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Data produkcji  

 

Typ dystrybutora ELATECH-L1/        RFID [ ]   DS [ ] 

 ELATECH-L1/PST  RFID[ ]   DS [ ] 

  

Numer seryjny dystrybutora  

 

Typ  pompy PIUSI PHANTER 72 [ ]  PIUSI E120 [ ]     

 

 Typ kondensatora  

  

Typ przepływomierza PIUSI K600 [ ]    MAIDE MJ-85S [ ] 

 

Napięcie zasilania 220V/50Hz lub 230V/50Hz 

 

Typy bezpieczników   

10A, dł=32mm, zwłoczny, 2 stuki ZGTH-10A (zmiennik ZGTH 8A)  

0.2A, dł=20mm, szybki, 1 sztuka ZCS 0.2A 

  

Maksymalny prąd przekaźnika  16A 

  

Wymiary 1250 x 310 x 310 [mm] 

  

Numer klucza administratora 

(awaryjne włączanie pompy) 

 

  

Numer klucza obudowy  

  

Transmisja danych RS232 [ ]     RS485 [ ]   Światłowód [ ] 

  

Inne  
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1. Deklaracja zgodności 
 

 

Firma ELATECH z siedzibą w Warszawie (aktualne dane teleadresowe dostępne są w Internecie 

na stronie http//:www.elatech.pl) deklaruje, że następujące modele produkowanych dystrybutorów 

oleju napędowego z wbudowanym automatem do tankowania 

 

ELATECH-L1/RFID, ELATECH-L1/DS, 

ELATECH-L1/RFID-PST,ELATECH-L1/DS-PST 
 

dostosowują się do poniższych regulacji normatywnych. 

 

 

 

1.1 Regulacje normatywne  
 

 

 

PN-EN 614-1:1999  Maszyny. Bezpieczeństwo. Ergonomiczne zasady  projektowania. 

    Terminologia i wytyczne ogólne 

 

PN-EN 894-1:2002  Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymagania ergonomiczne dotyczące  

    projektowania wskaźników i elementów sterowniczych. Część 1:  

    Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i  

    elementami sterowniczymi 

 

PN-EN 614-2:2002  Maszyny. Bezpieczeństwo. Ergonomiczne zasady  projektowania. 

    Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami  

    roboczymi 

 

PN-EN 953:1999  Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące 

    projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych 

 

 

PN-EN 982:1998  Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące  

    układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów.  

    Hydraulika 

 

PN-EN 61000-6-1:2004  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-1: Normy  

    ogólne.  

 

PN-EN 60204-1:2001   Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: 

    Wymagania ogólne 
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2. Zasady pierwszej pomocy 
 

 

2.2 Połknięcie szkodliwych środków chemicznych 

U osoby, która połknie połknięte paliwo nie wolno wywoływać wymiocin, ale należy 

podać do wypicia dużą ilość mleka lub wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem 

 

 

 

2.3 Porażenie prądem elektrycznym  

Natychmiast odłącz źródło prądu. Jeżeli ewakuujesz osobę z miejsca porażenia, rób to 

zawsze używając narzędzi i materiałów suchych o bardzo wysokiej izolacji elektrycznej. 

Unikaj dotykania osoby porażonej gołymi rękami, tak długo jak długo działa na nią 
źródło prądu. Bezzwłocznie wezwij wykwalifikowaną pomoc medyczną 

 

W każdym przypadku, bezwzględnie zasięgnij porady lekarza.  
 

 

3. Zasady bezpieczeństwa 
 

 

3.1 Rękawice ochronne 

Przedłużony kontakt z olejami może powodować podrażnienia skóry, należy zawsze 

używać rękawic ochronnych 

 

 

3.2 Czynności dozwolone 

Urządzenie powinno być używane tylko i wyłącznie do celów, o których zostało 

zaprojektowane. Należy stosować się do instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku. 

 

 

3.3 Uwaga na przegrzanie 

Należy zapobiegać przegrzewaniu się pompy. Jeżeli zakończyło się tankowanie, a pompa 

dystrybutora pracuje na obiegu wewnętrznym (by-pass) taki stan nie powinien trwać 
dłużej niż 2 minuty. Automatyka dystrybutora sama wyłącza pompę po upłynięciu czasu 

bezczynności. Domyślnie po 45sek. Czas ten jest regulowany i można do ustawić z 

poziomu oprogramowania SKiRT. 

 

 

3.4 Bezpieczeństwo pożarowe  

W bezpośrednim sąsiedztwie dystrybutora, a w szczególności podczas operacji 

nalewania paliwa nie palić i nie używać otwartego ognia 
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3.5 Niebezpieczeństwo porażenia 

We wnętrzu dystrybutora obecne jest napięcie elektryczne niebezpieczne dla zdrowia i 

życia. Otwieranie obudowy i zdejmowanie osłon układów elektrycznych dozwolone jest 

tylko po odłączeniu dystrybutora od źródła zasilania. Prace takie powinien wykonywać 
tylko wykwalifikowany i upoważniony personel. Samowolne rozbieranie urządzenia grozi 

jego uszkodzeniem. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może skończyć się 
porażeniem prądem, a nawet śmiercią. 

 

3.6 Pomoc techniczna  

Wszystkie czynności techniczne przy dystrybutorze powinny być wykonywane przez 

upoważniony i wykwalifikowany personel. W razie problemów prosimy  skontaktować się 
z autoryzowanym punktem serwisowym. Lista punktów dostępna  jest w Internecie pod 

adresem http//:www.elatech.pl 

 

 
4. Złomowanie i utylizacja (zasady ochrona środowiska) 
 
W każdym przypadku, gdy dystrybutor ma zostać zdemontowany, należy pamiętać o 

przestrzeganiu zasad ochrony środowiska naturalnego. Zalecane jest, aby przekazać niepotrzebny 

dystrybutor wyspecjalizowanej firmie zajmującej się segregacją i odzyskiwaniem odpadów. 

Niedozwolone jest pozostawianie dystrybutora na śmietnikach, wysypiskach śmieci, w lasach 
i innych miejscach nie przystosowanych do złomowania maszyn i urządzeń. Należy mieć 
świadomość, że elementy konstrukcji dystrybutora nadają się do powtórnego przetworzenia i 

wykorzystania.  

 

Lista surowców, jakie można odzyskać na w procesie recyclingu dystrybutora. 
- stal i wyroby żelazne - obudowa, stelaż, elementy odlewane pompy 

- stopy metali    - zakucia węży, przepływomierz, klawiatura 

- miedź   - kable, układy elektroniczne 

- cyna    - elementy i układy elektroniczne 

- złoto (śladowe ilości) - elementy elektroniczne  

- tworzywa sztuczne twarde - obudowy układów elektroniki 

- tworzywa sztuczne miękkie - rurociągi elastyczne, węże olejoodporne, uszczelki gumowe 
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5. Informacje ogólne 
 

Dystrybutory z serii ELATECH-L1xx zostały zaprojektowane do pracy z olejem napędowym. 

Przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie nadają się do prowadzenia 

sprzedaży paliwa. Nie posiadają także zatwierdzenia typu i legalizacji Urzędu Miar.  
Charakteryzują się prostą konstrukcją, zapewniającą wysoką niezawodność i łatwość konserwacji. 

Obsługą dystrybutorów została tak zaprojektowana, aby użytkownik mógł w jak najkrótszym 

czasie rozpocząć tankowanie, a jednocześnie pozostawił w urządzeniu niezbędne informacje 

służące do późniejszych rozliczeń i analiz.  

 

5.1 Czynności dozwolone 

 

Urządzenie służy nalewania oleju napędowego o gęstości klasyfikowanej normatywnie dla tego 

produktu między 790kg/m
3
 a 890km/m

3
 i temperaturze zapłonu nie mniejszej niż 55 

o
C (>=55) 

 

5.2 Czynności zabronione  

 

1. Nie wolno używać urządzenia do nalewania cieczy o innych właściwościach niż te 

wyszczególnione powyżej, a w szczególności: 

 - benzyny, rozpuszczalników, innych cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej <55ºC  

 - produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta  

 - wody (wywołuje korozję pompy) 

 - substancji chemicznych innych niż oleje, a w szczególności o właściwościach ściernych 

 - cieczy o wyższej gęstości niż podana (przeciążenie pompy). 

2. Podczas tankowania nie wolno pozostawiać pistoletu bez nadzoru! 
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6. Opis konstrukcji dystrybutora 
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1. Rurociąg ssący z zaworem zwrotnym średnicy 1’’  

2. Pompa samozasająca.  

3. Układu sterujący pompy (L2MW)  

4. Osłona przednia dolna dystrybutora 

5. Wyświetlacz elektroniczny 

6. Klawiatura 

7. Czytnik kart zbliżeniowych (wersja ELATECH-L1/RFID) 

8. Czytnik kluczy elektronicznych (wersja ELATECH-L1/DS) 

9. Kolano nyplowe o średnicy 1’’ 

10. Pistolet zalewowy automatyczny 

11. Przepływomierz rotorowy.  

12. ż elastyczny olejoodporny o rezystancji przewodzenia R<1MΩ 

  

  

  

  

  

  

  

 

13. Awaryjne włączanie pompy 

  

  UWAGA!!! W tym trybie liczydło główne nie 

nalicza litrów. Należy zamontować na wężu 

nalewowym, przed pistoletem, pomocnicze 

liczydło turbinowe typu EFM-190.  Liczydło 

pomocnicze nie znajduje się na standardowym 

wyposażeniu. Można je zakupić w firmie 

ELATECH  korzystając z oferty na stronie 

http\\:www.elatech.pl 

 
14. Gniazdo komunikacyjne – serwisowe 

15. Wejście rurociągu ssącego, średnica 1’’ 

 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

13 

14 

15 
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Dystrybutor z przepływomierzem tłokowym typu ELATECH-L1xxx-PST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Przepływomierz tłokowy MJ-85S 

1 Impulsator elektroniczny 

2 Wyjście wału do przyłączenia alternatywnego impulsatora 

3 Pokrętło regulacji przepływomierza 

4 Korbowód 

5 Tłoki  

 

1 2 

3 

5 

4 

5 
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Parametry techniczne przepływomierza MJ-85S 
 

Producent :  

MAIDE MACHINE Ltd, Dongou Industrial Park,Oubei,Wenzhou, Zhejiang,325105,Chiny 

 

Bezpośredni importer: 

ELATECH Szczepan Ratajczyk, ul.Połczyńska 93, 01-301 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lp Opis Wartość 
1 Typ konstrukcji tłokowy 

2 Zakres przepływów od 5 do 90 L/min 

3 Dawka produktu na 1 obrót 0,5 L 

4 Maksymalna dokładność pomiaru +/- 0,2% 

5 Powtarzalność pomiaru  ≤0,07% 

6 Minimalna regulacja pomiaru (mechaniczna, pokrętło regulacyjne) 0,07% 

7 Przetwornik pomiarowy Impulsator elektroniczny 

2-kanałowy 

8 Ilość impulsów pomiarowych na 1 litr 100 

9 Wymiary 500x280x300 

10 Waga 11 kg 
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Certyfikaty producenta przepływomierza 
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6.1 Układ sterujący L2MW (wycofany z końcem 2007r na rzecz modelu L2MW-2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNIK 

ZCS 0.2A (szybki) 

Obwód zasilania 

układów elektroniki 

BEZPIECZNIK 

ZGTH-10A 

(zwłoczny) 

Obwód zasilania 

pompy 

~ 

ZASILANIE 

~220V/~230V-50Hz 

Wejście  

impulsowe 

K600/3 

M 

POMPA 

D4 D4 – sygnalizacja 

obecności zasilania 

~ 

 

Liczydło 

SKiRT-L1 
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6.2 Układ sterujący L2MW-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepływomierz/ 

impulsator 

N     L     Pe 

ZASILANIE SILNIK POMPY 

N     L     Pe 

Liczydło 

SKiRT-L1 
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Tulejka zaciskowa Ocynowane 

końcówki 

 

UWAGA !!!!!! 
Przed przystąpieniem do prac na module L2MW/ L2MW-2 należy upewnić się czy 

odłączone zostało zasilanie. Obecność zasilania sygnalizuje świeceniem dioda LED. 

Ponieważ w układzie pracują kondensatory elektrolityczne, świecenie diody może być 
widoczne jeszcze przez kilka sekund po odłączeniu zasilania.  

 

6.3 Podłączenie zasilania 

 

Zasilanie układu należy podłączyć do zacisków CON1, zwracając szczególną uwagę na 

podłączenie przewodu uziemiającego.  (Pe). Zalecane jest, aby instalacja zasilająca była  

3-przewodowa wyposażona w przewód ochronny. Należy unikać instalacji niezabezpieczonej, lub 

zabezpieczonej poprzez „0” zerowanie. Stosowanie takich instalacji może prowadzić do 

uszkodzenia układów elektronicznych w wyniku powstających przepięć.  
 

USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU PRZEPIĘĆ W SIECI 

ELEKTRONENERGETYCZNEJ LUB W WYNIKU WYŁADOWAŃ 

ATMOSFERYCZNYCH NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. 
 

Do podłączenia należy stosować kabel elektroinstalacyjny o przekroju nie mniejszym niż 1,5mm
2
  

np. YLY 3x1,5 lub YDY 3x1,5.  Przy zastosowaniu kabli YLY (żyła miedziana wielodrutowa), 

zaleca się zakończenie przewodów tulejkami zaciskowymi, lub ocynowanie przewodów na 

długości 5-7 mm spoiwem lutowniczym  

 

 

 

 

 

6.4 Układ zabezpieczenia przepięciowego 

 

Ochronniki i ograniczniki przepięciowe przeznaczone są do zabezpieczenia urządzeń 
elektrycznych przed skutkami przepięć pochodzących od wyładowań atmosferycznych. W celu 

należytej ochrony przepięciowej układów elektronicznych dystrybutora, zalecane jest 

zainstalowanie w obwodzie zasilającym ochronników przepięciowych klasy „C” jako drugi stopień 
ochrony. Poniższy rysunek przedstawia sposób instalacji układu zabezpieczenia przepięciowego w 

obwodzie zasilania dystrybutora. 
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6.5 Wymiana bezpieczników w module L2MW 

 

Moduł wykonawczy L2MW posiada zainstalowane 3 bezpieczniki F1, F2 i F3. Bezpiecznik F1 

zabezpiecza obwód zasilania układów elektronicznych, bezpieczniki F2 i F3 zabezpieczają obwód 

pompy na wyjściu CON2 wysterowany przez przekaźnik REL1.  

 

 

Oznaczenie Typy bezpieczników   

F2, F3 10A, dł=32mm, zwłoczny, 2 stuki ZGTH-10A (zmiennik ZGTH 8A)  

F1 0.2A, dł=20mm, szybki, 1 sztuka ZCS 0.2A 

  

 

 

UWAGA !!!  
Niedozwolone jest przekraczanie wartości prądów nominalnych bezpieczników lub zastępowanie 

bezpieczników drutem tzw. „drutowanie bezpieczników”. Uszkodzenia powstałe w wyniku nie 

przestrzegania powyższych zasad nie podlegają gwarancji.  

 

 

Przed przystąpieniem do wymiany uszkodzonych bezpieczników należy 

bezwzględnie upewnić się czy zostało wyłączone zasilanie. Nie przestrzeganie tej 

zasady grozi porażeniem. 
 

 

Po otwarciu obudowy układu L2MW należy delikatnie wyjąc z podstawek uszkodzone 

bezpieczniki i zastąpić je nowymi sprawnymi. Razem z dystrybutorem producent dostarcza jeden 

komplet bezpieczników zapasowych (F1,F2,F3). Po dokonaniu wymiany ponownie założyć 
pokrywę obudowy układu L2MW. Dopiero po wykonani tych czynności można włączyć zasilanie  

i sprawdzić działanie dystrybutora.  
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6.6 Montaż mechaniczny dystrybutora 

 

Poniższy rysunek przedstawia podstawę dystrybutora przystosowaną do montażu mechanicznego 

na uprzednio przygotowanym 

fundamencie lub szynie 

mocującej. Mocowanie polega na 

osadzeniu dystrybutora na 

czterech śrubach z gwintem 

metrycznym M10 – M12.  

W przypadku wylewki betonowej 

śruby powinny być na trwałe 

umocowane w podłożu (zalane w 

betonie). W przypadku szyny z 

kształtownika stalowego, należy 

oba elementy przymocować 
śrubami przez wywiercone  

w kształtowniku otwory 

rozstawione tak jak otwory 

mocujące dystrybutora. 

Ponieważ podczas pracy pompy 

generowane są drgania 

konstrukcji dystrybutora, 

zalecane jest, aby między 

elementy mocowane wstawiać 
gumowe podkładki amortyzujące. 

Przyczyni się to do zmniejszenia 

poziomu hałasu całej konstrukcji. 

 

UWAGA!!!  
Aby zapobiegać samoistnemu 

obluzowywaniu się 
przymocowanej konstrukcji, 

konieczne jest stosowanie 

nakrętek samohamownych lub 

podkładek sprężynujących. 
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7. Kalibracja dystrybutora w wersji z przepływomierzem rotorowym  

typu PIUSI K600 
 

Wszystkie dystrybutory są kalibrowane fabrycznie po zakończeniu procesu montażu. Kalibracja 

jest wykonywana w odniesieniu do nominalnych parametrów pracy przepływomierza, zgodnie z 

dokumentacją producenta tego elementu. 

 

7.1 Dlaczego należy kalibrować? 

Każde urządzenie pomiarowe powinno zostać zestrojone z wzorcem odniesienia w miejscu docelowej 

instalacji. W przypadku oleju napędowego, na pracę urządzeń pomiarowych mają wpływ fizyczne 

właściwości tego produktu oraz sposób i miejsce instalacji. Najbardziej znaczące to opory ssania 

stawiane przez rurociąg (długość, przekrój rurociągu i wysokość ssania) i zmiana gęstości ON przy 

zmianie temperatury. Z tych względów, dla rzetelnej pracy dystrybutora należy po instalacji  

i uruchomieniu wykonać kalibrację.  

 

7.2 Przygotowanie do kalibracji 

 

Przed przystąpieniem do kalibracji należy przygotować: 
• klucz (ELATECH-L1/DS) lub kartę (ELATECH-L1/RFID) administratora  

• naczynie pomocnicze (kanister na paliwo lub bak samochodu)  

• kolbę wzorcową lub inne naczynie wzorcowe o 

pojemności nie mniejszej niż 20dm
3
  

(zalecane 50dm
3
) 

 

 

Kolbę ustawić na równym stabilnym podłożu  

i wypoziomować w obu kierunkach. Jeżeli kolba nie 

posiada zamontowanej poziomicy dwukierunkowej, 

należy posłużyć się zewnętrzną poziomicą.  
 

Zassać dystrybutorem paliwo ze z zbiornika tak, aby 

odpowietrzyć cały ustrój w części ssącej i tłoczącej. 

Podczas tej czynności skorzystać z naczynia 

pomocniczego.  

 

7.3 Proces kalibracji 

1. Na klawiaturze dystrybutora naciśnij klawisz ENTER (klawisz #)  

 

2. Na wyświetlaczu pojawi się napis  

 

3. Do czytnika przyłożyć klucz (ELATECH-L1/DS) lub kartę (ELATECH-L1/RFID) 

 

4. Na wyświetlaczu pojawi się licznik impulsów pomiarowych  

 

5. Rozpocząć zalewanie kolby/ naczynia wzorcowego. Podczas tej czynności należy zwrócić 
uwagę, aby zalanie kolby odbyło jednym ciągłym strumieniem. Należy, o ile to możliwe, 

unikać tłumienia strumienia spustem pistoletu zalewowego. 
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widok przykładowy 

 

6. Po napełnieniu kolby / naczynia wzorcowego odłożyć pistolet zalewowy na wieszak i 

nacisnąć 1 raz klawisz ENTER (krzyżyk #) 

7. Na wyświetlaczu pozostanie licznik zliczonych impulsów pomiarowych 

8. Ponownie 1 raz nacisnąć klawisz ENTER (krzyżyk #) 

9. Na wyświetlaczu pojawi się 0 a dystrybutor będzie czekał na wprowadzenie wartości 

odmierzonej kolbą/naczyniem wzorcowym ilości paliwa.  

10. Z klawiatury dystrybutora wpisać wartość odmierzoną paliwa w formacie część całkowita i 

2 cyfry części ułamkowej. Wartość wpisywana jest bez „kropki”, a dwie ostatnie cyfry 

oznaczają część ułamkową.  
Przykład : 

- do kolby/naczynia wzorcowego wlano 20,65 litra 

- wartość wpisana z klawiatury to 2065  

 

Po wpisaniu tej wartości zatwierdzić operację klawiszem ENTER (krzyżyk #) 

UWAGA!!! 

Im dokładniejsze wskazanie kolby/naczynia wzorcowego, tym dokładniejsza kalibracja 

 

11. Wagę impulsu po kalibracji można podejrzeć naciskając ja klawiaturze dystrybutora 

klawisz „3”. 

 

7.4 Objaśnienia do kalibracji 

Kalibracja ma na celu określenie wagi jednego impulsu pomiarowego generowanego przez 

przepływomierz podczas przepływu porcji paliwa. Waga impulsu oznacza rzeczywistą ilość 
paliwa, jaka przepływa przez przepływomierz generując jeden impuls. W zależności od 

zastosowanego typu przepływomierza najczęściej jeden impuls pomiarowy odpowiada wartości 

między 0,010 a 0,050 litra.  

Obliczenie wagi impulsu polega na podzieleniu zmierzonej wartości w kolbie/naczyniu 

pomiarowym przez liczbę wygenerowanych przez przepływomierz impulsów.  

 

  odmierzona kolbą ilość paliwa [litry] 

WAGA IMPULSU = ---------------------------------------------------------- 

   ilość impulsów z przepływomierza [impulsy] 
 

Dla powyższego przykładu: 

WAGA IMPULSU = 20,65 / 635  = 0,03251 [litra/impuls] 

 

Ilość miejsc po przecinku w liczbie określającej wagę nazywana jest precyzją. W urządzeniach 

ELATECH precyzja wynosi 5, czyli jest określana na pięciu miejscach po przecinku. 

Dzięki tak wysokiej precyzji własny błąd pomiarowy wprowadzany przez liczydło jest na 

poziomie +/- 0,0001(błąd zaokrąglania na piątej pozycji). 

 

UWAGA 

Proces kalibracji jest rejestrowany w pamięci dystrybutora tak jak każde inne tankowanie. 

Do obliczenia ilości litrów wydanych podczas kalibracji jest wykorzystywana waga impulsu 

funkcjonująca przed kalibracją.  
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8. Kalibracja dystrybutora wersji z przepływomierzem tłokowym typu MJ-85S 
 

Przepływomierz tłokowy w odróżnieniu od rotorowego odmierza dawkę produktu w sposób 

mechaniczny z dużą dokładnością. Kalibracja dystrybutora taka jak została opisana w rozdziale 7 

jest nie ma tu zastosowania, ponieważ liczydło elektroniczne dystrybutora ma ustawioną na stałe 

wagę impulsu o wartości 0,01000 [Litra/impuls pomiarowy].  
 

UWAGA 

Tylko dla wagi impulsu o wartości 0,01000[Litra/impuls] liczydło nalicza przepływ w 

granicach błędu przepływomierza. Tylko dla wartości 0,01000 [Litra/impuls] wartość 
podawaną przez liczydło dystrybutora jest wiarygodna. Wartość wagi impulsu jest dostępna 

dla każdego użytkownika dystrybutora i wyświetlana po naciśnięciu na klawiaturze klawisza 

nr 3. 
 

Regulacja błędu pomiarowego.  
Przepływomierz tłokowy posiada mechanizm regulacji błędu pomiarowego w zakresie podanym 

przez producenta. W przypadku modelu MJ-85S regulacja możliwa jest w zakresie 0,07%. Służy 

do tego celu pokrętło regulacyjne (1). Na korpusie przepływomierza jest umieszczony symbol 

kierunku regulacji w kierunku ‘+’ lub ‘-‘ (2). Pokrętło regulacyjne jest blokowane trzpieniem 

zabezpieczającym (3). Położenie pokrętła regulacyjnego i trzpienia można zabezpieczyć 
nałożeniem plomby przez otwór w korpusie (3). Sprawdzenie i regulację należy wykonywać 
tylko w oparciu o pomiary wykonywane wzorcową kolbą pomiarową. 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

4 

3 
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9. Autoryzacja tankowania  

 

W systemach ELATECH każdy uprawniony do tankowania użytkownik posiada swój unikalny 

identyfikator. Użytkownikiem w systemie jest zarówno kierowca jak i pojazd. Przy standardowej 

konfiguracji systemu, aby poprawnie autoryzować tankowanie potrzebne są dwa identyfikatory: 

- klucz / karta kierowcy  

- klucz / karta pojazdu  

  

Możliwe jest takie zaprogramowanie systemu, aby autoryzacja odbywała się przy pomocy jednego 

identyfikatora. Jednak taka konfiguracja wymusza stałe przypisanie kierowcy do pojazdu  

(i odwrotnie). W takim przypadku administrator systemu traci rozróżnienie między kierowcą  
i pojazdem tankowanym. 

 

9.1 Przebieg autoryzacji 

1. Na klawiaturze dystrybutora nacisnąć ENTER (klawisz #) 

 

2. Na wyświetlaczu pojawi się napis 

  

3. Do czytnika przyłożyć identyfikator (klucz/kartę) kierowcy. Jeżeli dystrybutor poprawnie 

zweryfikuje uprawnioną osobę przejdzie do następnego kroku. W przeciwnym razie 

poinformuje o błędzie. 

 

4. Na wyświetlaczu pojawi się licznik  

przebiegu pojazdu przed tankowaniem. 

Należy z klawiatury wpisać wartość licznika przebiegu pojazdu lub w przypadku maszyn 

czas pracy np. motogodziny. Przyjmowane są cyfry z przedziału 0..9. Wprowadzona liczba 

musi być większa od 0,  maksymalnie do 9 999 999. 

ENTER (klawisz #) zatwierdza wprowadzoną wartość. Aby poprawić wpis należy użyć 
ESC (klawisz            ). 

 

 

5. Na wyświetlaczu pojawi się napis  

 

6. Do czytnika przyłożyć identyfikator (klucz/kartę) pojazdu. Jeżeli dystrybutor poprawnie 

zweryfikuje uprawniony pojazd załączy pompę i zacznie odmierzać na wyświetlaczu 

przelewane paliwo. W przeciwnym razie poinformuje o błędzie. 

 

9.2 Zakończenie tankowania 

7. Aby zakończyć tankowanie należy na klawiaturze nacisnąć ENTER  

System automatycznie zarejestruje informacje o tankowaniu i zablokuje  

dostęp do paliwa aż do następnej autoryzacji. Jeżeli użytkownik nie zakończy tankowania 

klawiszem ENTER to system po upływie określonego czasu (domyślnie 45 sekund) 

automatycznie zakończy transakcję, zarejestruje informacje o tankowaniu i zablokuje 

dostęp do paliwa do następnej autoryzacji. 
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9.3 Inne zdarzenia związane z tankowaniem  

 

8. Autoryzacja bez tankowania – jeżeli użytkownik poprawnie przejdzie proces autoryzacji 

ale nie zatankuje paliwa w określonym czasie (domyślnie 45sekund) to system 

automatycznie zakończy transakcję i zarejestruje informacje o tankowaniu z odpowiednim 

statusem. Status ten będzie widoczny podczas przeglądu danych o tankowaniach w 

komputerze. 

9. Zanik zasilania podczas tankowania – elektroniczne liczydła produkowane przez 

ELATECH są wyposażone w sprzętowe układy wykrywania zaników zasilania. Podczas 

takiego zdarzenia, informacje o ilości przepompowanego paliwa zapisywane są do pamięci.  

 

10. Funkcje dostępne z klawiatury dystrybutora 
 

Kiedy dystrybutor jest w stanie spoczynku, można wyświetlić na wyświetlaczu informacje o 

tankowaniach i konfiguracji. 

 

1. Wartość liczydła z ostatniego 

tankowania 

 

2. Wartość liczydła sumarycznego 

 

3. Aktualna waga impulsu 

pomiarowego 

 

4. Data zegara czasu rzeczywistego w 

formacie RRMMDD (rok, miesiąc, dzień) 

5. Godzina zegara czasu rzeczywistego w formacie HHMM (godzina, minuta) 

6. numer sieciowy dystrybutora w zapisie heksadecymalnym. 

 

7. 8. 9.  parametry konfiguracji urządzenia-opcja serwisowa  (od wersji firmware L105) 

 

0.   licznik transakcji /tankowań (dla autoryzacji zakończonych powodzeniem) 

 

* lub P    ESC (COFNIJ/ZREZYGNUJ) 

 

# lub  ENTER (ZATWIERDŹ) 

 

UWAGI 
Wartość liczydła ostatniego tankowania jest dostępna po przyciśnięciu klawisza 1 aż do momentu 

kolejnego tankowania lub kalibracji dystrybutora. 

Wartość liczydła sumarycznego jest narastająca (bez możliwości kasowania) i zawiera sumę 
wszystkich tankowań i kalibracji dystrybutora. Wartość liczydła sumarycznego jest 

przechowywana z częścią ułamkową o precyzji 2. Pełna prezentacja wartości liczydła 

sumarycznego dostępna jest z poziomu oprogramowania komputerowego po odczytaniu statusu 

dystrybutora. (patrz instrukcja obsługi systemu „SKiTR”)  
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10. Konserwacja i czyszczenie 
 

1. Obudowy dystrybutorów są wykonane z blachy stalowej nierdzewnej. W związku z tym nie 

wymagają specjalnych działań zabezpieczających przed korozją.  
 

2. W celu zachowania wysokiej estetyki produktu nie należy dopuszczać do nadmiernego 

zabrudzenia powierzchni zewnętrznych. Obudowy można czyścić ogólnie dostępnymi 

chemicznymi środkami czyszczącymi, niepowodującymi zarysowań.  
 

3. Elementów wykonanych z tworzyw sztucznych nie wolno czyścić rozpuszczalnikami  

i rozcieńczalnikami acetonowymi.  

 

4. Można stosować środki oparte o alkohol metylowy (Denaturat), etylowy (spirytus 

rektyfikowany) lub izopropylowy (CLEANER IPA).  

 

5. Należy okresowo czyścić elementy chromowane czytnika elektronicznych kluczy 

identyfikacyjnych w modelu ELATECH-L1/DS środkiem czyszczącym w spray-u typu 

KONTAKT , lub alkoholem jak w punkcie 4. 

 

UWAGA 

Nie wolno czyścić obudowy dystrybutora urządzeniami wodnymi do mycia pod ciśnieniem 

(typu myjki ciśnieniowe). Używanie takich urządzeń może spowodować przedostanie się 
wody przez uszczelki do układów elektronicznych i ich uszkodzenie. 
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10. Karta gwarancyjna 
 

Nazwa wyrobu  :_________________________________________ 

Nr fabryczny   :__________________________________________ 

Data sprzedaży   :______________ 

Okres gwarancji  :12 miesiecy 

 

 

1. Firma ELATECH zapewnia użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który jest wydana 

niniejsza gwarancyjna. 

2. Firma ELATECH bezpłatnie usunie ewentualna niesprawność urządzenia pod warunkiem 

wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami dokumentacji techniczno-

ruchowej, która stanowi integralna cześć niniejszej karty gwarancyjnej. 

UWAGA! Podczas tankowania nie wolno pozostawiać pistoletu bez nadzoru. 

3. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 14 dni 

od daty zawiadomienia o powstałej wadzie. Zawiadomienia należy dokonać poczta, faksem, lub 

pocztą elektroniczną za uzyskaniem potwierdzenia zgłoszenia wady. 

4. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacja i czyszczeniem 

urządzenia oraz części ulegające zużyciu podczas normalnej eksploatacji (uszczelki i inne 

elementy gumowe instalacji, bezpieczniki, węże, pistolety, filtry).  

5. Gwarancja ELATECH może nie mieć zastosowania, jeżeli: 

 -karta gwarancyjna lub dowód zakupu będą ze sobą niezgodne lub niemożliwe będzie 

 odczytanie znajdujących się w nich danych: 

 -stwierdzone zostanie naruszenie plomb lub ingerencja nieautoryzowanego serwisu. 

 -uszkodzenie zostało spowodowane przez zdarzenie losowe, niewłaściwą obsługę, zaniedbanie, 

 warunki atmosferyczne (w szczególności wyładowania atmosferyczne), uszkodzenia 

 mechaniczne lub chemiczne użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych itp. 

6. Firma ELATECH jest odpowiedzialna za wymianę sprzętu na nowy w przypadku 

niemożliwości wykonania naprawy. 

7. Firma ELATECH może się uchylić od terminowości napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w 

działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami np. klęskami 

żywiołowymi, niepokojami społecznymi, ograniczeniami importowymi itp. 

8. Warunkiem korzystania z gwarancji jest posiadanie niniejszej gwarancji i dokumentacji 

techniczno-ruchowej, ważnie podpisanych, opisanych i opieczętowanych. 

9. W zakresie nieuregulowanym kartą gwarancyjną, strony stosują odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

10. Konieczne jest wykonanie ochrony przeciw przepięciowej w obwodzie zasilania w 

energię elektryczna ze względu na możliwość uszkodzenia układów elektronicznych 

podczas powstania przepięć przy wyładowaniach atmosferycznych.  

11. Obudowę dystrybutora należy bezwzględnie połączyć ze sprawną instalacją 
uziemiającą 

 

 

_______________________________________________________________ 
nazwa klienta, adres 

 

Zapoznałem się i akceptuje warunki niniejszej gwarancji. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji reklamy gwarancji 

(zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. 

 

 

________________    __________________________________ 
 data   podpis klienta 



-27- 

 


