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Obsługa PreciTURBO

Miernik turbinowy PreciTURBO służy do grawitacyjnego mierzenia

objętości produktów naftowych.

Miernik może być zamontowany i eksploatowany jedynie przy

przestrzeganiu obowiązujących przepisów i dopuszczeń lega-

lizacyjnych.

Medium mierzone: Produkty naftowe o lepkości

dynamicznej od 0,3 do 20 mPa 
.

s

Maksymalny przepływ: 1167 l/min

Minimalny przepływ: 117   l/min

Minimalny mierzona ilość: 1000 l

Liczydło: Elektroniczne liczydło ELZ ...

od wersji 3.9 - 1.2

GSC: od wersji 2.10

Drukarka: Drukarka igłowa DB 3 A kpl.

1. Zastosowanie
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3. Rysunek poglądowy

Elektroniczne

liczydło

ELZ

Sterownik czujnika

pęcherzyków gazu

GSC

Zawór 

wydawczy z

wziernikiem

Pneum. bloki

sterujące

(spust)

Turbina z

Impulsatorem

Pneum. 

uruchamiany

kolektor

Złącza MAPI 



Obsługa PreciTURBO2

PreciTURBO
Turbinowy układ pomiarowy

np.

000000

P                 0

P     5000

CPt     0r

CPt     2r
np.

Podłączyć wąż spustowy

Włączyć zasilanie ELZ, włączyć drukarkę

Włączyć wyłącznik krańcowy GWG, odczekać na

zwolnienie (zapala się zielona dioda LED na GSC)

Gotowość do pracy

ELZ, po ok. 5 minutach od ostatniego użycia przy-

cisków na pulpicie, automatycznie przechodzi w

tryb oczekiwania (stand-by)

Powrót do stanu gotowości

Uruchomić procedurę testową wyświetlacza

po dwóch sekundach 

Wezwanie do wprowadzenia numeru produktu

Wprowadzić (przykład)

Potwierdzić

Wezwanie do wprowadzenia numeru komory

Wprowadzić (przykład)

Potwierdzić

Wezwanie do wprowadzenia ilości wydania

Wprowadzić (przykład)

W tym momencie może zostać wydrukowany
paragon o wartości zerowej (patrz podręcznik ELZ
dla kierowcy)

Potwierdzić

4. Obsługa
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Uruchomić liczydło ELZ

Przygotować spust

np.

4.1 Przygotowanie



Diody LED w przyciskach daty          i przełączania          pulsują.

Wyciągnąć blok sterowania komorą. Po około 15 sek. zawór spu-

stowy otwiera najpierw pierwszy stopień spustu (wolny spust) a po

krótkim czasie również i drugi stopień (szybki spust).

Na skutek obecności resztek gazowych w systemie, może

dochodzić do krótkotrwałych wyłączeń aż do osiągnięcia spustu z

pełną prędkoscią.

Podczas spustu świeci dioda w przycisku produktu          .

Około 50 litrów przed osiągnięciem zadanej ilości wydatku,

system przełącza się na pierwszy stopień spustu. Po osiągnięciu

wydatku mniejszego o “pojemność resztkową” ( Vr  +  Vc ) od

zadanej, spust zostaje zatrzymany. 

Podczas gdy zawory denne i kolektorowe zostają zamknięte,

otwarte zostają zawory: spustowy i odpowietrzający, tak by

system mógł się opróżnić.  Grupa bloków sterowania zostaje

odpowietrzona. Licznik ELZ wskazuje w tym czasie liczenie

(wskazanie zmienia się z szybkością 1litr/1,6sek) aż do chwili

osiągnięcia o jeden litr mniej od zadanej wartości wydatku.

System oczekuje wtedy aż zamontowany przed zaworem spusto-

wym czujnik stanu opróżnienia, zasygnalizuje stan "pusty". W tym

momencie zakończy się wydawanie założonej  ilości produktu.
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4.3 Koniec spustu 

(Komora niezupełnie 

opróżniona)

Koniec spustu

Dioda LED w przycisku przełączania        pulsuje.

Wskazanie wydanej ilości oraz dalszych możli-

wości.

W tym momencie mogą zostać wyświetlone dane
ze spustu albo wykonany wydruk (patrz podręcz-
nik ELZ dla kierowcy).

05000

Jeżeli w trakcie wydawania komora zostaje opróżniona, gdy

system wykryje powietrze, to natychmiast zatrzymuje wydawanie.

Jeżeli po krótkim czasie czujniki zostają ponownie zanurzone (z

komory dopływa jeszcze produkt) to wydawanie jest kontynuowa-

ne na pierwszym stopniu spustu do czasu aż górny czujnik stanu

opróżnienia nie jest już zanurzony. Zawory denny i kolektorowy

zostają zamknięte. 

Dioda przycisku          (przełączanie) pulsuje i system 

oczekuje na potwierdzenie spustu “resztek”. 

Przez naciśnięcie przycisku potwierdzenia        + numer komory

oraz powtórnie przycisku potwierdzenia          ,można 

kontynuować spust z innej komory, uruchamiając odpowiedni blok

sterujący.

4.4 Komora w czasie spustu 

zostaje opróżniona

4.2 Spust
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5. Możliwe komunikaty błędu

Komunkat błędu

Komunikat błędu ERR 60
wyświetlony na ELZ oraz na

wydruku.

Komunikat błędu “Błąd GBS”

wyświetlony na GSC (wskaza-

nie przez diodę)

Znaczenie

Na początku spustu, czujnik stanu opróżnienia LMS 1A 1 jest

zanurzony w produkcie, a LMS 1A 3 nie jest w nim zanurzony,

występuje to np. przy pochyłym ustawieniu cysterny.

Spust resztek został zatrzymany przez użycie przycisku 

Start/ Stop        .

Podczas spustu resztek, czujnik stanu opróżnienia LMS 1A 1 oraz

LMS 1A 3 został zanurzony w produktcie.

Nie ma możliwośći opróżnienia kolektora (np. przez pochyłe usta-

wienie cysterny) a spust został zatrzymany przyciskiem

Start/ Stop        .

Podczas spustu zostały uszkodzone czujniki stanu opróżnienia

LMS 1A 1, 2 lub 3 (np. poprzez uszkodzenie kabla), a spust został

zatrzymany przyciskiem Start/ Stop        .

Uszkodzony SME, np. poprzez uszkodzenie kabla.

W przypadku wystąpienia komunikatów błędu tutaj nie uję-

tych, proszę odwołać się do podręcznika użytkowania ELZ.

Gdyby np. zachodziła konieczność zatrzymania spustu a następ-

nie ponownego rozpoczęcia spustu, dokonuje się to przyciskając

Start/Stop         , ponowne rozpoczęcie spustu dokonuje się przez

naciśnięcie przycisku potwierdzenia        . Blok sterowania odpo-

wiedniej komory musi zostać powtórnie wyciągnięty. 

Gdyby należało zatrzymać i ukończyć spust, wtedy po zatrzyma-

niu należy nacisnąć przycisk przełączania         (bez meldunku

błędu). Jeżeli nastąpi to w czasie spustu resztek, pojawi się na

liczniku napis ERR 60,co oznacza, że w systemie znajduje się

jeszcze produkt. System można opróżnić poprzez ponowny start i

naciśnięcie przycisku przełączania        .

4.5 Ręczne przerwanie 

spustu


