy odgałęzienia metrologicznego 

16 Odgałęzienie metrologiczne 

17 Licznik elektroniczny 

4.3.1. Układ hydrauliczny distributora paliwa V-line 899x.xxx/LPG   
– tłokowy miernik przepływu ADAST M 406.xxхх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja Hydrauliczne komponenty LPG 

1 Separator ADAST N 821.20/1, N 821.20/1/ATC 

2 Przepływomierz tłokowy wyposażony w czujnik impulsów przekazywanych ADAST 
M 406.xxP, M 406.xxP/1, M 406.xxЕP, M 406.xxЕP/1 

3 Magnetyczny generator impulsów ELTOMATIC ME 01-05 lub ME 01-05-05 lub METRA MTX 
075 lub ADAST40 

4 Zawór różnicowy ADAST V 860.20/LPG 

5 Zawór elektromagnetyczny 

6 Wziernik LPG – ADAST (opcjonalnie) 
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7 Czujnik temperatury LPG Pt 100 - ZPA 

8 Manometer 0/25 bar 

9 Odgałęzienie metrologiczne z zaworem kulowym G 1/2“ 

10 Zawór elektromagnetyczny w przewodzie zasilającym (opcja) 

11 Zawór kulowy (opcja) 

 

W systemie hydraulicznym dystrybutora LPG gaz znajduje się podczas normalnego ruchu zawsze 
w fazie płynnej.  

W dolnej części dystrybutora paliwa umieszczony jest zawór kulowy (w przewodzie doprowadzającym 
LPG) i separator z filtrem (1), które tworzą jeden zespół konstrukcyjny z zaworem zwrotnym fazy płynnej, 
zaworem bezpieczeństwa i zaworem ochronnym fazy gazowej. W przypadku dystrybutorów paliwa 
wyposażonych w automatyczną korekcję temperatury wydanej ilości medium w zależności od jego 
temperatury chwilowej (ATC) wprowadzono od dołu do separatora czujnik oporowy temperatury 
medium (7). 

Dystrybutor może być wyposażony w zawór elektromagnetyczny (10) w przewodzie zasilającym, który 
odłącza zasilania LPG zawsze po pompowaniu. 

Zawór kulowy (11) zamyka rurę powrotną, gdy dystrybutor jest odłączony. Podczas obsługi dystrybutora 
zawór (11) musi być otwarty! 

Częścią przewodu zwrotnego separatora jest odgałęzienie metrologiczne z zaworem kulowym G 1/2“, 
które przeznaczone jest do sprawdzania metrologicznego oraz do celów serwisu (9). 

Do wylotu separatora jest za pośrednictwem rury łączącej przyłączony przepływomierz tłokowy (2) 
wyposażony w czujnik impulsów (3) przekazywanych do licznika. Przepływomierz wyposażony jest w zawór 
różnicowy (5), utrzymujący medium w mierniku w stanie ciekłym. Wylot z zaworu różnicowego 
przyłączony jest przez zawór elektromagnetyczny (5) do wziernika (6), do którego jest przyłączony wąż 
zakończony pistoletem.  

Wąż do dystrybucji przyłączony jest przez ochronną złączkę rozrywaną, alternatywnie przez 
rozłącznik. 

Dostarczany LPG prowadzony jest przez pompę wbudowaną w przestrzeni zbiornika zapasowego. Najpierw 
przepływa przez zawór kulowy i filtr do separatora. Jeżeli ciecz zawiera składniki gazowe, są owe 
składniki separowane i powracają przez dyszę w górnej części separatora przewodem zwrotnym, który 
powinien być (jeżeli jest dystrybutor paliwa w ruchu) otwarty, do części zbiornika zapasowego, 
zawierającego fazę gazową. Średnica wewnętrzna przewodu zwrotnego powinna wynosić min. DN 16 
mm (1/2“). Do przewodu zwrotnego przyłączona jest też przestrzeń fazy gazowej zaworu różnicowego.  

Na podstawie wymagania można dystrybutor LPG wyposażyć w dwustopniowy zawór elektromagnetyczny, 
odcinający przepływ LPG podczas dystrybucji za pomocą preselekcji. 

Przepływomierz typoszeregu M 406.25xx/x - składa się z czterotłokowego całkowicie aluminiowego 
miernika oraz integrowanego magnetycznego przetwornika kąta obrotu - generatora impulsów.  

Oryginalny przepływomierz k zapewnia prawidłowość pomiaru w szerokim zakresie przepływu                   
5 - 60 dm3.min-1 i temperatur roboczych dla temperatur paliwa od – 20 do + 50°C  w temperaturze 
otoczenia od – 40 do + 60°C dla ciśnienia nominalnego do 1,8 MPa. Nowa konstrukcja z zastosowaniem 
specjalnych materiałów zasadniczo poprawia parametry dokładności i niezawodności. Zaletą jest 
wykonanie uniwersalne do kalibracji (cechowania) mechanicznego i elektronicznego. Miernik wyposażony 
jest w impulser dwukanałowy. Liczba impulsów odpowiada kątu obrócenia wału i przepłyniętej ilości 
produktu.  

Impulser generuje 2 x 100 impulsów na 1 dm3. Miernik jest elektronicznie kalibrowany za pomocą 
procesoru licznika el. z wykorzystaniem klawiatury serwisowej. 

 

Przepływomierze wyposażone są w opcjonalny magnetyczny generator impulsów Eltomatic ME 01-05 
lub ME 01-05-05 – oznaczone jako M 406.25P, M 406.25EP  lub w magnetyczny generator impulsów 
METRA MTX 075 lub ADAST 40 – oznaczenie typu M 406.25P/1, M 406.25EP/1. Przepływomierze 
o oznaczeniu EP posiadają elektroniczną kalibrację, a P oznacza mechaniczną kalibrację. 

Podłączenie czujnika impulsów do licznika elektronicznego – załącznik no 33, 34. 
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4.3.2. Układ hydrauliczny distributora paliwa V-line 8991.622/LPG/M (MONO) 
– przepływomierz masowy (Coriolisa) 
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 V-line 8995.622/LPG/M (DUO) – przepływomierz masowy (Coriolisa) 
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Pozycja Hydrauliczne komponenty VS LPG/M 

1 Separator ADAST N 821.20/1, N 821.20/1/ATC 

2 Przepływomierz masovy (Coriolisa) LPG – Emerson Process Management – 
Micro Motion® F-Series Coriolis Flow and Density Sensors; (volitelně 
Endress + Hauser - LPGMass) 

3 Zawór różnicowy ADAST V 860.20/LPG 

4 Zawór elektromagnetyczny 

5 Wziernik LPG – ADAST (opcjonalnie) 

6 Manometer 0/25 bar 

7 Ochronną złączkę rozrywaną lub przez rozłącznik 

8 Odgałęzienie metrologiczne z zaworem kulowym G 1/2“ 

9 Rura wlotowa zawór kulowy (faza ciekła) 

10 Zawór kulowy przewód powrotny fazy gazowej 

11 Podłączyć przewód powrotny z fazy gazowej 

12 Wąż LPG 

13 Pistolet LPG 

14 Ochronną złączkę rozrywaną lub przez rozłącznik 

 

Przepływomierz LPG – przepływomierz masovy (Coriolisa) Micro Motion ® F-Series (Coriolis Flow and 
Density Meters) lub Еndress + Hauser – LPGmass z protokółem komunikacyjnym MODBUS. Miernik 
przepływu masy jest połączony do licznika ADP2/T-LPG przez moduł CNGT, który konwertuje protokół 
MODBUS na protokół licznika. 

Moduł umożliwia podłączenie dwóch przepływomierzy masowych z różnymi adresami. Używane 
przepływomierze muszą być dopuszczone do umieszczenia w Strefie 1 (EEx). Moduł CNGT jest masa metr 
podłączone poprzez barierę bezpieczeństwa dla iskrobezpiecznym. 

4.4. Urządzenie elektryczne 

4.4.1. Urządzenie elektryczne dystrybutorów paliwa V-line 899x.xxx/LPG 

Dystrybutory paliwa V-line 899x.xxx/LPG są one wytworzone z elektronicznym licznikiem ADP1/T, 
ADP2/T, ADP1/L. 

Sterowanie dystrybutorów paliwa spełnia wysokie wymagania na łatwość i komfort. Realizuje się przez 
naciśnięcie przycisku, ewentualnie przez włączenie przełącznika silnika pompy LPG.  

Licznik elektroniczny ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L o nowoczesnej konstrukcji ma centralną płyte 
procesorową, wyposażoną w mikroprocesor o wysokiej sprawności. Za pomocą ponad siedemdziesięciu 
parametrów nastawiana jest konfiguracja licznika i sposoby jego funkcjonowania. Licznik wyposażono w 
autodiagnostykę. Przez wyjścia licznika sterowane są silniki, zawory i obwody sygnalizacji. Licznik 
elektroniczny przetwarza impulsy od czujnika i dane te przekazuje do wyświetlaczy, gdzie pojawia się 
wydana ilość paliwa, jego cena i cena za jednostkę objętości. W razie przerwy w zasilaniu albo spadku 
napięcia są dane na wyświetlaczu LCD zachowane minimalnie w ciągu 30 minut.  

Liczniki ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L standardowo wyposażone są w system do kalibracji elektronicznej 
mierników (Electronic Calibration of Meters – EC) oraz na życzenie też w system automatyczna 
kompensacja temperatury medium (Automatic Temperature Compensation – ATC ). 

Kalibracja elektroniczna mierników (EC) umożliwia korekcję mierzonej objętości według ustawionej 
odchyłki w zakresie od -5,00 % do +5,00 % stwierdzonego błędu miernika z krokiem po 0,05 %. 

Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) przeznaczona jest do kompensacji rozszerzalności 
cieplnej medium na podstawie jego zmierzonej temperatury podczas dystrybucji. Do pomiaru temperatury 
zastosowano zatwierdzony sprawdzony przyrząd pomiarowy – czujnik oporowy temperatury PT 100, 
wbudowany w przypadku dystrybutorów paliwa V-line 899x.xxx/LPG do separatora N 821.20/ATC.  

Tabele kalibracji dla ATC dla określonych mediów są na życzenie włączone do SW licznika 
elektronicznego. Ustawienie kalibracji EC albo ATC przeprowadza się za pośrednictwem klawiatury 
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serwisowej KL-SERINF oraz ustawienie odpowiednich przełączników kalibracji DIP na liczniku el. według 
poleceń zawartych w Instrukcji obsługi i konserwacji liczników el. ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L. 

Kalibrację może przeprowadzać tylko osoba uprawniona. Po ustawieniu kalibracji są DIP przełączniki do 
kalibracji zabezpieczone przez plombę. 

Wyświetlacze: LCD z prześwietleniem - BACK LIGHT 

Wyświetlacze typu LCD z prześwietleniem - BACK LIGHT DISPLAY (BLD) stosowane są przede wszystkim 
ze względu na dobrą czytelność. Czas zachowania danych na wyświetlaczu po zaniku napięcia zasilającego 
wynosi minimum 30 minut. Kropka dziesiętna wskazywana jest na wyświetlaczach BLD automatycznie 
według nastawienia parametrów.  

Oświetlenie 

W przypadku dystrybutorów wykorzystano prześwietlenie wyświetlaczy diodami LED. 

Włączenie i wyłączenie oświetlenia realizowane jest automatycznie po włączeniu elektroniki. 

Totalizer: licznik elektroniczny nie dający się zerować, który liczy wydaną ilość i cenę paliwa – 11 cyfr, 
albo licznik elektromechaniczny nie dający się zerować, który liczy wydaną ilość – 7 cyfr. 

Licznik elektroniczny typoszeregu ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L funkcjonuje z dwukanałowym impulserem 
2 × 100 impulsów na 1 dm3. HW i SW licznika typoszeregu ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L zapewniają wysoką 
dokładność pomiaru i wykorzystanie cechowania elektronicznego przy zastosowaniu impulsera 
dwukanałowego.  

Lokalna elektroniczna preselekcja w wykonaniu IP67 integrowana jest do szafy licznika. Preselekcja 
umożliwia klientom wybór wstępny dokładnie określonej objętości lub dystrybucję paliwa za z góry 
określoną kwotę finansową. Dwustopniowe zawory elektromagnetyczne zapewniają zamykanie przepływu 
i dokładną  dystrybucję wstępnie wybranej wartości oraz ciągłe rozpoczęcie dystrybucji.  

Dystrybutory paliwa mogą być wyposażone w automat do dystrybucji ADAMAT.  Urządzenie to umożliwia 
dystrybucję i zapłatę za paliwo za pośrednictwem bezstykowych, magnetycznych i chipowych kart łącznie 
z drukiem dowodu zapłaty. Wymienione urządzenie jednocześnie wykonuje wszystkie funkcje licznika 
elektronicznego dla dystrybucji publicznej oraz prywatnej. W przypadku dystrybucji publicznej można 
elektronikę automatu do dystrybucji uzupełnić licznikiem elektronicznym ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L.  

Dystrybutor paliwa jest za pośrednictwem linii komunikacyjnej połączony z systemem sterowania ruchu 
całej stacji paliw (odblokowanie dystrybutorów paliwa, preselekcja ilości, zmiana ceny jednostkowej, 
autodiagnostyka itp.). Dystrybutory paliwa mogą funkcjonować też na stacjach paliw bez systemu 
sterowania, tj. w trybie obsługi. 

Schematy podłączenia poszczególnych typów dystrybutorów paliwa do rozdzielnicy stacji paliw znajdują 
się w załącznikach. 

4.4.2. Urządzenie elektryczne dystrybutorów paliwa V-line 899x.xxx/LPG/M, V-line 8995.xxx/LPG/M 
– DUO 

Dystrybutory paliwa V-line 899x.xxx/LPG są one wytworzone z elektronicznym licznikiem typ ADP2/T-
LPG. 

Licznik ADP2/T-LPG umożliwia kontrolę dystrybucję paliwa LPG lub paliw konwencjonalnych (benzyny i 
olej napędowy). Do pomiaru, zastosowanie przepływomierzy masowych z protokółem MODBUS. ADP2/T-
LPG jest maksymalnie zgodna z podstawową licznik wersja ADP2/T. Należą do nich totalizery 
elektroniczne, tryby pracy AUTO/MAN, nastawy parametrów itp. Zachowaniu kompatybilności pozwala 
serwisanci, aby szybko i łatwo dostosować parametry pracy dystrybutora. 

Przepływomierze ustawienie 

ADP2/T-LPG po włączeniu automatycznie ustawia limity obsługi podłączonego przepływomierzy 
masowych, aby zapewnić prawidłowe działanie dystrybutora. Należą do nich pomiar zakresie gęstości, 
maksymalnej i minimalnej prędkości przepływu itp. Producent musi stanąć skonfigurowany tylko adresy 
załączonym przepływu patrz tabela adresów. Adresy przepływomierze zostały wybrane więc jako nowy 
przepływomierz z ustawieniami fabrycznymi dla dystrybutora jednostronnego (jeden punkt tankowania) 
nie trzeba oddzielnie skonfigurować. 

MODBUS - 19200 Bd, parzystości (even), wyd. Micromotion wdrożył automatyczne wykrywanie prędkości 
komunikacyjnej, szybkość komunikacji nie muszą być ustawione. 
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Tabela adres przepływomierze dla dystrybutora dwuchstronnego.: 

 

Adres LPGMass Micromotion 

Strona A 247 1 

Strona B 246 2 

 

Urządzenie elektryczne dystrybutorów paliwa V-line 899x.xxx/LPG/М 
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4.5. Komunikacja z systemem sterowania 

Dystrybutory paliwa wyposażone są w liczniki elektroniczne ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L, zdolne do 
komunikacji z systemami sterowania różnych producentów.  

 

Do połączenia liczników elektronicznych z nadrzędnym systemem sterowania zastosowano seryjny 
interfejs komunikacyjny RS 485 (ISO 8482) – protokół komunikacyjny EASYCALL lub według 
standardu IFSF (International Forecourt Standards Forum) z warstwą komunikacyjną LON FTT-10 lub 
TCP/IP-Ethernet.                                                                                                                                                  
Komunikację z innymi systemami sterowania należy z góry konsultować z producentem 
dystrybutorów paliwa. 

 

Do połączenia liczników elektronicznych z nadrzędnym systemem sterowania zastosowano seryjny 
interfejs komunikacyjny RS 485 (ISO 8482), ewentualnie standard komunikacyjny IFSF LON. Komunikację 
z innymi systemami sterowania należy z góry konsultować z producentem dystrybutorów paliwa. 

Dystrybutory paliwa przyłączone do systemu sterowania można wykorzystać również w trybie preselekcji 
ilości lub kwoty finansowej z systemu sterowania (w takim razie powinny być dystrybutory paliwa 
wyposażone w dwustopniowe zawory elektromagnetyczne). 

4.6. Sygnalizacja stanu dystrybutora paliwa (SO) 

Na specjalne życzenie klienta można dystrybutor paliwa dodatkowo wyposażyć w czerwone światło 
sygnalizacyjne, informujące klienta i obsługę o aktualnym stanie dystrybutora paliwa – dystrybutor paliwa 
jest zablokowany albo odblokowany – można przeprowadzać dystrybucję paliwa. 

4.7. Wykonanie z podgrzewaniem obudowy elektroniki 

Na życzenie klienta, dystrybutor można wyposażyć w podgrzewanie obudowy elektroniki za pomocą 
podgrzewacza 250 VA. Do zasilania podgrzewaczaużywa się osobnego kabla – załącznik nr. 22. 

5. DANE TECHNICZNE 
5.1. Parametry podstawowe  

Mierzona ciecz Ciekły propan-butan (LPG) 

Licznik elektroniczny ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L 

Wyświetlacz  LCD z prześwietleniem – BACK LIGHT DISPLAY (BLD) 

Zasilanie elektroniki - licznik     Unap Pnap 
1/N/PE AC 230 V - 25 %, +15 %,  

50 Hz  
moc pobierana 85 VA 

Wyświetlenie objętości  6-cio cyfrowe z nastawieniem pozycji wymaganego rzędu 

Urządzenie elektryczne dystrybutorów 
paliwa V-line 899x.xxx/LPG/М 

1 Szafa licznika elekronicznego   

2 Licznik elektroniczny ADP2/Т-LPG 

3 Wyświetlacz  licznika elektronicznego 

4 Totalizer 

5 Moduł CNGT  

6 Wlacznik 

7 Stycznik silnika pompy LPG 

8 Moduł termostatu ogrzewanie 

9 Wentylator ciepłego powietrza 

10 Szeregowa listwa 
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Wyświetlenie ceny  6-cio cyfrowe z nastawieniem pozycji wymaganego rzędu 

Wyświetlenie ceny jednostkowej  4 cyfrowe z nastawieniem pozycji wymaganego rzędu 

Sumujący licznik objętości 
elektromechaniczny – 7cyfr po całych dm3 

elektroniczny – 11 cyfer 

Liczba impulsów na 1 dm3 100 

Podstawowa monitorowana jednostka objętości  0,01 dm3 

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

Maksymalny strumień objętości Qmax  40  dm3.min-1 

Minimalny strumień objętości Qmin 5 dm3.min-1 

Dawka minimalna Vmin 5 d 10 dm3 

Klasa dokładnośti 1.0 

Objętość cykliczna Vc 0,48 dm3 

Krok (odległość sąsiednich otworów  do nastawiania   
położenia tarczy śruby regulacji miernika) 

cca 0,096 % 

Ogólny zakres mechanicznego nastawienia miernika cca 8 % 

Krok kalibracji elektronicznej 0,05 % 

Ogólny zakres nastawienia kalibracji elektronicznej   
miernika 

-5 % do +5 % 

Max. ciśnienie robocze pmax 1,8 MPa 

Min. ciśnienie robocze pmin 0,7 MPa 

Temperatura robocza otoczenia 
wykonanie standardowe -25 °C do +55°C 

wykonanie specjalne -40 °C do +55 °C / -40 °C do +60 °C 

Temperatura cieczy  -20 do +50 °C 

Sprawność filtracji fitru 20 µm lub 10 µm  

Zasięg węża do dystrybucji 4 - 7m  

Max. poziom hałasu <60 dB 

Przyłączenie przewodu doprowadzającego – faza płynna gwint wewnętrzny ISO 228 – G ¾“ 

Przyłączenie przewodu doprowadzającego – faza gazowa gwint wewnętrzny ISO 228 – G ½“ 

Interfejs komunikacyjny RS 485; IFSF – LON, TCP/IP (Ethernet) 

Średnia żywotność techniczna  tž = 5 let 

 

5.2.  Parametry techniczne dystrybutorów paliwa (MONO) 
V-line 8991.6xx/LPG, V-line 8991.6x3/LPG 

V-line 8991.614/LPG 

Maksymalny strumień objętości Qmax  40 dm3.min-1 

Minimalny strumień objętości Qmin 5 dm3.min-1 

 

5.3.  Parametry techniczne dystrybutorów paliwa (QUATTRO) V-line 8992.6xx/LPG 

Maksymalny strumień objętości Qmax  40/30 dm3.min-1 

Minimalny strumień objętości Qmin 5 dm3.min-1 

5.4. Parametry techniczne dystrybutorów paliwa (DUO) 
V-line 8993.xxx/LPG, 

V-line 8995.xxx/LPG 

Maksymalny strumień objętości Qmax 40 dm3.min-1 

Minimalny strumień objętości Qmin 5 dm3.min-1 

Strumień objętości – dystrybucja z jednego pistoletu  Q 40 dm3.min-1 

Strumień objętości – dystrybucja z obu pistoletów jednocześnie Q 2 × 30 dm3.min-1 
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5.5. Parametry techniczne dystrybutorów paliwa (DUPLEX) V-line 8994.xxx/LPG 

Maksymalny strumień objętości Qmax 40 dm3.min-1 

Minimalny strumień objętości Qmin 5 dm3.min-1 

Strumień objętości – dystrybucja z jednego pistoletu  Q 40 dm3.min-1 

Strumień objętości – dystrybucja z obu pistoletów jednocześnie Q 2 × 40 dm3.min-1 

6. OZNACZENIE  

6.1. Tabliczka dystrybutora  V-line 899x.xxx/LPG 

 

1. Nazwa, marka i siedziba producenta  Adast Systems, a.s., Mírová 2, CZ – 679 04 ADAMOV 

2. Nazwa urządzenia pomiarowego  Odmierzacz paliw ciekłych 

3. 
Oznaczenie CE z numerem jednostki 
notyfikowanej biorącej udział w kontroli 
produkcji 

 

4. Znak fabryczny Zgodnie z załącznikiem nr 33 oraz 34 

5. 
Numer certyfikatu wydanego przez jednostkę 
certyfikacji - M 

TCM 141/07 – 4506  

6. Klasa dokładnośti 1,0 

7. Numer seryjny/rok produkcji Według ewidencji producenta dystrybutorów paliw 

8. Temperatura robocza otoczenia – TAmb   [°C] Zakres temperatur roboczych dystrybutora paliwa 

9. Temperatura paliva – TLiq   [°C] –20 do +50  

10. Klas mechaniczny M 2  

11. Klas elektromagneticzny E 2 

12. Rodżaj cieczy LPG 

13. Max.strumien objetosci Qmax [L/min] 
Max. strumien objetosci, dla którego jest 
dystrybutor paliwa zatwierdzony 

14. Min. strumien objetosci Qmin  [L/min] 
Min. strumien objetosci, dla którego jest 
dystrybutor paliwa zatwierdzony 

15. Dawka minimalna Vmin 
Minimalna mierzona objętość w gwarantowanej 
dokładności pomiaru 

16. Max. ciśnienie robocze pmax [bar] 
Maksymalne ciśnienie ustalone dla ruchu 
dystrybutora paliwa 

17. Min. ciśnienie robocze pmin [bar] 
Minimalne ciśnienie ustalone dla ruchu dystrybutora 
paliwa 

18. 
Numer certyfikatu wydanego przez jednostkę 
certyfikacji - Ex 

FTZÚ 05 ATEX 0222 

19. 
Oznaczenie CE z numerem jednostki 
notyfikowanej biorącej udział w kontroli 
produkcji 

 

20. 

Specyficzne oznaczenie ochrony przed 
wybuchem uzupełnione symbolem grupy i 
kategorii urządzenia, grupą wybuchowości 
pompowanych substancji oraz klasą 
temperatury 

 II2G IIAT3 

21. Standard dla  dystrybutorów paliww ciekłych EN 14678-1 

22. Parametry elektryczne Wartości zasilania elektroniki  
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7. DYSTRYBUCJA GAZU SKROPLONEGO DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

Konstrukcja odmierzacza spełnia wszelkie wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do 
dystrybucji LPG zgodne z obowiązujacymi przepisami. 

 

 

Włącznik pompy 0-1 Włącznik pompy DEAD MAN Włącznik pompy DEAD MAN i 
mikrowyłącznik kieszeni 

pistoletu 

   

 

 

7.1. Wydawanie gazu do pojazdów w trybie pracy recznej z obsługą pracownika 
stacji 

1. Pracownik obsługi stacji kieruje ruchem pojazdów w przestrzeni przeznaczonej do dystrybucji 
gazu ciekłego. Tankowany pojazd powinien być ustawiony na stanowisku do dystrybucji gazu tak 
aby wąż odmierzacza sięgał do końcówki wlotowej pojazdu. 

2. Przed rozpoczęciem tankowania pracownik obsługi stacji paliw powinien sprawdzić czy zbiornik 
tankowanego pojazdu posiada znak homologacji, czy został wyłączony silnik i wszystkie urządzenia 
elektryczne pojazdu. Następnie należy zidentyfikować typ wlewu gazu do zbiornika pojazdu i 
zdecydować czy tankowanie gazu ciekłego LPG należy wykonać za pośrednictwem samego 
pistoletu odmierzacza czy przy użyciu złączki pośredniej. Podczas kontroli trzeba wzrokowo 
skontrolować stan i ewentualne zużycie króćca wlotowego, które może być powodem do wycieku 
gazu. Jeżeli zostaną wykryte zasadnicze braki, pracownik obsługi stacji powinien odmówić 
napełnienia zbiornika pojazdu i wskazać klientowi potrzebę usunięcia braków w zakładzie 
naprawczym. 

3. Zapiąć pistolet wydawczy LPG do końcówki napełniania zbiornika pojazdu.  

4. Przełączyć wyłącznik pompy 0-1 ( 2 ) na pozycję 1, odczyt licznika zostanie wyzerowany a 
następnie dojdzie do uruchomienia silnika pompy LPG. Proces tankowania można przerwać i 
zakończyć w dowolnym momencie poprzez przełączenie wyłącznika pompy ( 2 ) na pozycję 0. 

Wyłączniki odmierzaczy  V-line 899x.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG/М 

1 Wyłącznik awaryjny STOP 

2 Wyłącznik pompy 0-1 

3 Wyłącznik pompy DEAD MAN 

4 Mikrowyłącznik kieszeni pistoletu 

1 

2 4 3 
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5. Po wyłączeniu pompy LPG należy zwolnić pistolet naleczy i odwiesić go do kieszeni pistoletu. Na 
wyświetlaczu licznika pozostaje odczyt transakcji.  

UWAGA!                                                                                                                                                 
W razie wycieku gazu należy bazwzględnie przerwać proces nalewania gazu LPG! 

 

UWAGA! 

Proces nalewania gazu LPG do tzw. Pełnego zbiornika zawsze ukończy się automatycznym 
odcięciem dopływu gazu po osiagnięciu ok 80% pojemnosci nominalnej zbiornika pojazdu bez 
względu na ręczne sterowanie przez przełącznik odmierzacza.  

 

UWAGA! 

Odmierzacz przeznaczony wydawania gazu LPG wyposażony jest w środki bezpieczeństwa 
gwarantujące, że proces napełniania w razie pożaru lub niekontrolowanego wycieku gazu można 
przerwać w dowolnym momencie, odciąć dopływ energii elektrycznej i gazu LPG poprzez zbicie 
włącznika alarmowego STOP. Uderz wyłącznik alarmowy STOP aby natychmiast przerwać proces 
napełniania, odciąć dopływ LPG, i dopływ energii elektrycznej do odmierzacza!  

 

7.2. Wydawanie gazu do pojazdów w trybie pracy samoobsługowej bez obsługi 
pracownika stacji 

Uwaga! 

Odmierzacz przeznaczony do samoobsługowego wydawania gazu LPG wyposażony jest w środki 
gwarantujące że proces napełniania można rozpocząć i kontynuować tylko poprzez naciśnięcie 
wyłącznika naciskowego uruchamiania pompy DEAD MAN zgodnie z  čl. č. 4.5.8 ČSN EN 14678-1 
Zwolnij przycisk DEAD MAN aby natychmiast przerwać proces napełniania i odciąć dopływ LPG! 

1. Zapiąć pistolet wydawczy LPG do końcówki napełniania zbiornika pojazdu.  

2. Nacisnąć wyłącznik pompy DEAD MAN ( 3 ), odczyt licznika zostanie wyzerowany a następnie 
dojdzie do uruchomienia silnika pompy LPG. Proces tankowania można przerwać i zakończyć w 
dowolnym momencie poprzez zwolnienie wyłącznika pompy DEAD MAN ( 3 ). 

3. Po wyłączeniu pompy LPG należy zwolnić pistolet naleczy i odwiesić go do kieszeni pistoletu. Na 
wyświetlaczu licznika pozostaje odczyt transakcji.  

UWAGA!                                                                                                                                                 
W razie wycieku gazu należy bazwzględnie przerwać proces nalewania gazu LPG! 

 

UWAGA! 

Proces nalewania gazu LPG do tzw. Pełnego zbiornika zawsze ukończy się automatycznym 
odcięciem dopływu gazu po osiagnięciu ok 80% pojemnosci nominalnej zbiornika pojazdu bez 
względu na ręczne sterowanie przez przełącznik odmierzacza.  

 

UWAGA! 

Odmierzacz przeznaczony wydawania gazu LPG wyposażony jest w środki bezpieczeństwa 
gwarantujące, że proces napełniania w razie pożaru lub niekontrolowanego wycieku gazu można 
przerwać w dowolnym momencie, odciąć dopływ energii elektrycznej i gazu LPG poprzez zbicie 
włącznika alarmowego STOP. Uderz wyłącznik alarmowy STOP aby natychmiast przerwać proces 
napełniania, odciąć dopływ LPG, i dopływ energii elektrycznej do odmierzacza!  
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7.3. Wydawanie gazu do pojazdów w trybie pracy samoobsługowej bez obsługi 
pracownika stacji z odmierzacza wyposażonego w mikrowyłącznik w kieszeni 
pistoletu 

 

Uwaga! 

Odmierzacz przeznaczony do samoobsługowego wydawania gazu LPG wyposażony jest w środki 
gwarantujące że proces napełniania można rozpocząć i kontynuować tylko poprzez naciśnięcie 
wyłącznika naciskowego uruchamiania pompy DEAD MAN zgodnie z  čl. č. 4.5.8 ČSN EN 14678-1 
Zwolnij przycisk DEAD MAN aby natychmiast przerwać proces napełniania i odciąć dopływ LPG! 

1. Zdjąć pistolet nalewczy z kieszeni pistoletu, odczyt licznika zostanie wyzerowany. 

2. Zapiąć pistolet wydawczy LPG do końcówki napełniania zbiornika pojazdu  

3. Nacisnąć wyłącznik pompy DEAD MAN ( 3 ), następni uruchomienie silnika pompy LPG. Proces 
tankowania można przerwać i zakończyć w dowolnym momencie poprzez zwolnienie wyłącznika 
pompy DEAD MAN ( 3 ). 

4. Po zakończeniu tankowania LPG odpiąć pistolet z wlewu i odwiesić do kieszeni pistoletu. 

5. Po odwieszeniu pistoletu do kieszeni odmierzacza zakończy się transakcja, na wyświetlaczu 
pozostaje odczyt transakcji. 

 

UWAGA!                                                                                                                                                 
W razie wycieku gazu należy bazwzględnie przerwać proces nalewania gazu LPG! 

 

UWAGA! 

Proces nalewania gazu LPG do tzw. Pełnego zbiornika zawsze ukończy się automatycznym 
odcięciem dopływu gazu po osiagnięciu ok 80% pojemnosci nominalnej zbiornika pojazdu bez 
względu na ręczne sterowanie przez przełącznik odmierzacza.  

 

UWAGA! 

Odmierzacz przeznaczony wydawania gazu LPG wyposażony jest w środki bezpieczeństwa 
gwarantujące, że proces napełniania w razie pożaru lub niekontrolowanego wycieku gazu można 
przerwać w dowolnym momencie, odciąć dopływ energii elektrycznej i gazu LPG poprzez zbicie 
włącznika alarmowego STOP. Uderz wyłącznik alarmowy STOP aby natychmiast przerwać proces 
napełniania, odciąć dopływ LPG, i dopływ energii elektrycznej do odmierzacza!  
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7.4. DYSTRYBUCJA Z PRESELEKCJĄ 

Ten typ dystrybucji można realizować tylko w przypadku dystrybutorów paliwa wyposażonych w 
preselekcję lokalną.  

 
 
 

Opis funkcji preselekcji 

Wybór wymaganej wartości dystrybucji przeprowadza się w położeniu przełącznika do rozruchu silnika 
pompy w pozycji WYŁĄCZONE (O)!  

1a) Przeprowadzić preselekcję wymaganej wartości według ceny przez przyciski oznaczone 50 Kč i 100 
Kč w dowolnej kolejności do wysokości określonej kwoty finansowej. Wstępnie wybrana wartość 
wyświetlana jest przez wyświetlacz ceny. W przypadku błędnego wyboru trzeba przeprowadzić 
skasowanie przez przycisk „reset“. 

1b) Przeprowadzić wybór wstępny wymaganej wartości według objętości przez przyciski oznaczone 5 l i 
10 l w dowolnej kolejności do wysokości wymaganej objętości. Wstępnie wybrana wartość 
wyświetlana jest przez wyświetlacz objętości. W przypadku błędnego wyboru trzeba przeprowadzić 
skasowanie przez przycisk „reset“. 

2. Po podniesieniu pistoletu dochodzi do zerowania wyświetlacza, dystrybutor paliwa jest 
wprowadzony w ruch i dystrybucja może być realizowana aż do wstępnie wybranej objętości lub 
ceny, po osiągnięciu której jest dystrybucja automatycznie zakończona. 

Wstępnie wybrana ilość, która nie została wydana, jest do ca 20 s skasowana.  

Po zakończeniu dystrybucji trzeba pistolet wyjąć z króćca zbiornika i odwiesić do osłony pistoletu. 

8. 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. 
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 funkcjonowania odsysania. 

IR klawiatura serwisowa KL-SERINF 
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Umożliwia nastawienie parametrów licznika oraz wprowadzanie wartości kalibracji elektronicznej 
mierników i ATC, wyświetlenie stanu totalizerów elektronicznych, nastawienie cen jednostkowych oraz 
nastawienie zwrotnego odsysania par. 

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. 

8.1. Ręczne nastawienie 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, (tj. w przypadku ADP2/T zawsze pistolet numer 1) 
– na 3 linii wyświetlaczy (tj. na linii ceny jednostkowej) miga cyfra, której wartość użytkownik 

nastawia. 
 

3. Użytkownik 
-  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 „–“ przesuwa nastawianie do 

najniższego rzędu ceny jednostkowej produktu następnej strony (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. 

8.2. 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 protokołu komunikacji EASYCALL. 

8.3. Wyświetlenie totalizerów elektronicznych 
Liczniki ADP1,2/T, ADP1/L wyposażone są w totalizery elektroniczne objętości i ceny nie dające się 
zerować dla poszczególnych pistoletów. 
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Totalizery można wyświetlić na wyświetlaczach strony za pomocą klawiatury managera KL-MANINF albo za 
pomoc klawiatury serwisowej KL-SERINF. Wyświetlenie totalizerów można przełączyć przez podniesienie 
odpowiedniego pistoletu. 
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 liczone i wyświetlane są z liczbą miejsc dziesiętnych według nastawienia parametrów licznika. 
Na linii ceny jednostkowej wyświetlony jest numer strony i pistoletu pokazywanego totalizeru: 

np.: 1 - 1...strona A – pistolet nr 1;  
2 - 1...strona B – pistolet nr 1. 
 

Procedura 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 odpowiedniego pistoletu (wzgl. 
„A“ i suma ceny odpowiedniego pistoletu). 

5. Przez powtarzane naciskanie przycisku „+“ albo podniesienie pistoletu można przechodzić do 
wyświetlenia totalizerów objętości następnych pistoletów (przez powtarzane naciskanie przycisku „-
“albo podniesienie pistoletu można przechodzić do wyświetlenia totalizerów ceny następnych 
pistoletów). 

6. Przez naciśnięcie przycisku „0“ można zakończyć przeglądanie totalizerów elektronicznych i w razie 
aktywnej kalibracji elektronicznej i kalibracji temperatury można przejść do trybu wyświetlenia jej 
nastawienia. 

7. Nastawienie kalibracji temperatury ATC dla odpowiedniego pistoletu poprzedzone jest tekstem AtC. 
Nastawienie kalibracji elektronicznej miernika odpowiedniego pistoletu poprzedzone jest tekstem EC. 

8. Przez naciśnięcie przycisku „0“ można zakończyć przeglądanie i powrócić do normalnego trybu pracy. 

8.4. Procedura wyświetlenia masy LPG w zasobniku ciśnieniowym na wyświetlaczu 
licznika dla dystrybutorów paliwa 899x.62x/LPG/K/V wyposażonych w licznik 
elektroniczny 

Licznik powinien być przyłączony do elektronicznej jednostki wagi DELTAGAZ DT02 za pośrednictwem linii 
komunikacyjnej RS485. Wyświetlenie możliwe jest w trybach AUTO i MAN licznika. W trybie AUTO powinna 
obsługa zabezpieczyć przełączenie linii komunikacyjnej z elektronicznego systemu sterowania stacji paliw 
(ESS) do wagi. Wyświetlenie zmierzonych wartości możliwe jest za pomocą KL-MANINF.   

Masa LPG w zasobniku wyświetlona jest na wyświetlaczu przed wyświetleniem totalizerów objętości i 
ceny dystrybutora paliwa LPG.  

Procedura wyświetlenia: 

1. W celu wyświetlenia aktualnej masy LPG w zasobniku nacisnąć przycisk „+“ albo „-“, rozświecą się i 
zgasną wszystkie segmenty (podobnie jako podczas rozpoczęcia transakcji, w celu kontroli regularnej 
funkcji wszystkich segmentów). 

2. Na linii ceny jednostkowej wyświetlone jest „UE 1“, gdzie „1“ jest numer wagi. 

3. Masa LPG w zasobniku wyświetlona jest na liniach ceny ogólnej i objętości – w zależności od ogólnej 
liczby cyfr (analogicznie jako w przypadku wyświetlenia totalizerów elektronicznych). 

4. Przez naciśnięcie przycisku „0“ zakończyć przeglądanie aktualnej masy LPG w zasobniku i przejść do 
trybu wyświetlenia totalizerów. Na krótko pojawi się ogólna liczba zaników napięcia zasilającego i 
następnie wyświetlone jest „U“ i suma objętości odpowiedniego pistoletu (wzgl. „A“ i suma ceny 
odpowiedniego pistoletu). Suma objętości albo suma ceny wyświetlona jest w zależności od przycisku, 
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przez który zostało wywołane wyświetlenie masy LPG w zasobniku na początku przeglądania – „+“suma 
objętości, „-“ suma ceny. 

5. Przez powtarzane naciskanie przycisku „+“ albo podniesienie pistoletu można przechodzić do 
wyświetlenia totalizerów objętości następnych pistoletów (przez powtarzane naciskanie przycisku „-
“albo podniesienie pistoletu można przechodzić do wyświetlenia totalizerów ceny następnych 
pistoletów). 

6. Przez naciśnięcie przycisku „0“ można zakończyć przeglądanie totalizerów elektronicznych i w razie 
aktywnej kalibracji elektronicznej i kalibracji temperatury można przejść do trybu wyświetlenia jej 
nastawienia. 

7. Nastawienie kalibracji temperatury ATC dla odpowiedniego pistoletu poprzedzone jest tekstem AtC. 
Nastawienie kalibracji elektronicznej miernika odpowiedniego pistoletu poprzedzone jest tekstem EC. 

8. Przez naciśnięcie przycisku „0“ można zakończyć przeglądanie i powrócić do normalnego trybu pracy. 

9. 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.  

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

Naprawy, wymiany i demontaże poniżej wymienionych zespołów dystrybutora paliwa należy 
przpeprowadzać po kompletnym wyparciu medium (propan-butanu) przez azot z całego obwodu 
hydraulicznego dystrybutora paliwa. 

Ze względu na to, że po wypuszczeniu azotu z dystrybutora paliwa pozostają w jego obwodzie 
hydraulicznym resztki azotu o ciśnieniu minimalnym, należy podczas wykonywania wszystkich 
zabiegów postępować z maksymalną ostrożnością. 

Oznaczenie przestrzeni zagrożonych przez uwolnienie ciśnienia azotu resztkowego p. Załącznik         
nr 10. 

9.1. Tłokowy miernik przepływu LPG  

Miernik LPG składa się z własnego miernika z wbudowanym czujnikiem impulsów. Jest wyregulowany od 
producenta. Z powodu tego, że miernik wyposażony jest w plomby urzędowe może ingerencje do miernika 
wykonywać tylko osoba uprawniona. Po ich uszkodzeniu konieczne jest przeprowadzenie urzędowej 
kontroli miernika i nowe urzędowe sprawdzenie - plombowanie. 

Miernik powinien ciągle obserwować wyszkolony pracownik w celu zabezpieczenia szybkiej naprawy jego 
zakłócenia. Stabilność nastawienia dokładności w przypadku wyregulowanego miernika wynosi min. 1 mil. 
dm3 dla mierzonej cieczy bez zanieczyszczeń mechanicznych. Po dystrybucji owej ilości przepłyniętego 
gazu skroplonego poleca się przeprowadzenie kontroli dokładności miernika. Miernik powinien być według 
odpowiednich przepisów prawnych regularnie kontrolowany (cechowany) przez Urząd Metrologiczny – 
minimalnie 1 x na rok.  

Czujnika impulsów nie należy naprawiać - naprawa przeprowadza się przez wymianę. W razie wymiany 
potrzebne jest ponowne wykonanie urzędowego sprawdzenia (plombowania).  

9.2. Zawór różnicowy  

Przeznaczony jest do utrzymania substancji w stanie płynnym. Oprócz tego służy do tłumienia uderzeń 
ciśnieniowych. Dopiero substancja skroplona nie dająca się sprężyć o ciśnieniu przekraczającym wartość 
przeciwciśnienia fazy gazowej o ca 0,1 MPa wytworzoną przez siłę sprężyny dociskającej tłok różnicowy do 
siodła zaworu z strony fazy gazowej odsuwa grzybek zaworu tłoku różnicowego z siodła zaworu i przepływ 
siodłem zaworu jest otwarty.  

Wszystkie usterki zaworu różnicowego naprawia pracownik fachowy. 

Przeciw niefachowej ingerencji do zaworu różnicowego jest pokrywa tego zaworu wyposażona w plombę 
ochronną producenta, ewentualnie firmy naprawczej. 
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9.3. Separator 

Separator zabrania wejściu fazy gazowej do miernika. 

Separator z filtrem, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa i zaworem ochronnym fazy gazowej 
jest jednym zespolem konstrukcyjnym. 

UWAGA!                                                                                                                                               
Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia z pompowanego medium. W przypadku spadku przepływu 
medium trzeba filtr sprawdzić, w razie potrzeby należy go wymienić. 

Przed otwarciem pokrywy filtru separatora należy medium wyprzeć przez azot! 

Oznaczenie przestrzeni zagrożonych przez uwolnienie ciśnienia azotu resztkowego p. zał. nr 8.  

Zawór ochronny fazy gazowej w górnej części separatora (nastawiony na 1,8 MPa) zapobiega 
przekroczeniu maksymalnego ciśnienia roboczego przez powrót fazy płynnej do zasobnika. 

Zawór zwrotny w dolnej części separatora po zakończeniu dystrybucji zabezpiecza wzrost ciśnienia w 
mierniku i wyniku tego utrzymuje w nim medium w stanie płynnym. 

Zawór bezpieczeństwa, wbudowany do tłoku zaworu zwrotnego, chroni miernik przed uszkodzeniem przez 
niedopuszczalne nadciśnienie medium, spowodowane przez jego przegrzanie w systemie hydraulicznym 
dystrybutora paliwa. W razie nadciśnienia krytycznego zawór bezpieczeństwa połączy rurę łączącą między 
separatorem i miernikiem z wewnętrzną przestrzenią separatora i w wyniku tego dojdzie do spadku 
ciśnienia w mierniku.  

UWAGA!                                                                                                                                                
Konserwację i usuwanie wszystkich usterek w ramach zespołu konstrukcyjnego separatora, łącznie 
z ewentualną wymianą filtru, przeprowadza uprawniony pracownik firmy naprawczej. 

9.4. Dwustopniowy zawór elektromagnetyczny  

Dwustopniowy zawór elektromagnetyczny przeznaczony jest do dwustopniowego 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 bez preselekcji 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. 

9.5. Złączka rozłamywana 

Złączka rozłamywana zapobiega uszkodzeniu węża do dystrybucji albo dystrybutora paliwa w razie 
ewentualnego odjechania pojazdu bez odłączenia pistoletu z króćca zbiornika. Wyposażona jest w zawory, 
które zapobiegają uchodzeniu gazu w razie rozłamania złączki. Wymianę uszkodzonej złączki 
przeprowadza kwalifikowany pracownik firmy naprawczej. 

Moment zginający konieczny do rozłamania złączki wynosi 300 – 600 Nm. 

9.6. Złączka rozrywana 

Złączka rozrywana zapobiega uszkodzeniu węża do dystrybucji albo dystrybutora paliwa w razie 
ewentualnego odjechania pojazdu bez odłączenia pistoletu z króćca zbiornika. Wyposażona jest w zawory, 
które zapobiegają uchodzeniu gazu podczas rozłączenia obu części podstawowych złączki. 

Połączenie obu rozłączonych elementów złączki rozrywanej przeprowadza kwalifikowany pracownik firmy 
naprawczej. 

Siła rozrywająca konieczna do rozłączenia złaczki rozrywanej wynosi 200 - 500 N. 

9.7. Wziernik LPG 

Wziernik przeznaczony jest do wzrokowej obserwacji przepływu podczas dystrybucji gazu skroplonego. 
Konstruowany jest tak, że nie wymaga żadnej konserwacji. W razie uszkodzenia mechanicznego wziernika 
naprawia uszkodzenie kwalifikowany pracownik firmy naprawczej. 
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Wszystkie naprawy zespołów roboczych powinna wykonywać tylko firma naprawcza i jej pracownicy 
posiadający odpowiednie uprawnienia! 

Naprawy, wymiany i demontaże poniżej wymienionych zespołów dystrybutora paliwa należy 
przpeprowadzać po kompletnym wyparciu medium (propan-butanu) przez azot z całego obwodu 
hydraulicznego dystrybutora paliwa. 

Ze względu na to, że po wypuszczeniu azotu z dystrybutora paliwa pozostają w jego obwodzie 
hydraulicznym resztki azotu o ciśnieniu minimalnym, należy podczas wykonywania wszystkich 
zabiegów postępować z maksymalną ostrożnością. 

Oznaczenie przestrzeni zagrożonych przez uwolnienie ciśnienia azotu resztkowego p. Załącznik         
nr 10. 

9.8. Wąż do dystrybucji   

Dla dystrybutorów paliwa  zastosowano specjalne węże certyfikowane według normy EN 1762. 

Węże standardowo dostarczane są w długości 4 m.  Węże wyposażone są na jednym końcu w gwint do 
przykręcenia pistoletu, na drugim końcu w gwint do przykręcenia do ochronnej złączki rozrywanej, 
ewentualnie do złączki rozłamywanej. W razie potrzeby innej długości węża należy wymaganie to 
konsultować z producentem – maksymalna dostarczana długość wynosi 7 m. Węży zwykle nie naprawia się, 
poleca się raczej ich wymiana. 

UWAGA! 

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA WĘŻA BEZ CERTYFIKACJI MOŻE DOJŚĆ DO WYBUCHU!!! 

9.9. Pistolet do dystrybucji LPG 

Końcowym elementem dystrybutora LPG jest pistolet, za pośrednictwem którego realizowana jest 
dystrybucja gazu skroplonego. Końcówka przyłączeniowa pistoletu do dystrybucji wyposażona jest w 
mankiet gumowy, zapewniający szczelne połączenie pistoletu do dystrybucji z króćcem zbiornika pojazdu. 
Pistolet jest w miejscu kontaktu z ręką obsługi wyposażony w powłokę ochronną z masy antystatycznej na 
wypadek nieoczekiwanego ochłodzenia metalowych części pistoletu. Pistolet konstruowany jest w ten 
sposób, żeby uniemożliwić niedokładne przyłączenie i manipulacja nie wymagała wielkiego wysiłku. Raz na 
3 miesiące poleca się nasmarować mechanizm zaciskowy końcówki pistoletu i i czopu dźwigni olejem 
silikonowym, co może przeprowadzać obsługa stacji paliw. 

Wymianę elementów uszczelniających pistoletu lub całego pistoletu może wykonać tylko uprawniony 
pracownik firmy naprawczej. 

9.10. Demontaż obudowy  

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! 

Osłony modułów hydraulicznych – MONO, DUO 

W celu uzyskania dostępu do przestrzeni wewnętrznej hydrauliki należy przeprowadzić demontaż drzwi 
przez ich otwarcie,  wywrócenie i wysunięcie. W celu uzyskania dostępu do całej przestrzeni hydraulicznej 
trzeba demontować osłonę dystrybutora przez obluzowanie 6 nakrętek M8 – 3 na kolumnie i 3 na 
fundamencie. W celu usunięcia osłony kolumny i uzyskania dostępu do puszki rozdzielczej należy 
obluzować 4 śruby w górnej części kolumny. Następnie można osłonę wywrócić i wysunąć. 

Osłony modułu hydraulicznego DUPLEX i QUATTRO 

W celu uzyskania dostępu do przestrzeni wewnętrznej hydrauliki należy przeprowadzić demontaż drzwi 
przez ich otwarcie,  wywrócenie i wysunięcie. Demontaż osłony kolumny jest identyczna jako w przypadku 
dystrybutorów paliwa MONO, DUO. 

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. W ten 
sposób można uzyskać dostęp do  licznika elektronicznego oraz innych komponentów umieszczonych w 
szafie. 

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

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

Demontaż miernika 

Trzeba demontować osłony modułu hydraulicznego, wykręcić śruby, zabezpieczające połączenie miernika 
z elementem łączącym (drzewem). Rozłączyć połączenie kołnierzowe z zaworem elektromagnetycznym. 
Demontować śruby wbudowanego czujnika i czujnik wyjąć z miernika. Montaż trzeba wykonać w odwrotny 
sposób. 

Demontaż zaworu elektromagnetycznego 

Trzeba zdjąć osłony 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 kolumny. Odłączyć w szafie licznika i po wyciągnięciu przewodów 
z wiązki kablowania wyjąć zawór. Montaż trzeba wykonać w odwrotny sposób. 

9.11. Instrukcja konserwacji części blaszanych dystrybutorów paliwa 

Jednym z warunków niezbędnych do pozytywnej oceny czystości stacji paliw jest wygląd zewnętrzny 
odmierzaczy. Chociaż producent zapewnia wykonanie odmierzacza przy użyciu  wysokiej jakości powłok 
lakierniczych oraz wyposażenie w elementy obudowy wykonane ze stali nierdzewnej to jednak należy ich 
konserwacji poświęcić nieco nalezytej uwagi. Do konserwacji powłok poleca się stosować typowe 
preparaty przeznaczone do konserwacji nadwozi pojazdów samochodowych, jednak należy przy ich użyciu 
przestrzegać instrukcji zawartych na opakowaniach.  

Warto wzmóc uwagę na stan elementów poszycia odmierzacza w okresie zimowym, kiedy wzrasta 
niekorzystny wpływ aerozoli i środków z zawartością chlorku, stosowanych do utrzymywania dróg. 

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

Konserwację obudowy odmierzacza przeprowadza obsługa stacji paliw. 

Zalecane terminy konserwacji lakierowanych elementów blaszanych: 

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

 Mycie ciekłym środkiem do czyszczenia, dokładne usunięcie resztek soli, pyłu, tłuszczu z obudowy i 
następne odnowienie powłoki ochronnej na częściach blaszanych – 1 x na miesiąc (w zależności od 
pory roku) 

 Mycie ciekłym środkiem do czyszczenia i odnowienie powłoki ochronnej poleca się też w przypadku 
większego zabrudzenia powierzchni przez paliwo. 

Zalecane terminy konserwacji blaszanych elementów nierdzewnych: 

UWAGA !                                                                                              
Czyszczenie elementów ze stali nierdzewnej przy użyciu wody i 

detergentów zabronione ! 

Zalecane terminy konserwacji nierdzewnych elementów 
blaszanych: 

 Mycie elementów ciekłym środkiem do czyszczenia, dokładne 
usunięcie resztek soli, pyłu, tłuszczu z obudowy i następne 
odnowienie powłoki ochronnej na częściach blaszanych za 
pomocą specjalnego środka do konserwacji blachy nierdzewnej  
– 1 x na miesiąc.  

 Zalecane preparaty do konserwacji stali nirdzewnej: 
- NEOBLANK spray (výrobce: Chemische Fabrik Dr. Weight 

GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85 - D - Hamburg 
- ANTOX Surface Care 800 S (výrobce: Chemetall AG, 

Silostrasse 7, CH - 5606, Dintikon 
- ULTRAPUR – d ( výrobce: MMM – Group, SRN) 

 

UWAGA!                                                                                                                                                        
Przy konserwacji elementów poszycia dystrybutorów proszę przestrzegać wskazówek zawartych na 
opakowaniu preparatu i postępować zgodnie ze wskazaniami producenta. 
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9.12. Licznik elektroniczny 

Żadnej konserwacji licznika elektronicznego nie trzeba przeprowadzać. Jakiekolwiek zabiegi w ramach 
licznika i instalacji elektrycznej dystrybutora paliwa może przeprowadzać tylko kwalifikowany pracownik. 

Naprawa samego licznika elektronicznego przeprowadza się na stacji przez wymianę. 

10. DEMONTAŻ I LIKWIDACJA  

UWAGA!  

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. 

Likwidacja za pomocą palników i narzędzi iskrowych jest zabroniona!  

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

11. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZABIEGU NAPRAWCZEGO 
W DYSTRYBUTORZE LPG 

Zabieg naprawczy przeprowadza się w zgodzie z regulaminem eksploatacji stacji paliw. 

1. Przed rozpoczęciem robót powinien być cały dystrybutor paliwa wycofany z ruchu, na pas dojazdowy 
należy umieścić znak z napisem: „WJAZD ZABRONIONY“ i na dystrybutor paliwa trzeba umieścić 
widoczny napis : „WYCOFANY Z RUCHU“. 

2. Dystrybutor paliwa należy przed każdym zabiegiem naprawczym na module LPG odłączyć od 
doprowadzenia prądu elektrycznego przez wyłączenie wyłącznika głównego w rozdzielnicy stacji 
paliw. 

3. Z całego systemu (z wyjątkiem zbiorników) łącznie z modułem dystrybucji LPG trzeba przed 
zabiegiem naprawczym wyprzeć propan-butan za pomocą azotu. 

4. Zawory na przewodzie doprowadzającym LPG od zbiornika oraz na przewodzie zwrotnym do zbiornika 
powinny być zamknięte. 

5. W obwodzie 5 m od dystrybutora paliwa nie powinny się podczas zabiegu naprawczego znajdować 
pojazdy mechaniczne, pracownicy przeprowadzający zabieg naprawczy powinni mieć w trakcie 
wykonywania robót do dyspozycji gaśnicę. 

6. Zabieg naprawczy powinni wykonywać minimalnie 2 wyszkoleni pracownicy autoryzowanej firmy 
naprawczej. 

7. Zabieg trzeba przeprowadzać wyłącznie za pomocą specjalnych urządzeń beziskrowych. 

12. PRZEGLĄD GŁÓWNYCH ZASAD KONTROLI DYSTRYBUTORA LPG 
Kontrola przeprowadza się razem z kontrolą urządzenia gazowego SP. 

Kontrolę powinna przeprowadzać tylko organizacja do takiej działalności uprawniona. Kontrola 
podzielona jest na:  

- kontrolę urządzenia gazowego 

- naprawę urządzenia gazowego. 

Kontrole urządzenia technologicznego, zasobnika, przewodów rurowych i dystrybutora LPG 
przeprowadzane są w terminach określonych w regulaminie eksploatacji stacji paliw w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami, które ustalają terminy i zakres konserwacji i rewizji. 

Podczas kontroli przeprowadza się: 

próba szczelności systemu hydraulicznego dystrybutora LPG środkiem w pianie 

- kontrola filtru w separatorze, jego czyszczenie lub wymiana 

- kontrola funkcjonowania zaworu zwrotnego i zaworu bezpieczeństwa 

- kontrola stanu urządzenia maszynowego i usunięcie pyłu, wody i innych zanieczyszczeń z zbiorników 
(zasobnika LPG) 
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- kontrola, kalibracja i urzędowe sprawdzenie dystrybutora LPG wykonywana jest według 
obowiązujących przepisów Urzędu Metrologii odpowiedniego państwa (w RC – ČMI) 

- po kontroli trzeba usunąć wykryte usterki. 

Naprawy urządzenia maszynowego stacji paliw przeprowadzają się po wykryciu oznak jego zakłóceń oraz 
według warunków ustalonych przez producenta jego poszczególnych części. Po zakończeniu naprawy 
trzeba wykonać kontrolę funkcjonowania i szczelności urządzenia gazowego. 

Serwis zapewnia firma naprawcza autoryzowana przez producenta! 

13. 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 ramy. Na środku transportu trzeba go zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem (obudowa, powłoki) i zapobiec przesunięciu i przewróceniu. Podczas manipulacji stosowana 
jest specjalna rama, w której są otwory dla płoz wózka widłowego. Wszelką manipulację i transport 
należy realizować w pozycji pionowej, dystrybutor paliwa nie należy układać na obudowę. 

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! 

14. INSTALACJA DYSTRYBUTORA PALIWA 
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. 

Instalację dystrybutora paliwa przeprowadza firma autoryzowana przez producenta. Przed 
instalacją powinna firma ta wykonać kontrolę zastosowanych kabli energetycznych i 
komunikacyjnych. 

Po instalacji dystrybutora paliwa przeprowadza firma ta kontrolę szczelności i funkcjonowania urządzeń 
hydraulicznych dystrybutora paliwa, przewodów doprowadzających i armatur. Dalej wykona kontrolę kabli 
energetycznych i komunikacyjnych, łącznie z ich prowadzeniem i przymocowaniem.  

Przed wykonaniem urzędowego badania metrologicznego jest konieczne przepłynięcie minimalnie 100 dm3 
gazu skroplonego 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. 

14.1. Część hydrauliczna 

Do szybu, z którego wyprowadzony jest przewód doprowadzający i zwrotny od zbiornika zapasowego, 
trzeba do położenia poziomego umieścić i zabetonować stalową ramę fundamentową, dostarczaną na 
specjalne zamówienie przez producenta dystrybutora paliwa. Jeżeli użytkownik zastosuje ramę 
fundamentową własnej produkcji, powinna taka rama spełniać wymagania na wystarczającą sztywność, 
płaskość oraz poprawne położenie otworów mocujących.  

Ramę fundamentową poleca się zakotwić na cokół ca 200 mm nad terenem w celu łatwiejszego montażu 
oraz manipulacji podczas zabiegów serwisowych. Szyb powinien być po przyłączeniu przewodów rurowych 
do dystrybutora paliwa i przyłączeniu przewodów elektrycznych uszczelniony przez zasypanie min. do 
poziomu terenu, żeby zapobiec gromadzeniu propan-butanu, którego masa jest wyższa niż masa powietrza 
i z tego powodu dochodzi do jego gromadzenia w wgłębieniach i zbiornikach.  

Do osadzonej ramy należy przymocować dystrybutor paliwa. 

Dystrybutor paliwa wymaga przyłączenia do przewodu zwrotnego o średnicy wewnętrznej DN 16. Częścią 
przewodu zwrotnego separatora jest odgałęzienie metrologiczne z zaworem kulowym G 1/2“, które 
przeznaczone jest do kontroli metrologicznej dystrybutora paliwa i do celów naprawczych. 
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Producent poleca uszczelnienie połączeń gwintowych za pomocą taśmy z materiału PTFE-FLEXON biała, 
grubość 0,1 mm. 

Dystrybutor LPG wymaga przyłączenia do przewodu zwrotnego o średnicy wewnętrznej DN 16. 
Częścią przewodu wylotowego fazy gazowej separatora jest odgałęzienie metrologiczne z zaworem 
kulowym G 1/2“, które przeznaczone jest do kontroli metrologicznej dystrybutora paliwa i do celów 
naprawczych. Do gwintu wewnętrznego G ½“ przewodu wylotowego fazy gazowej separatora trzeba 
przyłączyć przewód zwrotny DN 16 prowadzony do zbiornika zapasowego. Przewód doprowadzający od 
agregatu pompowego LPG min. DN 19 trzeba przyłączyć do gwintu wewnętrznego G ¾“ zaworu kulowego 
na wejściu do separatora. 

 

UWAGA!  

Z POWODU BEZPIECZEŃSTWA POWINIEN BYĆ SYSTEM HYDRAULICZNY DYSTRYBUTORA PALIWA 
TRWALE POŁĄCZONY Z PRZESTRZENIĄ WEWNĘTRZNĄ ZASOBNIKA CIŚNIENIOWEGO LPG ZA 
POŚREDNICTWEM PRZEWODU ZWROTNEGO FAZY GAZOWEJ. 

W RAZIE INSTALOWANIA ELEMENTU ODCINAJĄCEGO (NP. ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO) DO 
PRZEWODU ZWROTNEGO FAZY GAZOWEJ MIĘDZY DYSTRYBUTOR PALIWA I ZASOBNIK POWINIEN BYĆ 
PRZEWÓD ZWROTNY MIĘDZY DYSTRYBUTOREM PALIWA I ELEMENTEM ODCINAJĄCYM WYPOSAŻONY 
W ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA Z NASTAWIONYM MAKSYMALNYM CIŚNIENIEM OTWARCIA 2,5 MPa! 

 

UWAGA!  

 W myśl artykułu 4.4.1.2 prEN 14678-1 powinien być przewód doprowadzający fazy płynnej oraz 
przewód zwrotny fazy gazowej przyłączony do przewodu łączącego dystrybutora paliwa przez 
zawór ścinany – ochronną złączkę rozłamywaną, zapobiegającą wyciekaniu medium w razie awarii 
dystrybutora paliwa. Wartość momentu zgięcia podczas rozłamania złączki powinien się poruszać 
w granicach 300 - 600 Nm.  

Złączki rozłamywane fazy płynnej i gazowej powinny być zakotwione do urządzań dolnej 
technologii w szybie pod dystrybutorem paliwa.  

Zatwierdzona złączka rozłamywana dostarczana jest na specjalne życzenie klienta.   

14.2. Instalacja elektryczna 

Do szybu pod każdy dystrybutor paliwa trzeba zawsze instalować przewód do przyłączenia 
uziemienia. 

Doprowadzenia do dystrybutora paliwa należy uszczelnić tak, żeby zapobiec przenikaniu cieczy 
palnych albo par do wnętrza. W szybach pod dystrybutorami paliwa mogą być stosowane tylko 
końcówki kablowe odporne na działanie cieczy palnych. Tulejki kablowe mogą być zastosowane 
zawsze tylko dla jednego kabla. 

 

Wyłączanie awaryjne: 

Urządzenie do dystrybucji powinno mieć wyłącznik na jednym miejscu, które jest kiedykolwiek 
dostępne. Urządzenia elektryczne umieszczone w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu 
powinny mieć wyłącznik awaryjny, umieszczony poza przestrzenią z niebezpieczeństwem 
wybuchu. Jako wyłącznik awaryjny można zastosować też wyłącznik dla normalnego ruchu. 

 

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.). 
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15. WPROWADZENIE DYSTRYBUTORA PALIWA W RUCH 

Po instalacji dystrybutora paliwa przeprowadzić próbę ciśnieniową całego systemu hydraulicznego za 
pomocą azotu pod ciśnieniem 2,5 MPa. Po dodaniu ciśnienia przeprowadzić kontrolę wszystkich połączeń 
systemu hydraulicznego za pomocą środka w piance. 

Należy przeprowadzić rewizję instalacji elektrycznej całego zespołu dystrybutora paliwa. 

Wszystkie próby funkcjonowania i rewizje wykonywane są pod nadzorem inspektora Instytutu nadzoru 
technicznego, który powinien wystawić protokoły dot. przeprowadzonych prób i rewizji. 

Po zakończeniu próby ciśnieniowej i rewizji można w razie pozytywnych wyników napełnić obwód 
hydrauliczny dystrybutora paliwa LPG gazem skroplonym. 

Próbę ciśnieniową dystrybutora LPG i rewizję instalacji elektrycznej powinna przeprowadzać tylko osoba 
posiadająca uprawnienie do wykonywania tej działalności, wydane przez organ nadzoru państwowego! 

15.1. Wprowadzenie dystrybutora paliwa i licznika elektronicznego do stanu 
roboczego 

 Włączyć zasilnie dystrybutora paliwa w rozdzielnicy stacji paliw (zasilanie elektroniki i silnika 
elektrycznego pompy LPG). 

 Po naciśnięciu, wzgl. przełączeniu przełącznika LPG, dojdzie do testu licznika el.; jeżeli jest 
pistolet LPG przyłączony do zbiornika pojazdu, można zrealizować dystrybucję. 

 Wyłączyć wyłącznik LPG. 

 W przypadku włączenia dystrybutora paliwa z włączonym wyłącznikiem LPG należy wyłącznik 
ten wyłączyć, żeby doszło do skasowania licznika.  

 Następnie można realizować dystrybucję paliwa. 

15.2. Wprowadzenie dystrybutora paliwa i licznika elektronicznego do stanu 
wyłączenia 

 Wyłączyć zasilnie dystrybutora paliwa w rozdzielnicy stacji paliw (zasilanie elektroniki i silnika 
elektrycznego pompy). 

15.3. 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  
naciśnięciu przycisku, wzgl. przełączeniu przełącznika do położenia WŁĄCZONE. 

 W przypadku, że do zaniku sieci doszło w trakcie dystrybucji paliwa, należy uwolnić przycisk, 
ewentualnie wyłączyć wyłącznik i inkasować kwotę, która została zachowana na wyświetlaczu. 

 Po odnowieniu zasilania znajduje się licznik elektroniczny w stanie roboczym i przez 
naciśnięcie przycisku, ewentualnie włączenie wyłącznika, można zrealizować następną 
dystrybucję paliwa.  

16. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE 

16.1. 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. 

16.2. Magazynowanie  

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

17. 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 substancjami palnymi.  

Mianowicie trzeba przestrzegać zakaz palenia, manipulacji ogniem otwartym, napełniania zbiorników 
samochodów, których silnik jest w biegu!  

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.  

Usuwanie mułu, wody oraz innych zanieczyszczeń z zbiorników (zasobników gazów skroplonych) należy 
bezwarunkowo zabezpieczać. Usuwanie takich zanieczyszczeń przeprowadza się za pomocą urządzenia 
mułowego, które powinno być częścią wyposażenia stacji paliw. 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 (niestandardowe paliwa, 
produkty zawierające wodę, rozcieńczalniki itp.); 

 Zakłócenia wynikające z nieodpowiedniego projektu lub błędnej realizacji „dolnej 
technologii“, tj. umieszczenie zbiorników, długość i średnica przewodów, rodzaj i parametry 
armatur itp.; 

 Zakłócenia spowodowane przez obecność zanieczyszczeń w medium mogą spowodować 
zablokowanie miernika, nadmierne zużycie rozrządu suwakowego, cylindrów i kołnierzy; 

 Zakłócenia spowodowane przez wadliwą instalację prądu energetycznego na stacji paliw, np. 
– niepoprawnie wykonana rozdzielnica, 
– niepoprawny system uziemienia  

– niepoprawna instalacja kablowania - kable energetyczne łącznie 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: Ujm ±15 % przy częstotliwości 50 Hz; 

Gwarancja nie dotyczy materiału eksploatacyjnego: wkładki filtracyjne, papier do drukarki, itp. 

Gwarancja i reklamacje ustalone są w sposób umowny. 

Z reklamacją dotyczącą dystrybutora paliwa trzeba się zwrócić do sprzedawcy, od którego użytkownik 
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. 

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). 
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18. KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
Katalogi części zamiennych dystrybutorów paliwa i jego komponentów dostarczane są firmom 
przeprowadzającym serwis. Użytkownik w razie potrzeby może katalogi części zamiennych uzyskać od 
producenta. 

19. WYPOSAŻENIE  
Częścią dostawy dystrybutora paliwa są: 

 Paleta przewozowa – demontować dopiero przy szybie dystrybutora paliwa  

 Komplet do przyłączenia dystrybutora paliwa do ramy fundamentowej (śruby, podkładki) 

 Komplet elektro (korek ATEX, końcówka ATEX) 

 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. 

 Na specjalne zamówienie rama fundamentowa. 

20. PRZEKAZYWANA DOKUMENTACJA 
 Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji 

 ES deklaracja zgody 

 Książka serwisu 

21. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr  1  Główne wymiary dystrybutorów paliwa V-line popular 899x.xxx/LPG 

Załącznik nr 2  Główne wymiary dystrybutorów paliwa V-line minor 899x.xxx/LPG 

Załącznik nr 3  Wygląnd dystrybutorów V-line popular 899x.xxx/LPG, V-line minor 899x.xxx/LPG 

Załącznik nr 4  Minimalna odległość dystrybutora od stałej przeszkody w razie umieszczenia na stacji 
paliw 

Załącznik nr 5  Wymiary związane dystrybutorów paliwa V-line 8991.xxx/LPG i 8995.xxx/LPG 

Załącznik nr 6  Wymiary związane dystrybutorów paliwa V-line 8991.xxx/LPG/M  
i V-line 8995.xxx/LPG/M 

Załącznik nr 7  Wymiary związane dystrybutorów paliwa V-line 8992.xxx/LPG i 8994.xxx/LPG 

Załącznik nr 8  Wymiary związane dystrybutorów paliwa V-line 8991.6x3/LPG i V-line 8991.6x4/LPG 

Załącznik nr 9  Przestrzenie zagrożone przez uwolnienie nadciśnienia gazu albo azotu resztkowego 
z separatora zastosowanego w obwodzie hydraulicznym dystrybutorów paliwa LPG  

Załącznik nr 10  Przyłączenie dystrybutora paliwa LPG serii V-line stosownie EN 14678-1  
(sekcja 4.5.1.2 - zawór Ścinanie / break zamiast). System łączący dystrybutora paliwa 
– złączka rozłamywana i automatycznie zamykane zawory elektromagnetyczne. 

Załącznik nr 11  Przyłączenie dystrybutora paliwa LPG serii V-line stosownie EN 14678-1  
(sekcja 4.5.1.2 - zawór Ścinanie / break zamiast). System łączący dystrybutora paliwa 
– złączka rozłamywana i automatycznie zamykane zawory elektromagnetyczne. 

Załącznik nr 12  Przyłączenie dystrybutora paliwa LPG serii V-line stosownie EN 14678-1  
(sekcja 4.5.1.2 - zawór Ścinanie / break zamiast). System podłączenia dystrybutora 
paliwa za pomocą złączka rozłamywana. 

Załącznik nr 13  Przyłączenie dystrybutora paliwa LPG serii V-line stosownie EN 14678-1  
(sekcja 4.5.1.2 - zawór Ścinanie / break zamiast). System podłączenia dystrybutora 
paliwa za pomocą złączka rozłamywana. 

Załącznik nr 14  Warunki przyłączenia i ruchu UPS do zasilania systemu sterowania oraz części 
elektronicznej dystrybutorów paliwa typoszeregu V-line 

Załącznik nr 15  Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.xxx/LPG, 8993.xxx/LPG i 8995.xxx/LPG 
do rozdzielnicy stacji paliw 
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Załącznik nr 16  Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8992.xxx/LPG i 8994.xxx/LPG do rozdzielnicy 
stacji paliw 

Załącznik nr 17  Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.xx3/LPG z ADP/L do rozdzielnicy stacji 
paliw 

Załącznik nr 18  Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.xx3/LPG z ADP/T do rozdzielnicy stacji 
paliw 

Załącznik nr 19  Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.623/LPG bez puszki rozdzielczej do 
rozdzielnicy stacji paliw 

Załącznik nr 20  Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.6x4/LPG z licznikiem mechanicznym do 
rozdzielnicy stacji paliw 

Załącznik nr 21  Przyłączenie podgrzewania obudowy elektroniki 

Załącznik nr 22  Podłączenie magnetycznego generatora impulsów ME 01-05, ME 01-05-05 i MTX 075 do 
liczydła elektronicznego ADP1/L – złącze X1 

Załącznik nr 23  Podłączenie magnetycznego generatora impulsów ME 01-05, ME01-05-05 i MTX 075 do 
liczydła elektronicznego ADP1/T, ADP2/T – złącze X2 

Załącznik nr 24  Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku M 406.25P z kalibracją mechanicznego 

Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku M 406.25P/1 z kalibracją 
mechanicznego 

Załącznik nr 25  Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku M 406.xxEP z kalibracją elektronicznej 

Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku M 406.25EP/1 z kalibracją 
elektronicznej 

Załącznik nr 26  Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku Micro Motion® F-Series z kalibracją 
elektronicznej 

Umieszczenie znaków urzędowych na zawór różnicowy V 860.20/LPG 

Załącznik nr 27  Umieszczenie znaków urzędowych na separator LPG N 821.20/1, N 821.20/1/ATC 

Umieszczenie znaków urzędowych na liczniki elektroniczne ADP1/L 

Załącznik nr 28  Umieszczenie znaków urzędowych na liczniki elektroniczne ADP1/T a ADP2/T 

Umieszczenie znaków urzędowych na sumujący licznik objętości – dystrybutory paliwa 
jednostronne 

Załącznik nr 29  Strefy zagrożenia w dystrybutorach typoszeregu V-line 899x.xxx/LPG 

Załącznik nr 30  Strefy zagrożenia w dystrybutorach typoszeregu V-line 8991.6х2/LPG, 8995.6х2/LPG 

Strefy zagrożenia w dystrybutorach typoszeregu V-line 8992.6x2/LPG, 8993.6х2/LPG, 
8994.6х2/LPG 

Załącznik nr 31  Strefy zagrożenia w dystrybutorach typoszeregu V-line 899х.6х3/LPG 

Załącznik nr 32  Oznaczenie typu na tabliczce dystrybutorów paliwa V-line 899x.xxx/LPG  

Załącznik nr 33  Oznaczenie typu na tabliczce dystrybutorów paliwa V-line 899x.xxx/LPG/CA 
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 Załącznik nr 1 

Główne wymiary dystrybutorów paliwa  

V-line popular 899x.xxx/LPG 
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 Załącznik nr 2 

Główne wymiary dystrybutorów paliwa  

V-line minor 899x.xxx/LPG 
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 Załącznik nr 3 

Wygląnd dystrybutorów V-line popular 8991.622/LPG  

 

 
 

Wygląnd dystrybutorów V-line minor 899x.xxx/LPG  
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 Załącznik nr 4 

Minimalna odległość dystrybutora od stałej przeszkody w razie 
umieszczenia na stacji paliw 
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 Załącznik nr 5 

 Wymiary związane dystrybutorów paliwa  
V-line 8991.xxx/LPG i 8995.xxx/LPG 
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 Załącznik nr 6 

Wymiary związane dystrybutorów paliwa  
V-line 8991.xxx/LPG/M a V-line 8995.xxx/LPG/M 
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 Załącznik nr 7 

Wymiary związane dystrybutorów paliwa 
V-line 8992.xxx/LPG i 8994.xxx/LPG 
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 Załącznik nr 8 

Wymiary związane dystrybutorów paliwa  
V-line 8991.6x3/LPG i V-line 8991.6x4/LPG 
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 Załącznik nr 9 

Przestrzenie zagrożone przez uwolnienie nadciśnienia gazu albo azotu 
resztkowego z separatora zastosowanego w obwodzie hydraulicznym 

dystrybutorów LPG 
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 Załącznik nr 10 

Przyłączenie dystrybutora paliwa LPG serii V-line stosownie 
EN 14678-1 (sekcja 4.5.1.2 - zawór Ścinanie / break zamiast) 

System łączący dystrybutora paliwa – złączka rozłamywana i automatycznie 
zamykane zawory elektromagnetyczne 

Obowiązuje dla typów dystrybutorow paliwa: 

V-line 8991.xxx/LPG, V-line 8992.xxx/LPG, V-line 8993.xxx/LPG, V-line 8994.xxx/LPG,  
V-line 8995.xxx/LPG, V-line 8690.xxx/LPG 

1 Separator LPG 
2  Zawór kulowy G3/4" (ręczne zamknięcie wejścia do dystrybutora paliwa LPG) 
3  Zawor zwrotny rury zasilającie 

(przepływ mediów dozwolona tylko w kierunku do dystrybutora paliwa LPG) 
4  Przyłącze śrubowe 
5  Korpus połączenie - rozłamywany (n.r. 440326155) 
6  Połączenie śrubowe 
7  Zawór elektromagnetyczny LPG  

(zamknięcie przepływu media z przewodu zasilającego fazy ciekłej LPG) 
8  Rura separatora zvrotna 
9  Połączenie śrubowe 
10  Korpus połączenie - rozłamywany (n.r. 440326155) 
11  Połączenie śrubowe 
12  Zawór elektromagnetyczny LPG  

(zamykania przepływu media z przewodu powrotnego w fazie gazowej) 
13  Ramę fundamentową (do ustanowienia dystrybutora paliwa LPG) 
14  Przegrody kotwiący (część ramę fundamentowej) 
15  Części do mocowania (śruby M8 × 30) 
16  Podstawa dystrybutora LPG  

(część szkieletu dystrybutora LPG) 
17  Pręt pozycjonowanie 
18  Wyłącznik krańcowy 
19  Kotwiący materiał mocujący 

(do mocowania dystrybutora paliwa LPG) 
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 Załącznik nr 11 

Przyłączenie dystrybutora paliwa LPG serii V-line stosownie 
EN 14678-1 (sekcja 4.5.1.2 - zawór Ścinanie / break zamiast) 

System łączący dystrybutora paliwa – złączka rozłamywana i automatycznie 
zamykane zawory elektromagnetyczne 

 

Powierzchnia instalacji 

dystrybutora LPG 

Podłączenie – przewód doprowadzający (LPG w fazie ciekłej) 
G 3/4 "- gwint rurowy wewnętrzny ISO 228-1  

Sposób połączenia określa projekt stacji paliw LPG 
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 Załącznik nr 12 

Przyłączenie dystrybutora paliwa LPG serii V-line stosownie 
EN 14678-1 (sekcja 4.5.1.2 - zawór Ścinanie / break zamiast) 

System podłączenia dystrybutora paliwa za pomocą złączka rozłamywana  

Obowiązuje dla typów dystrybutorow paliwa: 

V-line 8991.xxx/LPG, V-line 8992.xxx/LPG, V-line 8993.xxx/LPG, V-line 8994.xxx/LPG,  
V-line 8995.xxx/LPG, V-line 8690.xxx/LPG 

1 Separator LPG 
2  Zawór kulowy G 3/4" (ręczne zamknięcie wejścia do dystrybutora paliwa LPG) 
3  Rura podłączania D22 LPG SC1 S1 
4  Przyłącze śrubowe 
5  Złączka rozłamywana 
8  Rura separatora zvrotna 
9  Przyłącze śrubowe 
10  Złączka rozłamywana 
13  Ramę fundamentową (do ustanowienia dystrybutora paliwa LPG) 
14  Przegrody kotwiący (część ramę fundamentowej) 
15  Części do mocowania (śruby M8 × 30) 
16  Podstawa dystrybutora LPG  

(część szkieletu dystrybutora LPG) 
17  Kotwica sprzęgło rozłamywania 
18  Posiadacze obudowie złączky rozłamywanie 
19  Kotwiący materiał mocujący 

(do mocowania dystrybutora paliwa LPG) 
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 Załącznik nr 13 

Przyłączenie dystrybutora paliwa LPG serii V-line stosownie 
EN 14678-1 (sekcja 4.5.1.2 - zawór Ścinanie / break zamiast) 

System podłączenia dystrybutora paliwa za pomocą złączka rozłamywana 

 

 

Złączka rozłamywana  poz. 5 
Podłączenie – przewód doprowadzający (LPG w fazie ciekłej) 

Rp 3/4 "- gwint rurowy wewnętrzny ISO 7-1  
Sposób połączenia określa projekt stacji paliw LPG 
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WGLĄD DO SZYBU 

SZYB 

Powierzchnia instalacji 

dystrybutora LPG 



Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji  V-line 899x.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG/M 

 

 Załącznik nr 14 

Warunki przyłączenia 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. 
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 Załącznik nr 15 

Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.xxx/LPG, 8993.xxx/LPG i 
8995.xxx/LPG do rozdzielnicy stacji paliw  
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 Załącznik nr 16 

Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8992.xxx/LPG i 8994.xxx/LPG 
do rozdzielnicy stacji paliw 
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 Załącznik nr 17 

Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.xx3/LPG z ADP1/L do 
rozdzielnicy stacji paliw  
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 Załącznik nr 18 

Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.xx3/LPG z ADP1/T do 
rozdzielnicy stacji paliw 
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 Załącznik nr 19 

Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.623/LPG 
bez puszki rozdzielczej do rozdzielnicy stacji paliw 
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 Załącznik nr 20 

Przyłączenie dystrybutora paliwa V-line 8991.6x4/LPG z licznikiem 
mechanicznym do rozdzielnicy stacji paliw 
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 Załącznik nr 21 

Przyłączenie podgrzewania obudowy elektroniki 

 (tylko dla dystrybutora paliwa z podgrzewaniem obudowy elektroniki) 
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 Załącznik nr 22 

Podłączenie magnetycznego generatora impulsów  
ME 01-05, ME 01-05-05, MTX 075 i ADAST 40  

do liczydła elektronicznego ADP1/L – złącze X1 
 

 

Magnetyczny  
generator impulsów  

ME 01-05 

Magnetyczny  
generator impulsów  

ME-01-05-05 

Magnetyczny 
generator impulsów 

MTX 075 

Magnetyczny  
generator impulsów  

ADAST 40 
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 Załącznik nr 23 

Podłączenie magnetycznego generatora impulsów  
ME 01-05, ME01-05-05, MTX 075 i ADAST 40 

do liczydła elektronicznego ADP1/T, ADP2/T – złącze X2 
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 Załącznik nr 24 

Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku  
M 406.25P z kalibracją mechanicznego 

 

 
 

Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku  
M 406.25P/1 z kalibracją mechanicznego 
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 Załącznik nr 25 

Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku 
M 406.xxEP z kalibracją elektronicznej 

 

 

 

Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku 
M 406.25EP/1 z kalibracją elektronicznej 
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 Załącznik nr 26 

Umieszczenie znaków urzędowych na mierniku  
 Micro Motion ® F-Series z kalibracją elektronicznej 

 

Przepływomierz Micro Motion ® F-Series                          Bariera bezpieczeństwa – modul CNGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umieszczenie znaków urzędowych na zawór różnicowy  
V 860.20/LPG 

 

1x 2x 2x 
1x 
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 Załącznik nr 27 

Umieszczenie znaków urzędowych na  
separator LPG N 821.20/1, N 821.20/1/ATC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umieszczenie znaków urzędowych na liczniki elektroniczne ADP1/L 
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 Załącznik nr 28 

Umieszczenie znaków urzędowych na liczniki elektroniczne  

ADP1/T a ADP2/T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umieszczenie znaków urzędowych na sumujący licznik objętości  

– dystrybutory paliwa jednostronne 
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 Załącznik nr 29 

Strefy zagrożenia w dystrybutorach typoszeregu V-line 899x.xxx/LPG 
 

Strefy zagrożenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz dystrybutora zostały wyznaczone zgodnie z normą 
EN 14678-1.  

Przestrzeń wewnątrz obudowy hydrauliki – STREFA 1. 

Zewnętrzna przestrzeń obudowy hydrauliki orazy obudowy węży do wysokości 50 mm powyżej górnej 
krawędzi obudowy oraz do 200 mm wszerz we wszystkich kierunkach aż do ziemi – STREFA2. 

Obudowa liczydła elektronicznego przytwierdzona do kolumny modułu węży jest oddzielona poprzez 
barierę typu 1 według – stopień ochrony IP67 według EN 14678-1.  

Obudowa jest wykonana w stopniu ochrony IP67/ IP54 / IP43 według normy EN 60529 – przestrzeń 
wewnętrzna skrzynki nie jest zagrożona wybuchem. 

Zewnętrzna przestrzeń obudowy liczydła elektronicznego w odległości do 200 mm poziomo z modułem 
węża maszt – STREFA 2. 

Zewnętrzna przestrzeń obudowy liczydła elektronicznego w odległości większej niż 200 mm poziomo 
z modułem węża maszt - przestrzeń bez niebezpieczeństwa wybuchu. 

 

STREFA OPIS 

STREFA 0 Przestrzeń, w której gazowa atmosfera wybuchowa występuje ciągle lub w długich 
okresach. 

STREFA 1 Przestrzeń, w której pojawienie się gazowej atmosfery wybuchowej jest prawdopodobne 
w warunkach normalnej pracy. 

STREFA 2 Przestrzeń, w której w warunkach normalnej pracy nie jest prawdopodobne pojawienie się 
gazowej atmosfery wybuchowej, a jeżeli pojawi się ona rzeczywiście, to może tak się stać 
tylko rzadko i tylko na krótki okres. 

 

Lp. Opis Lp. Opis 

0 STREFA 0 

 

 
 

3 Przestrzeń wewnętrzna skrzynki nie jest 
zagrożona wybuchem. 
Stopień ochrony IP67/ IP54 / IP43. 

1 STREFA 1 

 

4 Bariera typu 1 według EN 14678-1. 
Stopień ochrony IP 67. 

 

2 STREFA 2 

 

5 Wpust kabla Ex IP 67. 
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 Załącznik nr 30 

Strefy zagrożenia w dystrybutorach typoszeregu  
V-line 8991.6х2/LPG, 8995.6х2/LPG 

 

 

Strefy zagrożenia w dystrybutorach typoszeregu 
V-line 8992.6x2/LPG, 8993.6х2/LPG, 8994.6х2/LPG 
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 Załącznik nr 31 

 

Strefy zagrożenia w dystrybutorach typoszeregu V-line 899х.6х3/LPG 
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 Załącznik nr 32 

 

Oznaczenie typu na tabliczce dystrybutorów paliwa  
V-line 899x.xxx/LPG 
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 Załącznik nr 33 

Oznaczenie typu na tabliczce dystrybutorów paliwa  
V-line 899x.xxx/LPG/CA 

 

 


