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I. Oppdrag
FortisTank er produsert i overenstemmelse med følgende standard: 
EN 13341:2005+A1:2011 Termoplast statiske tanker for lagring av fyringsoljer, parafin og diesel – 
blåsestøpt polyetylen, rotasjonsstøpt polyetylen og polyamid 6 av anioniske polymerisasjons tanker.  

II. Dimensjoner

Produkt kode Kapasitet Telleverk Lengde Bredde Høyde 
500303/k33 5000l mekanisk K33 2,95 m 2,38 m 2,03 m 

III. Utstyr

MED MEKANISK TELLEVERK K33 
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IV. Fortis Tank - Tegning

YTTERTANK MED PUMPEROM 

Kapasitet Dimensjoner Vekt 
a b c 

5000 liter 2950 mm 2380 mm 2030 mm 400 kg 
1 Yttertank 
2 Inspeksjonsluke (mannhull) 
3 Pumperom 
4 Overfylingsvern 
5 Tråløs nivåmåler sensor forbundet med inter-shell plass overvåking 
6 Hurtigkopling for 2“sisterner 
7 Ventil 
8 Rensefilter 
9 Mekanisk telleverk K33 
10 Ventil 1” 
11 Pumpe 230V, 72 l/min 
12 Holder til automatisk påfyllingspistol 
13 Automatisk påfyllingspistol 

Tank 
Material type Polyetylen 

Fordelingssystem 230 V 
Strømningshastighet 72 l/min 
Påfyllingsslangen er 6 meter med automatisk påfyllingspistol 
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E1.  Spesifikasjon på ytelse
E2. Elektrisk spesifikasjon
F. Driftsforhold
F1. Miljøforhold
F2. Strømforsyning
F3. Arbeidsyklus
F4. Tillatte væsker/ ikke tillatte væsker
G. Flytting og transport
H. Instalasjon
H1. Avhending av embalasje
H2. Oppstarts inspeksjon
H3. Plassering av pumpe
H4. Tillkopling av slange
H5. Hensyn angående

levering/ sugeslanger H6. 
Slange tilbehør 
H7. Elektrisk forbindelse 
I. Førstegangs oppstart
J.Daglig bruk
K. Problemer og løsninger
L. Vedlikehold
M. Støynivå
N. Avhending
O. Tegning av deler og reservedeler
P. Dimensjoner og vekt

B. Maskin og produsent identifikasjon

Tilgjengelige modeller:
* PANTHER 56 PANTHER 56 PANTHER 56 PANTHER 56 230V/50HZ

* PANTHER 56 PANTHER 56 PANTHER 56 PANTHER 56 230V/60HZ

* PANTHER 72 PANTHER 72 PANTHER 72 PANTHER 72 230V/50HZ

MANUFACTURER: PPPPIIIIUUUUSSSSIIII    SSSSPPPPAAAA    

VVVVIIIIAAAA    PPPPAAAACCCCIIIINNNNOOOOTTTTTTTTIIII    ––––    ZZZZ....IIII....    RRRRAAAANNNNGGGGAAAAVVVVIIIINNNNOOOO    

44446666000022229999    SSSSUUUUZZZZZZZZAAAARRRRAAAA    ((((MMMMNNNN))))    

IDENTIFIKASJONS PLATE (EKSEMPEL MED FORKLARING):

Produkt kode

Modell
Produksjons år 

Tekniske data 

Instruksjons manual 
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C. Erklæring om innlemmelse av delvis fullført maskineri

Undertegnede:  PIUSI S.p.A - Via Pacinotti c.m. - z.i.Rangavino 
46029 Suzzara (Mantova) - Italy 

SIER HERVED: på eget ansvar, for det  delvis gjennomførte maskineriet: 
Beskrivelse: 
Modell: Serie 
nummer: 

Maskinen er designet for overføring av diesel 
Panther 56 / Panther 72 
Henviser til partinummeret på CE platen som er festet til produktet 

Produksjons år: Henviser til årsmodell som er angitt på CE platen som er festet til 
produktet 
Er beregnet til montering på en enhet (eller sammen med flere enheter) for derved å lage en 
enhet som er godkjent I henhold til direktiv 2006/42/EC. Må ikke tas i bruk før enhetene den 
monteres sammen med er godkjent i henhold til direktiv 2006/42/EC. 

Er i samsvar med de juridiske bestemmelser som er angitt I direktivene: 

- Maskin direktiv 2006/42/EC
- Lavspent direktiv 2006/95/EC
- Elektomagnetisk kompabilitet direktiv 2004/108/EC

D. Maskin beskrivelse

PUMPE:
MOTOR: 

FILTER:  

Selvsugende, volumetrisk, roterende lamellpumpe, utstyrt med bypass ventil. 
 Asynkron motor, enfaset og trefase, 2 pol, lukket type (beskytteksesklasse IP55 I 
samsvar med EN 60034-5-86 forskrifter) selvventilerende, direkte flens til pumpehuset 

Filteret kan inspiseres/byttes.

E. Teknisk spesifikasjon

EEEE1111....   . Spesifikasjon på ytelse 
Ytelse diagrammet viser strømningshastighet som en funksjon av mottrykk. 

Funksjons
Punkt Model Strømnings Mot- 

trykk

Typical Delivery Configuration 
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(Maks
strømnings)

Panther 56 60 0,5 .
 

.
 

Panther 72 80 0,5 
. . 

Panther 56 
60 Hz 

75 0,5 
. . 

hastighet

hastighet)
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Panther 56 
100/110-50 Hz 

45 0,5 
. . 

Panther 56 
100/110-60 Hz 

54 0,5 
. . 

B       

(Maks
mottrykk)

Panther 56 56 1,5 .
 

.
 

.
 

Panther 72 72 1,3 
. . . 

Panther 56 
60 Hz 

98 1,4 
. . . 

Panther 56 
100/110-50 Hz 

42 1,4 
. . . 

Panther 56 
100/110-60 Hz 

50 1,4 
. . . 

C        

(Bypass) 

Panther 56 0 2,7 

Levering stengt 

Panther 72 0 2,8 

Panther 56 
60 Hz 

0 2,8 

Panther 56 
100/110-50 Hz 

0 2,7 

Panther 56 
100/110-60 Hz 

0 2,8 

VÆR OPPMERKSOM PÅ: 
Kurven er I henhold til disse drifts forhold: 
Væske:   Diesel  
Temperatur: 200C 
Sugeforhold: Slangen og pumpens stilling er i forhold til væskenivået slik 
at et trykk på 0,3 bar dannes ved nominell strømningshastighet. 

Under andre sugeforhold kan det opprettes høyere trykk som reduserer strømningshastigheten i forhold 
til samme mottrykks verdier 
For å oppnå best mulig ytelse, er det svært viktig å redusere tap av sugetrykket så mye som mulig ved å 
følge disse instruksjonene 
• Forkort sugeslangen så mye som mulig.
• Unngå ubrukelige albuer eller struping av slangen

Strøm
ningshastighet 

Mottrykk 
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• Hold sugefilteret rent
• Bruk slange med en diameter lik, eller større enn angitt (se montering)
• Sprengtrykket på pumpen er på 20 bar.

E2E2E2E2. Electrical Specifications 

PUMPE MODELL
ELEKTRISK STRØM STRØM NÅVÆRENDE

NÅ-
VÆRENDE

SPENNING
[V] 

FREKVENS
[Hz] 

NOMINELL
(*) [Watt] 

MAKSIMUM
(*) [Amp] 

PANTHER 56 230V/50Hz AC 230 50 370 2,2 

PANTHER 56 230V/60Hz AC 230 60 370 2,2 

PANTHER 72 230V/50Hz AC 230 50 550 3,3 

PANTHER 56 400V/50Hz AC 400 50 370 0,9 

PANTHER 56 400V/60Hz AC 400 60 370 0,9 

PANTHER 72 400V/50Hz AC 400 50 550 1,3 

PANTHER 56 110V/50Hz AC 110 50 500 5,5 

PANTHER 56 110V/60Hz AC 110 60 700 7,5 

PANTHER 56 100V/50Hz AC 100 50 550 6,5 

PANTHER 56 100V/60Hz AC 100 60 600 7,8 

( *)  refererer til når den fungerer med maksimalt mottrykk

F. Driftsforhold
WARUNKI EKSPLOATACYJNE 
F1. Miljøforhold

LUFTFUKTIGHET:
maks. 90% 

TEMPERATUR: 
Min. –200C / maks. +600C  

OBS!
Temperaturgrensene det er vist til gjelder for pumpekomponentene og må respekteres 
for å unngå mulige skader eller feil. 

F2. Strømforsyning 
Avhengig av modellen, må pumpen være forsynt med en enfaset vekselstrømlinje hvis nominelle 
verdier er vist I tabellen I avsnitt E2 – ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER. 
Dette er det maksimalt akseptable variable fra det elektriske parametere: 
Spenning:   +/- 5% fra nominell verdi 
Frekvens:   +/- 2% fra nominell verdi 

OBS!! 
Strøm fra linjer med verdier utenfor den angitte grensen kan skade de elektroniske komponentene.

F3. Arbeidssyklus 
Pumpene er konstruert for kontinuerlig bruk under forhold med maksimalt mottrykk. 

OBS!! 
Bruk under by-pass betingelser er bare tillatt I korte tidsperioder (2-3 minutter maksimum). 

F4. Tillatte væsker/ikke tillatte væsker 
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− DIESEL med en viskositet fra 2 til 5,35 cSt (ved en temperatur på 37,80C).
Minimum flammepunkt (PM) 550C

TILLATT:

IKKE TILLATT: 
− BENSIN,
− ANTENNELIGE VÆSKER med PM < 550C,
− VÆSKE MED VISKOSITET > 20 cSt,
− VANN,
− MAT VÆSKER,
− ETSENDE KJEMISKE PRODUKTER,
− LØSEMIDDLER.

RELATERTE FARER:
− BRANN - EKSPLOSJON,
− OVERBELASTNING AV MOTOR,
− PUMPE OKSIDASJON,
− FORURENSING AV DET SAMME,
− PUMPE KORROSJON,

SKADE PÅ PERSON,
− BRANN - EKSPLOSJON,

SKADE PÅ PAKNINGER.

G. Flytting og transport

Gitt begrenset vekt og størrelse (se vekt og dimensjoner) Flytting av pumpen krever ikke 
hjelp av løfteinnretninger. 
Pumpen ble nøye pakket før forsendelse. 
Sjekk emballasjen ved levering, lagres på et tørt sted. 

H. Installasjon

H1. Kasting av emballasje 
Emballasjen regnes ikke som spesialavfall, da den på ingen måte er farlig eller forurensende. 
Henviser til lokale regler for kasting av emballasjen. 

H2. Oppstarts inspeksjon 
- Sjekk at maskinene ikke har fått skader under transport eller lagring.
- Rengjør innløps og utløpsåpningene, fjern støv og rester etter emballasje.
- Sørg for at motorakselen dreier fritt.
- Kontroller at de elektriske spesifikasjonene samsvarer med de som er

vist på typeskiltet.

H3. Plassering av pumpe 
- Pumpen kan monteres I en hvilken som helst posisjon (pumpe akse vertikal eller horisontal)
- Fest pumpen ved hjelp av skruer med tilstrekkelig diameter for innfestningshullene anordnet i

bunnen av pumpen (se vekt og dimensjoner for posisjon og dimensjon).

OBS!! 
MOTOREN ER IKKE AV EN ANTI-EKSPLOSIV TYPE. 
Ikke installer den der det kan forekomme antennelige gasser. 
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H4. Tilkopling av slange 

- Før tilkopling, pass på at slangen og sugetanken er rengjort for skit og tråd
rester som kan skade pumpen og tilbehøret.

- Før tilkopling av leveringsslangen, fyll pumpehuset med dieselolje for å lette
fyllingen.

- Ikke bruk koplinger med koniske gjenger som kan skade gjengene i
pumpen hvis man trekker for hardt til.

SUGESLANGE: 
- Minimum anbefalt nominell diameter: 1-1/4”
- Nominell anbefalt trykk: 10 bar
- Bruk slanger egnet for sug under press

LEVERINGSSLANGE: 
- Minimum anbefalt nominell diameter: 1”
- Nominell anbefalt trykk: 10 bar

OBS!! 
Det er installatørens ansvar å bruke slanger som har de tilstrekkelige egenskapene. 
Bruk av slanger som er uegnet for bruk sammen med diesel kan skade pumpen, 
skade personer og forårsake forurensing. 
Løsning av tilkoplinger (gjengede tilkoplinger, flens, pakninger) kan forårsake alvorlige 
økologisk og sikkerhetsmessige problemer. 
Sjekk alle koplinger etter førstegangs instalasjon, dette skal også gjøres hver dag 
etter dette. Stram tilkoplingene om nødvendig. 

H5. Hensyn angående levering/sugeslange. 

LEVERINGSSLANGE 
Ved valg av pumpe modell må en ha egenskapene til systemet i tankene. Kombinasjonen ab 
slangelengde, strømningshastigheten for dieselen og at slangetilbehøret som er installert ikke kan 
skape større mottrykk som er større enn det maksimale, slik at det oppstår (delvis) åpning av pumpens 
by-pass med påfølgende merkbar reduksjon av strømningshastigheten som følge.  
I slike tilfeller, for å få korrekt funksjon av pumpen er det nødvendig for å redusere 
strømningsmotstand og byte til korter e slanger og/eller med større diameter på slangeutstyret. 
(en automatisk påfyllingspistol for høyere strømningsrater kan hjelpe) 

SUGESLANGE 
Panther 56 og Panther 72 pumper er selvsugende og har god sugekapasitet. i oppstartsfasen, 
med tom sugeslange og pumpen er fuktet med væske, er den elektriske pumpe enheten I 
stand til å suge væske opp fra en maksimal høydeforskjell på 2 meter. 
Det er viktig å påpeke at fylletiden kan vare så lenge som ett minutt og bruk av en automatisk 
påfyllingspistol på påfyllingsslangen hindrer utslipp av luft fra innretningen og dermed hindrer 
riktig grunning. 
Av den grunn er det alltid tilrådelig å prime pumpen uten en automatisk påfyllingspistol, å 
verifisere riktig fukting av pumpen. Installering av en bunnventil er anbefalt for å hindre 
tømming av sugeslangen og holder pumpen våt. På denne måten vil pumpen alltid starte opp 
umiddelbart. 
Når systemet fungerer kan pumpen arbeide med et trykk så høyt som 0.5 bar. Om kavitasjon 
oppstår blir følgene, tap av strømningshastighet, øking av systemstøy. 
Som vi har sagt opp til dette punktet, er det viktig å sikre lavt sugetrykk ved hjelp av kort 
slange med en diameter som er lik eller større enn anbefalt. Noe som reduserer kurver til 
et minimum, og ved hjelp av filter med bredt tverrsnitt og bunnventil med lavest mulig 
motstand.  
Det er veldig viktig å holde filtrene rene, fordi tette filter øker system motstand. 
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Høyde forskjellen mellom pumpen og væskenivået må holdes så liten som mulig, i 
hvert fall innen de 2 meterne for fyllefasen. Dersom denne høyden blir overskredet, vil 
det alltid være nødvendig å installere en bunnventil for å tillate fylling av sugerøret. Det 
anbefales at pumpen ikke installeres i en større høyde forskjell  enn 3 meter. 

OBS!! 
I de tilfellene at sugetanken er høyere enn pumpen, er det tilrådelig å montere en 
antihevert ventil for å forhindre utilsiktet diesellekkasje. Dimensjoneringen av disse 
koplingene må da være tilstrekkelig for å kunne motstå det hydrostatiske 
sjokktrykket ved full stopp av væskens flyt. 

H6. Tilbehør til slange 

Pumpene er en egen enhet uten tilbehør. Her er en liste over det mest vanlige utstyret man finner i linjen 
fra start på sugesiden, til fyllepistol i andre enden: 
LEVERING/TRYKKSIDEN: 
Automatisk påfyllingspistol 
Manuel påfyllingspistol  
Telleverk 
Fleksible slanger 
Filter 
SUGESIDEN 
Bunnventil med filter  
Sugerør eller slange 

OBS!! 
Det er installatørens ansvar å kople på slange-tilbehør som er nødvendig for sikker 
og forsvarlig drift av pumpen. 
Bruk av tilbehør som ikke passer for bruk med diesel kan skade pumpen, skade 
personer og forårsake forurensing. 

H7. Elektriske forbindelser 

ENFASE MOTORER 
Enfaset motorer er utstyrt med 2 meters kabel med elektrisk støpsel. For å bytte kabelen, åpne 
klemmelisten på dekselet, kople kabelen i henhold til følgende tegning. 
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THREE PHASE A.C. LINE 

TIL MOTOR 

Enfaset motorer leveres med en topolet bryter og kondensator, kablet og installert inne i 
koplingsboksen. (se tegning) 
Egenskapene til kondensatoren vises på identifikasjonsplaten for hver pumpe modell. Bryter 
har bare funksjonen til å starte/stoppe pumpen og kan ikke på noen måte erstatte eventuell 
hovedstrøms bryter gitt for gjeldende regelverk. 

TREFASE MOTOR 
Tre-fase motorer leveres med en koplingsboks og koplingslist. For å kople den elektriske 
motoren til strøm, åpnes dekselet på koplingsboksen og kople 
kablene i henhold til tegningen. 

OBS!! 
Kontroller at koplingsstykkene står i forhold til tegningen gitt for den tilgjengelige 
strømspenning. Kontroller riktig rotasjon på motoren 

ENFASE 

TREFASE VEKSELSTRØMLINJE
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(se avsnitt dimensjoner) og hvis det ikke er riktig, bytt tilkoplingen av de to kablene i 
støpselet eller på klemlisten.  Pumpene leveres uten elektrisk sikkerhetsutstyr som 
sikringer, motorvern, 
systemer for å hindre utilsiktet gjenstart etter strømbrudd eller annet.  
Det er absolutt nødvendig å installere et elektrisk panel, oppstrøms fra 
pumpenes strømforsynings linje, utstyrt med en passende jordfeil bryter. 
Det er montørens ansvar å utføre de elektriske forbindelser i henhold til gjeldende 
regelverk. 
Respekter de følgende instruksjoner for å sikre en forsvarlig elektrisk installasjon: 

- Under installasjon og vedlikehold, sørg for at de elektriske forsyningslinjene er
avslått.

- Bruk kabler med minimum tverrsnitt som det vises til i avsnitt E2 ELEKTRISKE
SPESIFIKASJONER

- I tre-fase motorer er det viktig å verifisere riktig rotasjonsretning (se avsnitt MÅL
OG VEKT)

- Alle motorene er utstyrt med jordingskontakt for tilkopling til grunnlinjen av det
elektriske nettverket.

- Lukk alltid lokket på koplingsboksen før tilførsel av spenning, se til at pakningene
rundt boksen er tette som i henhold til beskyttelses klasse IP 55.

I. Førstegangs oppstart.

- Sørg for at den gjenværende kapasiteten på sugetanken er stor nok til mengden
du har tenkt å fylle.

- Sørg for at den gjenværende kapasiteten på leveringstanken er stor nok til
mengden du har tenkt å fylle.

- Ikke kjør pumpen tørr! Dette kan forårsake alvorlig skade på komponentene.
- Pass på at slange og linjetilbehøret er I god stand. Diesel lekkasje kan

skade miljø, gjenstander og personer.
- Start ALDRI pumpen ved å sette inn eller fjerne plugger!
- Ikke bruk av/på knaper med bløte hender.
- Langvarig kontakt med diesel kan skade huden. Bruk av hansker og briller

anbefales.
- Enfaset motorer er utstyrt med automatisk motorvern.

OBS!! 
Ekstreme driftsforhold kan øke motortemperaturen og føre til at det automatiske 
motorvernet slår av pumpen. 
Slå av pumpen og vent til den er avkjølt før videre bruk. 
Det automatiske motorvernet slår seg av når motoren er nok avkjølt til videre bruk. 

I påfyllingfasen må pumpen blåse ut luften som kom inn under installeringen av utløpslinjen. 
Derfor er det viktig å holde utløpet åpent får å slippe ut luften i systemet. 

OBS!! 
Dersom en automatisk påfyllingpistol er montert på i enden av levering linje, vil utslippet av 
luft være vanskelig på grunn av den automatiske stopp anordningen som holder ventilen 
lukket når linjetrykket er for lavt. Det anbefales at en ikke bruker en automatpistol i den 
første oppstartfasen. 

Grunningsfasen kan vare fra sekunder til flere minutter, som en funksjon av egenskapene I 
systemet. Hvis fasen blir veldig forlenget, stopp pumpen og kontroller:

- At pumpen ikke kjøres helt tør;
- At sugeslangen er tett, slik at luft ikke siver inn;
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- At sugefilteret ikke er tett;
- At sugehøyden ikke er høyere enn 2 meter (om der er mer enn 2 meter, fyll

sugeslangen med væske)
- At leveringsslangen tillater utslipp av luft.

Når primingen er gjennomført, må du kontrollere at pumpen opererer innenfor den forventede rekkevidde, 
spesielt:  

- At under forhold med maksimalt mottrykk, absorberes kraften slik at motoren
holder seg innenfor de verdier som er vist på typeskiltet;

- At sugetrykket ikke overstiger 0,5 bar;
- At mottrykket I leveringslinjen ikke er høyere enn det maksimale mottrykket som

er beregnet for pumpen.
-  

J. Daglig bruk

a. Ved bruk av fleksibel slange, fest enden av slangen til tanken. Om det ikke fines et
egnet sted å feste, ha ett solid grep rundt slangen før du starter fyllingen. 

b. Før du starter pumpen sjekk at leveringsventilen er lukket (påfyllingspistol eller
linjeventil). 

c. Sett PÅ/AV bryteren til PÅ. Omløpsventilen fungerer bare en kort stund uten
at påfyllingen starter. 

d. Åpne leveringsventilen, ta et solid grep i enden av
leveringsslangen:

e. Steng leveringsventilen for å stoppe påfyllingen.
f. Når påfyllingen er fullført, slå AV pumpen.

OBS!! 
Pumpen må aldri være PÅ i lang tid uten at den skal benyttes (maksimum 2-3 
minutter) 

MANGEL AV ELEKTRISK KRAFT: 
Mangel av elektrisk kraft, men den konsekvens at pumpen stopper, kan være på grunn av: 
- En sikkerhets anordning virker ikke.
- Spenningsfall.

I begge tilfeller, gjør følgende: 
a. Steng leverings ventil.
b. Sett påfyllingspistolen i holderen på tanken.
c. Sett AV/PÅ bryteren til AV posisjon.

Gjenoppta påfyllingen som beskrevet i avsnitt – daglig bruk når du har funnet årsaken til 
stansen. 

K. Problemer og løsninger

Problem Mulig årsak Løsn
 

MOTOREN GÅR 
IKKE RUNDT 

Mangel på elektrisk kraft Sjekk elektriske koplinger og 
sikkerhetssystemer 

Rotoren sitter fast Sjekk for mulig skade eller hindring av 
de roterende komponentene 

Motorvern bryteren er utløst Vent til motoren er kald, sjekk at 
den starter igjen, finn ut årsaken til 
overoppheting 

Motor problemer Ta kontakt med serviceavdelingen 
MOTOREN GÅR 
SAKTE NÅR DEN 
STARTES 

Lav spenning i det strømnettet Spenningen må være innen de 
nødvendige grensene 
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M. Støy nivå
M. POZIOM HAŁASUM. POZIOM HAŁASU
Under normale arbeidsforhold skal ikke støyen fra pumpen overstige 70 db på en avstand av 1 
meter fra pumpen. 

N. Avhending

Komponentene må sendes til selskaper som spesialiserer seg i disponering og gjenvinning av 
næringsavfall: 
KASTING AV EMBALASJE: 
Emballasjen består av biologisk nedbrytbar papp som kan leveres til bedrifter for normal 
gjenvinning av cellulose. 
KASTING AV METALLKOMPONENTER: 
Metalldelene, bade malt og rustfritt stål er vanligvis resirkulert av selskaper som er spesialisert 
på metall-avfall. 

LAV ELLER INGEN 
STRØMNINGSHAS
TIGHET 

Lavt nivå i sugetanken Fyll diesel tanken 
Bunnventil tett Rens eller bytt bunnventil 
Tett filter Rens eller bytt filter 

Overdrevent sugetrykk 
Senk pumpen i forhold til nivået i 
tanken eller øk diameteren på 
rørledningen 

Høydetap i kretsen. (For stor 
løftehøyde fra sugerør til pumpe til 
fyllepunkt) 

Bruk kortere slange med en større diameter 

Omløpsventil tett Demonter ventilen, rens eller bytt ventilen 
Det kommer inn luft I pumpen eller 
sugeslangen Kontroler tettningen av koplingene 

 En innsnevring i sugeslangen Bruk slanger som er egnet for bruk under 
sugetrykk 

Lav rotasjons hastighet 
Sjekk spenningen på pumpen. Juster 
spenningen og/eller bruk kabler med større 
tversnitt. 

Sugeslangen ligger på bunnen av 
tanken Hev slangen 

ØKT PUMPE STØY 
Høyt trykk  oppstår (kavitasjon) Reduser sugetrykket 

Uregelmessig funkjson av 
omløpsventil 

Fortsett fyllingen til luften er renset fra 
kretsen 

Luft i dieselen Sjekk sugekoplingen 

LEKASJE FRA 
PUMPEHUSET Pakknings skader Kontroler og bytt den mekaniske tetningen 

L. Vedlikehold

Panther 56 og Panther 72 pumper er konstruert og bygget for å kreve et minimum av 
vedlikehold. 

- Hver uke: sjekk at slange leddene ikke har løsnet, for å unngå lekkasje.
- Hver måned: sjekk pumpehuset og hold det rent for eventuelle urenheter.
- Hver måned: sjekk og hold pumpefilter og alle andre filter rene
- Hver måned: Sjekk at de elektriske kablene er I god stand..
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HÅNDTERING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE KOMPONENTER: 
Disse må kastes I samsvar med instruksene fra 2002/96/EF (se tekst I direktiv nedenfor) 
MILJØ informasjon til kunder I EU: 

EU-direktiv 2002/96/EF krever at komponenter/utstyr som bærer dette symbolet 
på produktet og/eller emballasjen må ikke kastes sammen med restavfall: 
Symbolet anger at dette produktet skal avhendes separate fra vanlig 
husholdningsavfall. 
Det er ditt ansvar å kaste dette og annet elektrisk og elektronisk utstyr via egne 
returordninger godkjent av statlige eller lokale myndigheter 

HÅNDTERING AV ANDRE DELER: 
Kasting av andre deler som rør, gummi pakninger, plast komponenter og kabler 
skal leveres som næringsavfall. 

O. SCHE

O. Tegning av deler og reservedeleręści ZAMIENNE
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P. Dimensioner [mm] og  Vekt

VI. Bruksanvisning for K33 telleverk
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A. Innholdsfortegnelse

A. Innholdsfortegnelse
B. Generell information
C. Installasjon
D. Kalibrering
E. Kalibrerings prosedyre
F. Bruk
G. Bruk ved tyngdekraft
H. Vedlikehold
I. Demontering og montering
J. Måler enhet
K. Reset knapp
L. Måle kammer
M. Telleverk (giret)
N. Problemer, årsaker og løsninger.
O. Avhending
P. Reservedeler
R. Dimensjoner
S. Teknisk spesifikasjon

B. Generel informasjon

K33 er ett mekanisk telleverk som oppfyllet ATEX kravene for nøyaktig måling av utlevert 
mengde (diesel, bensin, parafin) I miljøer med høy eksplosjonsfare. K33 er et konisk 
roterende telleverk. Også kalt en slingre plate meter, ett konisk telleverk innbefatter et 
måleelement som består av en plan skive rundt en sentral ball (se diagram 1, tegning 
“15”), Dette elementet passer inne i et målekammer med avrundede kanter som tillater 
det å svinge. Når væsken strømmer gjennom kammeret, slinger skiven i et regelmessig 
mønster slik at aksen platen er festet til roterer i et konisk mønster. (tegning “8”) Den 
sirkulære bevegelsen på slutten av aksen driver tannhjulet til måleren (pos. “6”). 
Telleverket er utstyrt med en måler som ikke kan tilbakestille antall liter totalt 
Total og alle tallene i telleren kan nullstilles ved hjelp av reset knapp (Pos. “2”) hvis enheten er 
utstyrt med merker for avlesning av tiendels liter. 

OBS!! 
For å sikre riktig og sikker bruk av apparatet er det viktig å lese og følge instruksjonene og 
advarslene I denne håndboken. Feilaktig installering eller bruk av måleren kan forårsake skade på 
gjenstander og personer. 

Tekniske data Model K33 
Måler mekanisme Nuterende plate 
Strømningshastighet (område) 20 ÷ 120 liter/min 
Driftstrykk (max) 3,5 bar 
Sprengningstrykk (min) 28 bar 
Lagrings temperatur (område) -20 ÷ +

 
80

Fuktighet ved lagring (max) 95% RU 
Driftstemperatur (område) - 10 ÷ +60

Trykktap med diesel Strømningshastighet[l/min] 30 60 90 
 Trykktap [bar] 0,0 0,2 0,4 

Nøyaktighet etter kalibrering +/- 1% 
Repetebarhet (typisk) +/- 0,3% 
Batch total avlesning 3 siffret, høyde 18mm 
Total avlesning 6 siffret, høyde 6mm 
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C. Installasjon

Telleverket K33 kan monteres I alle posisjoner, på stive rør eller fleksible slanger, direkte på pumper eller 
tanker Målerens strømningsretning er fast og er angitt med en pil. Måleren leveres i standard 
konfigurasjon (A) Måleren og dekselet (se tegning 1. pos. «3») kan roteres 90° til 90° I forhold til “kroppen” 
for å gjennomføre de forskjellige konfigurasjoner som er vist (B, C, D) Reset knappen kan monteres 
valgfritt på høyre eller venstre side av måleren. For å endre standard konfigurasjon følg instruksjonene I 
avsnittet
“demontering/montering”. Kroppen på måleren er utstyrt med 4 blindhull (se tegning 2) som kan tres (M5) 
for en mulig festing. Hvis det kommer faste partikler inn i målekammeret kan dette påvirke riktig måling av 
den koniske platen. Filtrer derfor alltid væsken ved å montere et filter på målerens innløp (anbefalt filter 
400 μ).

D. Kalibrering
K33 er forhåndskalibrert fra fabrikken for bruk til diesel. Spesifikke driftsbetingelser (for eksempel
strømningshastighet, type og temperatur på væsken) kan påvirke målerens nøyaktighet, derfor bør en om
kalibrering utføres etter at installasjonen er fullført. En ny kalibrering er nødvendig hver gang måleren
demonteres for vedlikehold eller når den brukes til andre væsker som ikke er diesel.

 Avlesnings resultat 0,1 l 
Tilkoplinger (innløp/utløp) 1*BSP 
Vekt (ca) 1,8 kg 
Pakkestørrelse 185x185x170 mm 

Tilleggs funksjoner Registrering I US gallons, hunn 
gjenget innløp/utløp 1” NPT 
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F. Bruk
Etter montering og kalibrering er K44 /K33 klar til bruk. Vri reset knappen (se tegning 1, pos. 
“12”) (med klokken hvis den er montert på venstre side av måleren og mot klokken hvis den er 
montert på høyre side av måleren) til alle tallene i telleren er helt tilbakestilt. Totaltelleverket kan 
ikke nullstilles. Pass på at trykket ved bruk ikke overstiger verdien som er angitt avsnittet 
«Teknisk spesifikasjon»  

G. Bruk av tyngdekraft

K33 kan også brukes på dieseltanker som ikke er utstyrt med pumpe, der blir strømningstrykket 
generert av høydeavstanden mellom tank og påfyllingspistol.  
Et eksempel: tanken er montert over bakken med telleverket montert i bunn av tanken. En 3 
meter lang 1” slange og manuell pistol type Self 2000 garanterer en strømningshastighet på 
ca. 30 l/min hvis nivåforskjellen er høyere enn 1,5 meter. Lengre slange eller påfyllingspistoler 
som produserer høyere trykktap reduserer strømningen i forhold til den eksisterende 
nivåforskjellen. 
Bruk av tyngdekraftener ikke anbefalt dersom nivåforskjellen er under 1 meter, det er fordi 
strømningshastigheten reduseres og da blir den garanterte nøyaktigheten på telleverket 
redusert. 
Det er viktig å kalibrere telleverket på stedet der fylling ved hjelp av tyngdekraft skal 
utføres.. 

H. Vedlikehold

Det er ikke behov for vedlikehold, forutsatt at telleverket K33 er riktig montert og brukt. Tett 
filter på telleren kan skade eller ødelegge telleverket og dermed påvirke telleverkets 
nøyaktighet. Skulle dette problemet oppstå (se avsnitt” Problem, årsaker og løsninger and”) 
demonter televerket som vist i avsnittet “Demontering/ montering”. 

OBS!! 
Før du demonterer t må du alltid sørge for at all væske er tømt fra telleverket og slanger/rør som er 
tilkoplet.  Nødvendig rengjøring kan utføres med en myk børste eller et lite verktøy (dvs. en 
skrutrekker)). Under rengjøringen vær forsiktig så du ikke skader kammeret eller disken. Sjekk måleren 
nøye og erstatt de delene som er skadet.

E. Kalibrerings prosedyre

1. Skru ut skruen (se tegning 1, pos. “14”).
2. Spyl systemet (pumpe, rørledninger, måler) ved å fylle inntil strømningen er fullstendig og
jevn.
3. Stopp påfyllingen ved å slå av påfyllingspistolen, la pumpen fortsette å gå..
4. Nullstill alle tallene i telleren ved hjelp av reset knappen (pos. “2”).
5. Den mest nøyaktige kalibreringen oppnår du ved å bruke en kalibreringsbeholder som må ha en kapasitet

på over 20 liter. Fyll diesel ned i beholderen med full strømningshastighet, ikke reduser strømningen for å
nå den graderte sonen i kalibreringsbeholderen. Riktig metode er å starte og stoppe full flyt inntil ønsket
fylling er oppnådd.

6. Sammenlign indikasjonen på kalibreringsbeholderen (reel verdi) med måleren (angitt
verdi).
- Hvis den angitte verdien er høyere enn den reelle verdien, løsne skruen (pos. “12”);
- Hvis den angitte verdien er lavere enn den reelle verdien, stram til skruen (pos. “12”).
7. Gjenta prosedyren 4-6 ganger til nøyaktigheten er tilfredsstillende.
8. Skru inn skruen (pos. “14”) O ringen som er på kalibreringsskruen har som oppgave å
unngå utilsiktet løsgjøring av justeringsskruen, men den har ikke en tettende funksjon. Derfor
er det alltid viktig å tette skruen med pakningen (pos. “12”).
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Bruk kun originale reservedeler som vist i tegning 1» deler og reservedeler»” Du må alltid kalibrer 
på nytt etter at du har rengjort eller bytter ut deler på telleren.

I. Demonterin/montering

En kan demontere hoveddelene på K33 uten at du må kople fra slangen/røret.

J. Telleverk

For å demontere telleverket gjør som følger: 

a. Fjern tilbakestillingsbryteren ved å trekke den aksialt.
b. Løsne de 4 festeskruene (se tegning 1, pos. “7”).
c. Løsne de 2 skruene i (pos. “5”).
For å sette sammen igjen telleverket, reverser prosedyren som er beskrevet ovenfor.

K. Reset knapp

Hvis du endrer resett knappens posisjon: 
a. Utfør bare operasjonene a) og b) som beskrevet ovenfor.
b. Ta ut knappen (se tegning 1, pos. “4”) ved å skyve den fra innsiden mot utsiden av dekselet.
c. Fest knappen I det motsatte hullet ved å plassere den på innsiden av dekselet og skyv den
utover.
d. Fest dekselet på telleren og reset knappen

L. Målekammer

For å komme inn I målekammeret gjøres det på følgende måte: 
a. Demonter telleverket.
b. Løs åtte skruer (se tegning 1, pos. “7”).
c. Fjern dekselet (pos. “8”) sammen med giret. Når du gjør dette vær forsiktig så du ikke skader
pakningene (pos. “10”).
d. Fjern hele målekammeret (pos. “11”) ved å løfte den fra målerøret og samtidig trekke den tilbake
mot innløpet for å fjerne O-ringen (pos. “16”) fra sporet i utløpet. For å kontrollere innsiden av
målekammeret (pos. “15”), Fjern O-ringen og del de to halvkammer som inneholder det koniske
tannhjulet.

M. Gir-enhet

For å komme til girets komponenter: 
a. Ta av dekselet.
b. Løsne skruene.
c. Ta av platen. Nå kan alle girene nås for inspeksjon. Dersom pakningen skal byttes, fjern det
koniske tannhjulet fra akselen ved å trekke aksialt, og deretter fjerne utstyret sammen med
akselen. Om pakningen erstattes må alltid børsten som er med i reservedelssettet skiftes. For å
sette sammen igjen giret, reverser framgangsmåten demontering, men du må:
- Smør O-ringen før installasjon
- Kontroller at giret roterer fritt før du setter på dekselet.
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N. Problemer,¬rsaker og lßsninger.

O. Avhending

Komponentene må sendes til bedrifter som er spesialisert i disponering og gjenvinning av 
næringsavfall. 
Emballasjen består av biologisk nedbrytbar kartong som kan leveres til bedrifter for normal 
resirkulering av cellulose.  
KASTING AV METALLKOMPONENTER. 
Metallkomponenter, både malt og rustfritt stål skal leveres til selskaper som er spesialisert 
på metal opphugging.. 
Kasting av elektriske og elektroniske komponenter skal leveres til selskaper som er 
spesialisert i salg av elektroniske komponenter i samsvar med instruksene fra 2002/96/EC.  
(se tekst til direktiv nedenfor).  

MILJØINFORMASJON FOR KUNDER I DEN EUROPEISKE UNION. 
EU-direktiv 2006/96/EC krever at utstyr som har dette symbolet på produktet og/eller 
emballasjen skal ikke kastes sammen med restavfall. Symbolet angir at produktet 
skal kastes som spesialavfall. Det er ditt ansvar å kaste dette og annet elektrisk og 
elektronisk utstyr via egne retur ordninger godkjent av statlige eller lokale 
myndigheter. 

HÅNDTERING AV ANDRE DELER: 
Deponeringen av andre deler som rør, gummipakninger, plastkomponenter og kablene må 
leveres som industriavfall. 

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING 

Lekkasje fra akselpakkning 
Skadet pakkning Fjern (se avsnitt “gir”) og 

erstatt O-ringen og børsten 

Utilstrekkelig nøyaktighet 

Feil kalibrering 
Gjenta kalibrering etter 
instruksjonene i avsnittet 
“målekammer” 

Skittent eller 
blokkert 
målekammer 

Rengjør målekammeret 
etter instruksjonene i 
avnittet “målekammer” 

Luft I væsken Lokaliser og eliminer 
lekkasjer i innløpsrørene 

Redusert 
strømningshastighet 

Tett teller blokkert 
målekammer 

Rengjør 
målekammeret etter 
instruksjonene I 
avsnittet 
“målekammer”" 

Blokkert eller skittent 
filter 

Rengjør filteret 
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P. Reservedeler

R. Dimensjoner
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S. Tekniske spesifikasjoner

VII. Instruksjons manual på K600 telleverk

Måler mekanisme Skjold 
Strømningshastighet 20 - 120 l/min 
Driftstrykk (max) 3,5 bar 
Sprengtrykk (min) 28 bar 
Lagringstemperatur -20 ÷ +80 °C
Fuktighet ved lagring (max) 95% 
Driftstemperatur -10 ÷ +60 °C
Trykktap (l/min), diesel 30 ÷ 60 
Tap av trykk (bar) 0,05 ÷ 2 
Nøyaktighet etter kalibrering +- 1% 
Repeterbart (typisk) +- 0,3% 
Nøyaktighet på lesing 0,1 l 
Forbindelse (innløp/utløp) 1" BSP 
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1) LCD display
“LCD” måleren har to numeriske register og de forskjellige funksjonene vises til brukeren bare når den
aktuelle funksjonen krever det.

A. Innholdsfortegnelse

A. Innholdsfortnegnelse
B. Generell informasjon
C. Daglig bruk
D. Kalibrering
E. Konfigurering
F. Vedlikehold
G. Funksjonsfeil
H. Tekniske spesifikasjoner

B.Generell informasjon

K600 – måler og pulser versjon – er en type måler som er utviklet for å tilfredsstille et bredt spekter 
av krav til kontroll, måling, påfylling og overføring av smøreoljer og drivstoff. Måleprinsippet er basert 
på et elliptisk tannhjul som gir høy nøyaktighet over et stort område av strømningshastigheter 
sammen med redusert trykktap. Væsken som passerer gjennom telleverket starter tannhjulet hvis 
væskestrømmen er konstant. Den nøyaktige målingen av væsken som tappes blir utført ved å telle 
omdreiningene på tannhjulet og dermed antall liter som blir tappet. Den magnetiske koplingen som 
består av magneter som er montert til tannhjul og en magnetisk bryter som ligger utenfor 
målekammeret, sikrer tetningen i målekammeret og sørger for overføring av impulser som genereres 
ved rotasjon av tannhjulet i mikroprosessoren. 
Målerhuset er laget av ekstrudert aluminium og er utstyrt med utvendige føringer for en praktisk og enkel 
installasjon. De forskjellige modellene blir differensiert av lengden på huset, som er relatert til deres evne 
til å fungere ved høyere strømningshastigheter.  
Målerrøret er laget av pres støpt aluminium og er utstyrt med tilkoplinger for installasjon av gjengede 
flenser som passer for alle typer rør. 
Ved innløpsåpningen er en filtreringsskive av rustfritt stålnett installert, dette kan nås fra utsiden ved å 
fjerne flensen nær strømningsinnløpet.  

TELLEVERK VERSONER 
Brukeren kan velge mellom to ulike driftsmoduser: 
Normal Modus: Modus med visning av delvis og totalt utlevert mengde. 
Strømningshastighet modus: Modus med visning av visning av strømningshastighet, samt delvis avgitt 
kvantitet. Måleren har et ikke-flyktig minne for lagring av utleverings data, selv i tilfeller der det oppstår et 
strømbrudd i en lang periode.  
Hovedkomponenter: Elektronikk måleren og LCD-displayet er montert I den øvre delen av måleren, 
isolert fra væske målekammeret og forseglet fra utsiden ved hjelp av et lokk. 

Måle-
kammer 

Batteri 

Kalibrerings
-knapp

LCD 
skjerm 

Reset-
knapp 

Filter 
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Nøkkel: 

2) Bruker knapper
Apparatet har to knapper (RESET OG CAL) som hver for seg utfører to hovedfunksjoner og sammen
andre sekundære funksjoner.
De viktigste funksjonene som utføres er:
- for RESET knappen, nullstiller delvis register og total reset.
- for CAL knappen, kommer du inn i kalibreringsmodus.
Brukt sammen kommer du inn i kalibreringsmodus hvor den ønskede måleenheten kan stilles inn.

3) Batterihuset.
Måleren er drevet av to 1,5 V batterier standard type (størrelse N).
Batterihuset er forseglet av et gjenget vanntett lokk som lett kan fjernes for raskt byte av batteri.

PULSATOR VERSJON 
Pulsator versjonen er en pulsgiver (rød pære) som overfører de magnetiske feltvariasjoner som 
frembringes av rotasjonen til de elektriske pulsene som sendes til en ekstern mottaker. Mottakeren er 
koplet i samsvar med den vedlagte tegningen. Pulsatoren trenger ikke noen egen strømforsyning, den 
er drevet direkte av forbindelsen av mottakeren. 
Puls typen som utstedes er en firkantbølge som fremstilles av spenningsvariasjonen.  

MÅLEKAMMER 
Målekammeret er plassert I nedre del av telleverket. Den er utstyrt med tilkoplinger for gjengede flenser 
ved innløp og utløp. Dekselet på den nederste dele gir tilgang til rensing av målemekanismen. 
Inne i målekammeret er det ovale tannhjul som ved dreining, gir elektriske pulser som blir bearbeidet i 
det mikroprosessorstyrte elektroniske kortet.  

1. Partielt register (5 tall med bevegelige komma: 0.000 ÷ 99999), indikerer volumet som er avgitt siden
RESET knappen sist ble trykt inn;
2. Indikerer batteriets lading;
3. Indikasjon av kalibreringsmodus;
4. Total register (6 tall med bevegelig komma 0.0÷999999 x10 / x100), som kan indikere to typer av total
(liter og gallon):
4.1. Viser total som IKKE kan resettes (SUM)
4.2. Nullstilling (TOTAL RESET)
5. Indikasjon av total multiplikasjonsfaktor ( x10 / x100 )
6. Indikasjon av type total, (TOTAL / Reset TOTAL);
7. Indikasjon av totalverdien på måleenheten: L= Liter. Gal = Gallon
8. Indikasjon av strømningshastigheten
9. Indikasjon av måleenheten i: Qts = Quarts.
Pts = Pints. L = Liter. Ga l= Gallon.
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Ved å tilføre en passende kalibreringsfaktor (en gitt “vekt” ved hver puls), oversetter mikro-prosessoren 
pulsene over til levert mengde på displayet. 
Alle K600/2/3 telleverk kommer fra fabrikk med en kalibreringsfaktor kalt FABRIKK K-faktor som er angitt 
I henhold til den type væske (diesel eller olje), for optimal måleytelse. Kalibrerings innstillinger kan 
endres ved å følge instruksjonene i denne håndboken, men du kan når som helst gå tilbake til 
fabrikkinnstilling.  

INSTALLASJON 
K600 TELLEVERK eller PULSATOR har 1” eller ¾” gjenget og vinkelrett innløp og utløp, avhengig av 
hvilken type væske den er kalibret for. Den er produsert for fast installasjon. 
Pass på at de gjengede forbindelsene ikke er I kontakt med innsiden av målekammeret og hindrer 
tannhjulene. 
Ikke bruk koniske forbindelser som kan skade telleverkets “hus” eller koplingsflensen. Bare 
pulserings versjon skal være tilkoplet med 2 kabler i henhold til de elektriske egenskapene.  
VIKTIG: fullfør installasjonen ved å plassere sugefilteret. 

C. Daglig bruk

PULSATOR VERSJON 
Når pulsator versjonen av K600/3 telleverk er riktig tilkoplet, trenger den ikke å startes eller stoppes. 

TELLEVERK 
K600 TELLEVERK leveres klar til bruk. Ingen idriftsettelse er nødvendig, selv etter lang lagringstid. Det 
eneste som må gjøres for daglig bruk er nullstilling av delvis og/eller total registeret.  
Nedenfor er det bilde av to normale driftsskjermer. Den ene viser den delvis og total reset registrering. 
Den andre viser delvis og den generelle totalen. Omkopling fra total reset og generell reset på skjermen 
er automatisk og er knyttet til faste tider som er fabrikkinnstilt, dette kan ikke endres av brukeren.  

- Delvis register er plassert I den øvre delen av skjermen, og angir mengden væske som er tappet etter
sist reset knappen var trykt inn.
* Total registeret som kan nullstilles er plassert i den nedre delen av skjermen, angir leveringsmengden
siden siste nullstilling. Reset total kan ikke nullstilles før delvis reset har blitt nullstilt, men delvis register
kan nullstilles uten å ha å nullstilt reset total.
Måleenheten for de to totalene kan være det same, eller de de kan være forskjellige. Dette er avhengig av
fabrikk eller brukerinnstillinger.
TOTAL-register kan ikke tilbakestilles av brukeren. Det fortsetter å stige gjennom hele telleverkets levetid.
Registeret for de to totalene (tilbakestilt total og total) vises på det samme telleverket i displayet. Av den
grunn vil de to tallene aldri vises samtidig, men blir vist vekselsvis.
Slik vises de forskjellige telleverkene: Den generelle totalsummen vises når måleren står i
STANBY.
RESET TOTALEN viser:
- På slutten av en delvis nullstilling i en kort periode (noen sekunder)
- Under hele påfyllingsstadiet.
- I noen sekunder etter endt påfylling. Da skifter det over til generell total.

DELVIS REGISTER 

REGISTRERER 
DEN 
SLETTBARE 
SUMMEN 

REGISTRERING 
AV DEN 
TOTALE 
SUMMEN 



30

MERK: 6 sifre er tilgjengelig for total, pluss to ikoner X10/X100. 
Oppstigings-sekvensen er følgende: 100000 x 10 →? 999999 x 10 →?100000 x 100 →? 999999 x 100

PÅFYLLING I NORMALMODUS 
Dette er standard innstillingen mens telling pågår, vises delvis og total reset samtidig.. 
Skulle en av de to tastene RESET eller CAL trykkes inn ved ett uhell, har dette ingen effekt. Noen 
sekunder etter at påfyllingen er avsluttet, endres det nedre registeret på skjermen fra TOTAL til GENERAL 
TOTAL: ordet RESET over ordet TOTAL forsvinner, og RESET TOTAL erstattes av GENERAL TOTAL.  
Denne situasjonen kalles STANDBY og forblir stabil til brukeren benytter måleren igjen.  

DELVIS NULLSTILLING 
Delregisteret kan nullstilles ved å trykke på RESET-tasten når apparatet er i ventemodus, noes om betyr at 
displayet viser ordet “TOTAL”.  
Når du har trykket på RESET-tasten under tilbake stilling, viser displayet først og fremst alle opplyste siffer 
og deretter alle siffer som ikke er opplyst. 
På slutten av prosessen vises delvis reset og total reset før det går over til visning av TOTAL (som 
ikke kan nullstilles). 

NULLSTILLING AV RESET TOTAL 
Tilbakestilling-operasjonen av RESET TOTAL kan bare utføres etter å ha tilbakestilt delregisteret. RESTE 
TOTAL kan faktisk nullstilles ved å trykke på RESET-tasten mens skjermbildet viser RESET TOTAL som 
på følgende skjermbilde:  

Oppsett som viser trinnvis hvordan: 
1 Vent til displayet viser normal standby-visningsside (med bare total vist). 
2. Trykk på RESET knappen raskt.
3. Måleren begynner å tilbakestille DELVIS.
4. Mens displayet viser RESET TOTAL, trykker du på reset-knappen igjen i minst ett sekund.
5. Skjermbildet viser igjen alle segmentene på displayet etterfulgt av alle deaktiverte segment. Til slutt vises
visningssiden der tilbakestillingene vises.

PÅFYLLING I STRØMNINGSHASTIGHESTS MODUS: 
Det er mulig å tanke og samtidig vise:  
- Påfylt delvis
- Strømningshastigheten i (delvis enhet/minutt) som vist på følgende
displayside:
Fremgangsmåte for å gå inn i denne modusen:
- Vent til apparatet er i ventemodus, noes om betyr at skjermbildet viser bare TOTAL.
- Trykk raskt på CAL-knappen.
- Start påfylling
Strømningshastigheten oppdateres hvert 0,7 sekund. Ved lav strømningshastighet kan skjermen være noe
ustabil. Altså jo høyere strømningshastighet, jo mer stabil visning av verdier vist på skjermen.

ADVARSEL 
Strømningshastigheten måles med referanse til måleenheten I DELVIS. Av denne 
grunn, hvis måleenheten for DELVIS og TOTAL er forskjellig, som I eksempelet vist 
nedenfor, bør det huskes at den angitte strømningshastighet er relater til måleenheten 
for den DELVISE. I det viste eksempelet uttrykkes strømningshastigheten i Qts/min. 
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D. Kalibrering (bare målerversjon)

Selv etter at noen endringer har blitt gjort av brukeren, kan fabrikk K-faktoren gjenopprettes ved hjelp 
av en enkel prosedyre.. 
- Bruker K Faktor: Tilpasset kalibreringsfaktor, som betyr endringer ved kalibrering.

HVORFOR KALIBRERE 
K600 TELLEVERK leveres med fabrikk-kalibrering som sikrer nøyaktig måling under de fleste 
bruksforhold. 
Likevel, når du opererer i nærheten av ekstreme forhold, som for eksempel: 
• Med væsker i nærheten av akseptable rekkevidde (for eksempel lavviskositets frostvæske eller
høyviskoseoljer for girkasser)

Ordet “Gal” som star ved siden av strømningshastigheten, refererer til registeret til TOTAL (Reset eller NON 
tilbakestill) som igjen vises når de går ut av strømningsmodus. 
For å gå tilbake til «Normal» -modus, trykk på CAL-tasten igjen. Hvis en av de to tastene RESET eller CAL 
trykkes inn ved et uhell under tellingen, har dette ingen effekt.  

ADVARSEL 
Selv om det ikke vises i denne modusen, øker både RESET, TOTAL og GENEREL TOTAL 
(TOTAL). Deres Verdi kan kontrolleres etter at påfyllingen er avsluttet, og går tilbake til 
“normal” modus ved raskt å trykke på CAL. 

DELVIS RESET 
For å tilbakestille delregisteret, fullfør på fylling og vent på at måleren viser en strømningshastighet 
på 0,0 som angitt i illustrasjonen, og trykk deretter raskt på RESET. 
I motsetning til normal-modus, i dette tilfellet under tilbakestilling, går du ikke gjennom stadiene der 
skjermsegmentene lyser opp og deretter slås av, men snarere vises tilbakestille delregisteret umiddelbart. 

DEFINISJON 
Kalibreringsfaktor eller “K-faktor”: Dette er multiplikasjonsfaktoren som brukes av systemet til de motsatte 
elektriske pulser, for å transformere disse til målte væske enheter. 
Fabrikk K Faktor: Fabrikinnstilt standardfaktor. Den er lik 1,000. 
Denne kalibreringsfaktoren sikrer maksimal presisjon under følgende driftsforhold: 
versjon for olje: Væske motorolje type SAE10W40 

Temperatur 20°C 
Strømningshastighet 6-60 liter/min

Versjon for dieselolje:  Væske ________             motorolje type SAE10W40 
Temperatur   20°C 
Strømningshastighet 6-60 liter/min
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• Ved ekstreme strømningsforhold (nær minimum eller maksimalt aksepterte verdier) an det være
nødvendig med kalibrering på stedet for å tilpasse de riktige forholdene til måleren når den er i drift.

OBS! 
Telleverket har et ikke-flyktig minne som holder dataene om kalibrering og total dispenser mengde lagret 
på ubestemt tid, selv I tillfeller ved langt strømbrudd; Etter batteriskifte er det IKKE nødvendig med ny 
kalibrering.  

VISNING AV GJELDENE KALIBRERINGSFAKTOR OG GJENOPPRETTING AV FABRIKKFAKTOR 
Ved å trykke på CAL-tasten mens apparatet er I ventemodus, vises displaysiden som viser gjeldende 
kalibreringsfaktor.  

KALIBRERINGSPROSEDYRE 
K600 METER tillater hurtig og presis elektronisk kalibrering ved å endre kalibreringsfaktoren (K 
FAKTOR). 
To prosedyrer er tilgjengelig for å endre kalibreringsfaktoren: 
1 Manuell kalibrering, utført ved hjelp av en dispenseringsoperasjon.  
2 Direkte kalibrering, utført ved å endre kalibreringsfaktoren. 
Kalibreringsfasene finner du ved å trykke inn CAL knappen til skjermen viser: 
- Kalibreringsfaktoren som er nylig brukt.
- Gå tilbake til fabrikk-kalibrering (fabrikk faktor K) etter en tidligere kalibrering av brukeren.
- Endre kalibreringsfaktoren ved hjelp av en av de to tidligere angitte prosedyrene.
1 I kalibreringsmodus viser de delvis og totale dispenserte mengdene som er angitt på skjermen,
forskjellige betydninger i henhold til kalibreringsprosedyrefase..
2 I kalibreringsmodus kan telleverket ikke brukes til normal påfylling.
3 I “kalibrerings”-modus økes ikke totalene

To tillfeller kan oppstå: 
a) Hvis det aldri har vært utført kalibrering, eller fabrikinnstillingen er gjenopprettet etter tidligere
kalibreringer, vises følgende på displayet:
Ordet “Fact” forkortelse for fabrikk viser at fabrikk-kalibreringen blir brukt
B) Hvis det derimot har blitt utført kalibreringer av brukeren, vises displaysiden som viser den
kalibreringsfaktoren som er brukt for øyeblikket. (i eksempelet 0,998)
Ordet “bruker” anger den faktoren som brukeren bruker.

Strømningskartet ved siden av viser 
overgangslogikk fra en visningsside til en 
annen.   
I denne tilstanden tillater 
nullstillingsnøkkelen å bytte fra brukerfaktor 
til fabrikkfaktor.  
For å bekrefte valget av kalibreringsfaktor, 
trykk raskt på CAL mens «User» eller 
«Fact» vises.. 
Etter omstartssyklusen bruker 
telleverket kalibreringsfaktoren som 
nettopp er blitt bekreftet. 

ADVARSEL 
Når fabrikkfaktoren er bekreftet, 
slettes den gamle brukerfaktoren fra 
minnet.  
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MANUELL KALIBRERINGS PROSEDYRE

  MANUELL KALIBRERING 
Denne prosedyren krever at væsken som skal benyttes, blir dispenser I en prøvebeholder som har 
en kapasitet på minimum 5 liter, dette må utføres under reelle driftsforhold (strømningshastighet, 
viskositet, etc.) prosedyren krever nøyaktighet for at kalibreringen skal bli korrekt.. 

  OBS! 
For korrekt kalibrering av telleverket er det viktig å: 

- Fullstendig tømme systemet for luft før kalibrering.
- Bruk en presis prøvebeholder med en kapasitet på ikke mindre enn 5 liter, med en

nøyaktig graduert indicator
- Sørg for at kalibreringen utføres med en constant strlmningshastighet som tilsvarer

normal bruk, til beholderen er full.
- Ikke reduser strømningshastigheten for å treffe målsatt dispenserings pungt på slutten. (utfør heller

korte påfyllinger der du stopper strømningsflyten helt)
- Etter dispenseringen, vent noen minutter slik at luften blir borte fra prøvebeholderen; les

av verdien på slutten av dette, da nivået I beholderen kan synke.
- Følg prosedyren som følger nedenfor..

Nr OPERASJON DISPLAY 
1 INGEN 

Telleverk i normalmodus, ikke tellemodus. 

2 TRYKK INN CAL KNAPPEN TIL: 
Telleverket går i kalibreringsmodus, <<CAL>> og viser 
kalibreringsfaktoren i bruk, i stedet for delvis.  

 Ordene «Fakta» og «BRUKER» angir hvilken av de to 
faktorene som er i bruk. Viktig! 

3 TRYKK INN RESET KNAPPEN TIL:  
Telleverket viser “CAL” og nullpartiell total. Telleren er klar 
til å utføre kalibrering. 

4 
DISPENSERING I PRØVEBEHOLDER 
Ikke trykk på noen knapper, men start påfylling i beholderen 

Påfyllingen kan avbrytes og startes igjen, men fortsett 
påfyllingen til nivået i væskebeholderen har nådd merket 
område. Det er ikke nødvendig å nå en forhåndsinnstilt 
mengde. 
Indikert mengde Virkelig mengde 
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5 RASKT TRYKK PÅ RESET KNAPP: 
Måleren informerer om at kalibreringsoperasjonen er ferdig. 
Sørg for at dispenseringen er korrekt gjennomført før du 
utfører denne operasjonen. For å kalibrere måleren må 
verdien som er angitt av den delvis totalen (eksempel 9.800) 
bli tvunget til den reelle verdien som er markert på 
prøvebeholderen I venstre hjørne, nedre del vises en pil 
(oppover og nedover), som viser retningen (økning eller 
reduksjon) av USER K FAKTOR- verdiendringen når 
operasjon 6 eller 7 utføres.  

6 RASKT TRYKK PÅ RESET KNAPP: 
Endrer retningen på pilen. Dette kan du gjenta så mange 
ganger du ønsker. 

7 RASKT/LANGT TRYKK PÅ CAL KNAPP:  
Den angitte verdien endres i retningen som er angitt av 
pilen: 
- en enhet for hvert raskt trykk på CAL-knappen
- kontinuerlig hvis CAL-knappen holdes
inne. (de 5 første enhetene sakte, deretter
økes tempoet)
Hvis ønsket verdi utløper, gjenta operasjonen fra punkt 6.

8 TRYKK INN RESET KNAPPEN TIL:  
Måleren er informert om at kalibreringsprosedyren er 
ferdig. Før du utfører denne operasjonen, må du 
kontroller at INDECATED-verdien er den samme som 
REAL verdien.  

 Indikert mengde Virkelig mengde 

Måleren bregner den nye BRUKER K FAKTOREN; Denne 
beregningen kan vare noen få sekunder, avhengig av 
korreksjonen som skal gjøres. Under denne operasjonen 
forsvinner pilen, men CAL-indikasjonen forblir. Hvis denne 
operasjonen utføres etter operasjon 5, uten å endre den angite 
verdien, vil BRUKER K FAKTOR være den same som 
FACTORY K FAKTOR, og dermed ignoreres. 

9 INGEN 
På slutten av beregningen, vises den nye BRUKER 
FAKTOREN (user factor) I noen sekunder, deretter 
gjentas gjenoppstart-syklusen for endelig å oppnå 
standbytilstand. VIKTIG: fra nå av vil den angitte 
faktoren bli kalibreringsfaktoren som brukes av 
måleren, og vil fortsette å forbli slik selv etter at 
batteri byttes. 

10 INGEN 
Måleren lagrer den nye kalibreringsfaktoren og er 
klar til bruk, og den nylig definerte BRUKER K 
FAKTOREN 
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DIREKTE MODIFIKASJON AV K FAKTOR 
Denne fremgangsmåten er spesielt nyttig for å korrigere en «gjennomsnittlig feil»på basis av flere utførte 
dispenseringsoperasjoner. Hvis normal METER- operasjon viser en gjennomsnittlig prosentvis feil, kan 
dette korrigeres ved å bruke den korrigerte prosentandelen til den kalibreringsfaktoren som er brukt. I 
dette tilfellet må prosentandelen av BRUKER K FAKTOR beregnes av bruker på følgende måte:  

( ) 

- 0.9 %
1,000

Ny CAL. fakt. = Gaml. CAL fakt.r X 

Eksempel: 
Feilprosent funnet E% Nåværende 
kalibrerings faktor Ny BRUKER K 
FAKTOR 1,000 * [(100 – ( - 0,9))/100]=

1,000 * [(100 + 0,9)/100] = 1.009
Hvis måleren indikerer mindre enn den reelle dispenserte verdien (negative feil), må den nye 
kalibreringsfaktoren være høyere enn den gamle, som vist I dette eksempelet. Det motsatte gjelder hvis 
måleren viser mer enn den reelle dispenserte verdien (positive feil) 

Nr OPERASJON DISPLAY KONFIGURASJON 
1 INGEN 

Telleverket er i normal modus, ikke 
telle modus 

2 HOLD CAL KNAPPEN INNE TIL:  
Telleverket går inn I kalibreringsmodus, 
viser “CAL” og viser kalibreringsfaktoren I 
stedet for den delvis. Ordene «Fact» og 
«USER» angir hvilken av de to faktorene 
(fabrikk eller bruker) som fortiden brukes. 

3 HOLD RESET KNAPPEN INNE TIL: 
Måleren viser “CAL” og nullpartiet total. 
Måleren er klar til å utføre manuell 
kalibrering ved dispensering. – se forrige 
avsnitt.   

4 HOLD INNE RESET KNAPPEN TIL: 
Vi fortsetter nå til direkte endring av 
kalibreringsfaktoren: ordet "Direct" vises 
sammen med kalibreringsfaktoren som er 
brukt. I nederste del til vestre på displayet 
vises en pil (oppover eller nedover) som 
definerer retningen (øking eller reduksjon) 
av endring av den viste verdien når 
etterfølgende operasjon 5 eller 6 utføres.   

5 RASKT TRYKK PÅ RESET KNAPPEN: 
Endrer retning på pilen. Operasjonen kan 
gjentas for å skifte pilens retning. 
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6 RASKT/LANGT TRYKK PÅ CAL 
KNAPPEN:  
Den angitte verdien endres i pilens retning – 
en enhet for hver kort CAL – tasting – 
kontinuerlig hvis tasten holdes inne. 
Hastigheten øker hvis du holder knappen 
inne. Hvis ønsket verdi blir for høy/lav, 
gjenta operasjonen fra punkt 5.  

7 HOLD INNE RESET KNAPP TIL:  
Måleren er informert om at 
kalibreringsprosedyren er ferdig. Før du 
utfører denne operasjonen, må du 
kontrollere at den angitte verdien er korrekt. 

8 INGEN 
PÅ slutten av beregningen vises den nye 
BRUKER K FAKTOR i noen sekunder, 
deretter gjentas omstartssyklusen for til 
slutt bli stående i standby modus. 
VIKTIG: 
Indikatorfaktoren blir fra nå av 
kalibreringsfaktoren som brukes av 
måleren, og vil fortsette å forbli slik selv 
etter batteribytte. 

9 INGEN 
Telleverket lagrer den nye 
kalibreringsfaktoren og er klar til 
dispensering, og bruker den nylig definerte 
BRUKER K FAKTOREN 
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Ved å holde inne CAL knappen en stund, vil de nye innstillingene lagres, Telleverket vil gå gjennom 
startsyklusen og vil da være klar til å dispenser de innstilte enhetene.  

E. Telleverk konfigurering

Telleverket er utstyrt med en meny hvor brukeren kan velge måleenhet, Quarts (Qts), Pints (Pts), Liter 
(Lit), Gallons (Gal); Kombinasjonen mellom måleenheten for delregister og totalverdien er satt i 
henhold til følgende tabell:  

Kombinasjon 
nr. 

Måleenhet 
Delvis Register Total Register 

1 Liter (Lit) Liter (Lit) 
2 Gallons (Gal) Gallons (Gal) 
3 Quarts (Qts) Gallons (Gal) 
4 Pints (Pts) Gallons (Gal) 

For å velg mellom de 4 tilgjengelige kombinasjonene: 
- Vent til telleverket går i ventemodus.
- Trykk deretter på tasten CAL og RESET samtidig. Hold disse inne til ordet
“UNIT” vises på skjermen sammen med måleenheten som er satt på det
tidspunktet (i dette eksempelet liter/liter):

For hvert kort trykk på RESET knappen vises de forskjellige kombinasjonene 
av måleenhetene som vist nedenfor: 

OBS! 
De gjenopprett-bare total og totalregistrene blir automatisk endret til den nye 
måleenheten.

Ingen ny kalibrering kreves etter endring av måleenheten.

F. Vedlikehold.

Telleverket er designet for å kreve en minimum av vedlikehold. Det eneste 
vedlikeholds arbeidet som kreves er:  

- Batteribytte – nødvendig når batteriet er tomt
- Rengjøring av målekammer. Dette kan være nødvendig på grunn av de spesielle

egenskapene til væskene eller på grunn av tilstedeværelse av faste partikler eller dårlig
filtrering.
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1 Bytting av BATTERIER.  
Telleverket er komplett med 2 X 1,5 V. alkaliske batterier 
størrelse N. 
Telleverket varsler om lavt batteri på to måter: 

1) Når batteriet faller under første nivå på LCD skjermen, vises batterisymbolet.
I denne tilstanden fortsetter telleverket å fungere riktig, men ikonet advarer
brukeren om at det er på tide å skifte batteriene.
2) Hvis bruken av telleverket fortsetter uten byte av batteri, vil det andre nivået
nås, noe som forhindrer drift. I denne tilstanden blinker batteriikonet og er det
eneste som forblir synlig på LCD skjermen.

OBS! 
Ikke kast de gamle batteriene I miljøet. Henviser til lokale foreskrifter. 
For å bytte batterier, gjør følgende:  

- Trykk på RESET for å oppdatere alle totalene
- Skru av batteridekselet (pos.8)
- Fjern de gamle batteriene
- Sett de nye batteriene I same posisjon som de gamle, sørg for at den positive pole er

plassert som angitt på dekselet (pos.9) Skru igjen dekselet, sjekk at pakningen (pos.1) er
riktig plassert.

- Telleverket vil slå seg på automatisk og normal drift kan gjenopptas.

Telleverket vil vise same Reset Total, same Total og Delvis som indikert før batteriene ble skiftet. Etter 
at batteriene er skiftet og hver gang det er strømbrudd, starter telleverket igjen og bruker den samme 
kalibreringsfaktoren som ble brukt før avbruddet. 
Du trenger derfor ikke kalibrere telleverket på ny.   

2. Rengjøring av MÅLEKAMMERET
K600 Målekammer kan rengjøres uten å fjerne instrumente fra linjen det er montert på. Sørg for at 
girene dreie fritt før dekselet lukkes.
OBS! 
Sjekk at målekammeret er tømt for væske før rengjøring. 
For å rengjøre kammeret , gjør følgende: 

- Løsne de 4 skruene på nedre deksel (se tegning nedefor)
pos. 7.

- Fjern dekselet (pos. 7.) og pakningen (pos. 6.)
- Fjern de ovale girene.
- Rengjør der det er nødvendig. Bruk en børste eller en spiss gjenstand som en liten skrutrekker.

Pass på så du ikke skader kroppen eller girene. 
- For å sette sammen instrumentet, utfør operasjonen i motsatt rekkefølge.

OBS! 
Følg monteringstegningen for å montere girene igjen. 

OBS! 
Bare ett av de to girene, koplet som vist på bildet (ved siden 
av), har magneter. Vær oppmerksom på girets posisjon med 
magneter, som vist på figuren. Monter det andre giret (uten 
magnet) med akse større enn 90° i forhold til første giret.  
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Intervallet på rengjøring av filteret henger sammen med forurensingen I væsken. For å utføre denne
operasjonen, fjern enheten fra linjen den er montert til, etter som filteret er plassert mellom målerhuset
og rørforbindelsen.

OBS!  
Sørg alltid for at måleren er tømt for væske før rengjøring. 

For å rengjøre filteret, gjør som følger): 
- For å få tilgang til filterskiven på K600/3, løsne de to festeskruene på
tilkoplingsflensen ved innløpet. Fjern begge flenser hvis det er nødvendig for systemet.
- Fjern måleren fra linjen, vær forsiktig når du fjerner pakkningen mellom flensene og
gjengede tilkoplinger til K600.
- Skyv ut filteret (pos. 9)
- Rengjør filteret med trykkluft.
- Reverser prosedyren for å montere filteret igjen.

Funksjonsfeil  

ELEKTRONISKE FUNKSJONSFEIL 

Problemer Mulig årsak Tiltak 
LCD: ingen indikasjoner Dårlig batterikontakt Sjekk batterikontaktene 
Ikke god nok målingspresisjon Feil K FACTOR Henviser til avsnitt H, 

kontroller K FACTOR 
Måleren fungerer under 
minimum akseptabel 
strømningshastighet 

Øk strømningshastigheten 
til en akseptabel 
strømningshastighet er 
oppnådd  

Måleren teller ikke, men 
strømningshastigheten er riktig 

Mulig elektroniske 
problemer 

Kontakt din forhandler 

MEKANISKE FUNKSJONSFEIL 

Problemer Mulig årsak Tiltak 
Redusert eller ingen 
strømningshastighet 

Girene er blokkert Rengjør målekammeret 

Måleren teller ikke, men 
strømningshastigheten er riktig 

Feil montering av girene etter 
rengjøring 

Gjenta gjenoppbyggings-prossesen 

Unøyaktighet Feil kalibrering av pulser 
versjon 

Kalibrer enheen med puls 
mottakeren 

Strømningshastigheten er utenfor 
det angitte strømningsområdet 

Reduser eller øk 
strømningshastigheten tilbake til 
det angitte strømningsområdet 

3. Rengjøring av FILTER.

Stort tap av trykk Skittent filter 
Bremsede gir 

Det telle ikke Feil gir instalasjon 

Feil pære 

Rengjør filteret 
Rengjør målekammeret 
Sjekk posisjonen på giret med 
magnet 
Skift pære 
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H.Tekniske spesifikasjoner

K600/3 (olje) K600/3 (diesel) 
Meter Pulser Meter Pulser 

Oppløsning L/pulser 35 35 33,5 33,5 
Gal/pulser 132,5 132,5 127 127 

Område for strømningshastighet L/min 6÷60 10÷100 
Driftstrykk bar 70 30 
Sprengtrykk bar 140 60 
Målesystem Ovale gir 
Lagrings teperatur °C -20 ÷ +70
Luftfuktighet ved lagring H.R. 95% 
Drifts temperatur (max) °C -10 ÷ +60
Trykktap ved maksimal 
strømningshastighet 

bar 0,3 
(SAE 10W/40@20°C) 

0,3 
(diesel @20°C) 

Kompatible væsker oil diesel fuel 
Viskositets område cSt 10 ÷ 2000 2 ÷ 5,35 
Nøyaktighet (innen området for 
strømningshastigheten) 

+- 0,5 

Repeterbarhet 0,20% 
Vekt kg 1,6 1,6 
Gjenger for innløp og utløp 3/4" BSP/NPT 1" BSP/NPT 

Batterier/strømforskyning 2x1,5 
Volt 

2x1,5 
Volt 

Forventet levetid på batteri 18-36 
måneder 

18-36 
  måneder 

I. Reservedeler

K600 Telleverk 
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VIII. Overfyllingsvern

A. Mekanisk overfyllingsvern
Den mekaniske beskyttelsen består av ett overfyllingsvern som er plassert på utløpet av fyllelinjen. Når
væskenivået når opp til flottøren, lukkes opptaket helt.

Systemet virker bare under trykk ved påfylling. 

Nødvendige parameter for fylling av diesel: 

Minimalt trykk: 10 bar (0,15PSI) Maksimalt trykk: 7 bar (100 PSI) Minimal 

strømningshastighet 50 liters/min. Maksimal strømningshastighet: 580 

liters/min 

Drift: 
1. Kople fyllingsledningen til ventilen.
2. Start drivstoff påfylling.
3. Når tanken er full, stopper overfyllingsvernet påfyllingen. Denne ventilen hindrer overfylling. Slå av

pumpen når overfyllingsvernet stopper påfyllingen. Når pumpen stoppes faller trykket, og gjenstående
diesel renner ned i tanken.

4. Kople fra påfyllingsslange.

NB! Overfyllingsvernet fungerer bare optimalt med ren diesel. Hvis dieselen er forurenset, kan det 
oppstå intern lekkasje i ventilen.  
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B. Elektroninsk overfyllingsvern

Den elektroniske beskyttelsen består av en sonde som befinner seg i den øvre delen av innertanken 
Den er festet med en klemme i fordelingsboksen.  
Driftsbasen til den elektriske motstanden til termistor PTC er plassert i sonden. Under påfylling er 
indikatoren koplet til tankbilen med kabel som styrer overfyllingsbeskyttelsen i tanken. Når tankbilen koples 
til PTC-termistoren, varmes denne opp og tankbilens sender gir klarsignal for fylling. Når væsken kommer 
opp til PTC-termistoren kjøles denne. Dette registrerer sensoren og avbryter fyllingen. Om det er brudd 
eller kortslutning i kretsen gis det ikke klarsignal til fylling.  
Sensoren er plassert slik at oppfylling av innertank er ca 95% av maksimal volum. 
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1. Hva er Ocio?
OCIO er et elektronisk instrument 
for overvåking av væskenivået i 
tankene. OCIO indikerer 
tanknivåer ved å behandle 
trykkavlesninger fremstilt av en 
sonde plassert inne i tanken.
OCIO består av følgende deler:

• KONTROLLENHET
• Innebygd i et plastdeksel og
egnet for utendørs bruk,
inneholder den en flytende
krystallskjerm (LCD) og et
tastatur.

A B

C D E

A. Lcd
B. Tastatur
C. Kjernekontakt
for kraftledning
D. Sonde
rørforbindelse
E. Kjernekontakt
for alarmer

type LV

A. Vektet endestykke
B. Tilkobling Oljeversjon
C. Rør 12x9
D. Ringmutter M16X1
E. Tilkobling M16X1
F. Ringmutter M8X0.5
G. Tube 6x4
H. Standard tilkobling vers..

type HV (valgfritt)

Med OCIO kan du:
• har kontinuerlig oppdaterte avlesninger av
faktiske tanknivåer;
• Still inn to forskjellige alarmnivåer som kan

brukes til å aktivere eksterne enheter. OCIO kan 
brukes i følgende situasjoner:

• ikke-tryk tanker, hvor tank trykket er alltid lik atmosfæretrykket;

• tanker som har forskjellige former og kapasiteter;
Du kan velge figurer i tankens dimensjoner;

• tanker som inneholder væsker som ikke er brannfarlig, eksplosiv
eller etsende

• (Eksempler på tillatt væsker er: dieselolje, smøreolje, vann,
matvarer). OCIO er et helt uavhengig instrument og trenger bare å
være koblet til strømkilde.

L 1
1

1
1 (dm3)

D (Kg)

2. Hvordan Ocio virker
Et væske inneholdt i en tank som 
påfører et trykk på bunnen av 
tanken, som avhenger av:
• væskenivået (L)
• væskens tetthet (D)

 Density  = D  (Kg / dm3)
(Density = Tetthet)

Eksempler:
- VANN :
- DIESEL :
- OLJE(valg):

D =  1 Kg / dm3
D =  0,84 Kg / dm3
D =  0,85  -  0,92 Kg / dm3

OCIO måler trykket påføres av væsken gjennom en sonde som 
ligger på bunnen av tanken med en vekt. Gitt verdien av DENSITET 
(tettheten) (D)
av væsken inne i tanken, vil OCIO automatisk beregne 
overflatenivået på tanken og vise det på displayet.
DENSITET (D) (tettheten) av væsken kan enkelt legges inn i 
instrumentet gjennom KALIBRERING.
En mikrochip som er plassert på det elektroniske KRETKORTET 
aktiverer automatisk en liten elektrisk KOMPRESSOR plassert inne i 
KONTROLLENHETEN, når det er nødvendig.
Det, og en spesiell KONTROLLVENTIL, opprettholde DET ideelle 
driftsforholdet inne i SONDEN.
Mikro chipen styrer også temperaturen på kretsen som forhindrer at 
temperaturen faller under den forutbestemte verdien.

For sikker og korrekt bruk, følg
instruksjonene og indikasjonene i
denne bruksanvisningen. Feil bruk kan
forårsake personskader og skade på
eiendom.

Advarsel!



A B C D

A. Varmebestandighet
B. Kretskort
C. Kontrollventil
D. Kompressor

OCIO gir nøyaktige og 
kontinuerlig oppdaterte 
avlesninger, selv når 
væskenivået endres eller 
under variable 
omgivelsesforhold
(atmosfærisk trykk og 
temperatur).

A

3.1

3. Installere Ocio
OCIO kan installeres enkelt og raskt, selv på 
tanker som allerede er fylt.

f
Advarsel!
KONTROLLENHETEN er en elektrisk 
enhet som IKKE er egnet til bruk i 
områder der det kan være 
eksplosjonsfare.

Installasjon

PLASSERING 
av kontrollenheten

KONTROLLENHETEN, koblet til sonden som følger med 
OCIO (total lengde 10 meter), kan installeres utendørs på alle 
steder som gir enkel tilgang direkte på tanken eller i 
umiddelbar nærhet. Sonderøret bør legges ut med forsiktighet, 
slik at det unngås skade som kan svekke forseglingens tetthet.

Viktig notat!

Om nødvendig kan KONTROLLENHETEN
installeres i en avstand på opptil 50 meter fra tanken, ved å 
bruke en forlengelse av sonderøret uten at det får 
konsekvenser for instrumentets ytelse.
Det må utvises stor forsiktighet for å sikre perfekt tetning til 
alle koplingsleddene.
KONTROLLENHETEN fungerer regelmessig enten vertikal 
eller horisontal montering.
Når den er installert utendørs, er den vertikale posisjonen å 
foretrekke, og enheten skal også være beskyttet mot direkte 
sollys.

156

80
132

11
8
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B
Det er to måter å feste huset på:
• DIREKTE PÅ VEGG-festing
• Det er nødvendig å åpne huset
før det festes.

FESTING
av kontrollenheten

no. 2
gjennom hull
Ø 4,5

no. 4
Blinde hull Ø 2,8
dybde 6 mm

• BRACKET festing
• (brakett følger ikke med)
• I dette tilfellet er det IKKE
nødvendig å åpne huset.

C
Den vedlagte sonden er egnet for Ocio med væsker med en 
viskositet lavere enn 30 Cst. (dieselolje, vann, etc).

Hvis Ocio skal brukes med væsker som har en viskositet 
mellom 30 og 2000 CST, er det nødvendig å kjøpe "Olje" -type 
sondesett som ikke leveres med Ocio.

INSTALLERE
og tilkobling av sonden

  "STANDARD"- type SOND:E
• Kontroller at det er en åpning (med en hette eller en flens) på
tanken, bred nok til at sluttvekten av STANDARD-typen går gjennom
(se størrelsen på spesifikasjonsarket).
• Bor et 1/2 "DN gjenget hull på åpningshetten.
• Ta kjernehaken som følger med sonden, som har en 1/2 "DN-
gjenger, og monter den på åpningshetten.
• Innfør sonden gjennom kjernen.
• Kople sonden til den veide enden og fest den godt.
• Før endestykket gjennom åpningen og sørg for at den når bunnen av
tanken.
• Sett hetten (eller flensen) tilbake på åpningen.
• Stram kjernekontakten etter at det er kontrollert at den veide enden
ligger på bunnen av tanken.
• Kople sonde slangen til skjøten på utsiden av KONTROLLENHETEN
og fest den godt.
• Over 1000 CST vent noen minutter for sonden å stabilisere seg.



"OLJE" - type SONDE  (valg):
• Kontroller at det er en åpning (med lokk eller flens) på
tanken, bred nok til at sluttvekten går gjennom
• Bor et 1/2 "gass DN gjenget hull på åpningshetten.
• Ta kjernehaken som følger med sonden, som har en 1/2"
gass DN-gjenger, og monter den på åpningshetten.
• Innfør 4x6 DN-røret gjennom kjernen.
• Koble de to rørene (4x6 DN og 9x12 DN) ved hjelp av
skjøten som følger med OLJE-typen, og fest dem godt. Klipp
9x12 DN-røret slik at lengden er litt mindre enn tankens
høyde; hele 9x12 DN-røret bør nå passe helt inn i tanken.
Koble 9x12 DN-røret til den veide enden - tidligere installert -
og fest den tett.
• Før endestykket gjennom åpningen og sørg for at den når
bunnen av tanken.
• Sett hetten (eller flensen) tilbake på åpningen.
• Stram kjernekontakten etter at du har kontrollert at den veide
enden ligger på bunnen av tanken.
• Kople sonde slangen til skjøten på utsiden av
KONTROLLENHETEN og fest den godt.

A

3.2

Viktig notat!

Elektriske
tilkoplinger

• Alle elektriske tilkoblinger skal gjøres av kvalifisert personell.
Installatøren er ansvarlig for å respektere alle relevante
forskrifter.
• Sørg for at OCIO kobles fra strømforsyningen under
installasjons- og vedlikeholdsoperasjoner.
• Før du kobler OCIO til strømforsyning, sjekk merkeskiltet for
informasjon om de nødvendige egenskapene til strømkilden.
• Bruk ledninger med riktige egenskaper for tilkopling til
strømkilden.

• Kontroller at jordledningen er riktig tilkoplet jordingen.
• Før du kopler en enhet til kontaktene på alarmene til minimum
og maksimal nivå, må du kontrollere at maksimal spenning og
strøm ikke overskrider de verdiene som støttes av kontaktene.
Bruk ledninger med tilstrekkelige egenskaper for forventet
arbeidsbelastning.
• Lukk alltid dekselet på styreenheten før du kopler til
strømforsyningen.

STRØMFORSYNING
kontrollenhet

Det er nødvendig å åpne dekselet når du kopler styreenheten 
til en strømkilde, fordi den leveres uten ledning og stikkontakt.
Kretskortet er beskyttet mot overbelastning med sikring (F1).
Kontroller sikringen hvis instrumentet ikke fungerer.

J3F1 Strømforsyning J2

Viktig notat!

De nødvendige 
egenskapene til 
strømkilden er avhengig 
av OCIO-modellen og 
er skrevet på 
merkeskiltet plassert på 
forsiden av CONTROL 
UNIT-huset.

Hvis strømkilden ikke kan nås, må 
installatøren bruke en 
skjøteledning, i samsvar med 
gjeldende sikkerhetsforskrifter.

RELE 1

 (alarm 1)
N.A. N.C.

RELE 2

 (alarm 2)
N.A. N.C.

B KOBLING av de 
elektriske alarmene

(denne operasjonen er valgfri)

For å kople til alarmene er det 
nødvendig å åpne dekselet.

KONTROLLENHET-huset er utstyrt med en andre kjernekopling 
som skal brukes til tilkopling av alarmer.
Den er lukket med en hette, som må fjernes før bruk.
Alarmen består av to RENE KONTAKTER som er NORMALT 
ÅPEN, og som bytter til LUKKET STILLING når den aktuelle 
alarmen er aktivert.
De to rene kontaktene er plassert på terminalen:
J2: Alarm nr. 1
J3: Alarm nr. 2
De elektriske egenskapene til disse kontaktene er vist i 
spesifikasjons arket.

Advarsel!

ALARMENE er spesielt utformet for å gi 
SIGNALER for lokal eller fjernbruk, de 
AKTIVERER IKKE DIREKTE EN
SIKKERHETSINNRETNING.
Derfor, IKKE KOPLE TIL OCIOs 
alarmterminaler til en hvilken som helst 
enhet hvis ikke-fungerende eller forsinket 
funksjon kan påvirke PERSONERS 
SIKKERHET eller MILJØ.

OCIO er ikke en 
SIKKERHETSENHET.

4. Før oppstart
Å bruke OCIO er enkelt og ukomplisert, takket 
være tastaturet og displayet som veileder 
brukeren gjennom de ulike trinnene.



LEVEL XX MM

CALIBRATION ?

CALIBRATION
DENSITY

LEVEL XX MM

LCD-skjermen kan flyttes fra
EN SKJERM

til en annen

• når TASTENE ER TRYKKT på som
angitt ovenfor, eller

•når EN VISS TID går uten  at en 

tast blir trykket på.

LCD
FØR en

trykker på tastene

trykk på tasten

LCD
ETTER

trykk på tastene

ingen press på 
tastene etter viss tid

LCD
ETTER

en viss tid

Følgende avsnitt viser hvordan du bruker OCIO, med 
en grafisk fremstilling av hvilke tastene som skal 
trykkes og de tilsvarende indikasjonene som vises på 
LCD-skjermen.

• De 4 TASTENE på OCIOs tastatur.

• Hvordan bruke
 TASTENE :

KORT TRYKK
(trykk og slipp umiddelbart)

LANGT TRYKK
(trykk og hold en kort stund)

HOLD
(trykk og hold nede)

DOBBEL TAST
(trykk på en tast og, 
mens du holder den 

nede, trykk og slipp en 
ny tast)

• En ikke-spesifikk 
LCD-skjerm

Enter Avbryt           Opp Ned

5. Oppstart
Når OCIO er slått på, gjennomføres det en selvtest ved å 
utføre følgende aktiviteter i rekkefølge:

• Slå på alle segmentene på LCD-skjermen
• Slå av alle segmentene på LCD-skjermen
• Kort aktivering av kompressoren
• viser SERIENUMMER
• AUTOMATISKT inn i nivåvisningsmodus.

LEVEL    INDICATOR
S / N  AMMXXXX

UTE AV REKKEVIDDE

LEVEL XX MM

Oppstart Advarsel!
Ved levering er 
OCIO kalibrert for 
tanker som 
inneholder 
DIESEL.
Hvis instrumentet 
er beregnet for 
bruk med andre 
væsker, må det 
KALIBRERES.

Hvis sonden ikke 
er tilkoblet, eller 
hvis sonden er 
tilkoblet, men 
tanknivået er 
lavere enn 50 
mm, viser 
displayet:

Hvis sonden er 
tilkoblet og 
tanknivået 
(XXX mm) er 
høyere enn 50 
mm, viser 
displayet:

Advarsel!
Denne 
meldingen 
forblir på 
displayet til 
instrumentet 
registrerer et 
tanknivå 
høyere enn 50 
mm.
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6. KONFIGURERING
KONFIGURERING er prosedyren som gjør OCIO klar til å utføre de 
spesifikke driftsforholdene. KONFIGURASJONEN bør utføres på 
installasjonstidspunktet, etter nøye å ha lest og forstått 
instruksjonene i denne bruksanvisningen.

For å få tilgang til KONFIGURASJON-modus må du angi en 2-
SIFRET PIN-kode (PIN-koden kan IKKE endres).

PIN-koden tilsvarer de to siste sifrene i SERIENUMMER og er 
derfor forskjellig for hvert instrument (se avsnitt: Viser 
SERIENUMMER).

Hvordan  komme i 
KONFIGURASJONSMODUS

N CSYSTODEEM:      C2O N1FIGUR.
PIN CODE:    2 2

COSYSTEDE:M     C2 O0NFIGUR.
PI

PIN COSYSTEDE:M     C1O 0NFIGUR.
PIN CODE:    2 0

NFIGUR.
SYSTEM CONFIGUR.
PIN COSYSTEDE:M     C0 O0

SYSTEM CONFIGUR.
PIN 

LEVEL XX MM

LEVEL XX MMUNIT ?

6.2

UNIT ?

CALIBRATION ?

ALARM ?

UNIT LEV / VOL
MM / L

TTANKANK  ?? TANK
SHAPE A

CALIBRATION
DENSITY

ALARM
NUMBER 1

RIKTIG
PIN KODE

FEIL
PIN KODE

KONFIGURASJONER
Når du har gått inn i 
KONFIGURASJON-modusen, kan 
du utføre følgende aktiviteter ved 
å trykke på tastene som vist:

Velge 
måleenhetene

Konfigurering
av tanken

Kalibrering

Innstilling av
alarmer

Advarsel!
INNSTILLING AV ALARMENE 
kan kun gjøres etter 
KONFIGURERING AV 
TANKEN

UNIT ?

UNIT ? LEV / VOL
MM / L

UNIT ? LEV / VOL
IN / GAL

TANK ?

KONFIGURERING 
AV TANKEN

OCIO kan vise to forskjellige mengder:
NIVÅET av væsken inne i tanken.
VOLUMET av væsken.

Viktig notat!
OCIO registrerer alltid nivået av væsken, og 
bruker denne informasjonen til å bestemme 
volumet av væsken,dette skjer bare hvis tanken 
har blitt regelmessig konfigurert.

Konfigurering av tanken betyr:

Velge tankens form

Legg inn i tankens dimensjoner

TYPE

DIMENSJONER

OCIO kan vise målinger i en av to 
målesystemer:

METRISK SYSTEM
(millimeter og liter)

UK SYSTEM
(tommer og gallon)

Når du har valgt hvilket system som skal 
brukes, må alle data (dvs. 
tankdimensjoner og væsketetthet) angis 
ved hjelp av det aktuelle systemet.

VALG AV 
MÅLEENHETENE



C

B

A

TANK ?

TANK ?
SHAPE A

TANK     SHAPE A
HEIGHT  1 2 3 4 MM

TANK ?
SHAPE B

TANK     SHAPE B
HEIGHT  1 2 3 4 MM

TANK ?
SHAPE C

TANK      SHAPE C
HEIGHT  1 2 3 4 MM

TANK ?
SHAPE NONE

TANK NONE
RESET?       N

Horisontal Sylinder

Parallepipedal
tank

IKKE konfigurert
tank

TYPE

Velg TANK FORM
OCIO lar deg velge mellom 3 
typer tanker (A, B, C),
eller IKKE KONFIGURERE 
tanken (ved å velge Ingen)

VOLUMETRIE
VOLUMER
655.350 lt
65.535 gallon

Vertikal Sylinder

H max = 4.000 mm / 157,4 inc
Ø max = 30.000 mm / 999,9 inc

Ø max = 4.000 mm / 157,4 inc
L max = 30.000 mm / 999,9 inc

W max = 30.000 mm / 999,9 inc
H max = 4.000 mm / 157,4 inc
D max = 30.000 mm / 999,9 inc

H

Ø

Ø

L

H

W
D

DIMENSJONER

TIGANKH    2  ?     S0 0 0HAPE A
HEIGH    3 0 0 0

H TEIGANKH    1  ?     S0 0 0HAPE A
HE

HAPE A
DIAM.    X 3 0 0

DITAMANK.    X  ?     S1 0 0HAPE A
DI TAM.ANK    X 2 ?     S 0 0

HAPE A
DIAM.    3 0 0 0

HAPE A
DI TAM.ANK    2 0 ?     S 0 0

TANK       SHAPE A
DIAM.    0 0 0 0

TANK       SHAPE A
DI TAM.ANK    1 0 ?     S 0 0

TANK       SHAPE A
DIAM.    X 0 0 0 TANK       SHAPE A

TANK       SHAPE A
DIAM.    X X 0 0

TANK       SHAPE A
DIAM.    X X X 0

TANK       SHAPE A
HEIGH    0 0 0 0

TANK       SHAPE A

TANK       SHAPE A
HEIGH    X 0 0 0

TANK       SHAPE A
HEIGH    X X 0 0

TANK       SHAPE A
HEIGH    X X X 0

CALIBRATION?

Tast inn tank
DIMENSJONER
OCIO krever at 2 eller 3 tank dimensjoner skal 
angis, avhengig av tankens form.
Disse dimensjonene må oppgis ved hjelp av 
måleenhetene
(MILLIMETERS eller INCHES) av systemet som 
tidligere er valgt. Prosedyren for å legge inn 
TANK DIMENSJONER er ikke avhengig av den 
valgte TANK FORMEN.



KALIBRERING

Advarsel!

Verdien "DENSITET" ( tetthet) er 
derfor forhåndsinnstilt på 0,840

OCIO bestemmer nivået av væsken i en tank ved å finne trykket 
som påføres av væsken, som avhenger av væskens nivå og også 
på dens tetthet.

KALIBRERING er operasjonen der OCIO blir tildelt en verdi for 
væskens TETTHET.

OCIO er fabrikk kalibrert for bruk med 
tanker som inneholder DIESEL, som 
har en tetthet på 0,84 kg / dm 3 ved en 
temperatur på 20 ° C.

Hvis instrumentet er beregnet for 
bruk med tanker som inneholder 
dieselolje, er det IKKE NØDVENDIG 
MED KALIBRERING.

A KALIBRERING
            med kjent TETTHET

Når væskens TETTHET er kjent, kan OCIO kalibreres 
ved å bare legge inn den kjente verdien.
Tettheten må oppgis ved å bruke:

• kg / dm 3 hvis METRIC SYSTEM er valgt

• oz / tommer 3 hvis UK SYSTEM er valgt

NCALISITY    BRA0 .TIO 8 N4 ?
DENSITY    1 . 8 4 0

CALIBRATION?

CALIBRATION
DENSITY

CALIBRATION
LEVEL

CALIBRATION
DE 0 KALIBRERING

ved å måle nivået

Modifisering
1° siffer

Å fortsette

DENSITY    1 . 0 4 0
NCALISITY    BRA1 .TIO 9 N4? DE 0

CALIBRATION
DENCALISITY    BRA1 .TIO 8 N4 ?0

DENSITY    1 . 0 6 0

NCALISITY    BRA1 .TIO 0 N4 ?
DENCALISITY    BRA1 .TIO 0 N5? 0

CALIBRATION
DE 0

DENSITY    1 . 0 6 2
NCALISITY    BRA1 .TIO 0 N6? DE 1

CALIBRATION
DENCALISITY    BRA1 .TIO 0 N6 ?0

ALARM?

Modifikasjon
2° siffer

Modifikasjon
3° siffer

Modifikasjon
4° siffer

Bekreftelse av vist 
verdi.

Å fortsette

B KALIBRERING av
MÅLE NIVÅ

Hvis TETTHET ikke er kjent, kan OCIO KALIBRERES ved at det 
leser et kjent NIVÅ.

For å gjøre dette, fortsett som følger:

 Plasser sonden i en beholder hvis nivå måles nøyaktig 
og som inneholder samme væske som skal brukes i 
tanken der OCIO skal installeres.
• Oppgi det kjente nivået på tastaturet.
• Bekreft KALIBRERINGS LESNINGEN som OCIO vil
starte.
Etter KALIBRERINGS LESNINGEN beregner OCIO automatisk 
væskens TETTHET og bruker den verdien for alle ytterligere 
nivåavlesninger.

Viktig notat!

• Kontroller at væsken som brukes til kalibrering av
instrumentet, er den samme typen væske som skal brukes i
tanken der OCIO skal installeres.

• Bruk et pålitelig instrument for å måle kalibreringsnivået,
f.eks. en utdannet stab.

• Oppgi det målte nivået ved å bruke de samme
måleenhetene i systemet som er valgt (METRI UNITS:
millimeter, UK UNITS: inches).

• Monter sonden slik at den ligger riktig på bunnen av tanken
som brukes til kalibrering.

• Ved kalibrering av instrumentet, bruk evt. Samme tank der
OCIO vil bli installert.

• Hvis du ikke kan bruke samme tank, velg en tank som er
stor nok til å sikre at nivået ikke vil påvirkes av luften av
pumpingen som OCIO vil utføre under
kalibreringsavlesningen.

• Utfør alltid kalibreringen med et tanknivå som er 70% eller
mer av det maksimale nivået som OCIO måler i sin endelige
installasjon.
Eksempel: Hvis OCIO skal installeres i en tankformet som en 
HORISONTAL CYLINDER med en DIAMETER på 1 METER, skal 
kalibreringen utføres ved å lese et tanknivå på 70 eller mer 
centimeter (i samme tank eller i en annen).



For å fortsette

CALIBRATION?

CALIBRATION
DENSITY

CALIBRATION
LEVEL

LEVEL    2 0 0 0   MM

CAEL   LI  BR1 0A 0 TIO0  N ?MLEV M

CALIBRATION
CALEVEL    LIBR0 0A 0TIO 0N   ?MM

LEVEL    2 3 0 0   MM

CAVEL    LIBR2 A2 0TIO 0N   ?MLE M

CAVEL    LIBR2 1A 0TIO 0  N ?MLE M

CALIBRATION
LEVEL    CALIBR2 0A 0TIO 0  N ?MM

KALIBRERING
ved kjent TETTHET

For å fortsette

CALIBRATION
START   READING? Y

CALIBRATION
LEVEL    2 3 0 0   MM

CALIBRATION
LEVEL    2 3 0 0   MM

CALIBRATION
START  READING? N

CALIBRATION? CALIBRATION
PLEASE   WAIT

CALIBR. RESULT
DENSITY   0 . 9 9 7

ALARM ?

Bekreftelse
av vist verdi

INNSTILLING AV ALARMENE

OCIO-systemet inneholder to alarmer som kan 
brukes:
- for å aktivere eksterne enheter (for eksempel akustiske eller visuelle 
alarmer);
- for å stoppe eventuelle pumper som kan kobles til tanken.
For hver av de to alarmer er både den normalt åpne kontakten og den 
normalt lukket kontakten tilgjengelig.

dvs. nr. 3 kontakter er tilgjengelige for begge alarmer.
Alarmer kan kun innstilles etter at tanken er konfigurert.

For å stille inn alarmer er det nødvendig å:
• velg TYPE  alarm:
- LOW LEVEL alarm = LAVT NIVÅ
Alarmen aktiveres når tanknivået faller under forhåndsinnstilt
verdi.
- HIGH LEVEL alarm = HØYT NIVÅ
Alarmen aktiveres når tanknivået stiger over den
forhåndsinnstilte verdien.
Alarmer kan settes uavhengig av
hverandre; dette betyr at du kan ha:
- to alarmer av forskjellige slag (en H-nivå alarm og en L-nivå
alarm)
- to alarmer av samme type (to H-nivå alarmer eller to L-nivå
alarmer).
• skriv inn VERDIEN som aktiverer alarmen.
Verdiene som aktiverer alarmer er ALDRI uttrykt som
PROSENTDEL VERDI av tankens full kapasitet.
Verdiene som aktiverer alarmer, kan være noen
tall som faller innenfor følgende rekkevidde:
- H-nivå alarm: verdier med en maksimal verdi på 90%
- L-nivå alarm: verdier med en MINIMUM verdi på 3%

Hvis alarmverdiene er satt til 0%
(enten H-nivå eller L-nivåalarm) de ikke vil bli aktivert under
noen omstendigheter.
Viktig notat!

For å unngå at alarmer blir aktivert / deaktivert av
små variasjoner av nivå, vil OCIO:
• Aktiver alarmen når forhåndsinnstilt verdi er nådd i a
"stabil" måte (dvs. etter minst x påfølgende målinger)
• deaktiver alarmen når tanknivået avviker fra
Den forhåndsinnstilte verdien med minst 2%.

Advarsel!

Derfor, IKKE KOBLE TIL OCIOs 
alarmterminaler til en hvilken som helst 
enhet hvis ikke-fungerende eller forsinket 
funksjon kan påvirke PERSONERS SIKKERHET 
eller MILJØ.

OCIO er ikke et SIKKERHETSINNRETNING.

EKSEMPEL:
Hvis H-nivåalarm er satt til 75%:

-

-

Alarmen blir aktivert når tanknivået stiger og når verdien på
75% og opprettholder den for minst x-avlesninger.
Alarmen blir deaktivert når tanknivået synker og når en verdi
på 73%.

Hvis L-nivåalarm er satt til 15%:
-

-

Alarmen blir aktivert når tankenivået synker og er nede på
15% og opprettholder den for minst x-avlesninger.
Alarmen blir deaktivert når tanknivået stiger og når
verdien av 17%.

Bekreft verdien og gå tilbake 
til konfigurasjonsmenyen.



LEVEL XX MM

7. Daglig bruk
Å bruke OCIO er enkelt og ukomplisert.

Ved oppstart begynner OCIO å måle automatisk. 

OCIO kan vise noen av følgende MENGDER:

• Nivå (i mm eller tommer)
• VOLUME (i liter eller gallon)
• VOLUME PROSENT (i% av totalt volum)

NORMALE FORHOLD
(ingen alarmer er på)

Brukeren kan enkelt bytte fra å vise en mengde til en 
annen ved å trykke på en tast.
Instrumentet viser den valgte MEGDEN til brukeren 
velger en annen eller til en alarm er aktivert.

NIVÅ BAR er en analog 
indikator som viser
(i prosent) hvilken del av 
tanken er fylt. Nivålinjen 
vises bare

hvis tanken har blitt 
KONFIGURERT.

Asterisken (øverst til 
høyre) blinker når 

OCIO er
leser eller oppdaterer

vises NIVÅ eller
VOLUME .

VOLUMMER kan 
bare vises hvis
tanken er 
konfigurert.

(en eller begge alarmer er aktivert)
Når en ALARMSTILLING

er nådd, sender OCIO et signal og 
endrer gjeldende DISPLAY.

Avhengig av hvilken mengde som vises 
under normale forhold, vil OCIO vise 
ett av følgende ALARM MELDINGER, og 
displayet vil FLASH ON og OFF for å 
varsle brukeren om at en alarmtilstand 
er nådd.

ALARM BETINGELSER

VVOLOLUMUMEE XXXX LL **

VOLUME XX % *

LEVEL XXXX MM *

VOLUME XX% *

VOLUME XXXXX L *

Alarm
forhold

Når OCIO oppdager forhold som ikke 
lenger er alarm, vender displayet 
tilbake til å vise den valgte mengden.

ALARM XXXXX L

ALARM XX% VOL

ALARMNIVÅER

ALARM CONFIGUR.
PIN CODE:    X X

 1 / 2: alarm nummer

 L / H : type alarm

 XX% : forhåndsinnstilt prosentverdi

The number of vertical lines 
shown by the LEVEL BAR 
gives an analogic indication of 
the pre-set alarm values.

Delvis gjenta
oppføring av PIN-kode

ALARM
NUMBER:    1

Enten i NORMALE BETINGELSER 
(ingen alarm på) eller i ALARM-
BETINGELSER, kan OCIO vise de 
valgte alarmnivåene.

VOLUME XXXXX L *

ALARM XXXXX L *

1 = L = 30%  2 = H = 80%

From the display showing the pre-
set alarm values it is possible to 
pass DIRECTLY into ALARM 
SETTING mode.
You will be requested, however, to 
enter the PIN CODE that is 
required  for entering  
CONFIGURATION mode.

B

C    Viser instrumentets

SERIENUMMER

VOLUME XXXXX L *

S / N      XXXX

Instrumentets SERIENUMMER kan 
vises kort på displayet ved å trykke 
på en tast.

A Viser tanknivå eller tankvolum



D Slå på kompressoren
MANUELT

VOLUME XXXXX L *

VOLUME XXXXX L * READING
PLEASE  WAIT...

OCIO slår automatisk på kompressoren 
når det er nødvendig for å 
opprettholde ideelle driftsforhold inne 
i SONDEN. Kompressoren kan 
imidlertid til enhver tid manuelt slås av 
av brukeren.

Kompressorens kjøretid avhenger av gjeldende 
driftsforhold. Kompressoren vil slutte å kjøre 
automatisk (VANLIGVIS ETTER FÅ SEKUNDER) så 
snart instrumentet oppdager at de riktige 
driftsforholdene er gjenopprettet.

Strømforsyning
230 V   +/-  5       50-60 Hz eller
110 V +/- 5% 50-60 Hz
dimensjoner:
Kontrollenhetshus: 165x180x60 mm sonde:

 End Ø 29,5 x L 60 mm beskyttelse: IP55 Sonde:
- Materialer: Rør: Rilsan veid ende: Messing
- dimensjoner:
- for væsker med viskositet <30 Cst):
- rør: I / E diameter = 4 mm / 6 mm
(L = 10 m)
- ende: diameter 29,5 mm / lengde 60 mm
- for væsker som har viskositet
<2000 cst (valgfritt):
- rør for endestykke I / E diameter = 9 mm / 12 mm (L = 3 m) 
Kompatible væsker
Eventuelle ikke-brennbare væsker, ikke-eksplosive væsker, ikke-
korrosive væsker som er kompatible med sondematerialene.
Driftsområde

- Temperatur: fra -20 ° C til +50 ° C
- Fuktighet: opptil 90%

Tankformer
Kan velge mellom følgende:

- parallellpipedal
- vertikal sylinder (med flate ender)
- horisontal sylinder (med flate ender)

Tank Dimensjoner
Kan legges inn under installasjonen
MAXIMUM HØYDE: 4 meter
Tank kapasitet
Fra noen få dusin liter til 999.000 liter
Avlesning
Kan velges mellom:

- LEVEL (MAXKS REKKEVIDDE =
en kolonne med vann 400 cm høy)
- innhold uttrykt som PROSENT av total tankkapasitet
- innhold uttrykt som volum (liter eller gallon)

Nøyaktighet
+/- 1% av maks. Rekkevidde (etter riktig 
kalibrering)
Repeterbarhet
+/- 0,5% av maksimal rekkevidde
alarmer
To (begge kan settes uavhengig) Typer av 
alarmer:
- H = HØYT NIVÅ (HØY)
(kontakt STENGER når det oppdagede nivået er høyere enn det 
valgte alarmnivået)
- L = LAVT NIVÅ (LAV)
(kontakt STENGER når det oppdagede nivået er lavere enn det 
valgte alarmnivået)
Kontaktkapasitet (resistiv last): 2 
Amp - 277 Volt AC
5 Amp - 125 Volt AC
5 Amp - 30 Volt DC

8. Spesifikasjoner

9. Dimensjoner

60180

14
0

16
5

10. Reservedeler

11.Sertifikat for
samsvar

1. Deksel
2. Styreenhet
3. Case base
4. Ringmutter
5. Slangekobling d. 6
6. Ventillegeme
7. Kompressor
8. Diesel sensorsett
9. Olje sensorsett (valgfritt)
10. Kondensatorbrakett
11. Koplingskabel
12. Polyuretanrør

DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned:
PIUSI S.p.AVia Pacinotti c.m. z.i.Rangavino
46029 Suzzara - Mantova -  Italy
HEREBY STATES
 under its own responsibility, that the equipment described below:
Description : Level measuring
Model :  OCIO
Serial number: refer to Lot Number shown on CE plate a�xed to productYear of manufacture: 
refer to the year of production shown on the CE plate a�xed to the productis in conformity with 
the legal provisions indicated in the directives : 
- Low-Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
The documentation is at the disposal of the competent authority following motivated request 
at Piusi S.p.A. or following request sent to the email address: doc_tec@piusi.com. The person 
authorised to compile the technical �le and draw up the declaration is Otto Varini as legal 
representative.

rapprlegale esentante.
Suzzar 01/01/2010a, reprlegal esentative.
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