
Parametr Opis

1

numer miejsca dystrybucji strony A; wartość 0 znaczy “miejsce dystrybucji nie istnieje “;
w trybie AUTO parametr ten oznacza w komunikacji z systemem sterowania adres strony A
licznika.
0–32 1

2

numer miejsca dystrybucji strony B; wartość 0 znaczy “miejsce dystrybucji nie istnieje “;
w trybie AUTO parametr ten oznacza w komunikacji systemem sterowania adres strony B
licznika.
0–32 2

3
czas działania zaworu dławiącego przed zatrzymaniem transakcji mierzony w ilości pulsów z
impulsera 0–255 70

4

aktywacja wejść ręcznego odblokowania za pomocą wejść RLS:
0 => nie czeka na puls na wejściu RLS, strona jest po odwieszeniu pistoletu odblokowana,
1 => czeka na puls na wejściu RLS do odblokowania strony.
0/1 0
Rys. 13 Parametry Rys. 14 Nastawianie parametrów

5

przejście przez zero:
0 => wyłączone,
1 => przejście przez zero zawsze,
2 => przejście przez zero w razie preselekcji.
3 => zaokrąglanie wartości transakcji w przypadku zastosowania preselekcji zadanej
z systemu kasowego POS (stosowane w Rosji)
0–3 0

6

pozycja przejścia przez zero (liczba zer na wyświetlaczu ceny ogólnej z prawej strony,
niezależnie od liczby miejsc dziesiętnych określonych dla wyświetlacza przez parametr nr
40)
1–3 2

7

zaokrąglenie najniższej cyfry ceny ogólnej (0 lub 5)/normalnie (0/1)
0 => zaokrąglać do 0 lub 5,
1 => zaokrąglać normalnie
0/1 1

8

osiągnięcie maksymalnej wartości dystrybucji ogłosić/nie ogłosić (0/1) jako błąd (p. błędy
27, 28, 29);
0 => nie ogłosić jako błąd,
1 => ogłosić jako błąd.
0/1 1

9

maksymalna ogólna objętość na transakcję wyrażona jako dwie najważniejsze cyfry na
wyświetlaczu objętości; z wartości tego parametru oraz z wartości parametru 10 obliczone są
stałe, określające maksymalną objętość w liczbie impulsów impulsera;
jako wartość maksymalna dla transakcji wykorzystana jest mniejsza z wartości parametrów 9
i 10
Uwaga: Wpływ parametru na transakcję różni się w zależności od trybu AUTO/MAN p. 2.1.3
Dystrybucja paliwa
01–99 99

10

maksymalna ogólna cena na transakcję wyrażona jako dwie najważniejsze cyfry na
wyświetlaczu ceny ogólnej; z wartości tego parametru oraz z wartości parametru 9 obliczone
są stałe, określające maksymalną objętość w liczbie impulsów impulsera;
jako wartość maksymalna dla transakcji wykorzystana jest mniejsza z wartości parametrów 9
i 10
Uwaga: Wpływ parametru na transakcję różni się w zależności od trybu AUTO/MAN p. 2.1.3
Dystrybucja paliwa
01-99 99

Spis parametrów licznika ADP



11

przerwa w rozruchu licznika po włączeniu zasilania;
wartości odpowiadają opóżnieniu:
0 => 100ms,
1 => 15 sek,
2 => 30 sek,
3 => 1 minuta,
4 => 5 minut.
Inf. Kiedy P11>0 Suma kontrolna CRC Legalizacji Związanej z Oprogramowaniem jest
wyświetlana podczas opóźnienia startu.
0 - 4 2

12

ciśnieniowy system, ewent. system ssawny podczas dystrybucji paliwa ze zbiorników
(tanków), tj. umieszczenie silników pomp zbiornik/dystrybutor (0/1); dozwolony zakres
wartości 0 i 1, gdzie:
0 => silnik pompy paliwa w zbiorniku (system ciśnieniowy),
1 => silniki pomp w dystrybutorach (system ssawny).
0/1 1

13
współczynnik wykorzystanie cyklu pracy (ang. Duty cycle) dla małego przepływu przy
wykorzystaniu zaworów proporcjonalnych 0–70 48

14

współczynnik wykorzystania cyklu pracy (ang. Duty cycle) dla dużego przepływu przy
wykorzystaniu zaworów proporcjonalnych, P14 jest stosowany dla wszystkich węży bez
odzysku oparów (patrz parametry 73 i 74)
50–100 84

15

podstawowa częstotliwość PWM do kontroli wydatku paliwa przy zastosowaniu zaworów
proporcjonalnych
0 => 150 Hz,
1 => 150 Hz,
2 => 300 Hz
0–2 0

16
maksymalny dopuszczalny przepływ dla pistoletu z odzyskiem par na stronie A (zobacz P73),
parametr wyrażony w litrach/min 10–80 35

17
maksymalny dopuszczalny przepływ dla pistoletu z odzyskiem par na stronie B (zobacz P74),
parametr wyrażony w litrach/min 10–80 35

18

ustawienie przepływu dla automatycznego zakończenia transakcji na stronie A; warunkiem
automatycznego zakończenia transakcji jest P73=0 (nie odsysa); funkcja ta przeznaczona jest
dla dystrybutorów LPG:
0 => funkcja nie jest aktywna
1 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 1,2 l/min (2 Hz),
2 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 3 l/min (5 Hz),
3 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 6 l/min (10 Hz),
4 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 9 l/min (15 Hz),
5 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 12 l/min (20 Hz),
0–5 0

19

ustawienie przepływu dla automatycznego zakończenia transakcji na stronie B; warunkiem
automatycznego zakończenia transakcji jest P74=0 (nie odsysa); funkcja ta przeznaczona jest
dla dystrybutorów LPG:
0 => funkcja nie jest aktywna
1 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 1,2 l/min (2 Hz),
2 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 3 l/min (5 Hz),
3 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 6 l/min (10 Hz),
4 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 9 l/min (15 Hz),
5 => zakończenie transakcji po obniżeniu szybkości przepływu na 12 l/min (20 Hz),
0–5 0



20

definicja wartości przycisku z jedną kroplą (mała objętość) na klawiaturze KL-UZP:
BCD wartość czterech niższych bitów parametru (B) określa wartość preselekcji (zakres
1–9),
BCD wartość czterech wyższych bitów parametru (A) określa pozycję cyfry na wyświetlaczu:
0 => klawisza nie stosuje się,
1 => 4 pozycja cyfry na wyświetlaczu objętości:
1 => trzecia z prawej strony,
2 => czwarta z prawej strony,
3 => piąta z z prawej strony,
4 => szósta z prawej strony,
np. jeżeli wartość parametru nr 20 równa się 15, A=1, B=5; po każdym naciśnięciu przycisku
małej objętości doliczona jest wartość 5 litrów
p. rys. 15
linia głównego wyświetlacza
A=1
A=2
A=3
A=4
A B
wartość, którą trzeba nastawić na miejscu
określonym przez wyższy rzęd parametru
wartość
parametru
rzęd wyświetlacza, gdzie pojawi się
z góry wybrana wartość parametru
Rys. 15 Ustawianie preselekcji na KL-UZ
Inf. Ustawienie jest w relacji z wartością P39

21
definicja wartości przycisku z wieloma kroplami (duża objętość) na klawiaturze KL-UZP,
według parametru nr 20 (p. rys. 15)
Inf. Ustawienie jest w relacji z wartością P39

22
definicja wartości przycisku ze znakiem jednej monety na klawiaturze KL-UZP, według
parametru nr 20 (p. rys. 15)
Inf. Ustawienie jest w relacji z wartością P40

23
definicja wartości przycisku ze znakiem wielu monet na klawiaturze KL-UZP, według
parametru nr 20 (p. rys. 15)
Inf. Ustawienie jest w relacji z wartością P40

24

zerowanie wyświetlacza strony (zero na liniach ceny i objętości ogólnej):
0 => wyświetlacz zerowany jest po potwierdzeniu transakcji (jeżeli dystrybutor jest
odblokowany),
1 => wyświetlacz zerowany jest tylko podczas startu transakcji.
0/1 1

25

sterowanie zielonego i czerwonego światła
0 => zielone światło się pali i czerwone jest zagaszone, jeżeli strona jest przygotowana do
rozpoczęcia transakcji; oba światła zagaszone podczas transakcji; czerwone światło pali się
i zielone jest zagaszone podczas oczekiwania potwierdzenia transakcji (czerwone światło
zapali się bezpośrednio po ukończeniu transakcji),
1 => czerwone światło pali się i zielone światło jest zagaszone od początku transakcji do jej
potwierdzenia; zielone światło pali się i czerwone światło jest zagaszone, jeżeli strona jest
przygotowana do rozpoczęcia transakcji (odblokowana)
0/1 1

26 opóźnienie wyświetlenia dystrybucji w pulsach impulsera 0–9 4

27

ilość nieprawidłowych impulsów wydania do zatrzymania dystrybutora w jednej transakcji,
0 => bez kontroli tego błędu (tylko dla impulsera 3kanałowego); dla impulsera 2kanałowego
nie jest wykorzystane ustawienie parametru na wartość 0
0–19 3



28

ilość nieprawidłowych impulsów wydania do zatrzymania dystrybutora we wszystkich
transakcjach,
0 => bez kontroli tego błędu (tylko dla impulsera 3kanałowego); dla impulsera 2kanałowego
nie jest wykorzystane ustawienie parametru na wartość 0
0–49 10

29

ilość nieprawidłowych impulsów wydania do zatrzymania dystrybutora w jednej transakcji,
0 => bez kontroli tego błędu (tylko dla impulsera 3kanałowego); dla impulsera 2kanałowego
nie jest wykorzystane ustawienie parametru na wartość 0
0–19 3

30

ilość nieprawidłowych impulsów wydania do zatrzymania dystrybutora we wszystkich
transakcjach,
0 => bez kontroli tego błędu (tylko dla impulsera 3kanałowego); dla impulsera 2kanałowego
nie jest wykorzystane ustawienie parametru na wartość 0
0–49 10

31

maksymalny czas bez pulsów, po którego upływie transakcja zostaje ukończona;
poszczególne wartości parametru odpowiadają przedziałom czasowym:
0 => 15 sek,
1 => 30 sek,
2 => 1 minuta,
3 => 1.5 minuty,
4 => 2 minuty,
5 => 3 minuty,
6 => 6 minut,
7 => 10 minut.
0–7 4

32

maksymalny czas bez pulsów, po którego upływie zawór redukcyjny zostaje automatycznie
czasowo zamknięty;
poszczególne wartości parametru odpowiadają przedziałom czasowym:
0 => 5 sek,
1 => 10 sek,
2 => 15 sek,
3 => 20 sek,
4 => 30 sek,
5 => 1 minuta.
0–5 1

33

maksymalny czas trwania transakcji; wartości parametru odpowiadają przedziałom
czasowym:
0 => 3 minuty,
1 => 6 minut,
2 => 10 minut,
3 => 15 minut,
4 => 20 minut,
5 =>- 30 minut,
6 => 60 minut,
7 => 90 minut
0–7 5

34

czas, w ciągu którego liczone są pulsy po ukończeniu dystrybucji (tj. po zatrzymaniu pompy i
zamknięciu zaworów);
wartości parametru odpowiadają przedziałom czasowym:
0 => 25 ms,
1 => 0,3 sek,
2 => 0,5 sek,
3 => 1 sek,
4 => 2.sek,
5 => 3 sek
0–5 4



35

liczba pulsów na 1 litr dystrybucji; dozwolona wartość parametru 3, oznacza 100 pulsów
na 1 litr; wartości parametru nie można zmienić i jego wartość wyświetlana jest tylko dla
informacji.
3 3

36

długość faz testu wyświetlacza (ósemki z kropkami, odstępy); wartości parametru
odpowiadają przedziałom czasowym:
0 => 0,8 sek,
1 => 1 sek,
2 => 2 sek,
3 => 3 sek
0–3 1

37

czas, jaki pistolet musi pozostać odwieszony, żeby kolejne podniesienie zostało
zaakceptowane;
wartości parametru odpowiadają przedziałom czasowym:
0 => 1 sek,
1 =>- 2 sek,
2 => 5 sek,
3 => 10 sek,
4 => 15 sek
0–4 0

38

minimalny czas podniesienia /odwieszenia pistoletu (antyprel – filtruje nagłe, występujące
po sobie zmiany stanów styku podniesienia pistoletu {np. po podniesieniu pistoletu generuje
się trzykrotnie stan załączenia/wyłączenia}); wartości parametru odpowiadają przedziałom
czasowym:
0 => 50 ms,
1 => 100 ms,
2 => 0.5 sek,
3 => 1 sek
0–3 2

39 liczba miejsc dziesiętnych na linii objętości 0–3 2
40 liczba miejsc dziesiętnych na linii ceny ogólnej 0–3 1
41 liczba miejsc dziesiętnych na linii ceny za jednostkę 0–3 2

42

stosunek między ceną i ceną za jednostkę; parametr opisuje, o ile miejsc dziesiętnych
trzeba przesunąć przecinek dziesiętny w celu wyświetlenia ceny ogólnej; parametr nie jest
zależny od ustawienia parametrów nr 40 i 41; np. jeżeli cena za jednostkę i cena ogólna jest
wyświetlana w dolarach, wartość tego parametru jest równa 0; jeżeli cena za jednostkę jest
wyświetlana w centach i cena ogólna w dolarach, należy parametr ten ustawić na wartość 2.
0–3 0

43

ogłosić błąd podczas wyłączenia zasilania (błąd F40);:
0 => wyświetlić błąd,
1 => nie wyświetlać.
0–1 0

44

liczba błędów niefatalnych, po których licznik reaguje jako po błędzie fatalnym (do usunięcia
błędu licznik należy wyłączyć i ponownie włączyć);
wartość zerowa znaczy, że licznik w razie powtarzania niefatalnych błędów nigdy nie
zostanie zablokowany
0–5 3

45

kontrola ceny zerowej:
0 => kontrolować cenę zerową; w razie ustawienia ceny zerowej i ustawienia tego parametru
na 0 nie dojdzie do rozpoczęcia dystrybucji.
1 => nie kontrolować ceny zerowej
0–1 0



46

parametr określa dystrybucję identycznego produktu na obu stronach; jednocześnie steruje
sposobem włączania silników pomp i ustawianiem cen jednostkowych w trybie MAN:
0 => identyczna cena, UWAGA! Silnik pompy przyłączyć zawsze do wyjścia strony A!
1 => różna cena.
0–1 0

47 liczba produktów na jednej stronie; wartości parametru nie można zmieniać. 1 1

48

Wyświetlenie wartości mniejszej niż określona jest w parametrze nr 26;
0 => wyświetlenie dostawy;
Oznacza to, że ilość wydania zostanie wyświetlona na wyświetlaczu po zakończeniu
transakcji, nawet jeśli wartość wydania była niższa niż ustawiona w parametrze 26.
Transakcja musi zostać normalnie potwierdzona (nawet jeśli wydanie wynosi zero),
1 => nie wyświetlaj wartości wydania mniejszej niż ustawiona w parametrze 26. Wydana
wartość jest tylko dodana do wartości sumatora; transakcja kończy się i nie musi zostać
potwierdzona (komunikat zakończenia transakcji nie jest wysyłany do systemu)
0–1 1

49

wyświetlanie bieżącego stanu dystrybucji podczas transakcji;
0 => wyświetlać bieżący stan transakcji,
1 => nie wyświetlać bieżącego stanu transakcji.
0–1 0

50

wzrost wartości totalizerów elektromechanicznych;
0 => totalizery nie są instalowane,
1 => wydanie każdego litra zapisywane jest na totalizer.
0–1 0

51

przełączanie trybu AUTO/MAN;
0 => tryb automatyczny,
1 => tryb ręczny.
0–1 1

52

biegunowość zestyku pistoletu;
0 => pistolet podniesiony przy rozłączonym zestyku,
1 => pistolet podniesiony przy zwartym zestyku.
0–1 0

53 liczba pulsów do otwarcia zaworu redukcyjnego; wartość 0 i wartość 1 są równoważne 0–9 5

54

czas ważności preselekcji, wykonanej z klawiatury użytkownika; wartości parametru
odpowiadają przedziałom czasowym:
0 => 10 sek,
1 => 20 sek,
2 => 30 sek,
3 =>- 1 minuta
0–3 2

55 zarezerwowane

56

aktywacja funkcji SUPERMAX (jednoczesne włączenie silników pomp w celu osiągnięcia
wysokiego przepływu); warunkiem funkcji SUPERMAX jest identyczny produkt na obu
stronach, p. parametr 46
0 => SUPERMAX nie funkcjonuje,
1 => SUPERMAX na stronie A (przez podniesienie pistoletu na stronie A dochodzi do
włączenia obu silników pomp),
2 => SUPERMAX na stronie B (przez podniesienie pistoletu na stronie B dochodzi do
włączenia obu silników pomp),
3 => SUPERMAX na stronie A i B
0–3 0

57

szybkość komunikacji;
0 => szybkość transmisji 9600b/s,
1 => szybkość transmisji 19200b/s.
0–1 0



58

liczba wyświetlaczy na miejsce dystrybucji (strona);
0 => dwa wyświetlacze na stronę,
1 => jeden wyświetlacz na stronę
1 1

59

typ licznika
dozwolona wartość 2 – jednoproduktowy licznik; wartości nie można zmieniać; wyświetlana
jest tylko dla informacji.
2 2

60

wyświetlenie preselekcji z systemu sterowania; wstępnie wybrana wartość wyświetlona
jest po podniesieniu pistoletu na odpowiedniej linii wyświetlacza; wartości parametru
odpowiadają przedziałom czasowym:
0 => preselekcja nie jest wyświetlona
1 => 1s
2 => 2s
3 => 3s
4 => 4s
5 => 5s
0–5 0

61
numer produktu dostarczanego na stronie A;
0 => żaden produkt 0–15 1

62
numer produktu dostarczanego na stronie A;
0 => żaden produkt 0–15 1

63
numer produktu dostarczanego na stronie A;
0 => żaden produkt 0–15 1

64
numer produktu dostarczanego na stronie A;
0 => żaden produkt 0–15 1

65
numer produktu dostarczanego na stronie A;
0 => żaden produkt 0–15 1

67
numer produktu dostarczanego na stronie B;
0 => żaden produkt 0–15 1

68
numer produktu dostarczanego na stronie B;
0 => żaden produkt 0–15 1

69
numer produktu dostarczanego na stronie B;
0 => żaden produkt 0–15 1

70
numer produktu dostarczanego na stronie B;
0 => żaden produkt 0–15 1

71
numer produktu dostarczanego na stronie B;
0 => żaden produkt 0–15 1

73
maska pistoletów do dystrybucji oleju strona A;
0 => olej (bez odsysania), 1 => odsysanie 0–1 1

74
maska pistoletów do dystrybucji oleju strona B;
0 => olej (bez odsysania), 1 => odsysanie 0–1 1

75

aktywacja dwu poziomów do dystrybucji oleju napędowego sterowanej przez zawór
proporcjonalny; użytkownik może wybrać wymagany przepływ DIESEL MAX za pomocą
KL-UZP
0 => funkcja nie jest aktywna,
1 => funkcja jest aktywna na stronie A,
2 => funkcja jest aktywna na stronie B,
3 => funkcja jest aktywna na stronieA i B
0–3 0

76

ustawienie dla średniego przepływu podczas dystrybucji oleju napędowego zgodnie
z ustawieniem parametru 75 dla strony A
Inf. Maksymalny przepływ dla paliwa ON jest ustawiany zgodnie z wartością parametru P14.
40–60 50



77

ustawienie dla średniego przepływu podczas dystrybucji oleju napędowego zgodnie
z ustawieniem parametru 75 dla strony B
Inf. Maksymalny przepływ dla paliwa ON jest ustawiany zgodnie z wartością parametru P14.
40–60 50

80

Protokół komunikacyjny
0 – Easy Call
1 – Pumalan single (możliwość ustawienia tylko w liczydłach ADP2/T)
2 – Pumalan extended (zalecane ustawienie dla protokołu Pumalan)
3 – NARA protocol
0–3 0

81

wyświetlanie transakcji
0 – standardowe wyświetlanie transakcji,
1 – na wyświetlaczach strony pojawi się tylko druga linia, tj. linia objętości
0–1 0

82

mnożnik kredytu stosowany w protokole Pumalan (to samo co w liczydłach Logitron
parametr P03)
0 => x1000,
1 => x100,
2 => x10
0–2 0

83

Zabezpieczenie temperatury silnika, Błąd E 40 X
0 => nieaktywny,
1 => aktywny
V20.62 Rel 10.

84,85,86
Parametry zabezpieczenia i dynamiczny kod PIN
V20.62 Rel 10.

87

Wysłanie końca transakcji (dostosowanie do dystrybutora LPG).
0 => wysłanie końca transakcji do momentu zawieszenia dyszy paliwowej,
1 => Wysyłanie końca transakcji automatycznie po zakończeniu transakcji
wyjście paliwa
Połączony z V20.62 Rel 11 do ADP2 / T.


