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1. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Tento dokument je návodem pro uživatele, jak postupovat při obsluze a údržbě měřící jednotky. Informace
uvedené v tomto návodu jsou závazné a výrobce neručí za škody vzniklé jejich nedodržením.
Měřící jednotka  v kompletu s úložištěm či stáčecí stanicí LPG je považována za součást vyhrazeného 
plynového zařízení, které podléhá kontrolám a revizím podle platných předpisů, které jsou zakotveny 
v provozním řádu úložiště či stáčecí stanice.
Každá měřící jednotka je ve výrobním závodě řádně odzkoušena z hlediska funkce, bezpečnosti a metrologie.
Součástí každé dodávky je návod na obsluhu a údržbu a ES prohlášení o shodě. 
Měřící jednotka byla vyrobena s velkou přesností a péčí, aby dlouhodobě zabezpečovala spolehlivý 
a bezpečný provoz. Při jejím provozu je nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla, která chrání 
především uživatele před možnými úrazy, ale také měřící jednotku před poškozením.

Měřící jednotka je určena pro instalaci do venkovního prostředí - třída prostředí podle OIML D11 - C
(venkovní - stacionární).

Měřící jednotka nesmí být instalována do nebezpečného výbušného prostoru zóna 0, 1, 2 ve smyslu
stanovených zón dle ČSN EN 60079-10!
Vnější vlivy  podle ČSN 332000-3:

-  Teplota okolí: AA2, AA6

-  Atmosférické podmínky okolí: AB2, AB6

-  Nadmořská výška: AC1

-  Výskyt vody: AD3

Důležité pokyny pro instalaci a provoz:
a) Před manipulací s měřící jednotkou důkladně prostudujte návod na obsluhu a údržbu 
    a další materiály od výrobce, které tvoří příslušenství měřící jednotky LPG.
b) Zkontrolujte kompletnost dodávky měřící jednotky, při nesrovnalostech nebo poškození neprodleně
    informujte dodavatele nebo výrobce.
c) V době instalace nebo nečinnosti měřící jednotky zajistěte řádné uskladnění měřící jednotky v suchých
    a chráněných prostorách.
d) Před instalací měřící jednotky zkontrolujte úplnost technologie dle platného projektu, překontrolujte
    připojovací rozměry potrubního systému.
e) Proveďte proplach technologického zařízení (potrubních systémů) přes filtrační zařízení. Provádí se tak
    dlouho, až filtrační zařízení zůstane bez nečistot.
f) Vzhledem k bezpečnosti provozu je nutno při instalaci měřící jednotku situovat připojením hadic
    směrem k plněnému zařízení.
g) Měřící jednotka vyžaduje napojení na přívodní potrubí DN50 a zpětné potrubí o světlosti DN 25.
h) Provést elektrické zapojení měřící jednotky a její revizi.
i) V případě stálého stacionárního připojení v potrubí provést tlakovou zkoušku měřící jednotky
   včetně potrubních rozvodů tlakem 2,5 MPa.
j) Uvedení měřící jednotky do provozu se provádí dle bodu 11.
k) Pokud bude měřící jednotka sloužit jako měřidlo v obchodním styku provést funkční odzkoušení
    a metrologické ověření pracovníkem metrologického úřadu.
l) Při splnění těchto podmínek a v případě potřeby po schválení orgány státního dozoru 
   a metrologického úřadu je možno zahájit běžný provoz.
m) Servisní zásahy mohou provádět pouze vyškolení pracovníci servisní firmy.

USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!
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2. ÚČEL

Měřící jednotka CORIO TIGER 400 se používá k měření vydaného množství zkapalněného propanu-butanu (LPG)
přečerpávaného mezi zásobníky jak stocionárními tak mobilními.
U měřící jednotky je zdrojem průtoku externí čerpadlo umístěné mimo měřící jednotku.
Měřící jednotky jsou určeny zejména k instalaci na úložištích a nebo stáčecích stanicích LPG. 
Návod na obsluhu a údržbu měřící jednotky slouží uživateli pro získání informací o její konstrukci a
způsobu správné obsluhy a údržby.

3. POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Při čerpání kapalného plynu (LPG) je v okruhu 10 m zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm.
Dále je zakázáno provozovat měřící jednotku v blízko tepelných spotřebičů, zdrojů jiskření, 
podzemních šachet a kanálů.
U měřící jednotky je zřetelné upozornění na  max. stupeň plnění 85 % objemu plněného zásobníku. 
Pokud probíhá plnění z mobilního zařízení (např. vozidla) musí být zajištěno proti samovolnému rozjezdu.

3.1. Bezpečnost konstrukce zařízení je garantována výrobcem

Za provoz úložiště či stáčecí stanice odpovídá provozovatel, který je povinen svěřit její obsluhu pouze 
vyškoleným pracovníkům s příslušným oprávněním. Úkolem obsluhy je při dodržení všech 
bezpečnostních předpisů kvalifikovaně plnit tlakové nádrže LPG a v pravidelných intervalech kontrolovat 
stav měřící jednotky, zásobníku, chod strojního zařízení, tlak plynu a vést předepsané provozní záznamy.

Povinnosti obsluhy:

- Udržovat obsluhované zařízení v bezpečném a řádném stavu.

- Dodržovat provozní řád a návody k obsluze plynových zařízení.

- Neprodleně ohlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu plynového
 zařízení a při nebezpečí z prodlení ihned vyřadit zařízení z provozu.

- Trvale udržovat pořádek a čistotu plynového zařízení a dbát, aby se u zařízení nezdržovaly nepovolané
   osoby.

- Neprodleně hlásit provozovateli okolnosti, které obsluze ztěžují obsluhu zařízení (při náhlé nevolnosti).

- Zapisovat do provozního deníku údaje o začátku a konci směny, kontroly provedené obsluhou
  a údržbářské práce, opravy, kontroly a revize.

- Pravidelně kontrolovat neporušenost plomb, pokud měřící jednotka je metrologicky schválena.

- Obsluha měřící jednotky a zásobníku nesmí sama provádět žádné opravy strojního zařízení a měnit
   nastavení zabezpečovacích armatur.
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4. POPIS

4.1. Měřicí jednotka CORIO TIGER 400

Skelet - konstrukci tvoří rám s krytem stávající se z dílů s vysokou antikorozní odolností. Základ měřící 
jednotky, vnitřní díly skeletu a díly karoserie jsou vyrobeny z nerezového ocelového jeklu a plechu 
jakosti AISI 304. 
Na rámu skeletu je mimo částí hydraulického systému také přichycen plechový kryt 12-ti šrouby M6 a 
elektrický rozvaděč s ovládáním a tiskárnou.   
Přístup k měřícímu počítadlu, ovládacím prvkům a tiskárně je chráněn zamykatelnou skříní. Na zadní straně  
ve spodu se nachází vstupní kulové uzavírací ventily s gumovými kompenzátory  DN50 kapalné fáze a DN25 
zpětné plynné fáze.
Na přední straně pod logem na krytu jsou přístupné výstupní uzavírací ventily a kontrolní manometry. Opět na 
kapalnou fázi DN50 a na zpětnou plynnou fázi DN25.   
Povolením 12 šroubů M6 na krytu měřící jednotky lze kryt kompletně sejmout z jednotky  a tím se zpřístupní 
prostor hydrauliky pro případný servis.

Vstupní uzavírací ventil DN50 
s kompenzátorem na kapalnou fázi

Vstupní uzavírací ventil DN25 
s kompenzátorem na zpětnou plynnou fázi

Kryt
Šrouby M6

Rám skeletu

Výstupní uzavírací ventil DN25
zpětné plynné fáze  s  kontrolním

manometrem

Výstupní uzavírací ventil DN50
kapalné fáze s  kontrolním manometrem
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Diferenciální ventil

Kulové ventily s kompenzátory kapalné a plynné fáze

Kulové ventily s manometrickým
měření kapalné a plynné fáze

Hmotnostní 
průtokoměr 
kapalné fáze

Hmotnostní 
průtokoměr plynné fáze

Třícestný elektromagnetický
ventil

Odlučovač plynné 
fáze

Filtr

Zpětný ventil

4.2. Hydraulický systém měřící jednotky CORIO TIGER 400

Hydraulický systém měřící jednotky LPG se skládá ze dvou hlavních větví. Z větve tvořené
potrubím DN50 a zároveň DN40 kapalné fáze a větve tvořené potrubím DN25 zpětné plynné fáze.

Kapalná fáze z plnícího zařízení  proudí na vstupu měřící jednotky přes gumový kompenzátor,
kulový uzavírací ventil DN50 a zpětný ventil do filtru a odlučovače plynné fáze.  
Z odlučovače do  hmotnostního průtokoměru, kde je změřeno protékající množství kapalné fáze.  
Z hmotnostního průtokoměru dále pokračuje kapalina  přes diferenciální ventil na výstup z měřící jednotky
do plněného zařízení. Výstup kapalné fáze je tvořen manometrickou odbočkou a vývodem s mezipřírubovým 
uzavíracím ventilem DN50.

Plynná fáze během čerpání proudí opačným směrem. Tzn. z plněného zařízení do plnícího zařízení 
a proto si hydrauliku plynné fáze popíšeme z druhé strany. 
Plynná fáze proudí skrze mezipřírubový kulový ventil DN25 a manometrickou odbočku do hmotnostního 
průtokoměru plynné fáze, kde je změřeno přesné množství plynu  vracejícího se  z plněného zařízení 
do plnícího. Plynná fáze dále pokračuje skrz odbočku z odlučovače na výstupní potrubí 
plynné fáze a do plnícího zařízení. Výstup plynné fáze na měřící jednotce je tvořeno mezipřírubovým kulovým 
uzavíracím ventilem DN 25 a gumovým kompenzátorem.
Výstupní i vstupní příruby jsou PN40 dle normy EN 1092-1

Filtr, přesněji síto zde slouží k zachycení hrubých nečistot v čerpané kapalině.

Odlučovač plynné fáze je zde spojen přes třícestný elektromagnetický ventil s diferenciálním ventilem 
a výstupem plynné fáze. Diferenciální ventil je řízen rozdílem tlaků plynné a kapalné fáze  z odlučovače
přes třícestný elektromagnetický ventil. Diferenciální ventil zde má dvojí funkci. V případě  že v potrubí 
kapalné fáze se vyskytne plyn, naroste tlak plynné fáze v odlučovači a to způsobí uzavření diferenciálního ventilu 
a také membránového ventilu v odlučovači. Plyn  přestane protékat přes hmotnostní průtokoměr a je přepuštěn 
zpět do vratného potrubí plynné fáze. Druhou funkcí diferenciálního ventilu je uzavření potrubí kapalné fáze 
při přečerpání přednastaveného množství čerpaného LPG.  Toto umožňuje přepojení diferenciálního ventilu 
přes třícestný elektromagnetický ventil na tlak kapalné fáze v odlučovači.   Hydraulika 

měřící jednotky
v rámu
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4.4. Signalizace stavu měřicí jednotky CORIO TIGER 400
Průběh měřicího cyklu, nastavené parametry, odměřená množství, aktuální čas a datum, zeměpisná poloha, 
varovná hlášení a systémové výpisy obrazově zprostředkovává obsluze vestavěný LCD displej v 
elektronickém počítadle.
Stisk ovládacích tlačítek je indikován pípnutím a stejný zvukový měnič má za úkol zvukově upozorňovat na 
konec měřeného cyklu a chybové stavy.

4.3. Elektronické zařízení měřicí jednotky CORIO TIGER 400

Elektronické počítadlo s ovládacími prvky a displejem, tiskárna, napájecí zdroje a temperovací jednotka  
jsou umístěny v rozvaděčové skříni Schneider NSYS3X5420. Blokové elektrické schéma zapojení je 
uvedeno v příloze č.3. Snímače - hmotnostní průtokoměry a třícestný ventil jsou zapojeny do 
hydraulického systému a propojeny s elektronikou v rozvaděči kabely odpovídající normám uvedeným v 
kapitole 10.
Nejdůležitější částí rozvaděče je krabice s elektronickým počítadlem. Její hlavní součástí je průmyslový 
počítač v bezventilátorovém provedení bez veškerých pohyblivých součástí. Speciální měřicí a 
komunikační aplikace je napsaná v programovacím jazyce Java a využívá podpory operačního systému 
Linux.
Pro zobrazování provozních parametrů a systémových výpisů je pohromadě v krabici s počítačem umístěn 
10,4“ TFT displej s rozšířeným teplotním rozsahem. Jeho krycí tvrzené sklo zajišťuje dostatečnou ochranu 
před nepříznivými vlivy okolí.
Pro ovládání měřicího cyklu je na povrchu krabice umístěno 6 ovládacích tlačítek jejichž funkce je 
objasněna v kapitole 11.
Pro snímání výše zmíněných tlačítek a ovládání provozních ventilů je ještě součástí krabice vstupně-
výstupní jednotka obhospodařovaná po sběrnici RS485 společně s hmotnostní průtokoměry.

Kromě výše popsané krabice s počítadlem a periferiemi je součástí rozvaděče ještě tiskárna Epson pro 
vkládaný papír. Jedná se o jehličkovou tiskárnu se sériovou komunikací s nadřazeným počítačem. Pro 
správnou funkci tisku množstvenek je nutné zachovat přesně stanovený typ tiskárny.

Pro správnou funkci měřicí jednotky je nutné zajistit dostatečný lokalizační signál GPS. Jednak se využívá 
z datového toku aktuální čas a logika měřicího algoritmu vyžaduje z přijímacího modulu i další údaje. Aby 
byla anténa GPS modulu v dosahu satelitního systému, je GPS modul umístěn mimo rozvaděč a propojen 
s výpočetní jednotkou kabelem zajišťující napájení a přenos dat.

Elektronické počítadlo, tiskárna i hmotnostní průtokoměry vyžadují pro svou činnost malé stejnosměrné 
napětí, které zajišťují dva AC/DC zdroje na DIN liště. Jsou umístěny v rozvaděči společně s relé ovládající 
ventil a propojovací svorkovnicí. Správné parametry výstupních napětí jsou indikovány kontrolkami.

Aby bylo možné měřicí jednotku provozovat v širokém rozsahu teplot, je nutné zajistit při nízkých teplotách 
optimální tepelné podmínky uvnitř rozvaděče a hlavně výpočetní jednotky. Za tímto účelem je součástí 
rozvaděče i automatická topná jednotka. Na základě informace o aktuální teplotě uvnitř skříně snímané 
termostatem se spíná topný aparát, čímž se dosáhne požadovaných tepelných hodnot. Pro správnou 
činnost této termoregulace je nutné co nejméně ponechávat otevřené dveře rozvaděče.
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5.2. Elektrické parametry

Jmenovité napájecí napětí měřicí jednotky ~ 200V   240V, 50/60 Hz
Jmenovitý příkon při provozu bez vytápění 70 W
Maximální příkon celku i s vytápěním 250 W
Napájecí zdroj elektronického počítadla

 
DR-60-12

Elektronické počítadlo
Spotřeba elektronického počítadla
Napájecí zdroj snímačů průtoku a tiskárny
Napájecí napětí tiskárny EPSON / příkon
Napájecí napětí hm. průtokoměrů / příkon
Topná jednotka

Zobrazení hmotnosti kapaliny
Dovolená úchylka snímané hmotnosti kapaliny
Zobrazení hmotnosti plynu
Dovolená úchylka snímané hmotnosti plynu
Sumární údaj hmotnosti
Zobrazení hustoty
Dovolená úchylka měřené hustoty kapal. i plynu
Zobrazení teploty kapaliny i plynu
Dovolená úchylka teploty kapaliny i plynu
Formát datumu
Formát času
Hmotnostní průtokoměr kapaliny
Adresa Modbus snímače množství kapaliny
Hmotnostní průtokoměr plynu
Adresa Modbus snímače množství plynu
Vstupně-výstupní jednotka
Adresa Modbus vstupně-výstupní jednotky
Komunikační sběrnice

PVD201
= 12V / max. 1500 mA

DR-30-24
= 24V / max. 700 mA
=24V / max. 300 mA

max. 999 999,9 kg
 0,1 kg
max. 99 999,99 kg

0,01 kg
max. 999 999,9 kg

9999,9 kg/m3
0,1 kg/m3
99,9 °C
0,1 °C

DD.MM.YYYY
HH:MM:SS
E+H 8FE40

0x76
E+H 8FE25

0x81
Papouch Quido RS 4/4

0x26
RS485, protokol Modbus, 

19200 Bd, 8 bit, 1 startbit, 1 stopbit, sudá parita

NSYCR 150W U2
Termostat KTS011

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

5.1. Mechanické parametry

Měřená kapalina
Maximální průtok kapaliny QLmax 750kg/min
Minimální průtok kapaliny QLmin 33kg/min
Maximální průtok plynu QGmax

 
300kg/min

Minimální průtok plynu QGmin
Přesnost měření
Maximální provozní tlak pmax
Minimální provozní tlak pmin
Provozní teplota
Filtrační schopnost

15kg/min
0,2% při 100kg/min

1,8MPa
0,7Mpa

-40°C/+50°C
0,01mm

Maximální hladina hluku <60dB

zkapalněný propan-butan (LPG)

Požadovaná světlost potrubí pro kapalinu
Požadovaná světlost potrubí pro plyn

DN50, krkové příruby dle EN 1092-1
DN25, krkové příruby dle EN 1092-1
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6. POSTUP MĚŘENÍ
Obsluha si musí před čerpáním zařídit pohyb a uspořádání vozidel v prostoru vymezeném k přečerpání 
kapalného plynu tak, aby přípojné hadice dosáhly tam kam mají. 
U připravené nádrže obsluha zkontroluje, zda plněná nádrž má homologizační značku, cisterna vypnutý
motor, je zajištěna proti pohybu zakládacím klínem, uzemněna k zemnicímu bodu a vypnuta všechna 
elektrická zařízení vozidla, která neslouží k čerpání. Především nezávislé topení. 
Dále zkontroluje napojení na hrdlo nádrží, které musí být stejného typu jako plnicí koncovky na hadicích 
a podle toho rozhodne o přímém napojení hadic nebo o použití redukce pro jednotlivé typy zařízení. Při 
kontrole vizuálně zkontroluje stav a případné opotřebení těsnění plnicího hrdla, které by mohlo být 
příčinou úniku plynu. Pěnidlem ověří, zda neuniká plyn. Pokud shledá závažné nedostatky, přípravné 
práce přeruší a požaduje odstranění nedostatků v odborné dílně.
Po úspěšném napojení výdejních koncovek k plnicím koncovkám nádrží provede kontrolu spojení.

POZOR!
V případě úniku plynu nebo nebezpečí musí obsluha neprodleně ukončit čerpání, uzavřít ventily a střízlivě 
rozhodnout o dalším postupu!

7. FUNKCE OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

Uživateli je na krabici elektronického počítadla dostupných 6 tlačítek. A to ve dvou řadách. Těsně pod 
displejem řadu 4 tlačítek, jejichž aktuální funkci udávají popisy v barevných obdélníčkách nad tlačítky (ve 
spodní části displeje). Dále v druhém řádku tlačítka EXIT a ENTER, jejichž funkce zůstávají neměnné.

Obr. 7.1. Ovládací a indikační prvky elektronického počítadla

Tiskárna množstvenek
Tisková kazeta
Médium pro tisk

GPS modul
Komunikační protokol GPS modulu

Epson TM-U295
Epson ERC-27

vkládaný papír - tlakový, kopírovací (1 až 2 kopie)
min. 80 x 210 mm (Š x D)

NMEA-0183 ASCII
Leadtek LR9450
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V okamžiku zapnutí hlavního vypínače probíhá inicializace počítače, konfigurace periferií, snímačů, 
kontrola elektrických zařízení a komunikačních linek. Celý tento proces trvá 2 až 3 minuty. Žádným 
způsobem nejde tuto proceduru zkrátit. Jakmile je vše dokončeno a vše je shledáno v pořádku, na 
displeji se objeví úvodní obrazovka (obr. 7.2).

Obr. 7.2. Počáteční obrazovka po proběhnuvší úvodní inicializaci měřicího systému

Případnou nalezenou nesrovnalost v systému či periferiích počítač oznámí chybovým hlášením s tipem 
na její nápravu. Pokud je vše v pořádku, můžete zvolit jednu z následujících variant:
prosté měření množství (kap. 7.1) nebo měřicí cyklus se zastavením na předvolené hodnotě (kap. 7.1).
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7.1. Start, přerušení a ukončení měřicího cyklu
Po připojení a překontrolování hadicových přípojek můžete přistoupit k zahájení měření.
Pokud jsou počítadla množství vynulována, stačí spustit měřicí proces tlačítkem START. Dojde tím k 
uvolnění třícestného ventilu. Nyní otevřete kulové kohouty kapalinové větve a následně větve plynu, čímž je 
zcela zprůchodněn měřicí blok. Až poté spusťte podávací čerpadlo. Měřená kapalina je počítána prvním 
měřičem, množství vracejícího se plynu ukazuje druhý ukazatel. Jejich rozdíl, tudíž skutečná hmotnost plynu 
je v kolonce TOTAL SUM. Po naplnění cisterny na 85% objemu vypněte čerpadlo, uzavřete všechny 4 ventily 
a stiskněte tlačítko STOP nebo EXIT. 

Obr. 7.3. Okno dočasně přerušeného měřicího procesu (lze pokračovat stiskem tlačítka START) 

Tak byla popsána optimální časová posloupnost jednotlivých akcí před a po měření. Pokud tento 
postup není přesně dodržen, nehrozí žádné nebezpečí, akorát nemusí být dosaženo deklarované 
přesnosti nebo mohou být některé části hydraulického systému dočasně více namáhány.
Pokud nejsou před zahájením měření počítadla vynulována, lze v přičítání množství plynu 
pokračovat. Lze tak udržet na displeji třeba celodenní přečerpané množství plynu i když postupně 
několika zájemcům.
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7.2. Předvolba měřeného množství
Znáte-li, kolik kapaliny potřebujete přečerpat, můžete využít funkce přednastavení konečného množství. 
Jakmile při měření začne korespondovat přednastavená hodnota s údajem TOTAL SUM, dojde k 
uzavření diferenčního ventilu a čerpání tak bude završeno.
Nastavení je vcelku snadné. Před započetím měření stiskněte tlačítko PRESET.  Nad čtyřmi tlačítky se 
objeví hodnoty [1000]  [ 100 ] [  10  ] [   1   ] Jejich kombinací a opětovným stiskem navolíte konečnou 
hodnotu v poli  Preset Quantity (obr. 7.4). Vyhovující hodnotu potvrdíte tlačítkem ENTER.
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Obr. 7.4. Okno nastavení celkového množství přečerpávaného množství

Pokud jste hodnotu při volbě překročili, jedním stiskem EXIT předvolbu snadno stornujete. 
Druhým stiskem EXIT přednastavovací okno dokonce opustíte.

7.3. Tisk výpisu přečerpaného množství
Při přerušení nebo skončení měřicího procesu můžete údaje o hmotnostech, průměrném průtoku, 
hustotě kapaliny i plynu, teplotách, datumu, začátku a konci měření, zeměpisné poloze vyhotovit 
papírový doklad. Za tím účelem je v povoleném režimu k dispozici tlačítko PRINT. Před jeho 
použitím však vložte do tiskárny papír tímto způsobem. 
Stiskněte na tiskárně tlačítko RELEASE. Rozsvítí se příslušná kontrolka, čímž indikuje, že je 
tiskárna svolna vkládání a vyjímání papíru. Vložte tedy vhodný papír (zepředu nebo z boku), 
dokud se nezastaví o zarážky - papír klade mírný odpor. Pomůckou mohou být také značky na 
stranách tiskárny. 
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Obr. 7.5. Způsob vkládání papíru do tiskárny

Po správném založení papíru rovněž zhasne kontrolka PAPER OUT. V opačném případě vkládání 
opakujte.
Podmínkou kvalitního tisku je použití vhodného papíru a nevyčerpané kazety s barvicí páskou.
Tlačítka ovládacího panelu
RELEASE - po jeho stisku se podávací válečky nastaví do takové polohy, že 
je možné zakládat a vyjímat papír

REVERSE - stisknutím tlačítka se papír posune o řádek nazpět. Pokud ještě 
nebyl papír zachycen, je nejdříve tak učiněno a následně na to ještě vrácen o 
řádek zpět.

FORWARD - jeho stisknutím se papír posune o řádek vpřed (odřádkuje). 
Pokud ještě před stiskem nebyl papír zachycen, je nejdříve tak učiněno a 
následně na to automaticky odřádkováno.

Kontrolky ovládacího panelu
POWER - svítí, když je tiskárna zapnuta

RELEASE - projevuje se svitem, když je tiskárna v režimu uvolnění papíru
a naopak. 
Manipulovat s papírem lze pouze když tento indikátor svítí.

Pokud tato kontrolka dokonce bliká, může to mít za příčinu 
některá z těchto věcí:

- uvíznutí papíru
- chyba časování 
- závad podávacího zařízení
- závad napájecího zdroje

Pokud nepomůže vyproštění papíru či vzpříčených cizích 
předmětů, ba ani obligátní vypnutí/zapnutí, obraťte se na 
servisního technika

PAPER OUT - projevuje se červeným svitem hlavně v případě, že není v 
tiskárně papír nebo je špatně vložen 
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8. ÚDRŽBA MĚŘÍCÍ JEDNOTKY

Provozovatel měřící jednotky je povinen provozovat toto zařízení bezpečně, spolehlivě
a hospodárně. Především musí:
- Ustanovit pracovníka odpovědného za provoz a technický stav měřící jednotky a jednotlivých
  komponent.
- Zajistit kontroly, zkoušení, opravy a údržbu odborným způsobem.
- Provádět záznamy a evidovat doklady

POZOR!
Všechny opravy funkčních celků smí provádět pouze servisní firma a její pracovníci s příslušným
oprávněním!
Opravy, výměny a demontáže níže uvedených celků měřící jednotky jsou podmíněny
dokonalým vytěsněním média (propan-butanu) dusíkem z celého hydraulického okruhu měřící 
jednotky!
Jelikož i po vypuštění dusíku z měřící jednotky zůstávají v jeho hydraulickém okruhu zbytky
dusíku o minimálním tlaku, je nutné při servisních úkonech postupovat nanejvýš opatrně!

8.1. Měřidla-Hmotnostní průtokoměry

Hmotnostní průtokoměr LPG se skládá z vlastního měřiče a  
integrované snímací elektroniké hlavy. Zásahy do hmotnostního 
průtokoměru nesmí provádět ani pověřený pracovník, protože 
hmotnostní průtokoměr je od výrobce nastavený, kalibrovaný a 
kromě toho raději zaplombovaný.

8.2. Diferenciální ventil

Slouží k udržení média v měřiči ve skupenství kapalném. Kromě 
toho tlumí tlakové rázy. Teprve nestlačitelné zkapalněné médium
o tlaku převyšujícím hodnotu protitlaku plynné fáze o cca 0,1 MPa 
otevře ventil. Při přepnutí třícestného elektromagnetického ventilu 
na tlak kapalné fáze z čerpadla se ventil uzavíře. Veškeré závady 
diferenciálního ventilu opravuje odborný pracovník. 
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8.3. Odlučovač

Odlučovač zabraňuje vstupu plynné fáze do měřiče.
Odlučovač s filtrem, zpětným ventilem a 
pojistným ventilem tvoří jeden konstrukční celek.

POZOR!
Filtr zachycuje nečistoty z čerpaného média. 
Při poklesu průtoku média je potřeba filtr
zkontrolovat, případně vyměnit.
Otevření víka filtru odlučovače je podmíněno 
vytěsněním média dusíkem!

Zpětný ventil ve spodní části odlučovače po ukončení 
čerpání zajistí zvýšený tlak v měřiči, a tím v něm
udržuje médium v kapalném skupenství.

POZOR!
Údržbu a opravy závad na konstrukčním celku odlučovače a případnou výměnu filtru zajišťuje
odborný pracovník servisní firmy!
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8.4. Elektromagnetický třícestný ventil

Slouží k řízení diferenciálního ventilu. Přepojuje mezi komorou 
odlučovače která je spojena s tlakem plynné fáze v nádrži  a mezi 
tlakem kapalné fáze z čerpadla. Tyto tlaky jsou přičítány k 
přednastavené diferenci tlaku nad kuželkou diferenciálního ventilu a drží 
ho zavřený v případě poklesu tlaku z čerpadla, nárustu tlaku plynné fáze 
v odlučovači a nebo povelu konce čerpání z řídícího počitadla.
Funkci třícestného elktromegnetického ventilu je nutno sledovat a 
případnou závadu včas opravit. Opravu provádí odborný pracovník. Je 
nutno pravidelně kontrolovat připojovací převlečné matice hadic ventilu 
a  v případně nutnosti dotáhnout, aby nedocházelo k únikům plynu.
Během kontroly také kontrolujeme stav hydraulických hadic a jejich 
degradaci.

Pojistný ventil

Odlučovač plynné
fáze

Filter

Zpětný ventil
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8.5. Demontáž krytování měřící jednotky

Provádí se v potřebném rozsahu při instalaci, běžné údržbě, drobných opravách a úpravách elektrických 
nebo hydraulických komponentů. Při zpětné montáži je nutno zachovat původní rozmístění krytů! 
Zpřístupnění vnitřního prostoru hydrauliky provedeme  odšroubováním 12 šroubů M6 a sejmutím čelního 
krytu dopředu a vrchního krytu směrem vzhůru. viz obr.
K elektronickému počítadlu se dostaneme, po odemčení a odklopení předních dveří rozvaděče 
umístěného v rámu měřící jednotky. Zásahy do elektrických a elektronických částí může provádět pouze 
specialista, který odpovídá za bezpečnost zařízení. Manipulací se skříní počitadla nesmí být porušeno 
krytí IP 54.
Před zpětnou montáží krytu je nutno pospojit veškeré kostřící body.
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8.8. Elektronické počitadlo

Elektronické počítadlo nevyžaduje žádnou údržbu. Jakékoliv zásahy do počitadla a elektrické instalace
výdejního stojanu smí provádět pouze odborný pracovník.
Oprava vlastního elektronického počitadla se provádí výměnným způsobem.

8.7. Demontáž hmotnostních průtokoměrů

Před vlastní demontáží přírubových spojů z 
obou stran hmotnostních průtokoměrů, je 
zapotřebí povolit průchodky na kabely
krabice elektrického rozvaděče a uvnitř odpojit
příslušné kabely ze svorkovnice.
Při demontáži přírubových spojů nejdříve 
povolíme šroubové spoje na spodních 
přírubách, potom až na horních, tak aby 
hmotnostní průtokoměr během demontáže 
zůstal pokud možno co nejdéle upevněn na 
rámu.

  

  

8.6. Demontáž třícestného 
elektromagnetického ventilu

Po odkrytování hydrauliky provedeme 
demontáž připojených hydraulických hadic 
pomocí převlečných matic. 
Demontujeme připojovací šroubení 
na tělese ventilu. Uvolníme vodiče 
elektromagnetických cívek ventilu v 
průchodkách. Odpojíme ve skříni 
elektronického počitadla a po vytažení 
vodičů ze svazku kabeláže ventil vyjmeme. 
Montáž provedeme zpětným způsobem.

Šroubení od
diferenciálního ventilu

Šroubení z plynné fáze
odlučovače

Šroubení z 
kapalné fáze  odlučovače

Třícestný elektromagnetický
ventil

Hmotnostní průtokoměr plynné fáze

Hmotnostní průtokoměr kapalné fáze 
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Výměna kazety s barvicí páskou
Doporučuje se používat výhradně originální tiskovou pásku od firmy EPSON  ERC-27
1. při zapnuté tiskárně stiskněte tlačítko RELEASE, čímž dojde k uvolnění nejen papíru, ale 

zpřístupnění kazety pro její výměnu (tento režim indikuje svítící zelená kontrolka RELEASE)
2. Tiskárnu vypněte
3. Otevřete kryt tiskárny tak, že jemně zatlačíte směrem doleva na vroubkovanou číst na krytu a kryt 

posunete směrem k sobě (přímý pohled na ovládací panel)

8.9. Jehličková tiskárna
Sedmijehličková pokladní tiskárna Epson TM-U295-271 disponuje technologií tisku SHUTTLE, kdy 
jsou jehličky umístěny na tiskové hlavě v horizontální poloze. Tiskne rychlostí 2,1 řádku za vteřinu.

  Návod na obsluhu, údržbu a instalaci     Měřící jednotka CORIO TIGER 400



4. Tahem za podélný výstupek vyhákněte ze západek vypotřebovanou kazetu. Zároveň sledujte, kudy se dere 
na svět páska z útrob tiskárny - opačnou cestou musí putovat viditelná část pásky nové

5. Pásku v nové kazetě napněte zubatým kolečkem ve směru šipky na kazetě

6. Novou kazetu s barvicí páskou vložte opatrně na místo, kde byla ta původní; dbejte na umístění 
pásky ve správné štěrbině

7. Jemně zatlačte na pravou a potom na levou stranu kazety, dokud nezapadne na místo (stejně jako 
při vyjímání té původní kazety, klade odpor při vložení ta nová)

8. Nakonec vrátíte prvně vyjímaný kryt na původní místo. Nejprve ho vyrovnáte podle levé strany a 
nasměrováním jazýčku napravo, zbývá už jen mírné zaklapnutí
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8.10. Karosářské díly

I když díly vnějšího krytování jsou vyrobeny z nerezavějících ocelí, je nutno věnovat jejich údržbě
pravidelnou pozornost. Pro údržbu doporučujeme používat běžné autokosmetické přípravky. 
Při jejich použití se postupuje podle návodu, který je na nich uveden.
Zvýšenou pozornost nutno věnovat těmto dílům v zimním období, kdy se projevuje nepříznivý vliv aerosolu
chloridových přípravků používaných pro údržbu vozovek.
Obnovu lešticími konzervujícími prostředky se doporučuje provést po znečištění povrchu pohonnými látkami.
Údržbu krytování provádí obsluha úložiště či stáčecí stanice.
Doporučené časové intervaly údržby nerezových karosářských dílů:
• omytí dílů saponátem, důkladné očištění krytů od zbytků solí, prachu a mastnot s následným obnovením
konzervačního povlaku na karosářských dílech speciálním přípravkem pro údržbu nerezového plechu -
např. přípravek ULTRAPUR - d ( výrobce MMM - Group, SRN) - 1x za měsíc

9.  HLAVNÍ ZÁSADY KONTROLY MĚŘÍCÍ JEDNOTKY

Kontrola se provádí současně s kontrolou plynového zařízení stáčecí stanice či uložiště.
Kontrolu provádí pouze oprávněná organizace a člení se na:
- kontrolu plynového zařízení
- opravu plynového zařízení
Kontroly technologického zařízení, zásobníku, potrubních rozvodů a měřících jednotek se provádějí
v termínech určených provozním řádem stáčecích stanic či uložišť podle platných předpisů, které určují 
termíny a rozsah údržby a revize.
Při kontrole se provede:
přezkoušení těsnosti hydraulického systému měřící jednotky LPG pěnovým prostředkem
- kontrola filtru v odlučovači, jeho vyčištění nebo výměna
- přezkoušení funkce zpětného a pojistného ventilu
- přezkoušení stavu strojního zařízení a očištění od prachu, odstranění vody a jiných nečistot
- případná kontrola kalibrace a úřední ověření měřící jednotky LPG se provádí podle platných předpisů
metrologického úřadu příslušného státu (v České republice - ČMI)
- po kontrole se provede odstranění zjištěných závad
Opravy strojního zařízení čerpací stanice se provádějí po zjištění znaků jeho poruchových stavů a podle
podmínek stanovených výrobcem podle jeho jednotlivých částí. Po ukončení opravy se provede přezkoušení
funkce a kontrola těsnosti plynového zařízení.
Servis zajišťuje servisní organizace autorizovaná výrobcem!

10. INSTALACE MĚŘÍCÍ JEDNOTKY LPG KADATEC
Měřící jednotku je možné připojit pouze k technologickému zařízení, které je dokonale těsné a čisté.
Za čistotu a těsnost odpovídá dodavatel technologických zařízení.
Před instalací provede kontrolu použitých silových a komunikačních kabelů. Vzhledem k tomu, 
že rozvaděč je umístěn v měřící jednotce a kabely prochází skrze skelet (tělo měřící jednotky), 
ve kterém je zóna 1 dle ČSN EN 14678-1,  tyto kabely  musí splňovat podmínky normy: 
EN 60079-14 a HD 21.13 S1 nebo EN 60079-14 a HD 22.4 S4. 
Po instalaci měřící jednotky provede kontrolu těsnosti a funkčnosti hydraulických zařízení měřící jednotky
přívodního potrubí a armatur. Dále provede kontrolu silových a komunikačních kabelů včetně jejich
vedení a upevnění.
Před provedením případné metrologické zkoušky je nutné přepustit nejméně 100 dm3 
kapalného plynu při maximálním průtoku.
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10.1. Hydraulická část

Měřící jednotku umísťíme na rovnou plochu, tak aby výstupní armatury směřovali směrem k plněné nádrži.
V případě kotvení měřící jednotky na fixní místo doporučuje se základový rám zakotvit na podstavec 
cca100 až 200 mm nad terénem pro snadnější montáž a manipulaci při servisních činnostech.
v případě umístění na betonovém podstavci nesmíme zapomenout na přívodní elektrický kabel. 
Pokud tento kabel bude umístě v šachtě, šachta by měla být utěsněna násypem min. do úrovně terénu z 
důvodu zamezení hromadění propan-butanu, který je těžší než vzduch a hromadí se v prohlubních a jímkách.
Měřící jednotka vyžaduje napojení na plnící potrubí DN50 a zpětné potrubí o světlosti DN 25. 
Připojovací příruby měřící jednotky jsou PN40 dle EN1092-1.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ MUSÍ BÝT HYDRAULICKÝ SYSTÉM MĚŘÍCÍ JEDNOTKY
TRVALE PROPOJEN PROSTŘEDNICTVÍM ZPĚTNÉHO POTRUBÍ PLYNNÉ FÁZE S VNITŘNÍM
PROSTOREM TLAKOVVÝCH ZÁSOBNÍKŮ LPG.
V PŘÍPADĚ INSTALACE UZAVÍRACÍHO PRVKU (NAPŘÍKLAD ELEKTROMAGNETICKÉHO
VENTILU) DO ZPĚTNÉHO POTRUBÍ PLYNNÉ FÁZE MEZI MĚŘÍCÍ JEDNOTKU A ZÁSOBNÍK MUSÍ
BÝT ZPĚTNÉ POTRUBÍ MEZI MĚŘÍCÍ JEDNOTKOU A UZAVÍRACÍM PRVKEM VYBAVENO
BEZPEČNOSTNÍM POJISTNÝM VENTILEM S NASTAVENÝM MAXIMÁLNÍM OTEVÍRACÍM TLAKEM
2,5 MPa !

10.2. Elektroinstalace

Měřící jednotku pospojíme s kosřícím bodem a připojíme napajecí kabel se zástrčkou do zásuvky.
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11. UVEDENÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY DO PROVOZU

11.1. Uvedení měřicí jednotky do pracovního stavu
11.1. Uvedení měřicí jednotky do pracovního stavu
Z elektrického hlediska je z výroby vše zapojeno, nastaveno a oživeno. 
Měřicí jednotka je jeden kompaktní celek s jediným napájecím přívodem, který může být realizován
i pohyblivým přívodem s vidlicí.

11.2. Bezpečné vypnutí měřicí jednotky
Vzhledem ke složitosti celého systému a ohledem na bezpečnost je nejvhodnější způsob vypnutí měřicího 
zařízení následující.
1. Po skončení měření uzavřete všechny 4 kulové ventily na potrubí
2. Tlačítkem EXIT vyvoláte výběrové menu, zda chcete veškerou práci skončit
3. Nyní správným tlačítkem volbu potvrdíte nebo zrušíte
4. Celkové vypnutí elektronického počítadla nastane během několika pár vteřin
5. Až následně vypnete hlavní vypínač

12. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Hlavní a připojovací rozměry měřící jednotky LPG Kadatec

Příloha č.2 Hydraulické měřící jednotky LPG Kadatec

Příloha č.3 Elektrické schéma měřící jednotky LPG Kadatec

11.3. Opatření při výpadku napájení
Průběh měřicího procesu je neustále zaznamenáván do energeticky nezávislé paměti, tudíž při 
výpadku napájení, přerušení měření, restartu elektronického počítadla apod. se poslední známé údaje 
před kolapsem systému znovu obnoví. V měření je pak možné pokračovat.
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Příloha č.1 
Hlavní a připojovací rozměry měřící jednotky LPG Kadatec
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Příloha č.2 
Hydraulické schéma měřící jednotky LPG Kadatec
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Příloha č.3 
Elektrické schéma měřící jednotky LPG Kadatec
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