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Úvod
Systém VOLUTANK je variantou systému PETRODAT 3002, do kterého
jsou integrovány elektronické kontrolní měrky, systém řízení jakosti (QSS) a
systém ochrany proti krádeži (SPD).
Systém VOLUTANK je tvořen řadou jednotlivých komponent, které
vzájemně komunikují pomocí sběrnicového rozhraní feldbus (P-NET).
Kontrolní zařízení tvoří centrální ovládací a informační jednotku systému.
Struktura a konstrukce kontrolního systému, obecný popis a obsluha
systému za provozu jsou popsány v návodu k obsluze.
Tato dokumentace popisuje konfiguraci kontrolního softwaru (ContollerSoftware) systému Volutank (verze softwaru EDS 1.18).
Prostřednictvím nabídek konfigurace jsou provedena všechna nastavení,
která jsou potřebná k činnosti řídicího softwaru nebo která jsou nezbytná pro
konkrétní konfiguraci systému. Po opuštění konfigurace jsou všechny konfigurované údaje automaticky zálohovány.
Většinu možných nastavení můžete provést po zadání hesel, která umožňují
přístup do různých úrovní konfigurace (viz kapitola 3 Zadání hesla ).
Všechny legislativou upravené údaje o kalibraci a cejchování nebo údaje
potřebné k činnosti programu ovšem mohou být změněny, pokud je otevřen
kalibrační spínač. Kalibrační spínač musí být před vyvoláním konfigurace
otevřený!
Kalibrační spínač je umístěn na spodní části kontrolního zařízení a je
opatřen tzv. kalibračním čepem. Ten je zajištěn plombou. K otevření
kalibračního spínače musíte uvolnit plombu a odstranit kalibrační čep.
Následně otočte kalibrační spínač o 90° proti směru hodinových ručiček. Po
otevření kalibračního spínače se na displeji zobrazí blikající písmeno E za
předpokladu, že je zobrazena základní nabídka.
Pokud má být provedena změna údajů, u kterých je povinná kalibrace, musí
být kalibrační spínač otevřen před vyvoláním konfigurace!
Po otevření kalibračního spínače je nezbytné provedení následné kalibrace,
která je zpoplatněna!

Obrázky se zobrazeními na displeji, uvedené níže, se mohou mírně lišit od
zobrazení na vašem konkrétním displeji v závislosti na konkrétním stavu
softwaru a na konfiguraci.
Přehled struktury konfigurační nabídky naleznete v kapitole 12.
Je zde rovněž uvedena možnost přístupu do příslušné konfigurační úrovně.
Konfigurační úroveň zahrnuje přístup vždy do další konfigurační úrovně.
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Vyvolání konfigurace
K vyvolání konfigurace stiskněte funkční klávesu menu v základní nabídce.

Počet následně zobrazených podnabídek závisí na příslušné konfiguraci.
Vyberte v nabídce bod "Konfigurace". Zobrazí se hlavní nabídka
konfigurace.
Odtud vyvoláváte jednotlivé nabídky konfigurace.
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Zadání hesla

Konfigurace softwaru je chráněna několika hesly. Různá hesla umožňují
přístup do různých úrovní konfigurace.

3.1

Heslo řidiče
Heslo řidiče umožňuje přístup do konfigurační úrovně 1.
Zde např. můžete změnit jazyk v rámci parametrů kontrolního systému. V
úrovni zpřístupněné heslem řidiče nelze měnit datum.
Heslo řidiče je tvořeno součtem dne, měsíce a hodiny (viz zobrazení na
displeji).
Heslo řidiče = den + měsíc + hodina
Datum: 21. 03. 2009, 07:28 hodin
Heslo řidiče = 21 + 3 + 7 = 31
Po zadání hesla se zobrazí úroveň konfigurace, ke které je dovolen přístup.
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3.2

Uživatelské heslo
Uživatelské heslo je heslem správce vozového parku. Tvoří je maximálně
třímístné ident. číslo, které může sám definovat vedoucí vozového parku.
Heslo uživatele umožňuje přístup do konfigurační úrovně 2. Zde lze měnit
konfigurační údaje, které nepodléhají povinnosti kalibrace, jako je např. aktivace nebo deaktivace různých možností a hardwarových modulů.
Uživatelské heslo = heslo řidiče x (ident. číslo + 1) + ident. číslo
Heslo řídiče = 31, ident. číslo = 120
Uživatelské heslo = 31 x 121 + 120 = 3871
Při dodání výrobku je konfigurováno ident. číslo = 0. Díky tomu je
uživatelské heslo stejné jako heslo řidiče.
Pokud je zadání hesla neúspěšné (nezobrazí se žádná úroveň), není
pravděpodobně systémový čas shodný s aktuálním časem. Použijte k
výpočtu hesla datum a čas, které jsou zobrazeny na displeji.

3.2.1

Změna uživatelského hesla
Po zadání uživatelského hesla (při dodání identické s heslem řidiče) je
dostupné funkční tlačítko heslo změnit Po stisknutí funkčního tlačítka můžete
provést změnu ident. čísla.

Zadejte přitom po výzvě k zadání „sta. heslo“ nejprve dosavadní ident. číslo
(při dodání = 0) a potvrďte je. Následně se zobrazí výzva k zadání nového
ident. čísla („nové heslo"). Po jeho zadání a potvrzení musíte nové ident.
číslo zadat a potvrdit ještě jednou.
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3.2.2

Vymazání uživatelského hesla
Pokud již není přístup k uživatelské úrovni možný, protože jste zapomněli
ident. číslo, můžete je po zadání servisního hesla vymazat. Stiskněte
funkční tlačítkoy uživat. heslo zrusit . Ident. číslo bude resetováno na stav při
dodání (= 0).
Na úrovni servisního hesla nebo spínače můžete kód provozovatele pouze
resetovat (= 0), nemůžete jej ale změnit na nové ident. číslo.

3.3

Servisní heslo

Servisní heslo umožňuje přístup ke všem možnostem konfigurace, které nepodléhají povinnosti kalibrace (úroveň konfigurace 3).
Servisní heslo je tvořeno zvláštním způsobem a je periodicky měněno. Servisní heslo je sděleno pouze autorizovanému servisnímu personálu. Skládá
se z číslic a písmen. Při zadávání musíte přepínat mezi číslicemi a písmeny
(tlačítko ALT ).
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3.4

Spínač
Po otevření spínače jsou přístupné všechny možnosti konfigurace
(konfigurační úroveň 4). Změnu údajů, podléhajících povinnosti kalibrace,
můžete provést pouze po otevření kalibračního spínače.
Kalibrační spínač musí být před vyvoláním konfigurace otevřený!
Kalibrační spínač je opatřen tzv. kalibračním čepem. Ten je zajištěn plombou. K otevření kalibračního spínače musíte uvolnit plombu a odstranit
kalibrační čep. Potom otočte kalibrační spínač o 90° proti směru hodinových
ručiček. Po otevření kalibračního spínače se na displeji zobrazí blikající
písmeno E v zobrazené základní nabídce.

Kalibr. spínač

Kalibrační čep

Pokud má být provedena změna údajů, u kterých je povinná kalibrace, musí
být kalibrační spínač otevřen před vyvoláním konfigurace!
Po otevření kalibračního spínače je nezbytné provedení následné kalibrace,
která je zpoplatněna!

3.5

Žádné heslo
Ke kontrole nastavených konfiguračních údajů můžete vyvolávat téměř
všechny nabídky konfigurace bez předchozího zadávání hesla. V tomto
případě nemůžete měnit žádná nastavení, až na následující uvedená.
Bez zadání hesla můžete provést následující nastavení:
 Nastavení kontrastu v rámci nastavených mezí (kontr.-param./Kontrast)
 Výběr jazyka dokladu (param.program./jazyk dokladu)
 Ruční zadání ceny aditiva (param.program./produkt data)
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Parametry kontrolního zařízení

Pomocí parametrů kontrolního zařízení jsou provedena nastavení, která
ovlivňují zobrazení a interní systémové procesy.

4.1

Kontrast

V této nabídce můžete měnit kontrast displeje LC.
Bez předchozího zadání hesla můžete nastavit kontrast displeje pomocí
funkčních kláves + a v rámci stanovených mezí. Funkční klávesou 0 nastavíte kontrast na spodní mez.
Nastavení rozsahu kontrastu
V konfigurační úrovni 2 (uživatelské heslo) můžete stanovit meze rozsahu
kontrastu, v jejichž rámci můžete měnit kontrast bez zadání hesla (např.
může takto měnit kontrast řidič).
Po stisknutí funkční klávesy Kontr. se nejprve zobrazí funkční klávesa
reset s - . Funkční klávesou - potom můžete resetovat kontrast do
základního nastavení.
Horní funkční tlačítko je nyní označeno jako Horní limit . Funkčními
tlačítky + a - můžete nastavit horní hranici rozsahu kontrastu. Nastavení
potvrďte tlačítkem horní limit . Horní funkční tlačítko je následně
označeno dolni limit . Nyní je provedeno nastavení spodní meze rozsahu
kontrastu
popsaným
způsobem.
Po
potvrzení
funkčním
tlačítkem dolni limit je horní funkční tlačítko opět označeno Kontr. . Před
opuštěním nabídky nastavte kontrast na požadovanou hodnotu v rámci nově
nastavených mezí.
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4.2

Systémový čas

V této nabídce můžete nastavit datum a čas. Čas můžete změnit po zadání
hesla řidiče, datum lze změnit po zadání uživatelského hesla. Zadání je provedeno pomocí klávesnice. Datum zadejte ve formátu dd.mm.rr (den,
měsíc, rok). V tomto formátu se také bude zobrazovat na displeji.

4.3

Výběr jazyka
Zde provedete nastavení jazyka, ve kterém se budou zobrazovat hlášení na
displeji, pokud je software proveden ve vícejazyčné verzi. Jazyk dokladu
můžete nastavit v části param.program/jazyk dokladu (viz část 6.3).

Vyberte pole s požadovaným jazykem a opusťte nabídku pomocí
pole 0: KONEC .
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4.4

Vymazání EEPROM
(dostupné pouze při otevřeném kalibračním spínači!)

Pokud dojde za provozu zařízení k závadám, které nelze odstranit změnou
konfigurace, můžete vymazat konfigurační údaje, které jsou uloženy v jednotlivých systémech EEPROM. Tím resetujete veškerou konfiguraci do
výchozího stavu. Všechny systémové složky budou označeny jako deaktivované.
Po výběru EEPROM, jehož obsah má být vymazán, se před vymazáním
zobrazí bezpečnostní dotaz.
Po vymazání pamětí EEPROM musíte znovu provést konfiguraci systému.

Obsah pamětí EEPROM:
CPU-EEPROM:
- Kalibrační údaje pro interní snímač teploty (k ovládání
vyhřívání displeje)
kalibr. EEPROM:
- Nastavení kontrolního systému (jazyk, kontrast,
rozsah kontrastu)
- konfigurierte Optionen
konfig. EEPROM: - Konfigurované hardwarové moduly
- Všechny ostatní konfigurační údaje
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4.5

Nabídka EEPROM
Tato nabídka umožňuje kopírování konfiguračních údajů z polovodičové
paměti a do polovodičové paměti, odstraňování údajů z polovodičových
pamětí a porovnávání konfiguračních údajů v polovodičových pamětích s
údaji v EEPROM kontrolního systému.
Pod heslem správce vozovového parku je přitom možný pouze zápis do
polovodičové paměti, mazání a porovnávání.
Čtení konfiguračních údajů z polovodičové paměti je možné pouze při
použití kalibračního spínače, protože přitom jsou údaje v EEPROM kontrolního zařízení přepsány.

Po vyvolání EPP-menu můžete horním softklíčem, který je napřed
označen vyber zvolit operaci, která má být provedena:
cti (jen s otevřeným kalibračním spínačem),
pis,
vymaz,
srov.,
vyber
V operaci „vyber“ můžete pomocí softklíčů pred a zpet vybrat soubor, pro
který má platit další operace.

4.5.1

Zápis do polovodičové paměti
Pokud jsou v polovodičové paměti uloženy jeden nebo několik souborů a jeden z nich je vybrán, zobrazí se po potvrzení možnosti „Write" dotaz, zda má
být soubor přepsán. Pokud potvrdíte dotaz výběrem možnosti ANO , bude
právě vybraný soubor přepsán aktuálními konfiguračními údaji.

Pokud vyberete možnost NE , bude do paměti zapsán další konfiurační soubor.
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Dříve, než je do paměti zapsán konfigurační soubor, budete vyzváni, abyste
zadali identifikační číslo, pod kterým má být nový soubor v paměti registrován.

4.5.2

Mazání
V případě, že polovodičová paměť obsahuje několik konfiguračních údajů,
vyberte nejprve funkčními klávesami před a zpět soubor, který chcete vymazat.
Potom třikrát stiskněte funkční klávesu výběr . Název funkční klávesy je nyní vymaz . Zahajte akci stisknutím funkční klávesy OK .

Po výběru a potvrzení akce „Vymazat" se zobrazí bezpečnostní dotaz. Pokud na něj odpovíte výběrem možnosti ANO , bude vybraný soubor z
polovodičové paměti vymazán.
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4.5.3

Porovnávání
V případě, že polovodičová paměť obsahuje několik konfiguračních údajů,
vyberte nejprve funkčními klávesami před a zpět soubor, se kterým chcete
porovnat aktuální konfiguraci.
Potom čtyřikrát stiskněte funkční klávesu výběr . Název funkční klávesy je
nyní srov. . Zahajte akci stisknutím funkční klávesy OK .
Po potvrzení operace „Porovnání" budou data vybraného souboru porovnána s konfiguračními údaji ve všech pamětích EEPROM kontrolního systému.

4.5.4

Čtení
Operace pod názvem „Čtení" je dostupná pouze za předpokladu, že je
otevřen kalibrační spínač. Přitom je provedeno načtení konfiguračních údajů
z polovodičové paměti a jejích zápis do paměti EEPROM kontrolního
systému. Dosavadní konfigurace bude přepsána.
Aktuální konfiguraci můžete přepsat pouze konfiguračními údaji ze stejné
verze softwaru!
V případě, že je v polovodičové paměti zálohováno několik konfiguračních
souborů, vyberte po vyvolání nabídky EEP nejprve funkčními klávesami před a zpět soubor, který chcete načíst. Potom stiskněte funkční klávesu výběr . Název funkční klávesy je nyní cti . Zahajte akci stisknutím funkční
klávesy OK .

V konfiguraci dojde také k přepsání sériových čísel periferních přístrojů, tzn.
musíte také znovu zadat sériová čísla instalovaných přístrojů!
Jestliže před provedením operace „Načítání“ zahájíte tisk parametrů, jsu
požadované údaje snadno dostupné (viz kapitola 9 Zobrazení parametrů).
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4.6

Vymazání permanentní paměti RAM

Po potvrzení tohoto bodu nabídky budou z paměti RAM vymazány údaje o
posledním odběru a údaje o nakládce.
Následně musíte zařízení vypnout a restartovat.

4.7

Vymazání stavu počitadla
celkového množství

(dostupné pouze při otevřeném kalibračním spínači!)
Po potvrzení tohoto bodu nabídky budou vymazány údaje z kalibrační
paměti RAM (počitadlo celkového stavu, počitadlo odběru, počitadlo celkového množství aditiv).
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4.8

P-Net-Scan
K provedení diagnostiky můžete spustit funkci P-Net-Scan. Přitom se budou
zobrazovat v jednom řádku údaje jako adresa (hexadecimální), identifikační
číslo P-Net, verze, sériové číslo a kód výrobce připojených přístrojů.

4.9

Výtisk výsledku kontroly P-Net-Scan
K provedení diagnostiky můžete spustit funkci P-Net-Scan a vytisknout její
výsledky. Přitom budou vytištěny výše uvedené údaje.
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5

Volba

evid. dat

Po zapnutí funkce ukládání dat budou údaje o procesech
nakládání ukládány do baterií napájené paměti kontrolního
systému. Až do dalšího odběru dat je můžete prohlížet a vytisknout.
Doporučujeme, abyste funkci ukládání dat vypnuli, pokud není
dostupné spojení s kanceláří.
V takovém případě budou denní údaje ukládány do denní
paměti, která umožňuje nastavení konfigurace (viz část 6.2
podkl. Parametr dokladu/ pamet dne).

Aktivovaná funkce ukládání dat vyžaduje denní odběr dat z paměti. Pokud
nejsou data odebírána, dojde k vyčerpání kapacity paměti a k zobrazení
chybového hlášení. V takovém případě musíte údaje vymazat.
Cílené odstraňování dat je umožněno po zadání uživatelského hesla (param. program / sber dat / vymazat soubory) (viz část 6.6.4).
Další možností odstraňování dat je formátování datového nosiče (viz část
6.6.2).
Opatrně! Při formátování datového nosiče jsou případně odstraněna také
uložená kmenová data.
Faktura

Po aktivaci této možnosti můžete přímo na místě vystavovat
faktury. Pokud není tato možnost aktivní, bude vytištěn dodací
list.
Pokud je aktivní možnost „Faktura", ale není zadán údaj o
ceně, bude rovněž vytisknut pouze dodací list.
Využívání možností „faktura“ není určen ve verzi programu
EDS 1.18. Vypni tato možnost.

aditivace

Verze programu EDS 1.18 nepodporuje výdej aditiv pomocí
zařízení k výdeji aditiv. Tuto možnost deaktivujte.

prip. kanc.

Zapnutí nebo vypnutí možnosti "Spojení s kanceláří".
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rizeni PN

ZAP:

Rozhraní P-NET-Touch-PC je aktivní.

rad. modem

ZAP: Je aktivní rádiové spojení pomocí konvertoru V24-PNET. Parametry volání můžete konfigurovat v parametrech
programu (viz část 6.7).

E7 ComIf

Zapnutí nebo vypnutí možnosti „Rozhraní E7“.
Konfigurace rozhraní E7 (viz část 7.15).
Pokud je možnost „E7 ComIf“ aktivní, musí být aktivní také
možnost „evid. dat“!
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Parametry programu

Pomocí parametrů programu je stanoven průběh činnosti programu a kontrolní zařízení je upraveno podle potřeb konkrétních podmínek použití.

6.1

Parametry procesu
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pozad. mnoz

Zadané množství
0: Výdej může být proveden prostřednictvím zadání nebo bez
zadání množství.
1: Před každým výdejem musí být zadáno množství.
2: Výdej je proveden bez zadání množství. Zadané množství
(odpovídající „0“) může však být aktivováno formou
zvláštní funkce pro aktuální zakázku.

komp. c. poc Touto možností je stanoveno, zda bude
kompenzovaný nebo nekompenzovaný stav
celkového množství.
ZAP: Zobrazení
kompenzovaného
stavu
celkového množství
VYP: Zobrazení nekompenzovaného stavu
celkového množství

zobrazen
počitadla
počitadla
počitadla

privirani

Zadání množství M v litrech. Čerpadlo provede po dosažení
množství M litrů před dosažením zadaného množství
přiškrcení proudu výrobku.

stop

Zadání v % průtoku. Čerpadlo se o vypne o tuto nastavenou
hodnotu dříve, než bude dosaženo zadaného množství
(kompenzace zbytkového toku).

zbyt. cas

Doběh ve vteřinách - po zahájení odběru a po aktivaci musí
být před vypršením této doby provedeno zjištění průtoku.
Jakmile uběhne doba doběhu, aniž by byl zjištěn průtok, bude
výdej ukončen.
Jestliže je probíhající výdej zastaven a před vypršením
nastavené doby doběhu není ve výdeji pokračováno, bude
výdej ukončen s množstvím, které bylo doposud vydáno. Po
zadání hodnoty 0 není funkce aktivní.

zobr. tepl.

Zde můžete zapnout nebo vypnout zobrazení teploty na
výdejním displeji..

prutok

Zde můžete zapnout nebo vypnout zobrazení průtoku na
výdejním displeji.

suma

Zde můžete zapnout nebo vypnout zobrazení stavu počitadla
celkového množství na výdejním displeji (pouze kolektorový
provoz).

ridic

Zadání čísla řidiče (max. 6místné)
Pokud zadáte číslo řidiče 0, bude v dialogu na začátku jízdy
zobrazena výzva k zadání čísla řidiče.

Vozidlo

Zadání čísla vozidla (max. 6místné).
Při zahájení jízdy není číslo vozidla požadováno! K vytvoření
čísla dodacího listu a čísla faktury jsou používána poslední
místa tohoto čísla vozidla. Počet použitých míst je stanoven v
části „param program./podkl.par.“ pomocí parametru „cis.
vozid.“ (viz strana 6-7).

SPZ.

Zde můžete zadat registrační značku vozidla (až 12 znaků).
Pokud zadáte RZ vozidla nebo pokud je tato značka převzata
spolu se souborem o jízdě, zobrazí se na souhrnném dokladu.
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nove mnozs Opakování výdeje požadovaného množství .
Výdej rovnakého množství se může opakovat, nové
požadované množství se připočte k aktuálnímu množství.
vyplach.

Když bude udáno výplachové množství, bude řidič při výměně
produktů vyzván k vypláchnutí zařízení. Zapsané množství
bude navrhnuto jako požadované množství v rámci zakázky
Vyplachnutí.
Při zadání 0 není tato funkce aktivní.

c. EGI

Udává identifikační číslo vozidla (Švýcarsko), bude uvedeno
ve vytisknutých parametrech.

c. dial. vyj

VYP: Při zahájení a na konci jízdy se nezobrazí dialog při
zahájení jízdy. Číslo jízdy se automaticky zvýší o
hodnotu 1 (až na hodnotu max. 999999, potom začíná
počítání opět od čísla 1).
ZAP: Na začátku jízdy se zobrazí dialog při zahájení jízdy.

stop min 1

(mm) Po dosažení stanoveného stavu hladiny v komoře 1
dojde ke kontrole úhlu k vyprázdnění komory ke
kalibrovanému odběru. Dovolený úhel je definován buď
měrkou nebu musí být v rozsahu +3° až -3°.

odplyn.

Doba v minutách, zaručující odvětrání produktu po nakládce.
Funkce nakládky může být opuštěna až po uplynutí této doby.
Doba k odvětrání má vliv na přesnost měření nakládaného
množství.

kontr. mnoz

0: Kontrola množství vvypnuta.
1: Při každém zahájení zakázky nebo při nakládce je
zaznamenán soubor dat z měrky. Jestliže rozdíl překročí
aktuální množství v komoře o dříve nastavenou
konfigurovanou hodnotu (viz tolerance komory), bude
zaznamenána chyba. V následujícím dokladu je uveden
před názvem produktu vykříčník.
2: Kontrola množství je provedena během odběru u těch
komor, ze kterých není aktuálně proveden odběr (pouze při
přímém výtoku).
U stanovené tolerance se zobrazí v deníku spolu s chybou
upozornění „Komora ... – objem. tolerance překročena“.

PV-cekat.

Po provedení kontrolního měření při zahájení zakázky dojde k
otevření dnových ventilů po zde nakonfigurovanou dobu.
Následně je provedeno druhé měření. Pokud se množství liší
více než udává konfigurovaná hodnota dovolené tolerance v
potrubí (viz níže), je zaznamenáno další měření. Přitom je
spolu s tím zaznamenána chyba informující o tom, že během
měření v potrubí byl zjištěn rozdíl. Pokud byl proveden výběr z
této komory, je na dokladu zobrazen vykřičník (analogicky
jako u „kontroly množství“).
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auto. konec

Po vypršení nastavené doby je automaticky opuštěn provozní
stav „Nakládka“, pokud již k žádné nakládce nedochází. Tím
je zabráněno tomu, aby řidič omylem zůstal v provozním stavu
„Nakládka“.

mer. cist.

Pokud je tento parametr aktivován, můžete vyvolat měření
zákazníkovy nádrže prostřednictvím zvláštních funkcí. Přitom
může být pro každý nakonfigurovaný výrobek zadán a
zaznamenán stav měrky nebo počitadla zákazníkovy nádrže
před a po provedení akce.

rad.GPS vyd Rádius kolem pozice GPS v rámci kterého je místo
rozpoznáno jako místo výdeje.
rad.GPS nak Rádius kolem pozice GPS v rámci kterého je místo
rozpoznáno jako místo nakládky.
SMS-kapota V případě nedovoleného pohybu klapky skříně je odeslána
SMS (viz parametry „potr. przdn“, viz strana 8-2).
SMS-zabl

Při nouzovém odblokování klapky skříně je odeslána SMS.

SMS-BV

1. Při nedovoleném pohybu dnového ventilu je odeslána
SMS.
2. Pokud je při zahájení zakázky zadán rozdíl množství (viz
parametr „Meng.kontr.“) je odeslána SMS.

SMS-RMS

ZAP: Pokud hlásí snímač zbytkového množství po ukončení
vypouštění hlášení „Produkt dostupný“, bude odeslána
SMS.

kontr.vo

ZAP: Zobrazí se dialog „Provedena kontrola vozidla“. Při
zahájení jízdy musí řidič potvrdit, že provedl kontrolu
vozidla.

lop.odbl

ZAP: Pokud nelze na základě údajů GPS stanovit žádnou
pozici (GPS je vadné nebo není nastaveno) nebo nebyly
pro aktuální polohu stanoveny žádné souřadnice GPS a
je aktivní signál „Ruční brzda ZAP“, lze klapku skříně
otevřít pouze po nouzovém odjištění (musí být nastaven
logický výstup 12). Řidiči se zobrazí jak při nakládce, tak i
při výdeji okno s upozorněním.

mer.zac.j

Záznam měření při zahájení jízdy.
1: Při zahájení jízdy bude uložen aktuální obsah v komoře.
2: Při zahájení jízdy je provedeno kontrolní měření s
otevřením dnových ventilů. Soubor dat je zaznamenán
pouze při rozpoznání rozdílů.
Funkce je automaticky vyvolána i po výpadku proudu při
zahájení jízdy. Ve výtisku deníku s chybami a bez nich je
uveden příslušný výraz.

PI-F ign Ti

(sec) Během nakládky jsou ignorována chybová hlášení
rozhraní měrky po zadanou dobu.
Parametr má prioritu před parametrem „PI-F ignVo“.
Pokud vložíte hodnotu 0, nebude operace s chybami
deaktivována, tzn. ani parametr „PI-F ignVo“ nebude
ignorován.

PI-F igObj

Během nakládky jsou chybová hlášení rozhraní měrky
ignorována až po zadaný objem.
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rosz.mer.d

ZAP: Do souboru Log jsou ukládány další údaje měrky na
konci nakládky a na konci výdeje.

prut.int.

Časový interval ke stanovení průtoku (default: 3s).

poc.hod.pr

Počet hodnot měření, které jsou používány ke stanovení
průtoku (default: 6).

limit flow

Mezní hodnota průtoku při výdeji. Nedosažení této hodnoty je
zaprotokolováno do souboru log jako chyba datové sady
Index 44.
Mezní hodnota musí být nejprve překročena, aby mohlo být
zaprotokolováno nedosažení množství.

Zadání dovolené tolerance pro parametr „Kontr.množství“ (viz výše) pro
každou komoru.

Zadání dovolené tolerance pro parametr „PV-cekat.“ (viz výše) pro každou
komoru.
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6.2

Parametr dokladu

c.fak.+dod

ZAP: Pro číslo faktury a dodacího listu je použit společný
číslovač. Je také vytištěn deník.
Počet míst v číslovači závisí na nastavení parametru „cís.
vozid.“ (viz níže).
Číslo vozidla = 0 : 7 míst
Číslo vozidla = 1 : 6 míst
Číslo vozidla = 2 : 5 míst
Číslo vozidla = 3 : 4 místa

p.c.dod.l.

Číslo dodacího listu - dodací listy jsou číslovány průběžně.
Zde je stanoven začátek číslování. Číslo dodacího listu je
uvedeno na výtisku.

papir uvol

Pokud je tato možnost aktivní, není u tiskárny Slip-Printer
doklad v koncové pozici podržen.

den.zur.ti

Pokud je tato možnost aktivní, bude na konci jízdy automaticky vytisknut deník jízdy.
Zadání: 0 = možnost neaktivní
1 = deník bude vytisknut
2 = deník bude vytisknut se záznamy chyb

adr. zakaz

Po aktivaci této možnosti bude na začátku zakázky generován dotaz na adresu zákazníka. Adresa se objeví na dokladu.

tisk. form.

Dotaz na formát tisku při zahájení zakázky (dodací list, dodací list s cenou, faktura, faktura s převodním formulářem).
0 dotaz při plánovaných a neplánovaných výdejích
1 dotaz pouze při neplánovaných výdejích
2 žádný dotaz (v závislosti na cenovém údaji je u neplánovaných výdejů nebo bez spojení s kanceláří vytištěna
faktura nebo dodací list.)
Využívání možností „faktura“ není určen ve verzi programu
EDS 1.18. Přepněte parametru na 2.

VOLUTANK Konfigurace, Verze softwaru EDS 1.18, SAK 030601 (12.02.2010)

Parametry programu
6-7
C. zak.voz

Zobrazí se pouze
pokud je „evid. dat.“
nastaveno na: VYP
(viz kapitola 5)

ZAP: U neplánovaných výdejů je číslo zákazníka uloženo
následující formou: 3místné číslo vozidla, 99, běžné
číslo 3místné (např.: 112 99 001)
VYP: Čísla zákazníka jsou 99999 001, 99999 002 ... a jsou
průběžně číslována.
Pokud je pro neplánovaný výdej známé číslo zákazníka,
může být vloženo.

pap.vpřed

ZAP: Výdej papíru tiskárny Slip směrem vpřed.
VYP: Výdej papíru tiskárny Slip směrem vzad.

cis.vozid.

Zde stanovíte, kolik míst (zprava doleva) z čísla vozidla (param. program/ dyn. parametry/ vozidlo; strana 6-2) má být
převzato do čísla dokladu (max. 3). Při zadání čísla „0" budou převzata 3 místa s výjimkou skutečnosti, kdy je aktivní
parametr "c.fak.+dod". V tomto případě není převzato žádné
místo.

radek/str.

Posuv na další stránku po zobrazení nastavenéh počtu
řádků.

pamet dne

Bez ukládání dat je pro každý den založen nový soubor.
Jakmile je uloženo 20 dní, bude nejstarší soubor vymazán.
Pokud dojde ke změně denní paměti, budou do každého
souboru vložena data o tomto stanoveném počtu dní. Po
uložení 20. souboru bude smazán nejstarší soubor.

soub. jízd

ZAP: Kontrola data při práci bez ukládání dat bude vypnuta.
Přitom bude při každém zahájení jízdy založen nový
soubor s jízdou, zakázkou a pozicí. Data nejsou
shromažďována po dnech, ale na základě jízdy.

Tisk Plneni

0: Pro jednotlivá nakládání nebude vytištěn formulář.
1: Výtisk procesů nakládání může být proveden formou
zvláštní funkce.
2: Pro procesy nakládání bude vytištěn formulář.

přirážka

Pro systém VOLUTANK není relevantní

bez !

ZAP: Vykřičník při zjištěné maniupulaci s komorou nebude
vytištěn na dodacím dokladu. V deníku jízdy bude
zobrazen beze změn.

kop.zakazk

ZAP: Také nezpracované zakázky budou na konci jízdy
převzaty do přenosu dat.
VYP: Na konci jízdy budou převzaty pouze údaje zpracovaných zakázek v importu dat do kanceláře.

status zak.

ZAP: Na konci jízdy musí být zanesen stav dodávky u
nezpracovaných zakázek. Dotaz je zobrazen, pouze
pokud je ZAP funkce „kop.zakazk".

Zurn. PV

ZAP: Všechny události s označením 42 (pohyby dnového
ventilu a klapek skříně) jsou zobrazeny v deníku chyb.
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6.3

Jazyk dokladu

V této nabídce vyberete, v jakém jazyce má být vytisknut doklad.
Vyberte pole s požadovaným jazykem a opusťte nabídku pomocí
pole 0 : KONEC.
Jazyk zobrazení na displeji můžete nastavit v části kontr.-param./Vyber
jazyka (viz část 4.3).

6.4

Konfigurace dokladu
Nach Aufruf der Belegkonfiguration können Sie zunächst festlegen, wie viele
Bonformate Sie anlegen möchten (max. 3).

Následně je provedena úprava výdejového dokladu.
Podle počtu formátů dokladu musíte také opakovat konfiguraci dokladů.
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jmeno dok l

Ke každému ze tří možných formátů dokladu můžete zadat
název dokladu. Po zahájení výdeje je proveden výběr dokladu.

Řádky, které jsou v dokladu konfigurovány, se zobrazují na dokladu o výdeji.
Jako příklad je nastraně 6-12 zobrazen dodací list.
vozidlo

Č. cisternového vozidla ...................................................... 1

datum

Datum výdeje .................................................................... 2

start

Čas zahájení výdeje ........................................................... 3

konec

Čas ukončení výdeje .......................................................... 4

produkt c.

Číslo vydávaného produktu................................................ 5

odberat. c.

Číslo zákazníka .................................................................. 6
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p. c. dod. l.

Druh dokladu a číslo ........................................................... 7

tisk ADR

Upozornění na příslušné body v nařízení o nebezpečných
látkách pro specifický produkt. ........................................... 8

ridič

Konfigurované nebo zadané číslo řidiče............................. 9

SPZ

Nastavené RZ vozidla......................................................... a

přiřaz. dok.

Jako číslo dokladu je vytištěno interní číslo jízdy a interní
číslo dokladu....................................................................... b

Řádek 11 slouží k přiřazení dokladů v deníku jízdy i
když není nakonfigurován řádek faktury nebo dodacího listu (7).

kom. konec

Č. komory, přesný čas a stav při konci výdeje ................... c

kom.-start

Č. komory, přesný čas a stav při zahájení výdeje .............. d

zaplombov.

Řádek „Plomba“ při zahájení akce ..................................... e
(možné pouze s SPD-Namur nebo SPD-TAG)

stat. start
stat. konec

Na začátku zakázky nebo při první akci v rámci
zakázky je vytištěn stav všech komor................................. f
Na konci zakázky je vytištěn stav všech komor.
............................................................................................ g

temp. komp

Teplota při kompenzovaném výdeji .................................... h

nekomp. te.

Teplota při nekompenzovaném výdeji ................................ i

počat. stav

Stav počitadla před výdejem............................................... j

konec. stav

Stav počitadla po výdeji ...................................................... k

hustota

Hustota výrobku při 15 °C nebo naměřená hustota ........... l

nkomp. obs.

Vydané množství v l vztaženo na aktuální teplotu.............. m

hmotnost

Vydané množství v kg......................................................... n

nul. tisk

Doba a stav počitadla při zahájení výdeje .......................... o

zadane mn.
pokyny

Zadané množství (při pokračujícím výdeji: součet
zadaných množství)............................................................ p
Řádek s upozorněním („Hustota konfigurována pověřenou
osobou“)
se zobrazí, pokud je vytištěn údaj o hustotě. ..................... q

souč. prod.

Sumarizace produktů.......................................................... r

Prod. dok.

Všechny položky se stejným produktem jsou sloučeny
do jediné položky. ............................................................... s

Všechna aditiva jsou vytištěna jednotlivě. Při spojení s kanceláří smí
přitom být zadán pouze jeden produkt na položku.
Procesy proplachování jsou vytištěny samostatně.
V případě několika položek stejného produktu, ale při změně mezi
kompenzovaným a nekompenzovaným výdejem je součet množství
vytisknut v nekompenzované podobě.
Při aktivním dokladu produktu není faktura vytištěna!

stav zaměr.

Tento řádek není na českém dokladu vytištěn.. ................. t

DHmot+Hust

Řádek je pro deník, ne pro doklad o výdeji! V deníku je
vytištěna spolu s hustotou celková zjištěná hmotnost
nákladu.

cejch. info

Tento řádek není na českém dokladu vytištěn.. ................. u

LTO komp

ZAP: Pro všechny produkty podle GGVS č. 1 (topný olej /
nafta, viz část 6.5) není řádek 22 tištěn s nekompenzovaným
objemem. ........................................................................... A
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poloha GPS

Souřadnice GPS při zahájení výdeje ................................. B

pořadové č.

Pořadové číslo výdeje je vytištěno za číslem počitadla (číslo
komory)............................................................................... C

( ) nekomp

ZAP: Řádek 12 (nekomp. obj.) je u kompenzovaných
výdejů vytištěn v závorce.

Nastavením možnosti „radk“ můžete stanovit, na kterém místě (počítáno v
řádcích od začátku stránky) budou začínat vytištěné informace.
radk. start
radk. poloz
rad. mezi p
rad. po pol.
Horiz. Of.
max. poszice

Počet volných řádků na začátku dokladu.
Počet řádků před položkou, počítáno od začátku stránky.
Počet prázdných řádků mezi položkami.
Počet řádků za položkami (před stavem počitadla a celkovou
cenou), počítáno od začátku stránky.
Počet mezer od levého okraje stránky.
Po dosažené zadaného počtu položek bude na faktuře
vytištěn mezisoučet a na následující straně bude vytištěn
převodový řádek. Na každé straně se zobrazí řádek ve tvaru
„Formulář 1 z celkem 3". U dodacích listů bude rovněž
provedeno po dosažení stanoveného počtu položek
zalomení stránky.
Pokud je nastaveno několik dokladů, může být maximální
počet položek na stránce stanoven pro každý doklad
samostatně.

Pokud je nastaveno několik formátů dokladů a dvě tiskárny, je následně
proveden výběr tiskárny, na které má být příslušný doklad vytištěn.

Pokud jsou nastaveny dvě tiskárny, ale pouze jediný formát dokladu, bude
výběr tiskárny proveden při konfigurování tiskárny (viz část 7.4.3).
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7
32
11
6
1
10
9
2
3
4
19
Komora č.
Pořadové č. výdeje

15
33
13
14
5
25

17 nebo 18
24
22

12
23
21
26
8
16
27
20

Příklad dodacího listu
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Význam řádků f a g:
Stav komor je na dokladu vytištěn v následujícím tvaru:
Číslo komory, stav nakládky, stav plomby
První řádek:
Název produktu
Druhý řádek:
Stav nakládky
Prázdné
Zbytkové
množství
Nakládka
L
E
R

Příklad:

1:R
H-EL

G
2
S
Mezera

Stav plomby
Plomba zlomená
Zaplombováno,
ale
naloženo
Zaplombováno
Není zaplombováno

několikrát

2:LS
DK

V komoře 1 je zbytkové množství topného oleje, komora není zaplombována.
V komoře 2 je nafta a komora je zaplombovaná.
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6.5

Data produktů

Nejprve se zobrazí okno konfigurace aditiv. Zařízení k výdeji aditiv není ve
verzi programu EDS 1.18 podporováno. Potvrďte číslo aditiva 00. Potom
musejí být vložena data hlavních produktů, která jsou schválena k výdeji.

Pro produkty číslo 1 až 10 jsou již definovány hodnoty v souladu se standardem TDL. Pokud je zadáno jedno z těchto čísel, bude automaticky vložen
soubor dat, tzn. název produktu a zkrátecený název produktu. Tato data
mohou být přepsána podle potřeby jinými údaji.
Maximálně lze ve vzestupném pořadí konfigurovat 25 produktů. Musíte
zadat konfiguraci nejméně jednoho produktu.
Opuštění zadávacího protokolu následuje po potvrzení čísla produktu 0.
Pokud chcete některý produkt ze seznamu odstranit, musíte znovu nastavit
celou konfiguraci produktu s vynecháním čísla produktu.
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produkt

Číslo produktu definované podle TDL nebo volně.
Ve druhém řádku je zapsán název produktu (v případě čísel
produktů 1...10 automaticky v souladu se standardem TDL).
Č.
Produkt
Zkratka
Hustota [g/l]
1
Topný olej
H-EL
846
2
Nafta
DK
836
3
Benzín bezolovnatý Bl
736
4
Super olovnatý
SUV
750
5
Super bezolovnatý
SU
748
6
Super plus
SUP
751
7
Petrolej
PET
797
8
A-1
J1
801
9
Bionafta RME
RME
883
10
Topný olej s aditivy Hadd
846
30
Benzín E50
E50
31
Benzín E85
E85
(Stav: Prosinec 2008)

zkratka

Název produktu (u čísel produktů 1...10 automaticky v
souladu se standardem TDL)

jednotka

Zadání jednotek množství (např. l, kg)

cej. fakt. c

Pro systém VOLUTANK není relevantní

hustota 15°C

Průměrná hustota produktu při 15 °C (viz tabulka výše).

zákl. tepl.

Teplota, na kterou je vydávané množství přepočteno.

komp.modus

Stanovení metody přecenění
0,00: přecenění podle DIN 51 757,
Metoda B (topný olej, nafta, benzín);
0,01: Přecenění podle DIN 51 757,
Metoda D (mazací oleje)
0,02: Přecenění podle DIN 51 757,
Metoda X (kapalné plyny)
0,50...2,50 Metoda přecenění pomocí konstantního
kompenzačního faktoru (= nastavená hodnota); např.
kompenzačí faktor pro naftu RME = 0,79.

kompenzace

Zde stanovíte, zda mají být výdeje provedeny s nebo bez
teplotní kompenzace.
ZAP = s teplotní kompenzací
VYP = bez teplotní kompenzace

SW Level

Odchylka ponoření plováku ve vodě od ponoření plováku v
příslušném produktu v mm

Produkt

Změna hloubky ponoření
(kontrolní parametr SWLevel) [mm]
Voda
0,00
Benzín
2,17
Benzín super olovnatý
2,05
Benzín super bezolov2,07
natý
Super
1,99
Nafta
1,22
Topný olej
1,12
Bionafta
0,84
Jet fuel
1,53
Petrolej
1,55
Benzín E50
1,84
Benzín E85
1,69
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c. ADR

Pomocí tohoto parametru stanovíte, který text GGVS bude
na výdejním dokladu vytištěn.
0: Text GGVS je stanoven v souladu s číslem produktu, tzn.
pro čísla produktu < 3 bude vydán text pro topný olej a
naftu, pro čísla produktu ≥3 potom text pro benzíny.
1: Bude vydán text GGVS pro topný olej / naftu.
2: Bude vydán text GGVS pro topný olej / naftu (potřebné
např. pro bionaftu, protože se jedná o produkt č. =9).
3: Bude vydán text GGVS pro benzíny.
Tento parametr kromě toho stanovuje příslušnost produktu
ke skupině produktů, např. k vymezení produktů při výběru
hadice nebo při ruční vykládce (viz část 8.1 Konfigurace hadice).

odch. hus.

Hodnota uvádí, do jaké míry se smí lišit hustota produktu od
hustoty konfigurované při kalibraci. Při zahájení zakázky
bude změřena hustota a bude porovnána s konfigurovanou
hodnotou. Pokud odchylka hustoty překročí nastavenou
hodnotu, zobrazí se přehled všech hustot v komorách a komory s chybou blikají. Pokud řidič zahájí bez změny produktu zakázku, bude zaznamenána chyba. Tato funkce je
dostupná pouze s nakonfigurovaným měřením hustoty v
rozhraní měrky (viz strana 7-4).
0: Bez kontroly hustoty.

SAFE-P pln

Charakteristika produktu (magnetický kód), pod kterým je
produkt nakládán.

SAFE-P vyd

Charakteristika produktu (magnetický kód), pod kterým je
produkt vydáván.
Charakteristika produktu: Charakteristika, pod kterou je
produkt rozpoznán v rámci komponenty SAFE pro zajištění
kvality.
Desetinná a jednotková čísla:
Charakteristika produktu Safe k rozpoznání při nakládce a
výdeji. Pokud existuje několik produktů s identickým SafeProdukt bez označení setin, potom je proveden při nakládce
výběr z těchto produktů. Např. nafta, bionafta, motorová
nafta.
Setinná místa:
Fyzikálně identické produkty, které jsou rozlišeny až při
výdeji, např. topný olej a topný olej s aditivy, musejí navíc
ještě obsahovat stejné číslo v místě setin.
Pokud u SAFE-P výd. zadáte číslo „0“, platí charakteristika
produktu, pod kterou byl produkt naložen (SAFE-P výd. =
SAFE-P pln.).
Pokud je u obou parametrů („SAFE-P pln.“ a „SAFE-P výd.“)
vložena 0, bude charakteristika produktu provedena pouze
pomocí parametru TAG (PID), viz výše.

PID

ID produktu (pro charakteristiku produktu s parametrem
TAG).
Pomocí parametru TAG (Depot-TAG nebo Tank-TAG) je
možná jednoznačná identifikace produktu při nakládce a
výdeji. Takovým způsobem lze rozlišovat i různé naftové
produkty.
Pokud u parametru PID zadáte hodnotu 0, bude identifikace
produktu provedena při nakládce a výdeji pomocí
identifikace hadice (magnetický kód).
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ID produktů pro identifikaci produktů pomocí parametru TAG (PID) a identifikace produktů pro
identifikaci pomocí magnetického kódu pro nakládku a výdej (SAFE-P nakl., SAFE-P výd.)
Produkt
PID
SAFE-P výd SAFE-P plnl
Rostlinný olej
67
Topný olej
69
2
Topný olej SA
71
2
Nafta
68
Motorová nafta
76
4
Bionafta
72
2
Nafta V-Power
70
20
20
Nafta Ultimate
Nafta pro nákladní vozy
66
Nafta s příměsí 5 - 20 % bionafty
79
Bezolovnatý benzín (92)
92
3
3
Super 95
95
5
5
Super Plus 98
98
Super Plus 98 s náhr. olova
6
6
Ultimate bezolovnatý
99
V-Power (99)
V-Power (100)
100
Bioethanol E50
84
Bioethanol E85
85
Methylalkohol
80
Ethylalkohol (zdaněný)
81
Ethylalkohol (nezdaněný)
82
E10 (benzín 95 s příměsí 5 - 20 % ethylakoholu)
83
E50 (benzín 95 s příměsí 21 - 74 % ethylakoholu)
84
E85 (benzín 95 s příměsí 75 - 98 % ethylakoholu)
85

Při konfiguraci identifikace produktu dodržujte také nastavení parametrů
SAFE „Plneni TAG“ (viz strana 6-23)
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6.6

Ukládání dat

Nabídky slouží ke konfiguraci ukládání dat. Jsou dostupné pouze za
předpokladu, že je aktivní možnost „evid. dat" (viz strana 5-1).

6.6.1

Konfigurace

RAM pamet
varov. lim.

Pro RAM-Drive můžete zadat limit upozornění v % kapacity
paměti. Po dosažené tohoto limitu bude před každým dalším
uložením dat generováno příslušné hlášení.

P-Net-HLK

„ZAP“, pokud zařízení obsahuje polovodičovou paměť a tato
paměť má být využívána.

varov. lim.

Po aktivaci políčka P-Net-HLK můžete zadat limit
upozornění v % kapacity paměti. Po dosažené tohoto limitu
bude před každým dalším uložením dat generováno
příslušné hlášení..
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6.6.2

Formátování
V této nabídce můžete vymazat data, uložená na RAM-Drive a v
polovodičové paměti formátováním.

K formátování datového nosiče máte k dispozici možnosti „Quick-Format" a
„Format". „Quick-Format" odpovídá příkazu DOS „del .". Budou smazány
všechny soubory a tabulky přiřazení souborů. Vymazání uložených dat
můžete provést pomocí příkazu „Quick-Format".
Pokud jsou data na příslušném datovém nosiči poškozená, musíte nosič dat
kompletně formátovat příkazem „Format".

6.6.3

Parametry

Pomocí parametrů ovlivňujete správu souborů.
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hod. údaje

ZAP: Stávající zadaná data budou při převodu dat konvertována do definovaného standardního formátu.

Dále bude k jednotlivým datovým souborům vložena informace, na kterém
disku se nacházejí a kde jsou uloženy.
0 → Data v RAM
1 → Data v polovodičové paměti
Obsah datových souborů

zad.data

Zde jsou uložena data, která jsou nezbytná k zahájení jízdy.

data jízdy

V datech jízdy jsou evidována všechna data, která jsou nashromážděna během jízdy

Při aktivním spojení s kanceláří dojde k ukládání zadaných dat a dat jízdy
vždy na interní RAM. V tomto případě se na displeji nezobrazí parametr
„Stand. data“, „zad.data“ a „data jízdy“.

6.6.4

tisk. predl.

V šablonách tisku jsou uloženy uživatelem stanovené formáty, které jsou používány při tisku dokladů.

zákaz. data

Zde jsou uložena data kmene zákazníků (č. zákazníka, adresa zákazníka)

jina datab.

Kmenová data výrobků, data řidiče, data skladu, soubor textů (pro texty dokladů), daňové soubory (aktuální daňové
sazby).

Vymazání souborů

V této nabídce můžete cíleně odstraňovat soubory. Po výběru typu souboru
budou soubory mazány po potvrzení bezpečnostního dotazu. Odstraňování
dat se vztahuje k paměťovému médiu, konfigurovanému pro tato data (RAM
nebo polovodičová paměť, viz parametry).
Kromě souborů, uvedených v parametrech, můžete samostatně odstraňovat
následující soubory:
soub.txtbl.

Textové bloky, které jsou vytištěny na dokladech.

prod. data

Soubor s údaji o zboží obsahuje všechna data, relevantní
pro výdej, jako jsou např. čísla produktů, názvy, zkratky, data o technice měření, odkazy na textové bloky; u aditiv: Obsah nádoby, faktor jednotek apod.

rid. soubor

Odkazy na daňový soubor, ve kterém jsou uloženy konkrétní
daňové sazby.

data řidič.

Číslo a jméno řidiče.

sklad. data

Číslo a název skladu (č. ≙ číslo zákazníka)
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6.6.5

Export souborů do polovodičové paměti

Při otevřeném kalibračním spínači nebo po zadání servisního hesla můžete
uložená data importovat do polovodičové paměti tak, abyste je např.
následně odeslali k analýze do servisu.
Pokud není nainstalována žádná polovodičová paměť, musíte před vyvoláním této nabídky připojit polovodičovou paměť. Program ji potom automaticky vyhledá.

6.7

TDL

Budou importovány všechny aktuální soubory s jízdou
(.DBU, .TXT, .SDF)

.

Všechny dostupné soubory budou importovány.

Parametry volání
Nabídka parametrů volání se zobrazí pouze za předpokladu, že je zapnut
modem (volba/ rad. modem → ZAP). Slouží ke konfiguraci automatického
volání.

tel. číslo

Zadání řetězce pro volání.
Při zahájení volání bude vytáčeno nastavené číslo.

MODEM

ZAP: Provoz použitím modemu
VYP: Režim použití mobilního telefonu

PIN

Kód PIN

Nulový modem Přenos dat pomocí kabelu. Modem přitom není aktivní.
2 GSM-mod.

ZAP, pokud je v kanceláři rovněž instalován rádiový modem.

verze

Zobrazení čísla verze přenosového modulu.

auto.inic.

ZAP: Po přerušení přívodu napětí do modemu je tento modem automaticky opět inicializován, aniž by muselo
být kontrolní zařízení restartováno..
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6.8

Parametry SAFE

ASS-bypass

ZAP: Výdej s přemostěním stáčecí pojistky.

QSS-byp. pl

ZAP: Plnění s přemostěním systému řízení jakosti je dovoleno.

QSS-byp. vy

ZAP: Výdej s přemostěním systému řízení jakosti je dovoleno.

Rekup. byp

ZAP: Výdej s přemostěním odsávání plynů.

LTO-bypass

ZAP: Při výdeji topných olejů budou všechny komponenty
SAFE automaticky přemostěny (mimo stáčecí pojistky).
VYP: Komponenty SAFE smějí být u topného oleje vždy
přemostěny ručně.

Rekup-DK

0:
1:
2:

Při výdeji nafty není provedeno odsávání plynů, je
automaticky přemostěno
Při výdeji nafty je provedena kontrola odsávání plynů,
na základě dotazu ale může být provedeno ruční
přemostění
Při výdeji nafty je vždy provedeno odsávání plynů,
nelze je přemostit.

Samotest

ZAP: Před nakládkou musí být proveden test vypuštění. Do
1 hod. potom musí být zahájena nakládka. Pokud
nebyl test vypuštění proveden, zobrazí se na displeji
výzva.

Pln. s. zbyt

ZAP: Při nakládce smí zůstat v komoře zbytkové množství
stejného produktu.
VYP: Před nakládkou nesmí zůstat v komoře zbytkové
množství (ani u stejného produktu).
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prod. vstup

Zde je uvedeno, který produkt produktové skupiny podle č.
GGVS může být ručně zadán při přemostění systému QSS a
může být naložen.
1: Topné oleje
2: Nafty
3: Nafty a topné oleje
4: Benzíny
5: Benzíny a topné oleje
6: Benzíny a nafty
7: Topné oleje, nafty a benzíny

prod. cas

Minimální doba, během které musí být rozpoznáno
přerušení identifikace produktu během nakládky tak, aby se
dnový ventil otevřel nakládka byla potvrzena. I v případě
závady bude nakládka přerušena až po uplynutí této doby.

uhel min

Minimální dovolený podélný úhel náklonu vozidla během
testu vypuštění 

uhel max

Maximální dovolený podélný úhel náklonu vozidla během
testu vypuštění 


Plneni TAG

0:
1:
2:

Během testu vypuštění musí být úhel podélného náklonu v rozmezí
„úhel min.“ a „úhel max.“.

Při nakládce bude importována identifikace produktu s
magnetickým kódem.
Při nakládce bude importována identifikace produktu s
parametrem TAG.
Při nakládce bude importována identifikace produktu s
magnetickým kódem nebo parametrem TAG.

ASS.-GP-by

ZAP: Za provozu s bezpečnostním tlačítkem a ovladačem
nouzového vypnutí (ANA) budou systémy ASS a
odsávání plynu automaticky přemostěny.

byp. razit.

ZAP: Za provozu se systémem SPD smí být nakládka
zaplombována i při přemostění systému QSS.

poc. bypass

Počet přemostění (ASS/QSS), která jsou dovolena na jednu
zakázku (max. 3).

QSS n. CEN

ZAP: Kontrolují se pouze systémy QSS a AS.
(Zkratka CEN: Evropský výbor pro normování)

GP-chyb. c.

Dovolená doba výpadku informace o odsávání plynu během
výdeje. Zadaná hodnota 1 - 5 vteřin.
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7

Koncová zařízení

V menu „koncová zařízení“ budou všechny hardwarové moduly, které budou
v systému použity, zvoleny a nakonfigurovány.

7.1

Aktivace hardwarových modulů
Pokud je konfigurace hardwarových modulů provedena poprvé nebo je vyvolána po změně modulů, musí být nejprve aktivován příslušný modul. Principielní postup je vysvětlen níže na příkladu stanice polovodičové paměti. Aktivace jiných modulů je provedena stejně.
Vyberte pole daného modulu a stiskněte tlačítko OK .

Zapněte modul (tlačítko 1 ).
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Zobrazí se hlášení, že modul není aktivní a výzva k zadání sériového čísla.
Potvrďte hlášení.

Vložte sériové číslo (= „A-Nr.") a potvrďte zadání. Bude automaticky přidána
přípona „UE". Pokud jste zadali sériové číslo správně, zobrazí se hlášení, že
byl modul aktivován.

Potvrďte hlášení. Následně je možný přístup k jednotlivým parametrům tohoto modulu.

Pokud nebylo možné modul aktivovat, bude po opuštění nabídky automaticky vypnut.
Pokud již je vybraný modul aktivován, je přístup k jeho parametrům možný
okamžitě po vyvolání konfigurace modulu. Následující zobrazení odpovídá
tomuto stavu.
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7.2

Rozhraní měřících tyčí
Konfigurace rozhraní měřících tyčí ovlivňuje další konfiguraci periferie. Proto
musí být konfigurováno vždy s jinými periferními přístroji.

mer. Int.1

ZAP popř. VYP zapíná a vypíná rozhraní měřících tyčí.

poradove c.

pořadové číslo rozhraní měřících tyčí

serie c.

A-číslo rozhraní měřících tyčí podle typového štítku. Extenze
UE bude programem automaticky připojena.

verze

Implementovaná verze programu rozhraní měřících tyčí
bude programem automaticky načtena a ukázána.

cejch. poc.

Kalibrační počítadlo bude přečteno napojeným přístrojem a
zvětší se vždy poté, co se změní kalibračně závazná
nastavení. Program přezkouší před každým výdejem
vneseny údaje. Když se nezhodují s požadovanou hodnotou
(kupř. po výměně rozhraní měřících tyčí), nebude výdej
umožněn. V tom případě musí být zvoleno toto konfigurační
menu a údaje se musí změnit.

poc. mer.t.

Počet použitých měřících tyčí (komory s měrnými tyčemi
včetně měrné tyče hladiny v nádobě naplnění)

uhel offs. X

Úhel zabudování (odchylka od svislého směru) v podélném
směru

uhel offs. Y

Úhel zabudování (odchylka od svislého směru) v příčném
směru.

uhel max X

Podélný úhel sklonu, pro který je zařízení připuštěno ke
kalibrovacím údajům 

uhel max Y

Příčný úhel sklonu, pro který je zařízení připuštěno ke
kalibrovacím údajům 


Bude-li úhel při spuštění výdaje překročen, pak bude vydáno poruchové
hlášení. Výdej se nedá spustit.
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7.2.1

uroven

ZAP: Poslední měrkou je hladinová měrka.

hustota

ZAP: Aktivace měření hustoty.
Při zahájení zakázky bude změřena hustota a bude
porovnána s konfigurovanou hodnotou "Odch. hustoty". (viz
strana 6-16). Při nakládce bude hustota rovněž měřena a
bude uložena do datovéhou souboru TDL.

in. cej. poc.

Interní počitadlo kalibrace, počítá změny nastavených
kalibračních parametrů (vyrovnání inklinometru měrné tyče).

Načítání tabulky měření

Tabulka měření je zaznamenána při výdeji produktu v litrech a je uložena do
polovodičové paměti. Je uložena v rozhraní měrky a ve spodní části kontrolního zařízení. Po výměně těchto částí zde musí být tabulka měření opět k
dispozici. Potom můžete tabulku měření načíst pomocí této nabídky.
IF mer.t. -> con Tabulka měření je importována z rozhraní měrky do kontrolního zařízen (to je nezbytné po výměně základny kontrolního zařízení).
cont -> IF mer.t. Tabulka měření je importována z kontrolního zařízen do
rozhraní měrky (to je nezbytné po výměně rozhraní
měrky).
HLK -> IF mer.t. Tabulka měření je importována z polovodičové paměti do
rozhraní a do kontrolního zařízení (to je nezbytné po
současné výměně základny kontrolního zařízení a rozhraní
měrky).
kontr. po HLK

Tabulka měření je importována a uložena ze základny kontrolního zařízení do polovodičové paměti.
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7.2.2

Konfigurace měřících tyčí
Po konfiguraci rozhraní měřících tyčí se dostanete ke konfiguraci
jednotlivých měřících tyčí.

merici ty1

Zapnout popř. vypnout měřící tyč

serie c.

Sériové číslo měřící tyče (bude zaneseno automaticky)

jmen delka

Jmenovitá délka měřící tyče podle typového štítku (v mm)

tlumeni Hz

Tlumení měrné hodnoty (zabraňuje velkému kolísání
hodnot silným vlastním pohybem media)
Dají se zadat hodnoty mezi 0 a 2,00, smysl mají ale jen
hodnoty <1. Směrná hodnota: 0,125 Hz

v (m/s)

Rychlost průběhu impulsu (je uvedena na každém kabelu
měřící tyče)

ref. poloz.

Pozice referenčního snímače (odstup od hlavy měřící
tyče), bude automaticky načtena a zapsaná

kod

Po výměně měřící tyče (změna Sériového čísla nebo
změna v) bude vyžadované zadání PIN-kódu, který
obdržíte od BARTEC. Nebude-li zadán správný PIN-kód,
pak nebude měřící tyč aktivována.

par.plov. 1

Opravní hodnota plováku (viz předchozí kontrolní lístek pro
plovák)

x-offset

Odchylka skutečné polohy měřící tyče v podélném směru
od polohy, na kterou se vztahuje tabulka měřících tyčí

y-offset

Odchylka skutečné polohy měřící tyče v příčném směru od
polohy, na kterou se vztahuje tabulka měřících tyčí
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pol. svorky

Číslo svorky ve svorkovnici, ke které je připojena měrka.

obj.trubky

(litry) Obsah potrubního systému od dnového ventilu po
kolektorový ventil nebo přímý výtok

dole

Instalace měrky je provedena zespodu

max.obj. l

Maximální objem naplnění komory v litrech

min. výdej

Minimální výdej pro kalibrované výdeje.

delta-min.

Zastavení výdeje při dosažení součtu obou hodnot seg-min
(z tabulky měření) a delta-min. Pokud zde nastavíte
hodnotu 0, nebude výdej přerušen.
> 0: Pokud je úhel volného výtoku při dosažení hodnoty
mimo platný rozsah, bude výdej zastaven a zobrazí se
okno s upozorněním na úpravu úhlu. Výdej může
pokračovat až po nastavení platného úhlu výtoku. Při
přerušení výdeje bude dosavadní vydané množství
vytištěno jako kalibrovaný výdej.

7.2.3

pitch min.

Spodní mezní hodnota výtoku obsahu komory v podélném
směru.

pitch max.

Horní mezní hodnota výtoku obsahu komory v podélném
směru.

roll min.

Spodní mezní hodnota výtoku obsahu potrubí v příčném
směru.

roll max.

Horní mezní hodnota výtoku obsahu potrubí v příčném
směru.

Linearizace

Zde zadávejte hodnoty v souladu s tabulkou linearizace, uvedenou na
vstupním kontrolním certifikátu měrky. Při výměně měrky tak není možné
stáčení produktu.
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7.2.4

Rozhraní senzoru
Po konfiguraci všech měřících tyčí následuje konfigurace senzoru senzoru
zbytkového množství.

senzor-If.

7.3

ZAP popř. VYP rozhraní senzoru.

poradove c.

pořadové číslo rozhraní senzoru

serie c.

A-číslo rozhraní senzoru podle typového štítku. Extenze
UE bude programem automaticky připojena.

verze

Implementovaná verze programu rozhraní senzoru bude
automaticky načtena a ukázána.

default

ZAP: Default-hodnoty (elektrické porovnávající hodnoty pro
stav „senzor vlhký“) se použijí. Parametr musí být vždy
„ZAP“. Je-li parametr na „VYP“, pak ho zapněte. Tím se
znovu načtou Default-hodnoty, které jsou uloženy
v paměti.

Senzor teploty
V menu „Tepl. cidlo“ se provádí konfigurace rozhraní měřícího zařízení,
které pozůstává z modulu snímače teploty a I/O-modulu.

Zvolte napřed typ rozhraní měřícího zařízení „Messanl.IF“ (pro max. 8
komor), nebo „6x MIF“ (pro max. 6 komor).
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7.3.1

Modul snímače teploty
Pak se napřed provede konfigurace snímačů teploty. Snímače teploty
můžou být instalovány ve všech komorách (max. 8), nebo jen jeden
společný snímač teploty v kolektoru.

Tepl. cid.1

Vypnutí nebo zapnutí senzora

poradove c.

pořadové číslo teplotního čidla (při instalaci více čidel)

serie c

seriové číslo (= „A-Nr.“), kterým je čidlo označeno.

verze

verze teplotního čidla bude automaticky přečtena a zaznamenána.

cejch poc

Kalibrační (cejchovací) počítadlo bude přečteno součástí
zařízení a navýšeno vždy poté, když budou změněna
kalibračně závazná nastavění.
Vložené údaje budou programem před každým výdejem
prozkoumány. Když se nezhodují s požadovanou hodnotou (kupř. při výměně teplotního čidla), nebude výdej
umožněn. V tom případě musí být zvoleno toto
konfigurační menu a údaje se musí změnit.
R pri 0 °C odpor při 0 °C
Kalibrovací hodnoty, zjistitelné z
R bei 50 °C odpor při 50 °C
podkladú popř. uvedeny na snímačích.
Nebyl-li snímač ještě konfigurován, pak jsou referenční hodnoty pro snímač již zaneseny bez
speciálně uvedených kalibrovacích hodnot podle DIN IEC 751, třída A, (R při 0°C = 100,00; R
při 50°C = 119,40).
Přepište tyto hodnoty popř. s existujícími daty.
Již konfigurované hodnoty se použijí i po možném update software.

komora

Přičlenění snímače teploty patřičné komoře
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7.3.2

Modul I/O
Po inicializaci snímače teploty následuje konfigurace modulu I/O. Zde jsou
běžná čísla a sériové číslo již převzaty.

Diagnostika
Pomocí funkčního tlačítka diagn vyvoláte diagnostický nástroj. Zde můžete
otestovat funkci vstupů a výstupů. Zobrazí se aktuální stav vstupů (0 nebo
1).
Výstupy můžete zapínat nebo vypínat. Výstup 1: Tlačítko 1 , výstup 2:
Tlačítko 2 atd.
Funkce diagnostiky je dostupná po zadání servisního hesla.

Program ovládá interní virtuální (logické) výstupy. Rozhraní výstupu (OutputInterface) 6718 obsahuje 4 fyzické výstupy (kanály). Ke každému z těchto
fyzických výstupů můžete přiřadit libovolný logický výstup.
Logické výstupy, které nejsou potřebné, jsou z konfigurace vyloučeny.
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Logické výstupy
Výstup
Dnový ventil tahač
Sběrný ventil pro přímý odběr
Sběrný ventil kolektoru tahače
Výdej čerpáním z návěsu s využitím počitadla tahače
Odblokování víka skříně s armaturami (vlevo nebo vpravo)
Výstupní ventil k odvzdušnění vedení, pokud je víko skříně
otevřené (SHELL)
Přímý výdej z vozů s řízením vlevo (aktivní = vlevo)
Aktivace stlačeného vzduchu na dnových ventilech při testu
vypuštění
Zobrazení otevřených dvířek skříně
Ventil čerpá/nečerpá
Ventil pro vlastní napouštění
Ventil pro odvzdušnění zvláštní měrky
Přepínání vlevo - vpravo při přímém výdeji (aktivní = vpravo)
Plná hadice 1
Plná hadice 2
Prázdná hadice 1
Prázdná hadice 2
Odvzdušňovací ventil kolektoru
Naklápěcí ventil tahače
Nakládání
Hlavní ventil zpětného čerpadla
ventil pro odběr
Multifunkční výstupy (pro Švýcarsko)
Škrcení výdeje pro všechny komory
Škrcení podle specifikace komor

Č.
1...8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
41…48
50
51...58

Analogicky jako u výstupů může být ke každému fyzickému vstupu výstupního rozhraní (Output-Interface) přiřazen logický vstup. Jako vstupy jsou k
dispozici kanály, které nejsou využívány jako výstup.
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Logické vstupy
Vstup
Č.
Nouzové vypnutí
1
Nakládání (pokud je vloženo - automatické přepnutí do nabíd- 2
ky nakládky)
Vstup k výdeji pomocí počitadla tahače
3
Kontrola pravého víka skříně s armaturami
4
Kontrola levého víka skříně s armaturami
5
Kontrola stlačeného vzduchu
6
Kontrola parkovací brzdy
7
Odsávání plynu při nakládce
8
Pomocí funkčního tlačítka Kanal invert můžete invertovat vstupy.
Za běžných okolností je provedena funkce nouzového zastavení, pokud je
stav sepnutí na vstupu na hodnotě „1". U invertovaného vstupu je provedena
funkce nouzového zastavení, pokud je stav sepnutí na vstupu na hodnotě
„0".
Nezávisle na rozhraní měřicího zařízení mohou být vložena další pole I/O s
několika vstupy a výstupy (viz část 7.5). Konfigurace je provedena stejně.
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7.4

Tiskárna

V těchto nabídkách jsou provedena nastavení, která mají vliv na výběr typu
tiskárny.

7.4.1

Tiskárna Slip

Tiskárna Slip pracuje s šířkou tisku 65 mm. Pokud je nastavena tato tiskárna
na hodnotu ZAP, musejí být provedeny následující záznamy.
série č.

Zde zadejte sériové číslo (= „A-Nr."), které je uvedeno na
typovém štítku tiskárny, u tiskárny typu 6881-30 sériové
číslo držáku tiskárny.

verze

Číslo verze tiskárny (zadáno výrobcem) je automaticky
načteno po vložení sériového čísla a je vloženo.
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7.4.2

Tiskárna A4

Pokud nastavíte tiskárnu A4 na hodnotu ZAP, musejí být jednotlivé položky
zaznamenány stejně jako u tiskárny Slip. K sériovému číslu bude automaticky přidána přípona „-EDG".

7.4.3

Volba tiskárny pokladních bloků

Pokud jsou nastaveny dvě tiskárny, ale pouze jediný formát dokladu, bude
zde proveden výběr tiskárny, která má být použita při tisku výdejního dokladu.
Pokud je nastavena pouze jedna tiskárna, bude automaticky použita k tisku
dokladů.
Pokud je nastaveno několik formátů dokladů a je provedena konfigurace
dvou tiskáren, bude proveden výběr tiskárny k vytištění dokladu pro každý
doklad samostatně v konfiguraci dokladu (viz část 6.4).
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7.5

Boxy I/O
V systému VOLUTANK může být použito několik boxů I/O.

V dalších nabídkách jsou boxy I/O nastaveny na hodnotu ZAP nebo VYP a
je stanoveno obsazení vstupů a výstupů.

Po zvolení I/O box budou vnesena špecifická data přístroje.
OIf. 6752

Output interface typ 6752. Při jeho konfiguraci se uvádí.

poradove

Zadání pořadového čísla

serie c

Seriové číslo („A-Nr.“) výstupního interface.

verze

Po udání seriového čísla automaticky přečtena a zapsána

Diagnostika
Pomocí funkčního tlačítka diagn vyvoláte diagnostický nástroj. Zde můžete
otestovat funkci vstupů a výstupů (viz strana 7-9).
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Rozhraní výstupu (Output-Interface) obsahuje 8 fyzických výstupů (kanálů).
Ke každému z těchto fyzických výstupů můžete přiřadit libovolný logický výstup.

Kanály, které nejsou používány jako výstupy, jsou dostupné jako vstupy.

Přehled logických výstupů a vstupů naleznete na straně 7-10.
Konfigurace výstupního rozhraní 2 probíhá stejně jako u výstupního rozhraní
1.

7.5.1

I/O-Box typ 6753-10
Box I/O typ 6753-10 není chráněn proti explozi a smí být používán pouze u
vozidel A-3.
Konfigurace je stejná jako u typu 6752. Zvláštností je zde ovšem standardní
provedení vždy 8 výstupů a 8 vstupů.
Box I/O může být rozšířen až na 64 vstupů nebo výstupů.
Funkce dignostiky (viz strana 7-9) je rovněž k dispozici pro box I/O typu
6753-10.
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7.6

Stanice polovodičové paměti

Pokud konfigurujete stanici polovodičové paměti, musíte zadat údaje stejně
jako u ostatních hardwarových modulů.
Při konfigurovaném ukládání dat můžete kopírovat do polovodičové paměti
data o jízdě na konci jízdy.
(konfigurace: volba/ sber dat  ZAP,
param. program/ sber dat/ Konfigurace/ P-NET-HLK  ZAP
→ Nabídka: data jizd. kopi).

7.7

Konvertor V24-P-NET
V následujícím příkladu je použit „trojnásobný konvertor“.

Pokud je nakonfigurován trojnásobný konvertor a rádiový přenos, musíte
nejprve nakonfigurovat rádiový přenos (Volba / rad. modem  ZAP).
V24-P-NET-K

Zapnutí nebo vypnutí V24-P-NET Konvertoru

serie c.

seriové číslo (= „A-Nr.“), kterým je čidlo označeno

verze

Bude automaticky vnesena

Port 2-Mod

Volba uživatelského druhu Portu 2
0= Auto
(automatické poznání)
1= Radio
(Vysílačka s krátkým dosahem)
2= Modem
(GSM-modul)
3= Host (V24)
(Kabelové spojení)
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Port 2-Baud

Nastavení přenosových mír
0 = 1200
1 = 2400
2 = 4800 (bez korespondenčního provozu )
3 = 9600
4 = 19200 (s korespondenčním provozem )
5 = 38400

Handshake

Zapnutí nebo vypnutí hardwarového korespondenčního
provozu (Rts/Cts) pro port 2 několikanásobného
konvertoru.

Číslo sítě
rad.kanal
rad.adresa

Pro provoz VOLUTANKu není relevantní

mo. in. ret.
kom. ti. out
HSK-ti. out
Nastavení pro režim modemu GSM s korespondenčním provozem:
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7.8

Tepelná plnicí pojistka
Můžete nakonfigurovat tepelnou plnicí pojistku s kontrolou až tří snímačů
meznícho hodnot.

Během konfigurace nesmí být k plnicí pojistce připojen žádný snímač mezních hodnot. V opačném případě se zobrazí chybové hlášení P-Net Error
Wait Too Long. V takovém případě odpojte snímač mezních hodnot od plnicí
pojistky a potvrďte potom chybové hlášení funkční kláveso OK .

p p prepl

Zapnutí nebo vypnutí

poradove c.

pořadové číslo jištění plnění

serie c

A.Nr tepelní pojisky podle typového štítku

verze

Bude po aktivaci automaticky přečtena

cejch poc

Počítadlo bude přístrojem přečteno. Zvýší se vždy poté, co
budou změněna určitá nastavění. Počítadlo bude
softwarem prozkoušeno před každým odběrem. Při
odchýlce bude hlášena chyba. V tom případě musí být
zvoleno toto konfigurační menu a údaje se musí nově
konfigurovat.

poj. p. pr.1

Zapnutí nebo vypnutí kanálu 1 plnicí pojistky.

plyn. ppp.

Vždy na VYP! (ZAP = přepnutí na kapalný plyn není
dostupné)
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7.9

Měř. místo

Aktivace plnicí pojistky pro různé provozní režimy.
1: Kolektorový provoz
2: Přímý výdej
0: Oba režimy

poj. pr. p. 2

Zapnutí nebo vypnutí kanálu 2 plnicí pojistky. Po zapnutí
kanálu se zobrazí oba následující parametry jako u kanálu
1.

poj. pr. p 3

Zapnutí nebo vypnutí kanálu 3 plnicí pojistky. Po zapnutí
kanálu se zobrazí oba následující parametry jako u kanálu
1.

mrtvy muz

Zapnutí nebo vypnutí bezpečnostního tlačítka s ovladačem
nouzového vypnutí

UPI 3221
UPI se nasazuje k řízení čerpadla.

UPI 3221

zapnout popř. vypnout UPI

poradove c.

pořadové číslo UPI

serie c.

sériové číslo (=„A-Nr.“) podle typového štítku UPI

verze

Verze přístroje bude po zapnutí automaticky načtena a
zanesena.

vykon cerp

maximální výkon čerpadla v l/min
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7.10

SAFE-Scanner
K dozoru jištění kvality se musí konfigurovat SAFE-scanner.

7.11

SAFE-Scann.

VYP popř. ZAP SAFE-scanner

poradove c.

pořadové číslo SAFE-scanner

seriove c.

sériové číslo (=„A-Nr.“) SAFE-scanner podle typového štítku

verze

bude po udání sériového čísla automaticky zanesen

Přijímač GPS

Prij. GPS

Zapnutí příp. vypnutí přijímače GPS

typ

Typ přijímače GPS:

typ

GPS-Typ: 1 = GPS (Standard)
2 = DGPS

0 = Rockwell
1 = Garmin
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Při připojení prostřednictvím konvertoru V24-P-NET:

Při připojení prostřednictvím konvertoru V24-P-NET:
serie c.

A-číslo konvertoru dle typového štítku. Program automaticky přiřadí rozpětí UE.

verze

Implementovaná programová verze konvertoru bude po
zadání sériového čísla automaticky zaregistrována.

port

U několikanásobných konvertorů č. portu, na který je
připojen přijímač GPS.

Pomocí funkčního tlačítka diag můžete zobrazit aktuální údaje GPS
(zeměpisná délka, zeměpisná šířka, počet satelitů).
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7.12

SPD-Interface

SPD-Namur

Deaktivace nebo aktivace rozhraní SPD.

sérié č.

Číslo A rozhraní SPD podle typového štítku.

verze

Implementovaná verze programu rozhraní SPD bude automaticky načtena a zobrazena.

i box 1 / i box 2

Systémy iBox jsou desky se svorkami, ke kterým jsou
připojovány vstupy snímačů Namur ke kontrole ventilů.
Připojit můžete dva boxy po 18 vstupech. Pokud je
otevřený kalibrační spínač, je načteno automaticky číslo
systému iBox a je zapsáno do rozhraní SPD formou
požadované hodnoty. Pokud je kalibrační spínač zavřený,
zobrazí se požadované číslo boxu iBox.
V případě zjištěného rozdílu je při spouštění zobrazeno
chybové hlášení (tzn. je připojen jiný iBox nebo došlo k
manipulaci).

zp. kap. s.

Prodleva ve vteřinách
Doba k zavření obou snímačů víka skříně. U víka skříně je
nejprve hlášen signál „Otevřeno“, pokud po uplynutí této
doby nebudou oba snímače hlásit stav „Zavřeno“.

hlid. domu

Místo některého z ostatních ventilů může být kontrolován
hlavní ventil nádrže. V každé komoře mohou být kontrolovány maximálně 3 ventily. Zadáním parametru stanovíte,
místo kterého ventilu má být připojen hlavní ventil nádrže:
1: Ventil ve dně
2: Ventil API,
11: Průchozí ventil

SKL Plomba

ZAP: Nekontrolují se pouze 2 stavy víka
(otevřeno/zavřeno),
ale
tři
(otevřeno/zavřeno/zavřeno a zaplombováno).
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7.12.1

Senzorové vstupy API

komora 1 (n)

inv. ot/zav

7.12.2

Konfigurace senzorových vstupů pro každou komoru.
● Zapište číslo připojení v iBoxu (1…18)
● zvolte čílso iBoxu programovatelnou softkey klávesou
i box 1/2 .
Stav senzorů API pro otevřeno a zavřeno je možné obrátit.
Nastavení platí pro všechny senzory API.

Senzor pro dnový ventil

komora 1 (n)

inv. ot/zav

Konfigurace senzorových vstupů pro každou komoru.
● Zapište číslo připojení v iBoxu (1…18)
● zvolte čílso iBoxu programovatelnou softkey klávesou
i box 1/2 .
Stav senzorů dnových ventilů pro otevřeno a zavřeno je
možné obrátit. Nastavení platí pro všechny senzory
dnových ventilů.
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7.12.3

Průtokový ventil ke kolektoru

komora 1 (n)

inv. ot/zav

7.12.4

Konfigurace senzorových vstupů průtokového ventilu pro
každou komoru.
● Zapište číslo připojení v iBoxu (1…18)
● zvolte číslo iBoxu softkey klávesou
i box 1/2 .
Stav senzorů průtokového ventilu pro otevřeno a zavřeno
je možné obrátit. Nastavení platí pro všechny senzory
průtokového ventilu.

Další snímače
Můžete konfigurovat další snímače ke kontrole různých součástí vozidla.

pr.skř.d

Kontrola 1. dvířek skříně na pravé straně vozidla

l.skř.dv

Kontrola 1. dvířek skříně na levé straně vozidla

tlak. vzd.

Kontrola stlačeného vzduchu k ovládání ventilů

park.brzda

Kontrola parkovací brzdy

p.sk. senz2

Kontrola 2. dvířek skříně na pravé straně vozidla

l.sk. senz2

Kontrola 2. dvířek skříně na levé straně vozidla

Pojstka př.

Kontrola pojistky proti přeplnění

volné

Nepoužívá se
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● Zapište číslo připojení v iBoxu (1…18)
● zvolte číslo iBoxu softkey klávesou
i box 1/2 .
Pomocí tohoto funkčního tlačítka můžete invertovat stav
snímačů.

7.12.5

Diagnostika rozhraní SPD
Ve dvou diagnostických oknech můžete zobrazit stavy snímačů.
Zde jsou zobrazeny aktuální stavy snímačů bez ohledu na
případné invertování.

Význam zobrazení na vstupech boxů:
1

Zkrat ve snímači.

2

Neobsazeno

4

Snímač, který kontroluje ventil nebo klapku, hlásí „otevřeno“.

8

Snímač, který kontroluje ventil nebo klapku, hlásí „zavřeno“.

Stavový řádek:
Byte 1

Počet záznamů v Seal-Buffer,

Byte 2

Volné,

Byte 3

Počet záznamů v No-Answer-Buffer,

Byte 4

Stav:

Bit 0:
Bit 1:
Bit 2:
Bit 3
Bit 4:
Bit 5:
Bit 6:
Bit 7:

Bez významu
Manipulace na kontrolovaných ventilech
Bez významu
Žádná odpověď od systému iBox během
posledních 5 min.
Chyba komunikace se systémem iBox
během kontroly
Bez významu
Baterie se během kontroly odpojila
Baterie není připojena, vysoká hodnota v
ohmech nebo zkrat
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Zde se zobrazují aktuální stavy sepnutí tak, jak jsou
interpretovány softwarem. To znamená, že je vzato v úvahu
případné invertování a je zobrazen skutečný stav ventilu nebo
klapky.

Význam zobrazení na vstupech boxů:

7.13

0

Ventil nebo klapka kontrolovaná snímačem jsou otevřeny.

1

Ventil nebo klapka kontrolované snímačem jsou zavřeny.

2

Neobsazeno

3

Zkrat ve snímači.

Optická pojistka proti přeplnění
Můžete nakonfigurovat optickou pojistku proti přeplnění se dvěma měřicími
kanály. Ke každému měřicímu kanálu můžete přiřadit až dvě komory.

p.6728-6

Konfigurace zapnutí nebo vypnutí plnicí pojistky.

poradove č.

Běžné číslo plnicí pojistky.

série č.

Sériové číslo (= „A-Nr.") pojistky plnění viz typový štítek

verze

Verze programu plnicí pojistky (bude načtena automaticky
po aktivaci)
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cejch. poc.

Stav počitadla kalibrací je načten přístrojem. Jeho stav se
zvyšuje vždy při změně určitých interních nastavení. Software kontroluje počitadlo kalibrací před každým výdejem.
V případě zjištění odchylek je generováno chybové
hlášení. Případně je nezbytná další konfigurace.

kanál 1/2

Přiřazení komory k měřicímu kanálu
Pokud jsou ke kanálu přiřazeny dvě komory, musejí být
čísla komor zapsána za sebe.
Kanál 1 může být používán k výdeji pomocí čerpadla nebo
také k čistému výdeji samovolným výtokem. Stanovení je
provedeno pomocí paramtru „K 1 = samovolně“.
Kanál 2 je vždy určen pro výdej samovolným výtokem.
Kanál 9 je určen ke kolektorovému výdeji.
0: Multifunkční, přitom má každá komora dva ventily. Pomocí kanálu 1 je otevřen standardní ventil.
Při kontrole prostřednictvím kanálu 2 je otevřen ventil 41
pro komoru 1.

K 1 = gravit.

ZAP:
VYP:

Kanál 1 je používán k výdeji samovolným výtokem
Kanál 1 je používán k výdeji pomocí čerpadla.
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7.14

Rozhraní SPD-TAG
Pokud jsou ke kontrole dvířek skříně používány parametry TAG, musí být
nastavena konfigurace rozhraní SPD-TAG.

SPD-tag

Deaktivace nebo aktivace rozhraní SPD-TAG.

série č.

Číslo A rozhraní SPD podle typového štítku. Program automaticky přidá příponu „UE".

verze

Implementovaná verze programu rozhraní SPD-TAG bude
automaticky načtena a zobrazena.

čt. tag-L

Zobrazí se sériové číslo levého systému TAG (bude automaticky načteno a zobrazeno)

čt. tag-P

Zobrazí se sériové číslo pravého systému TAG (bude automaticky načteno a zobrazeno)
Proveďte po inicializace čtečky TAG reset. Data čtečky
TAG jsou vymazána z programové paměti, znovu načtena
a za 40 vteřin opět zobrazena.
Přiřazení parametrů TAG k levému nebo pravému víku
skříně je invertováno.

Na druhé stránce nabídky rozhraní SPD-TAG je při zavřeném víku skříně
pod sériovým číslem TAG zobrazena načtená informace TAG („skutečnost“).
Pod tímto údajem je zobrazena uložená informace TAG („norma“).
„skutečnost“ = 0
Víko skříně je otevřeno
„skutečnost“ = „norma“ : Víko skříně zavřeno
„skutečnost“  „norma“ : Nedovolená manipulace
Informace TAG je uložena v programu. Obě klapky přitom
musejí být zavřeny!

VOLUTANK Konfigurace, Verze softwaru EDS 1.18, SAK 030601 (12.02.2010)

Koncová zařízení
7-29

7.15

E7 ComIf
Rozhraní E7 je komunikační rozhraní k výměně určitých dat mezi systémem
Controller System 3002 a externím datovým přístrojem (PC).
Systémové předpoklady k provozu rozhraní E7:
V24-(RS232) / P-NET 3násobný konvertor, typ 4386-6 nebo
V24-(RS232) / P-NET jednoduchý konvertor, typ 4386-4
Předpokladem provozu a konfigurace rozhraní
E7 je aktivace možností „Ukládání dat“ a „E7
ComIf“ v nabídce „Možnosti“
(viz kapitola 5).

Konvertor V24-P-NET musí být nakonfigurován zde, ne samostatně v nabídce koncova zariz./V24-P-NET-konv.
E7 ComIf

Zapnutí nebo vypnutí rozhraní E7 Cominterface.

sére č.

Sériové číslo (=„A-Nr."), při připojení konvertoru V24-PNET. Program automaticky přidá příponu „UE".

verze

Verze přístroje je automaticky vložena

port

V případě 3násobného konvertoru číslo portu, ke kterému
je připojeno externí datové zařízení.

zadání

0:
1:
2:

cast. nakl.

0:
1:

Bez zadaných dat prostřednictvím E7. Data odeslaná
prostřednictvím E7.
Pouze se zadanými daty prostřednictvím E7. Zakázky
bez dat prostřednictvím E7 nebudou provedeny.
Výběr mezi „s“ a „bez“ zadaných údajů
prostřednictvím E7 při zahájení jízdy.
Celý obsah komory bude na konci nakládky zobrazen
prostřednictvím rozhraní E7.
Prostřednictvím rozhraní E7 bude zobrazeno pouze
dílčí mn. nakládky (TDL-Feld P37).
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Koncová zařízení
7-30
aut. smaz.

ZAP: Po odebrání souboru log budou soubory H, O, P a L
automaticky vymazány.
VYP Příklady k vymazání souborů H, O, P a L budou
odeslány prostřednictvím rozhraní E7.

bez EOT

Parametr slouží k splnění standardů E7 při přenosu
datových souborů O.
VYP: (defaultní) Při odesílání dat bude spolu s aktuálním
souborem dat O odeslán také signál EOT (End Of
Transmission) nebo bude tento signál očekáván při
přenosu dat (podle standardu E7). Při přenosu dat
musí být do 5 vteřin odeslán minimálně jeden soubor
dat P, jinak bude zakázka spravována jako
„neplánovaná“ (platné pro nakládání a výdej).
ZAP: Vstup dat: Teprve po přenosu zakázky (datový
soubor O) a příslušných souborů dat P je odeslán
signál EOT. Pokud je po odeslání datového souboru
O odeslán signál EOT, může být tento soubor dat
použit jak pro nakládku tak i pro výdej (neplánovaný).
Telegramy, které následují po vyslání signálu EOT,
budou odmítnuty signálem NAK.
Odesílání dat: Až po přenosu všech datových souborů
P patřících k datovým souborům O bude odeslán
signál EOT.

Ring-pamet

ZAP: Soubory s protokoly budou uloženy do prstencové
paměti. Po vyčerpání kapacity paměti budou nejstarší
data vymazána.
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8

Konfigurace Vozidla

kolektor

ZAP: Výdej z jednotlivých komor je pomocí kolektoru je
možné nastavit na čerpaný nebo nečerpaný.

přímý vyp.

ZAP: Výdej bez použití čerpadla je možný pomocí samovolného výtoku

sp. plneni

ZAP: Možnost plnění zespoda
Pokud je vozidlo konfigurováno pouze na výdej přímým
výtokem, je nutně aktivováno i spodní plnění.
Ke spodnímu plnění jsou dovoleny pouze dnové ventily, které nejsou zatíženy tlakem nebo i ty, které jsou zavírány tlakem.

vymez. bod

(pouze pokud je „kolektor“: ZAP)
Nastavení tohoto parametru závisí na metodě, podle které je
u kolektorových vozidel zohledněn obsah v potrubním a kolektorovém systému pod dnovými ventily.
VYP: Potrubní a kolektorový systém pod dnovými ventily je
považován z hlediska techniky měření za přídavnou
měrnou nádobu. Ke zjištění stavu v potrubním
systému slouží přídavná měrka, která je namontována
v chráničce měrky. Při všech výdejích je určen stav v
potrubním systému a při měření je započten.
ZAP: Výše uvedený systém měrek je používán pouze k
dosažení definovaného vymezovacího bodu v případě
úplného vypuštění segmentů nádrže. Tabulka měření
a korektury sklonu je potom potřebná pro měření v
potrubí pouze v blízkosti vymezovacího bodu.
V potrubním systému nad vymezovacím bodem mohou být
provedeny pouze nekalibrované výdeje.

hlad. nadob.

(pouze pokud je „kolektor“: ZAP)
ZAP, pokud je dostupná vyrovnávací nádrž.
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Konfigurace Vozidla
8-2
kolekt.obj.

(pouze pokud je „kolektor“: ZAP)
Obsah kolektoru v litrech

praz. test

Doba testu vypuštění. Po uvedenou dobu zůstávají dnové
ventily při testu vypuštění otevřeny.

Seg. prázd.

Čekací doba po vybavení hlásiče prázdné nádrže (k
zohlednění případného množství produktu, stékajícího po
stěnách komory) během výdeje. Dnový ventil potom musí
zůstat otevřený ještě minimálně tak dlouho, aby komora
získala stav prázdná pro nakládku.

interv. GPS

Po uplynutí doby ve vteřinách, která je zde nastavena,
počítané od okamžiku rozpoznání jízdy, budou uloženy
souřadnice GPS.

Zp. sen. k

Zadání doby x ve vteřinách. Nastavením tohoto parametru
můžete zabránit tomu, aby byla dvířka skříně považována za
„otevřená“, pokud je snímač dvířek skříně vystaven např.
krátkodobým vibracím a následkem toho je zjištěn stav
„otevřeno“.

2. zb. senz.

Zapnutí nebo vypnutí kanálu druhého snímače zbytkového
množství (RMS) v komoře.

pln. vpr.

Stanovení údaje o straně pro snímače zbytkového množství
(RMS)
pokud „2. zb. senz.“ VYP: ZAP = Standard RMS vpravo
VYP = Standard RMS vlevo
pokud „2. zb. senz.“ ZAP: ZAP = Druhé RMS vlevo
Standard RMS vpravo
VYP = Druhé RMS vpravo
Standard RMS vlevo
ZAP: Strana
nakládky
vpravo
(při
nakládce
je
zaprotokolován stav snímače zbytkového množství na
pravé straně vozidla).

potr. przdn

ZAP: Po ukončení výdeje (částečné vypuštění) musí hlásit
snímač zbytkového množství signál „prázdné“ (obsah
potrubního systému je součástí dodaného množství)
VYP: Po ukončení výdeje (částečné vypuštění) musí hlásit
snímač zbytkového množství signál „vlhké“ (obsah
potrubního systému je součástí dodaného množství)

var. voz 1

(pouze pokud je „přímý vyp“: ZAP)
Zvláštní režim nakládky a výdeje.

Pro kolektorová vozidla musí být navíc provedena konfigurace hadice,
konfigurace průtoků a hydrauliky. Zobrazené parametry závisejí na dostupnosti vyrovnávací nádrže.
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Konfigurace Vozidla
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8.1

Konfigurace hadice
V souladu s vybavením vozidla zde musejí být aktivovány potřebné komponenty.
Obtok je proveden prostřednictvím plné hadice s přiškrceným výkonem
čerpadla.
Pro vybrané plné hadice musejí být uvedeny skupiny produktů v souladu s č.
GGVS, nastaveným v bodě „produkt data“ (viz část 6.5).

0:
1:
2:
3:

8.2

Dovoleny všechny skupiny produktů
Topné oleje
Nafta
Benzín

Průtoky

Zde musejí být zadány maximální průtoky konfigurovaných hadic (v souladu
s údaji výrobce nástavby).
Zadejte pro obtok maximálně 200 l/min, protože výdej pomocí obtoku není
proveden s plnicí pojistkou.
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Konfigurace Vozidla
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8.3

Hydraulika
Parametry v nabídce „hydraulika“ závisejí na dostupnosti vyrovnávací
nádrže.

vzduch.tim.

Minimální čekací doba při zahájení výdeje a zastavení výdeje (k plnění (odvzdušnění) potrubního systému).

klapka

Čerpadlový výkon při redukci čerpadla v l/min.

precerp. pr.

Průtok v l/min při zpětném čerpání (vypuštění zbytku při
změně produktu).

niv. puls

Doba impulsu (s) k odvzdušnění při napouštění vyrovnávací
nádrže. Pokud ji nastavíte příliš dlouhou, vzniká nebezpečí
přeplnění. Můžete zvolit hodnoty v rozmezí 0 až 2,5.
Orientační hodnota: 0,5.

průt.sani.

Požadovaný průtok při samonasávání (prázdná hadice)

prazd. tok

Výkon, který lze maximálně nastavit (k vypuštění tlakem
vzduchu)

vzd. komořy

Doba k odvzdušnění při výměně komory

Cas přečer.

Doba procesu přečerpání při zahájení výdeje. Doba slouží k
tomu, aby byly z potrubního systému vyplaveny vzduchové
bubliny.

přečer. kom.

Doba k přečerpání při výměně komory (k odvzdušnění)
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Zobrazení parametrů
V tomto bodě nabídky můžete zobrazovat formou souboru všechny parametry, které jsou nakonfigurovány a kalibrační tabulky, nebo je můžete vytisknout

Nejprve vyberte, chcete zobrazit konfigurační parametry nebo kalibrační tabulku. Následně můžete vybrat, zda má být výstup proveden formou souboru nebo prostřednictvím připojené tiskárny.

Data, která podléhají povinnosti kalibrace, budou přitom označena
předřazeným symbolem „".
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Zobrazení parametrů
9-2
V případě výstupu formou souboru (text ASCII) můžete stanovit, zda má být
soubor uložen na RAM-Drive nebo v polovodičové paměti, pokud je konfigurována. Název souboru obsahuje sériové číslo základny kontrolního systému
s příponou .PAR u konfiguračních parametrů a příponou .TAB u kalibrační
tabulky.
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Parametry kalibrace
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Parametry kalibrace
K usnadnění kalibrace můžete přímo vyvolávat nabídky parametrů s povinnou kalibrací. Pokud vyberete tento bod nabídky bude nejprve zobrazen na
displeji seznam všech hardwarových a softwarových modulů zařízení, relevantních z hlediska kalibrace, a jejich čísla verzí.
Násleně budou zobrazeny parametry teplotních snímačů, které jsou nezbytné ke kalibraci. Zde můžete zadat kalibrační data (viz část 7.3). Po zadání
těchto dat se zobrazí údaje o produktu a můžete je změnit nebo je zadávat
(viz část 6.5).
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Parametry kalibrace
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Po zobrazení dat o produktu následuje okno ke kontrole faktoru
kompenzace. Můžete tak vypočítat příklady (pouze pokud je otevřený
kalibrační spínač).

Vložte z důvodu výpočtu hodnoty režimu kompenzace, základní teplotu,
hustotu při 15 °C, průměrnou teplotu a zadané množství. Potom stiskněte
klávesu OK . Zadané množství bude přepočteno na příslušné kompenzované množství.
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BIOS-Setup

Pod tímto bodem nabídky jsou vyvolávány nabídky k provedení konfigurace
systému BIOS kontrolního zařízení. V systému BIOS jsou provedena
základní nastavení k úpravě kontrolního systému v příslušných systémech v
souladu s podmínkami použití (konfigurace portů, rozhraní, klávesnice apod.).
Ovládání nabídek a nastavení parametrů je popsáno v dokumentaci
systému BIOS System 3002.
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BIOS-Setup
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Přehled konfiguračních nabídek
Následující přehled vám má usnadnit vyhledávání jednotlivých parametrů v
rámci konfigurace.
Různá hesla a kalibrační spínač umožňují přístup do různých úrovní konfigurace.
Konfigurační úroveň je v tomto přehledu zobrazena za názvem nabídky. Platí zpravidla pro všechny podřazené body nabídek.
Výjimky jsou označenyv příslušném bodě nabídky.
Konfigurační úroveň zahrnuje přístup vždy do další konfigurační úrovně.
Bez udání hesla
Heslo řidiče
Uživatelské heslo
Servisní heslo
Kalibrační spínač

konfigurační úroveň
konfigurační úroveň
konfigurační úroveň
konfigurační úroveň
konfigurační úroveň
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Přehled konfiguračních nabídek
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1: zadat heslo
heslo řidiče
užívatelské heslo
Servisní heslo

1: kontrast

2: kontr.-param.



2: syst. cas
datum
cas




3: Vyber jazyka
English
Nemecky



Holadsky
Italian
Madarsky

French
4: EEPROM vymazat 

Cesky

Finnisch

Polish
Slovenian

Croatian

CPU-EEPROM
Kalibr. EEPROM
Konfig.-EEPROM

5: EEPROM-menu



cti

pis
vymaz
srov.

6: perm. RAM vymaz. 
7: sumu v RAM smzt. 

3: volba
evid. dat.
faktura
aditivace
prip. kanc.

8: P-Net-Scan



9: P-Net-Scan tisk




rizeni PN
rad. modem
E7 ComIf
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Eesti

Přehled konfiguračních nabídek
12-3
4: param.program.

1: dyn. parametry
pozad.mnoz
komp. c.poc.
privírani
stop
zbyt. cas
zobr. tepl.
prutok
souct. poc
ridic 
vozidlo
SPZ

2: podkl. par.
c. fak.+ dod
p. c. dod. l.
papir uvol
den. zur. ti
adr. zkaz.
tisk form
C. zak. voz.
pap. vpred
cis. vozid.
radek/str.
pamet dne
soub. jizd

French

prut. int.
poc. hod. pr.
limit flow





Holadsky
Italian
Madarsky

4: konfig. dokladu
form tisku
jmeno dok l
vozidlo
datum
start
konec
produkt c.
odberat. c.
p. c. dod. l.
tisk ADR
ridic
SPZ

rad.GPS nak
SMS-kapota
SMS-zabl
SMS-BV
SMS-RMS
kontr. vo.
lop. odpl.
mer.zac.j
PI-F ign Ti
PI-F igObj
rosz.mer.d

Tisk Plneni
prirazka
bez !
kop. zakazk
status zak
Zurn. PV

3: jazyk dokladu
English
Nemecky



nove mnozs
vyplach.
c. EGI 
c. dial. vyj.
stop min1 
odplyn.
kontr. mnoz
PV cekat
auto. konec
mer. cist.
rad.GPS vyd.

Finnisch

Croatian
Eesti



priraz. dok
kom. konec
kom.-start
zaplombov.
stat. start
stat. konec
temp. komp
nekomp. te.
pocat. stav
konec stav
hustota
nkomp. obs.

5: produkt data

Cesky
Polish
Slovenian

hmotnost
nul tisk
zadane mn.
pokyny
souc.prod.
Prod.-dok
stav zamer
DHmot+Hust
cejch.info
LTO komp
poloha GPS
poradove c. 

() nekomp 
radk. start
radk. poloz
rad. mezi p
rad. po pol
Horiz. of.
max. pozice



produkt
zkratka
jednotka
cej. fakt. c.
hustota 15°C
zakl. tepl.
komp.modus
kompenzace
SW Level
c. ADR
odch.hus.
SAFE-P pln
SAFE-P vyd
PID
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Toler. komory
Toler. potrubi

Přehled konfiguračních nabídek
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4: param. program.

6: sber dat



1: konfigurace
RAM pamet
varov. lim.

P-NET-HLK
varov. lim.

2: Formatovani
RAM pamet

P-NET-HLK

3: parametr
hod. udaje

hnacki mech.
zad. data
data jizdy
tisk. predl

zakaz. data
jina datab.

4: vymazat soubory
zad. data
tisk. predl
zakaz. data

7: parametr volani
tel. cislo
MODEM
PIN



Nul. modem
2 GSM-mod
verze

data jizdy
soub. txtbl
prod. data

5: soubory —> HLK
TDL
.

auto. inic.
8: SAFE-parametr
ASS-bypass
QSS-byp. pl.
QSS-byp. vy.
Rekup byp.
LTO-bypass
Rekup. DK
Samotest
Pln. s. zbyt
prod. vstup
Prod. cas



uhel min
uhel max
Plneni TAG
ASS-GP-by
byp. razit
poc. bypass
QSS n. CEN
GP-chyb. c.
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3

rid. soubor
data ridic
sklad data

Přehled konfiguračních nabídek
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5: koncova zariz.



1: mer. tycka 6728
VYP/ZAP
poradove c.
serie c.
verze
cejch. poc.



poc. mer. t.
uhel offs.X
uhel offs.Y
uhel max X
uhel max Y

uroven
hustota
in. cej. poc

tabulku zmenit
IF mer. t. -> con. HLK -> IF mer. t.
cont -> IF mer. t. kontr. po HLK

merici ty 1 (...9)
VYP/ZAP
serie c.
jmen. delka
tlumeni Hz
v (m/s)
Linearizace
Länge:....mm
Länge:....mm
...

ref. poloz
kod
par. plov 1
x-ofset
y-ofset

pol. svorky
obj. trubky
dole
max. obj. l
min. vydej

delta min.
pitch min.
pitch max
roll min.
roll max.

Korr ... m
Korr ... m

senzor-IF
VYP/ZAP
poradove c.

verze
default

2: Tepl. cidlo



Mess.if.
VYP/ZAP
poradove c.

serie c.
verze

cejch poc.
R pri 0 °C
R pri 50 °C
komora

6x mer. IF
VYP/ZAP
poradove c.

serie c.
verze

cejch poc.
R pri 0 °C
R pri 50 °C
komora

OIF 6718
VYP/ZAP
poradove c.
Outputs

serie c.
verze
Inputs

3: tiskarna

1: tisk slip
VYP/ZAP
serie c.

verze

2: A4-tisk
VYP/ZAP
serie c.

verze

3: volba tiskarna
tisk slip
A4- tisk
4: boxy I/O

1: OIf. 6752 1(2,3,4)
VYP/ZAP
serie c.
verze

Outputs
Inputs

5: I/O-Box 6753
VYP/ZAP
serie c.
verze

Outputs
Inputs
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5: koncova zariz.
5: HLK-box
VYP/ZAP
serie c.

verze

6: V24- P-NET-Konv
VYP/ZAP
serie c.
verze
Port 2-Mod.

rad. adresa
mo.in.ret.
kom.ti.out
HSK-ti.out

Port 2-Baud
Handshake

cislo site
rad. kanal

7: p. p. prepl. term.
VYP/ZAP
poradove c.
serie c.
verze
cejch poc.

poj. p. pr.1(2,3)
plyn. ppp.
Mer. misto
mrtvy muz

8: UPI 3221
VYP/ZAP
poradove c.

vykon cerp 

serie c.
verze

9: SAFE-scanner
VYP/ZAP
poradove c.

serie c.
verze

10: Prij. GPS
VYP/ZAP
typ (prij.).

verze
typ (GPS)

port

11: SPD-If
VYP/ZAP
serie c.
verze

i box
zp. kap .s
hlid. domu

SKL Plomba

Senzorové vstupy API

Senzor pro dnový ventil

komora

komora

inv. ot/zav
Průtokový ventil ke kolektoru

inv. ot/zav
Další snimače

komora

pr.skr.d
l.skr.dv

p. sk. senz2
l. sk. senz2

tlak.vzd.
park. brzda

Pojstka pr.
volne

inv. ot/zav

12: prepl. p. 6728-6x
ZAP/VYP
poradove c.
serie c.

cejch poc.
kanal 1/2
K1-gravit.

verze
13: SPD-TAG-Interface
ZAP/VYP
serie c.

verze
ct. tag-L
ct. tag-P

ct. tag-L
scutečnost
norma
ct. tag-P
scutečnost
norma

reset
zmena SKL
zaucit

14: E7 Comlf.
V24-P-NET-Konv
ZAP/VYP
serie c.

verze
port

zadani

cast. nak l.
aut. smaz.
bez. EOT
Ring-pamet
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Přehled konfiguračních nabídek
12-7
6: konf. vozid.

 přídavně pro kolektorové vozidla
konfig. hadice

kolektor 
primy vyp. 
sp. plneni 
vymez. bod. 
hlad. nabob 
kolekt.obj 
praz. test
Seg. prazd.
L-Testzeit
interv. GPS
Fhzg-Var 1
Zp. sen. k
2 zb. senz.
pln. vpr
potr. przdn
var. voz1

7: ystup param

malovyd. 1 (2)
prazd. had1 (2)
bypass 1 (2)
produkt hadice

prutoky
malovyd. 1 (2)
prazd. had1 (2)
bypass 1 (2) 

hydraulika
vzduch.-tim.
klapka 
precerp. pr
niv. puls
prut. sani



prazd. tok
vzd. komoru
cas precer
precer. kom

1: konfig. parametr
2: cejch tabulka

1: tiskarna listku
2: soubor

8: cejch. param.



Verze č. hardware a software module

Tepl.cid. 1 (2)

RAM-pamet
P-NET-HLK

R pri 0 °C
R pri 50 °C

produkt data
aditiv cislo
označení
jednotka
visk.20°C
visk.40°C
pomer 1/x
cena
obs. obalu
typ ceny
cen. faktor
por. c. vyd.

Produkt cislo
zkratka
jednotka
cej. fakt. c.
hustota 15°C
zakl. tepl.
komp.modus
kompenzace
SW-Level
c. ADR
odch. hus

Komp. modus
Komp-modus
zakl. tepl.
hustota 15°C

9: BIOS-Setup



tepl. prum.
zadne mn.

Config.
Progr.Load
from HLK
from PC

Diagn.
P-NET-Scan
P-NET-Sernr. addr.
P-NET-Mon.

PortConfig
Port 1
Port 2
Port 3

V24 Config
System Config
Time-Date-RAM
LCD-Contr.
System Param.
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