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Πλθροφορίεσ για τουσ πελάτεσ 

Αυτό το εγχειρίδιο εξθγεί όλεσ τισ λεπτομζρειεσ χριςθσ αντλιϊν καυςίμου FALCON. Οι απόλυτοι 

ςτόχοι μασ είναι να διαςφαλίςουμε τθν χωρίσ προβλιματα και εφκολθ χριςθ των προϊόντων μασ και 

να επιτφχουμε τθν μζγιςτθ ικανοποίθςθ του πελάτθ. 

Αυτό το εγχειρίδιο εξυπθρζτθςθσ ζχει ςχεδιαςτεί για όλουσ τουσ πελάτεσ και χριςτεσ τθσ ςειράσ 

ARMA. 

Ωσ FALCON ςυνιςτοφμε να εξοικειωκείτε με το παρόν εγχειρίδιο πριν προχωριςετε ςτθν 

εγκατάςταςθ και τθ χριςθ αυτοφ του διανομζα καυςίμων. 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ 

Αυτό το εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ και όλα τα άλλα ςχετικά ζγγραφα κα πρζπει να τθροφνται 

κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του διανομζα καυςίμων. Επιπλζον, πρζπει να διατθροφνται 

όλα τα άλλα υλικά που ςυμπλθρϊνονται κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ. 

Διατθριςτε το παρόν εγχειρίδιο εξυπθρζτθςθσ και άλλα ζγγραφα για χριςτεσ ςτο μζλλον. 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ! 

Η FALCON δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ ι απϊλειεσ λόγω μθ ορκισ χριςθσ 

του παρόντοσ εγχειριδίου ςυντιρθςθσ. 

ε αυτό το εγχειρίδιο εξυπθρζτθςθσ περιγράφεται ο τρόποσ ςωςτισ λειτουργίασ του 

διανομζα καυςίμου. 

Επίςθσ, θ FALCON δεν ευκφνεται για ηθμιζσ ςε πρόςωπα και υλικό λόγω μθ 

ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ που περιζχονται ςε αυτό το εγχειρίδιο. 

Οι κανονιςμοί αςφαλείασ που περιζχονται ςτο παρόν πρζπει να κεωρθκοφν ωσ 

ςυμπλιρωμα των εκνικϊν κανονιςμϊν αντί για αντικατάςταςθ και ωσ εκ τοφτου πρζπει 

να είναι μζςα ςτισ γνϊςεισ του προςωπικοφ που εξυπθρετεί το διανομζα καυςίμων. 

 

  Πριν ξεκινιςετε τθν αποςυςκευαςία, εγκαταςτιςτε ι χρθςιμοποιιςτε το διανομζα 

καυςίμου, 

  Διαβάςτε το ολόκλθρο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ. 

 

Ο διανομζασ καυςίμων πρζπει να ςυντθρείται μόνο από το προςωπικό, το οποίο είναι 

εφοδιαςμζνο με τθν απαιτοφμενθ άδεια ςφμφωνα με τουσ εκνικοφσ κανονιςμοφσ. 



ΕΙΔΟΠΟΙΗΗ! 

Οποιεςδιποτε επιςκευζσ και τροποποιιςεισ ςτο ςχεδιαςμό υπόκεινται ςτθ ρθτι 

ςυγκατάκεςθ του καταςκευαςτι. Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο εξαρτιματα που 

ζχουν εγκρικεί από τον καταςκευαςτι. 

Για να αποφφγετε θλεκτροπλθξία ι πυρκαγιά, δεν πρζπει να εκτελείται οποιαδιποτε 

ενζργεια ςτο εςωτερικό του διανομζα καυςίμου πριν διακοπεί θ τροφοδοςία ρεφματοσ 

από τον κεντρικό διακόπτθ τροφοδοςίασ που ζχει τοποκετθκεί ςτο δωμάτιο για το 

προςωπικό ςυντιρθςθσ του ςτακμοφ πλιρωςθσ. 

ε περίπτωςθ διαρροισ καυςίμου, απενεργοποιιςτε αμζςωσ τον διανομζα καυςίμου και 

τον κφριο διακόπτθ τροφοδοςίασ που βρίςκεται ςε ζνα δωμάτιο ςτο ςτακμό. Μθν 

προκαλείτε ρφπανςθ ςτο περιβάλλον. Επικοινωνιςτε με το τμιμα ςζρβισ του 

καταςκευαςτι. 

Η ζναρξθ λειτουργίασ  του διανομζα καυςίμων πρζπει να γίνεται από τθν υπθρεςία του 

καταςκευαςτι ι από οποιαδιποτε άλλθ εξουςιοδοτθμζνθ υπθρεςία. Οποιαδιποτε 

αποτυχία ςτθν τιρθςθ αυτϊν των απαιτιςεων ςυνεπάγεται τθν απϊλεια εγγφθςθσ για το 

προϊόν που αγοράςατε. 

ε περίπτωςθ ακανόνιςτθσ λειτουργίασ του διανομζα καυςίμων, επικοινωνιςτε αμζςωσ 

με τον καταςκευαςτι. 

Δεν επιτρζπεται θ αφαίρεςθ εξαρτθμάτων του περιβλιματοσ κατά τθ λειτουργία του 

διανομζα καυςίμου. 

Ο διανομζασ υγρϊν καυςίμων μπορεί να μθν είναι εγκατεςτθμζνοσ ςε εκρθκτικζσ 

περιοχζσ, μθ επικίνδυνεσ περιοχζσ και ηϊνεσ 1, 2 που ορίηονται ςτο πρότυπο EN 13617-1! 

Λόγω των καταςκευαςτικϊν χαρακτθριςτικϊν του, ο διανομζασ καυςίμων μπορεί να μθν 

λειτουργεί χωρίσ ςτζγθ ι ςε κλειςτό χϊρο και ςε περιπτϊςεισ μθ ςτεγανισ εγκατάςταςθσ 

ι κατά τθ διάρκεια πλιρωςθσ ι κακαριςμοφ δεξαμενϊν καυςίμου. 

Ο διανομζασ καυςίμων ζχει ςχεδιαςτεί για να παρζχει καφςιμο. 

Προκειμζνου να επιςθμανκεί ότι ο διανομζασ καυςίμων ςχεδιάςτθκε, καταςκευάςτθκε 

και περιγράφθκε ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, ο διανομζασ 

καυςίμων δθλϊνεται με ςιμα CE (χζδιο 1). 

  

Drg.1 ιμανςθ CE 

Ο καταςκευαςτισ διατθρεί το δικαίωμά του να προβεί ςε τροποποιιςεισ ςτο ςχεδιαςμό, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ποιότθτα του προϊόντοσ που δεν επθρεάηεται. 

 



 

 

 

 

 

Οδθγίεσ για ςωςτι χριςθ τθσ βαλβίδασ εκκζνωςθσ (ακροφφςιο αντλίασ). 

                     Η βαλβίδα εκκζνωςθσ (ακροφφςιο αντλίασ) είναι μια αυτόματθ 

βαλβίδα εκτόνωςθσ που διακζτει μοχλό ςκανδάλθσ που επιτρζπει το χειροκίνθτο 

άνοιγμα και το κλείςιμο τθσ βαλβίδασ κοπισ ροισ καυςίμου. Είναι εξοπλιςμζνο με 

ανοιγόμενθ βαλβίδα αντεπιςτροφισ με υπερπίεςθ, θ οποία προςτατεφει τθν 

εκκζνωςθ καυςίμου από τθν εγκατάςταςθ με ανοιχτι βαλβίδα διακοπισ 

(χειροκίνθτα) και κενό διανομζα καυςίμου, κακϊσ και με αυτόματθ βαλβίδα 

διακοπισ καυςίμου με γεμάτθ αναπλθρωμζνθ δεξαμενι. 

ωςτι κζςθ λειτουργίασ του ακροφυςίου αντλίασ - το άκρο εκφόρτωςθσ 

ςτραμμζνο προσ τα κάτω. 

τα ςυςτιματα ανάκτθςθσ ατμϊν, θ βαλβίδα εκκζνωςθσ είναι επιπλζον 

εξοπλιςμζνθ με μια αναλογικι βαλβίδα που ελζγχει τα ςυςτιματα ανάκτθςθσ 

ατμοφ κατά τθ ροι του υγροφ εργαςίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ονομαςία του διανομζα καυςίμων 

1.Μζκοδοσ διλωςθσ του διανομζα καυςίμων (Arma) G, COMBO 

ABCDE 

 

ARMA φντμθςθ του μοντζλου 
 

 ειρά Arma 
 

A Μια ςφντμθςθ του τφπου προϊόντοσ (1-5) 
 

B Αρικμόσ ακροφυςίων (1-10) 

C D-Dispenser / S-αναρρόφθςθ 
D Αρικμόσ εμφάνιςθσ (οκόνθ 2: 2, οκόνθ 4: 4) 

 

2. Ονομαςία του διανομζα καυςίμων 

Παραδειγματικι ζνδειξθ του διανομζα καυςίμων Arma Combo 

 

 



3. ΜΕΣΑΦΟΡΕ 

Φόρτωςθ και μεταφορά 

Σα μζςα μεταφοράσ κακορίηονται ςτθ ςφμβαςθ από τον πελάτθ. 

Για τθ φόρτωςθ του διανομζα καυςίμου πρζπει να χρθςιμοποιείται φορτθγό ανυψωτικό. 

Προωκϊντασ τισ διχάλεσ περόνθσ κάτω από τθν παλζτα μεταφοράσ, ο διανομζασ καυςίμων 

πρζπει να αςφαλίηεται ςφιχτά ζναντι ολίςκθςθσ με ιμάντεσ. Βεβαιωκείτε ότι ο διανομζασ 

καυςίμων βρίςκεται ςτο μζςο μεταφοράσ κατά τθσ ανατροπισ και των κραδαςμϊν, τα 

οποία μπορεί να προκαλζςουν ηθμιά ςτον πάγκο και ςτα γυάλινα ςτοιχεία κατά τθ 

μεταφορά. 

Ακολουκιςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ ςτθ ςυςκευαςία κατά τθ μεταφορά. 

Ο διανομζασ καυςίμων πρζπει να μεταφζρεται μόνο με καλυμμζνα μζςα και ςε όρκια 

κζςθ. 

Εκφόρτωςθ 

Αμζςωσ μετά τθν άφιξι ςασ ςτον προοριςμό, ελζγξτε το διανομζα καυςίμων για τυχόν 

ηθμιζσ από τθ μεταφορά, για τισ οποίεσ είναι υπεφκυνοσ ο μεταφορζασ. 

Η εκφόρτωςθ πρζπει να πραγματοποιείται μζςω τθσ κίνθςθσ των περονϊν του 

περονοφόρου οχιματοσ κάτω από τθν παλζτα, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθ ςτεγανότθτα του 

διανομζα καυςίμων ζναντι τθσ ολίςκθςθσ με ιμάντεσ. τθ ςυνζχεια, ο διανομζασ καυςίμων 

πρζπει να ανυψωκεί από το μζςο μεταφοράσ. 

Για να αποφφγετε οποιαδιποτε μθχανικι βλάβθ ςτο διανομζα, πρζπει να προςζχετε κατά 

τθν αποςυςκευαςία. 

Αποκικευςθ του διανομζα καυςίμου 

Κατά τθ διάρκεια τθσ αποκικευςθσ, κρατιςτε πάντα τισ υγροποιθμζνεσ φάςεισ, 

τοποκετθμζνεσ ςτο κάτω τμιμα, κλειςτζσ. 

Να φυλάςςετε πάντα το διανομζα καυςίμων ςε ξθρά και δροςερά μζρθ. 

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ 

Πριν από τθν πλιρθ ςυναρμολόγθςθ του διανομζα καυςίμου, αφαιρζςτε το προςτατευτικό 

ςτρϊμα, εάν υπάρχει, ςτο περίβλθμα. Οποιαδιποτε παράλειψθ μπορεί να προκαλζςει 

δυςκολία ςτθν αφαίρεςθ του ςτρϊματοσ και ςτθν πρόκλθςθ βλάβθσ ςτθν επιφάνεια. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΕΡΒΙ 

Η εξυπθρζτθςθ του διανομζα καυςίμων που παράγεται από τθν Falcon Company και 

πραγματοποιείται από εξουςιοδοτθμζνο φορζα παροχισ υπθρεςιϊν. 

 



 

 

4. Βαςικζσ ιδιότθτεσ των αντλιϊν καυςίμου Falcon 

Η ςειρά Arma αντλιϊν καυςίμου Falcon ζχει ςχεδιαςτεί για να ανεφοδιάηει τα οχιματα με 

διαφορετικοφσ τφπουσ καυςίμων και διάφορεσ ροζσ που κυμαίνονται από 5lt / min ζωσ 70lt 

/ min. Τπάρχουν διάφοροι ςυνδυαςμοί ςε αντλίεσ για διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ροισ. 

Σο υλικό μζτρθςθσ των αντλιϊν καυςίμου είναι ςφμφωνο με τισ νομικζσ οδθγίεσ και τα 

ςχετικά πρότυπα. Οι αντλίεσ ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται για να χρθςιμοποιοφνται ςε 

επικίνδυνα περιβάλλοντα που ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ, ζτςι ϊςτε τα καφςιμα ςε 

κάκε κατθγορία κινδφνου να γεμίηονται με αςφάλεια. Προκειμζνου να πλθροφνται οι 

προφυλάξεισ που απαιτοφνται από τισ διάφορεσ χϊρεσ, οι αντλίεσ είναι προαιρετικά 

εξοπλιςμζνεσ με ςυςτιματα ανάκτθςθσ ατμϊν. 

Όλεσ οι αντλίεσ είναι εφοδιαςμζνεσ με φυγοκεντρικζσ αντλίεσ (ςυςτιματα τφπου 

αναρρόφθςθσ μόνο) και μετρθτζσ ροισ τφπου εμβόλου που ελζγχονται από θλεκτρονικζσ 

μονάδεσ μζτρθςθσ Pcnux4 CPU. Χρθςιμοποιοφνται δφο διαφορετικοί τφποι μετρθτϊν ροισ 

για ρυκμοφσ ροισ από 50lt / min ζωσ 70lt / min. Οι μετρθτζσ ζχουν ενςωματϊςει Pulsers 

που μεταφζρουν τισ τιμζσ μζτρθςθσ ςε θλεκτρονικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ. Οι μονάδεσ είναι 

ςχεδιαςμζνεσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςυνδεκοφν μζχρι και 5 μετρθτζσ ροισ και ςτισ δφο 

πλευρζσ των αντλιϊν. Οι μονάδεσ ελζγχουν δφο οκόνεσ που αντιςτοιχοφν ςτθ μία πλευρά 

των αντλιϊν. 

Οι αντλίεσ τφπου αναρρόφθςθσ κινοφνται είτε από μονοφαςικοφσ είτε από τριφαςικοφσ 

κινθτιρεσ προςτατευμζνουσ από ζκρθξθ με προςταςία τφπου "αυξθμζνθσ αςφάλειασ". Οι 

κινθτιρεσ προςτατεφονται από υπερζνταςθ που μπορεί να παρουςιαςτεί μζςα ι ζξω από 

τισ αντλίεσ. 

Με το κουμπί Επείγουςασ ανάγκθσ ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ αςφάλειασ και 

λαμβάνεται μζριμνα ςτο ςχεδιαςμό για τθν εφκολθ επζμβαςθ ςε περίπτωςθ που είναι 

απαραίτθτο. 

Οι ιδιότθτεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω και θ λεπτι ςχεδίαςθ των αντλιϊν κακιςτοφν 

εφκολο τόςο για τον χριςτθ όςο και για το προςωπικό ςζρβισ να παρεμβαίνουν τθ 

λειτουργία τθσ αντλίασ όταν είναι απαραίτθτο. 

Οι αντλίεσ καυςίμου Falcon είναι εφχρθςτεσ, εφχρθςτεσ και ςυμβατζσ με τα ςυςτιματα 

αυτοματοποίθςθσ ςτακμϊν και τισ ςυςκευζσ ταμειακϊν μθχανϊν. 

 

 

 



 

5. Σεχνικζσ προδιαγραφζσ των καυςαερίων Arma 

5.1. Μονάδα επεξεργαςίασ δεδομζνων 

Η μονάδα επεξεργαςίασ δεδομζνων (PCNUX - CPU) που αναπτφχκθκε από τθν FALCON 

διακζτει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ μιασ ςφγχρονθσ αντλίασ καυςίμου. 

Χάρθ ςτισ δφο ανεξάρτθτεσ θλεκτρονικζσ πλακζτεσ, οι δφο πλευρζσ των αντλιϊν μποροφν 

να ελζγχονται ανεξάρτθτα. Αυτό προςφζρει ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα ςε περίπτωςθ 

βλάβθσ, διατθρϊντασ τθν άλλθ πλευρά τθσ αντλίασ λειτουργϊντασ ενϊ θ μία πλευρά τθσ 

αντλίασ ζχει υποςτεί ςπάςιμο. υμβατότθτα με τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και ταμειακϊν 

μθχανϊν, επικοινωνία μζςω ςθμειακοφ βρόχου, διπλοφ καναλιοφ θλεκτρονικοφ 

παλμογράφου, προκακοριςμζνα ςφνολα και ποςά, επίδειξθ του ρυκμοφ ροισ κατά τθ 

διάρκεια του ανεφοδιαςμοφ, θλεκτρονικά ςφνολα, θλεκτρονικι βακμονόμθςθ, αυτόματθ 

ςφλλθψθ ςφαλμάτων και επίδειξθ κωδικϊν ςφαλμάτων, για τθ μνιμθ ςε περίπτωςθ 

διακοπισ ρεφματοσ, θ απρόςκοπτθ λειτουργία ςτθν περιοχι τάςθσ ειςόδου 170-240 VAC 

και θ προςταςία με κωδικό περιλαμβάνουν τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων. 

                                 • Οι γενικζσ ιδιότθτεσ τθσ Μονάδασ επεξεργαςίασ δεδομζνων είναι: 

                                 • Δυνατότθτα ανεφοδιαςμοφ με δφο ακροφφςια ταυτόχρονα 

                                 • Προγραμματιςμόσ ςε όλο το διοικθτικό ςυμβοφλιο 

                                 • Επιλογζσ επικοινωνίασ RS485 και Current Loop 

                                 • 10 ψθφία θλεκτρονικά ςφνολα 

                                 • Πολφγλωςςα μενοφ (Tr, En) 

    • Πλιρθσ ςυμβατότθτα με όλα τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και                 

ςυςτιματα ταμειακϊν μθχανϊν ςτθν αγορά 

                                • υμβατότθτα με τθ μονάδα Falcon Multimedia 

                                • Εφκολθ λειτουργία ςε εφροσ τάςθσ 170-240 VAC 

                                • υςτιματα επικοινωνίασ 1-Wire και 2-Wire 

                                • χεδιαςμόσ PCB ςυμβατισ με EMC 

                               • Αυτόματθ καταγραφι ςφαλμάτων και επίδειξθ κωδικοφ ςφάλματοσ 

 

 

 



5.2. Μοτζρ 

380 V / 50 Hz τριφαςικι (ι προαιρετικά μονοφαςικι 220 V), 0,75 kW, 1,400 

ς.α.λ., θλεκτροκινθτιρασ υψθλισ προςταςίασ με προςταςία από ζκρθξθ (Ex-

proof). 

 

 

5.3. Αντλία 

Η αντλία είναι κετικισ μετατόπιςθσ, περιςτροφικοφ τφπου, αντλία 

φυγοκεντρθτι με τραπεηοειδισ ιμάντα, τραπεηοειδισ, ενςωματωμζνθ με 

διαχωριςτι αζρα. Διακζτει βαλβίδα αςφαλείασ παράκαμψθσ και φίλτρο 

γραμμισ αναρρόφθςθσ και οι ρυκμοί ροισ κυμαίνονται από 50lt / min ζωσ 

70lt / min. 

 

5.4. Μετρθτισ ροισ 

Όλεσ οι αντλίεσ είναι εξοπλιςμζνεσ με μετρθτζσ ροισ κετικοφ εκτοπίςματοσ με 4 ζμβολα. 

Μποροφν να βακμονομθκοφν και να ρυκμιςτοφν ςε ± 0,25 ευαιςκθςία 

 

                                                                                                                

    5.5. Ηλεκτρομαγνθτικι βαλβίδα 

Πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν βαλβίδεσ θλεκτρομαγνθτικισ βαλβίδασ διπλισ 

κατεφκυνςθσ 220 VAC, προκειμζνου να είναι δυνατι θ χριςθ των 

προκακοριςμζνων ςυνκθκϊν και των προκακοριςμζνων ιδιοτιτων 

ανεφοδιαςμοφ καυςίμων των θλεκτρονικϊν αντλιϊν καυςίμου. 

                                  

 



 

5.6. Ακροφφςιο και εφκαμπτοσ ςωλινασ 

¾ "ι 1" αυτόματα ενεργοποιθμζνα ακροφφςια αλουμινίου χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με 

τισ ταχφτθτεσ ροισ. Οι διαμζτρουσ του εφκαμπτου ςωλινα κακορίηονται επίςθσ ωσ ¾ "ι 1" 

ςφμφωνα με τον ρυκμό ροισ. Οι 360 ° περιςτρεφόμενοι ςφνδεςμοι και οι ςπαςτιρεσ 

προςφζρονται ωσ ςτάνταρ αξεςουάρ. 

  

 

5.7. Γενικόσ 

Οι αντλίεσ καυςίμων μασ καταςκευάηονται είτε τφπου αναρρόφθςθσ είτε τφπου 

υπό πίεςθ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του πελάτθ. 

Σα εξωτερικά φφλλα είναι ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ, γαλβανιςμζνα και βαμμζνα με 

θλεκτροςτατικι βαφι ςε ςκόνθ. 

Οι εκτιμθμζνοι πελάτεσ μασ μποροφν εφκολα να ζρκουν ςε επαφι με τουσ 

αντιπροςϊπουσ που αναφζρονται ςτο τζλοσ αυτοφ του εγχειριδίου για να ηθτιςουν τεχνικι 

υποςτιριξθ και ανταλλακτικά. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Γενικζσ Πλθροφορίεσ Αςφαλείασ 

Λαμβάνοντασ τισ ακόλουκεσ προφυλάξεισ ςτο ςτακμό ανεφοδιαςμοφ κα ςασ καταςτιςει 

αςφαλζςτερο εςάσ και το ςτακμό ςασ. 

                          • Λάβετε τισ προφυλάξεισ που απαιτοφνται από τα εκνικά και διεκνι 

πρότυπα. 

                          • Να επιτρζπεται ςτο εξουςιοδοτθμζνο τεχνικό προςωπικό να παρεμβαίνει 

μόνο ςτον εξοπλιςμό. 

                          • Σοποκετιςτε τισ πινακίδεσ προειδοποίθςθσ και προςοχισ που αναφζρονται 

παρακάτω ςε κατάλλθλα και ορατά μζρθ. 

                                    o Μθ καπνίηετε! 

                                    o ταματιςτε τθ μθχανι ενϊ ανεφοδιάηετε! 

                                    o Απενεργοποιιςτε τα κινθτά ςασ τθλζφωνα ενϊ ανεφοδιάηετε! 

                                    o Σοποκετιςτε το ακροφφςιο ςωςτά μετά τον ανεφοδιαςμό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Εγκατάςταςθ 

Η εγκατάςταςθ και θ κζςθ ςε λειτουργία του διανομζα καυςίμων γίνεται μόνο από τθν 

υπθρεςία του καταςκευαςτι ι από μια εξουςιοδοτθμζνθ υπθρεςία. 

  ΠΡΟΟΧΗ 

Πριν ανοίξετε το περίβλθμα, κλείςτε το τροφοδοτικό 

υνεχίςτε ςφμφωνα με το εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ 

 

Ελζγξτε αν κάποια εξαρτιματα ι εξοπλιςμόσ τθσ αντλίασ λείπουν ι ζχουν υποςτεί ηθμιά 

πριν από τθν εγκατάςταςθ. Επικοινωνιςτε με τον παροχζα τεχνικϊν υπθρεςιϊν τθσ Falcon 

ςε περίπτωςθ που λείπει ι ςπάςει. 

Λόγω τθσ καταςκευισ του διανομζα καυςίμων, μπορεί να μθν λειτουργεί ςε χϊρο χωρίσ 

ςτζγεσ ι ςε κλειςτό χϊρο και ςε περιπτϊςεισ μθ ςτεγανισ εγκατάςταςθσ ι κατά τθ 

διάρκεια πλιρωςθσ ι κακαριςμοφ δεξαμενϊν καυςίμου. 

 

7.1. Μθχανολογικι εγκατάςταςθ 

Οι αντλίεσ πρζπει να εγκαταςτακοφν ςτισ κζςεισ που προτείνει το προςωπικό του φορζα 

παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν Falcon. 

 

7.2. Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ 

Οι αντλίεσ πρζπει να ςυνδζονται με τισ θλεκτρικζσ γραμμζσ από το εξουςιοδοτθμζνο 

προςωπικό όπωσ ςυνιςτάται από τθν FALCON. Η μονάδα επεξεργαςίασ δεδομζνων τθσ 

αντλίασ πρζπει να τροφοδοτείται είτε από ρυκμιςτι τάςθσ είτε από αδιάλειπτθ παροχι 

ρεφματοσ (UPS). 

 

 

 

 

 



8. Απαιτοφμενεσ προφυλάξεισ 

Πρζπει να κυμόμαςτε ότι θ μεταφορά καυςίμων παρουςιάηει υψθλό κίνδυνο. Όλεσ οι 

προειδοποιιςεισ και οι προτάςεισ ςε αυτό το εγχειρίδιο είναι γραμμζνεσ για να 

προςτατεφςουν τθ ηωι και τθν ιδιοκτθςία ςασ. Η ςυμμόρφωςθ με όλεσ αυτζσ τισ 

προειδοποιιςεισ και προτάςεισ ακριβϊσ όπωσ εξθγείται κα ςασ προςφζρει ζνα αςφαλζσ 

χϊρο εργαςίασ χωρίσ προβλιματα. 

1. Μθν καπνίηετε και μθν επιτρζπετε ςε άλλουσ να καπνίηουν γφρω από τισ αντλίεσ και τισ 

δεξαμενζσ του ςτακμοφ. 

2. ε περίπτωςθ διαρροισ διακόψτε τθν θλεκτρικι παροχι είτε πατϊντασ το κουμπί 

διακοπισ ζκτακτθσ ανάγκθσ είτε απευκείασ από τον πίνακα ελζγχου ιςχφοσ. Αναφζρετε 

αμζςωσ το πρόβλθμα ςτον πάροχο τεχνικϊν υπθρεςιϊν του Falcon. 

3. Κρατιςτε τουσ πυροςβεςτιρεσ ωραία και κοντά για να χρθςιμοποιθκοφν αμζςωσ όταν 

είναι απαραίτθτο. 

4. Μθν επιτρζπετε παρεμβάςεισ ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα εκτόσ από το εξουςιοδοτθμζνο 

προςωπικό ςζρβισ. 

5. Οι τεχνικζσ παρεμβάςεισ ςτισ αντλίεσ πρζπει να πραγματοποιοφνται μόνο από το 

προςωπικό του φορζα παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν Falcon. Διαφορετικά, το Falcon δεν 

φζρει ευκφνθ για πικανά προβλιματα. 

6. Οι πινακίδεσ προειδοποίθςθσ και προφφλαξθσ που ακολουκοφν πρζπει να επικολλθκοφν 

ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ. 

α) Μθν καπνίηετε! 

β) ταματιςτε τθ μθχανι ενϊ ανεφοδιάηεται! 

γ) Απενεργοποιιςτε τα κινθτά ςασ τθλζφωνα ενϊ ανεφοδιάηετε! 

δ) Σοποκετιςτε το ακροφφςιο ςωςτά μετά τον ανεφοδιαςμό! 

7. ε περίπτωςθ πυρκαγιάσ 

α) Βάλτε τον ςτακμό ςε κατάςταςθ αναςτολισ ζκτακτθσ ανάγκθσ 

β) Αφιςτε τθ ηϊνθ κινδφνου 

γ) Καλζςτε τθν πυροςβεςτικι υπθρεςία και εξθγιςτε τθν κατάςταςθ 

δ) Εφαρμόςτε τισ οδθγίεσ πυρκαγιάσ και ζκτακτθσ ανάγκθσ 

 

8.1. Οδθγίεσ πριν από τθ χριςθ 

  



1. Αφοφ ςυνδεκεί το δίκτυο, ελζγξτε τθν κατεφκυνςθ περιςτροφισ του κινθτιρα. 

2. Μόνο μετά από αυτό κα πρζπει να τοποκετιςετε τον ιμάντα. 

3. Αφαιρζςτε το κάλυμμα αςτάρι και γεμίςτε τον κάλαμο αντλίασ με τθν ποιότθτα του 

καυςίμου που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί. Προςεκτικι, αμόλυβδθ και με μόλυβδο 

καφςιμο. 

4. Αντικαταςτιςτε το πϊμα αςτάρι, ξεκινιςτε τον κινθτιρα και ανοίξτε το ακροφφςιο. 

 

9. Η πρϊτθ λειτουργία 

9.1. Επαλικευςθ 

Παρατθριςτε και ελζγξτε χειροκίνθτα αν όλεσ οι θλεκτρικζσ και μθχανικζσ ςυνδζςεισ είναι 

κατάλλθλεσ. 

9.2. Ειδικζσ καταςτάςεισ 

ε περιπτϊςεισ χιονιοφ και πάγου, όλα τα κινοφμενα μζρθ των αντλιϊν πρζπει να 

ελζγχονται κατά τθν κατάψυξθ. 

9.3. Εγγραφι αρχικϊν τιμϊν 

Μόλισ οι αντλίεσ είναι ζτοιμεσ για ςζρβισ, ςθμειϊςτε τα θλεκτρονικά και μθχανικά ςφνολα 

πριν από τθν πρϊτθ χριςθ. 

 

 

 

10. θμαντικζσ προειδοποιιςεισ 

Οι τεχνικζσ παρεμβάςεισ πρζπει να πραγματοποιοφνται από προςωπικό τεχνικισ 

εξυπθρζτθςθσ ειδικά εκπαιδευμζνο από τθν Falcon. Όλα τα προβλιματα που ενδζχεται να 

προκφψουν λόγω μθ εξουςιοδοτθμζνων παρεμβάςεων υπάγονται ςτθν ευκφνθ του 

ιδιοκτιτθ του ςτακμοφ. 

 

 

 

 

 



11. Λειτουργία 

11.1. Οδθγίεσ για μονάδα αντλίασ 

1. Για να διατθριςετε τθ λειτουργία τθσ αντλίασ ςε πλιρθ ιςχφ, το φίλτρο πρζπει να 

κακαριςτεί και να επικεωρθκεί για ηθμιζσ κάκε 15 θμζρεσ. 

2. Σο κάκιςμα βαλβίδασ παράκαμψθσ πρζπει να είναι πάντα κακαρό για να αποτρζπεται θ 

πτϊςθ τθσ πίεςθσ του καυςίμου, με αποτζλεςμα τθ χαμθλι παροχι. 

3. Μετά τθν ςυντιρθςθ τθσ αντλίασ δεν πρζπει να υπάρχει αζρασ ςτον κάλαμο 

παράκαμψθσ. Εάν το ζμβολο δεν κλείςει, κα υπάρξει χαμθλι ι κακόλου παροχι, κακϊσ το 

καφςιμο περνάει από τον διαχωριςτι αζρα πριν ειςζλκει ςτθν παράκαμψθ. 

4. υνιςτάται θ εκκίνθςθ τθσ αντλίασ ςε πίεςθ 1,0 bar και θ αφξθςθ τθσ ςε 1,8-2,0 μόνο 

αφοφ αποβλθκεί ολόκλθροσ ο αζρασ από το ςφςτθμα. 

 

11.2. Οδθγίεσ για αντλία πτερυγίων 

1. Για να διατθριςετε τθ μονάδα άντλθςθσ ςε πλιρθ λειτουργία, το φίλτρο πρζπει να 

κακαριςτεί και να ειςχωριςει για βλάβεσ κάκε 15 θμζρεσ. 

2. Σο κάκιςμα βαλβίδασ παράκαμψθσ πρζπει να είναι πάντα κακαρό για να αποτρζπεται θ 

πτϊςθ τθσ πίεςθσ του καυςίμου, με αποτζλεςμα τθ χαμθλι παροχι. 

3. Λιπάνετε τα ρουλεμάν με τθ βοικεια των κθλϊν λίπουσ μία φορά το μινα. 

4. Όταν θ αντλία αρχίςει να τρζχει ακανόνιςτα, πρζπει να αφαιρεκεί, να κακαριςτεί και να 

επικεωρθκεί για ηθμιζσ. 

 

11.3. Οδθγίεσ για μετρθτι εμβολοφόρων 

Σο μόνο πρόβλθμα που μπορεί να προκλθκεί από το μετρθτι είναι θ ανακρίβεια. Σισ 

περιςςότερεσ φορζσ προκαλείται από τθ βρωμιά ανάμεςα ςτθ βαλβίδα άνκρακα και τθ 

βαλβίδα. Κακϊσ αυτά τα δφο μζρθ είναι πολφ ευαίςκθτα, πρζπει να τα χειρίηεςτε με 

προςοχι κατά τον κακαριςμό. 

Ζνασ άλλοσ λόγοσ για τθν ανακρίβεια είναι θ βρωμιά μεταξφ του εμβόλου Teflon και του 

τοιχϊματοσ του κυλίνδρου. Αν ζχει γδαρκεί ο κφλινδροσ, τότε πρζπει να αντικαταςτακεί ο 

μετρθτισ εμβόλου. 

 

 

 



11.4. Εκκίνθςθ τθσ αντλίασ 

• Ενεργοποιιςτε τθν παροχι ρεφματοσ ςτο διανομζα καυςίμου 

• Αφαιρζςτε το ακροφφςιο τθσ αντλίασ (βαλβίδα εκκζνωςθσ) αντίςτοιχα ςτο είδοσ του 

προϊόντοσ 

• Ελζγξτε ότι θ αντλία λειτουργεί ςωςτά (ςθμειϊνεται ςτο περίβλθμα τθσ αντλίασ) 

ε περίπτωςθ ελαττωματικισ λειτουργίασ τθσ αντλίασ ακολουκιςτε τον ακόλουκο τρόπο: 

• Αποςυνδζςτε το διανομζα καυςίμου από το τροφοδοτικό 

• Μετακινιςτε δφο από τισ τρεισ φάςεισ τθσ τροφοδοςίασ του κινθτιρα 

• Ανοίξτε ξανά τθν παροχι ρεφματοσ του διανομζα καυςίμου 

• Επανεκκινιςτε τον κινθτιρα αναςθκϊνοντασ το ακροφφςιο τθσ αντλίασ 

Εάν όλα λειτουργοφν ςωςτά, θ αντλία πρζπει να ξεκινιςει και να είναι ζτοιμθ για 

λειτουργία.τθν παροφςα ςτιγμι πρζπει: 

• Κακαρίςτε τα φίλτρα του ςυςτιματοσ αναρρόφθςθσ και τθσ βαλβίδασ. 

 

11.5. Χειροκίνθτοσ ανεφοδιαςμόσ 

Οι οδθγίεσ τροφοδοςίασ είναι οι εξισ: 

1. Πάρτε το ακροφφςιο. 

2. Η τιμι μονάδασ του προϊόντοσ για τθν οποία λαμβάνεται το ακροφφςιο κα εμφανίηεται 

ςτθν κάτω γραμμι τθσ οκόνθσ. 

3. Σοποκετιςτε το ακροφφςιο ςτθν είςοδο τθσ δεξαμενισ καυςίμου του οχιματοσ. 

4. Σραβιξτε το ακροφφςιο. 

ζνα. Ο ρυκμόσ ροισ μπορεί να ρυκμιςτεί από τθ ςκανδάλθ ςτο ακροφφςιο. Η ςκανδάλθ 

μπορεί να ςτακεροποιθκεί ςτισ κζςεισ 1, 2 και 3. 

ςι. Σο ακροφφςιο ζχει αυτόματο ςφςτθμα ενεργοποίθςθσ και ςταματά να τροφοδοτεί 

καφςιμα όταν γεμίςει θ δεξαμενι του οχιματοσ. 

5. Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανεφοδιαςμοφ, τοποκετιςτε το ακροφφςιο πάνω ςτθ 

κζςθ του ςτθν αντλία. 

6. Η ποςότθτα του παραγόμενου καυςίμου, θ ςυνολικι πλθρωμι και θ τιμι μονάδασ 

εξακολουκοφν να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ. 



7. Οι εφκαμπτοι ςωλινεσ πρζπει να τοποκετθκοφν πίςω ςτισ κζςεισ τουσ ςτθν αντλία και 

δεν πρζπει να παραμείνουν ςτθν οδό των οχθμάτων για να αποφευχκοφν παραμορφϊςεισ. 

 

11.6. Ανεφοδιαςμόσ με προκακοριςμζνο ςφνολο 

 

1. Πλθκτρολογιςτε τθν προκακοριςμζνθ τιμι πλθρωμισ πιζηοντασ το πλικτρο Enter ςτο 

πλθκτρολόγιο. 

2. Σοποκετιςτε το ακροφφςιο ςτθν είςοδο τθσ δεξαμενισ καυςίμου του οχιματοσ. 

3. Σραβιξτε το ακροφφςιο. 

ζνα. Ο ρυκμόσ ροισ μπορεί να ρυκμιςτεί από τθ ςκανδάλθ ςτο ακροφφςιο. Η ςκανδάλθ 

μπορεί να ςτακεροποιθκεί ςτισ κζςεισ 1, 2 και 3. 

ςι. Σο ακροφφςιο ζχει αυτόματο ςφςτθμα ενεργοποίθςθσ και ςταματά να τροφοδοτεί 

καφςιμα όταν γεμίςει θ δεξαμενι του οχιματοσ. 

4. Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανεφοδιαςμοφ, τοποκετιςτε το ακροφφςιο πάνω ςτθ 

κζςθ του ςτθν αντλία. 

5. Η ποςότθτα του παραγόμενου καυςίμου, θ ςυνολικι πλθρωμι και θ τιμι μονάδασ 

εξακολουκοφν να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ. 

6. Οι εφκαμπτοι ςωλινεσ πρζπει να τοποκετοφνται πίςω ςτισ κζςεισ τουσ ςτθν αντλία και 

δεν πρζπει να παραμζνουν ςτο δρόμο των οχθμάτων, προκειμζνου να αποφευχκοφν 

παραμορφϊςεισ. 

11.7. Ανεφοδιαςμόσ με προκακοριςμζνο ποςό 

1. Πατιςτε το πλικτρο "0" για να απενεργοποιιςετε το ακροφφςιο. 

2. Αυτό επιτρζπει τθν εναλλαγι μεταξφ προρυκμιςμζνων ςυνολικϊν και προεπιλεγμζνων 

επιλογϊν ποςότθτασ. 

3. Επιλζξτε τθν επιλογι και πλθκτρολογιςτε τθν επικυμθτι ποςότθτα με το πλικτρο 0-9. 

4. Η τιμι μονάδασ του προϊόντοσ για τθν οποία ζχει λθφκεί το ακροφφςιο κα εμφανιςτεί 

ςτθν κάτω γραμμι τθσ οκόνθσ. 

5. Σοποκετιςτε το ακροφφςιο ςτθν είςοδο τθσ δεξαμενισ καυςίμου του οχιματοσ. 

6. Σραβιξτε το ακροφφςιο. 

ζνα. Ο ρυκμόσ ροισ μπορεί να ρυκμιςτεί από τθ ςκανδάλθ ςτο ακροφφςιο. Η ςκανδάλθ 

μπορεί να ςτακεροποιθκεί ςτισ κζςεισ 1, 2 και 3. 



b. Σο ακροφφςιο ζχει αυτόματο ςφςτθμα ενεργοποίθςθσ και ςταματά να τροφοδοτεί 

καφςιμα όταν γεμίςει θ δεξαμενι του οχιματοσ. 

7. Όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανεφοδιαςμοφ, τοποκετιςτε το ακροφφςιο πάνω ςτθ 

κζςθ του ςτθν αντλία. 

8. Η ποςότθτα του παραγόμενου καυςίμου, θ ςυνολικι πλθρωμι και θ τιμι μονάδασ 

εξακολουκοφν να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ. 

9. Οι εφκαμπτοι ςωλινεσ πρζπει να επιςτρζφονται ςτισ κζςεισ τουσ ςτθν αντλία και δεν 

πρζπει να παραμζνουν ςτο δρόμο των οχθμάτων, προκειμζνου να αποφευχκοφν 

παραμορφϊςεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Προςτατευτικι ςυντιρθςθ 

Οι παρακάτω οδθγίεσ διευρφνουν τθ διάρκεια ηωισ τθσ αντλίασ. Αυτζσ οι οδθγίεσ 

ςυνιςτοφν τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και κακαριςμοφ που πρζπει να γίνουν από τον 

διαχειριςτι του ςτακμοφ. Όλεσ οι εναπομζνουςεσ εργαςίεσ και παρεμβάςεισ πρζπει να 

εκτελοφνται μόνο από το εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του Falcon. 

12.1. Ενςωμάτωςθ ςτθν υπθρεςία 

• Ανοίξτε τισ κλειδαριζσ των ακροφυςίων αν υπάρχουν 

• Ενεργοποιιςτε τον ζλεγχο και τον κινθτιρα 

• Ελζγξτε τα ακροφφςια τραβϊντασ τα και τοποκετϊντασ τα πίςω 

12.2. Διαγραφι τθσ υπθρεςίασ 

• Αλλάξτε τισ ιςχφσ των αντλιϊν από τον πίνακα ελζγχου 

• Κλείςτε τα ακροφφςια 

12.3. Κακαριςμόσ του εξωτερικοφ χϊρου τθσ αντλίασ 

Η εξωτερικι επιφάνεια τθσ αντλίασ πρζπει να κακαρίηεται με ζνα υγρό πανί για τθν 

αποφυγι του ςτατικοφ θλεκτριςμοφ 

12.4. Αντικατάςταςθ των φίλτρων 

Σα φίλτρα καυςίμου πρζπει να αντικακίςτανται ςε 2 εβδομάδεσ για πρϊτθ φορά και κάκε 

χρόνο για τα επόμενα. Εάν ο ρυκμόσ ροισ μειϊνεται λόγω τθσ βρωμιάσ, τότε πρζπει να 

αντικαταςτακοφν νωρίτερα. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ πρζπει να πραγματοποιοφνται με τθ 

χριςθ γαντιϊν για να αποφεφγεται θ επαφι του καυςίμου με το δζρμα. Για να 

αντικαταςτιςετε το φίλτρο: 

1. Βγάλτε τθν αντλία εκτόσ λειτουργίασ (κόψτε τθν παροχι ρεφματοσ) 

2. Ανοίξτε το μπροςτινό περίβλθμα του υδραυλικοφ καλφμματοσ χρθςιμοποιϊντασ ζνα 

κλειδί 

3. Για να επιτρζψετε τθν ροι του καυςίμου, ρυκμίςτε ομαλά το φίλτρο και, ςτθ ςυνζχεια, 

αφαιρζςτε το (για αντλίεσ υψθλισ απόδοςθσ αφαιρζςτε τθ βρφςθ του φίλτρου και αερίςτε 

τθ βαλβίδα) 

4. Αφαιρζςτε το φίλτρο 

5. Σοποκετιςτε το νζο φίλτρο 

6. Κλείςτε τθ βρφςθ του φίλτρου 

7. Ενεργοποιιςτε τθν φυγόκεντρθ ι υποβρφχια αντλία και ελζγξτε τθ ροι 



12.5. Ζλεγχοσ διαρροισ καυςίμου 

Όλεσ οι υδραυλικζσ μονάδεσ και ο εξοπλιςμόσ ςφνδεςθσ που πετάει το καφςιμο πρζπει να 

ελζγχονται προςεκτικά. ε περίπτωςθ διαρροισ, πρζπει να επιλυκεί αμζςωσ και αν 

χρειάηεται θ αντλία πρζπει να τεκεί εκτόσ λειτουργίασ. 

 

12.6. Ελζγξτε τουσ εφκαμπτουσ ςωλινεσ 

Οι εφκαμπτοι ςωλινεσ πρζπει να ελζγχονται περιοδικά για να διαπιςτωκεί εάν υπάρχουν 

παραμορφϊςεισ, ςπαςμζνα ςθμεία ι ςχθματιςμοί φυςαλίδων. Οι παραμορφωμζνοι 

εφκαμπτοι ςωλινεσ πρζπει να αντικαταςτακοφν. Όταν υπάρχει διαρροι, θ αντλία δεν 

πρζπει να χρθςιμοποιθκεί μζχρι να επιλυκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Μενοφ χρθςτϊν 

Οι αντλίεσ καυςίμου Falcon είναι οι πιο εφχρθςτεσ ςε ςφγκριςθ με τισ άλλεσ αντλίεσ 

καυςίμων ςτθν αγορά και είναι πολφ απλι ςτθ χριςθ τουσ. Πρζπει να είναι γνωςτά τα 

ακόλουκα ςθμεία: 

1) Για να γίνουν αλλαγζσ, πρζπει να είναι γνωςτοί οι απαιτοφμενοι κωδικοί πρόςβαςθσ 

2) Πρζπει να είναι γνωςτόσ ο κωδικόσ ςφντομθσ περικοπισ τθσ κζςθσ που πρόκειται να 

εμφανιςτεί ι να αλλαχκεί 

Μόλισ είναι γνωςτοί οι κωδικοί πρόςβαςθσ και οι κϊδικεσ ςφντομθσ περικοπισ, είναι πολφ 

εφκολο να χρθςιμοποιιςετε μενοφ Falcon fuel pum pumping. 

Οι κωδικοί ςφντομθσ περικοπισ παρατίκενται παρακάτω και εξθγείται θ χριςθ των μενοφ. 

 

14. Ετικζτα διανομζα καυςίμων 

      



15- HARDWARE 

15.1. Μονάδα ελζγχου αντλίασ (PCUXN) 

Οι μονάδεσ ελζγχου τθσ ςειράσ PCUXN παρζχουν υψθλι ακρίβεια και ςτακερότθτα ςτουσ 

διανομείσ καυςίμων και υγραερίου. Ζχουν CPU υψθλισ απόδοςθσ (ARM 32 Bits Cortex-M4) 

με υψθλι λειτουργικι ταχφτθτα. Όλεσ οι ειςόδουσ και εξόδουσ του PCUXN είναι πλιρωσ 

θλεκτρικά απομονωμζνεσ και ζχουν υψθλι ανοςία ζναντι των περιβαλλοντικϊν κορφβων 

(EMI). Σο PCUX4N παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 1. 

 

Εικόνα 1: κάτοψθ  τθσ μονάδασ ελζγχου αντλίασ (PCUX4N) 

 

 

 

 



Σο PCUXN χρειάηεται ειςόδουσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ που ζχουν μεγάλο διάςτθμα 

τάςθσ (90 VAC-240 VAC). Ζχει επίςθσ ζνα εςωτερικό φίλτρο γραμμισ. Η είςοδοσ τθσ 

ςυςκευισ ςτθ γείωςθ πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθ ΓΗ, για ςωςτι λειτουργία 

φιλτραρίςματοσ. Η είςοδοσ ιςχφοσ φαίνεται ςτο ςχιμα 2. 

 

(α) Εικόνα 2: Τποδοχι ειςόδου ιςχφοσ 

Σο PCUXN διαχειρίηεται μία, δφο, δζνδρα ι τζςςερισ λειτουργίεσ πλιρωςθσ ςτο διανομζα 

ταυτόχρονα, ςφμφωνα με τθ διαμόρφωςθ που ζχει επιλζξει ζνασ χριςτθσ. Ωσ εκ τοφτου, 

ζνασ χριςτθσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει ταυτόχρονα τα τζςςερα ακροφφςια και τζςςερισ 

ειςόδουσ παλμϊν. Κάκε είςοδοσ ακροφυςίου διακζτει μια ενδεικτικι λυχνία LED. Όταν 

ζνα από τα ακροφφςια ενεργοποιθκεί, το ςχετικό αργό ρελζ πλιρωςθσ ανάβει και θ 

αντίςτοιχθ ενδεικτικι λυχνία LED εκπζμπει πράςινο φωσ (INDICATOR INDOOR). Μετά 

από αρκετι ζνταςθ πλιρωςθσ που ορίηεται ςτο μενοφ, το υψθλό ρελζ πλιρωςθσ ανάβει 

και θ αντίςτοιχθ ενδεικτικι λυχνία LED εκπζμπει ζνα κόκκινο φωσ. Όλεσ οι είςοδοι 

ακροφυςίων φαίνονται ςτο ςχιμα 3. 

 

 

(β) Εικόνα 3: φνδεςμοσ ειςόδων ακροφυςίων 

Σο PCUXN διακζτει επίςθσ μια πζμπτθ είςοδο ακροφυςίου για να γεμίςει με ζνα μετρθτι 

ροισ μάηασ, οπότε διακζτει μια ενδεικτικι λυχνία LED (MASS FLOW), ζξοδοι ρελζ (RLMF1, 

RLMF2) και ζξοδο θλεκτρομθχανικοφ totalizer (TOTMF). 



Σο PCUXN διακζτει τζςςερισ είςοδοι παλμϊν. Όλεσ οι είςοδοι παλμϊν είναι πλιρωσ 

απομονωμζνεσ από τθν κεντρικι μονάδα ελζγχου. Οι είςοδοι παλμοδότθ ζχουν κφκλωμα 

ανίχνευςθσ βλαβϊν. Σο κφκλωμα ανίχνευςθσ βλαβϊν ανιχνεφει αν είναι ςυνδεδεμζνα ι όχι 

τα κανάλια παλμϊν και παλμϊν. Εάν δεν υπάρχει ςφάλμα, τότε ξεκινά θ διαδικαςία 

πλιρωςθσ.Άλλωςτε. Όλεσ οι είςοδοι παλμϊν εμφανίηονται ςτο ςχιμα 4. 

 

 

Εικόνα 4: φνδεςμοσ ειςόδων Pulsar 

Σο PCUXN ςτζλνει όλεσ τισ τιμζσ πλιρωςθσ ςτισ οκόνεσ μζςω των κυρϊν I2C. Οι κφρεσ I2C 

είναι θλεκτρικά απομονωμζνεσ και είναι πάντα ςε λειτουργία master. Οι οκόνεσ και τα 

πλθκτρολόγια είναι ςυνδεδεμζνα με το PCUXN μζςω κφρασ I2C και βρίςκονται πάντα ςε 

λειτουργία υποτελοφσ λειτουργίασ. Ο ζλεγχοσ τθσ ροισ δεδομζνων μεταξφ του PCUXN και 

των περιφερειακϊν πραγματοποιείται μζςω των κυρϊν I2C. 

Όταν κάποια από τισ ειςόδουσ του ακροφυςίου ενεργοποιείται, το PCUXN διαχειρίηεται τθ 

διαδικαςία πλιρωςθσ περιςτρζφοντασ τα ςχετικά ρελζ, τα οποία επιτρζπουν τθ αργι και 

υψθλι ροι πλιρωςθσ. τθν αρχι τθσ λειτουργίασ πλιρωςθσ, το PCUXN μετατρζπει μόνο το 

ςχετικό αργό ρελζ πλιρωςθσ, το οποίο επιτρζπει τθν αργι κίνθςθ του κινθτιρα και τθσ 

λειτουργίασ πλιρωςθσ. Μετά τθν πλιρωςθ μερικϊν όγκων πλιρωςθσ, το PCUXN επιτρζπει 

τθν κανονικι ταχφτθτα πλιρωςθσ ενεργοποιϊντασ το ςχετικά υψθλό ρελζ πλιρωςθσ. Αυτι 

θ μετάβαςθ όγκου ρυκμίηεται ςτο μενοφ. 

Όλεσ οι εξόδουσ ρελζ είναι ανοικτζσ επαφζσ και το ζνα το άλλο ζχει ζνα κφκλωμα snubber 

εςωτερικά για να αποτρζψει προβλιματα EMI κατά τθν ενεργοποίθςθ και τθν 

απενεργοποίθςθ. Κάκε επαφι ζχει ονομαςτικι 2,5Amp. Ανάλογα  ςτο χρθςιμοποιοφμενο 

ςελθνοειδζσ και πθνείο , θ ςωςτι τάςθ χρθςιμοποιείται για COM και COM-RET (12VDC, 

24VDC ι 220VAC). Όλεσ οι ζξοδοι ρελζ παρουςιάηονται ςτο ςχιμα 5. 

 

 

 



 

Εικόνα 5: φνδεςμοσ εξόδων ρελζ 

Όλεσ οι τιμζσ όγκου πλιρωςθσ κάκε ακροφυςίου καταχωροφνται ςτον ςχετικό 

θλεκτρομθχανικό ακροιςτι. Επομζνωσ, το PCUXN ζχει πζντε θλεκτρομθχανικζσ εξόδουσ 

ακροιςτι. Κάκε ακροιςτισ λειτουργεί με τάςθ 12VDC. Σο PCUXN ζχει ζνα circutry να 

αναγνωρίςει ποιοσ totalizer είναι ςυνδεδεμζνοσ ι όχι. Όλεσ οι εξόδουσ του totalizer 

φαίνονται ςτο χιμα 6. 

  

 

Εικόνα 6: Τποδοχι θλεκτρομθχανικοφ ακροιςτι 

Σο PCUXN διακζτει τρεισ κφρεσ επικοινωνίασ. Κάκε κφρα επικοινωνίασ χρθςιμοποιείται ωσ 

κυκλϊματοσ ρεφματοσ RS485, RS232 ι δφο ςυρμάτων. Για τθν αλλαγι τθσ φυςικισ ςτρϊςθσ 

του 

 

 



το απαραίτθτο δομοςτοιχείο είναι ενςωματωμζνο ςτο κφκλωμα PCUXN ςφμφωνα με το 

απαραίτθτο φυςικό ςτρϊμα επικοινωνίασ. Οι παράμετροι ρυκμοφ ποτϊν και επιλογισ 

ιςοτιμίασ μποροφν να ρυκμιςτοφν ςτο μενοφ. Όλεσ οι εξόδουσ επικοινωνίασ 

παρουςιάηονται ςτο χιμα 7. 

 

 

Εικόνα 7: Τποδοχι κφρασ επικοινωνίασ 

       Ωσ κφρα επικοινωνίασ, το PCUXN διακζτει ςφνδεςθ USB. Η ςφνδεςθ USB είναι 

απαραίτθτθ μόνο για τθ λιψθ του λογιςμικοφ λειτουργίασ ςτο PCUXN. Αυτό το κζμα κα 

περιγραφεί αργότερα. 

Όταν πραγματοποιείται πλιρωςθ προϊόντοσ LPG, οι διανομείσ πρζπει να μετριςουν τθ 

κερμοκραςία του προϊόντοσ πλιρωςθσ. τθ ςυνζχεια, ο όγκοσ τθσ πλιρωςθσ καταβάλλεται 

ςφμφωνα με τον Πίνακα 54Β του OIML. Αυτι θ αποηθμίωςθ πραγματοποιείται από το 

PCUXN. Για το λόγο αυτό, το PCUXN ζχει είςοδο αιςκθτιρα κερμοκραςίασ ATC. Η είςοδοσ 

αιςκθτιρα ATC φαίνεται ςτο ςχιμα 8. 

 

Εικόνα 8: φνδεςμοσ αιςκθτιρα ATC 

     

       Τπάρχουν τρεισ διαφορετικοί οδθγοί τφπου ςτο PCUXN. Οι πράςινοι επιςθμαςμζνοι 

δείκτεσ αντικατοπτρίηουν τθ κζςθ των βαλβίδων ςελθνοειδοφσ ςχετικισ πλιρωςθσ. Αν το 

γζμιςμα ζχει αργό ρυκμό πλιρωςθσ, το αργό ρελζ πλιρωςθσ είναι ενεργοποιθμζνο και το 

χρϊμα LED του δείκτθ γίνεται πράςινο. Όταν ο ρυκμόσ πλιρωςθσ είναι υψθλόσ, 

ενεργοποιείται και το υψθλό ρελζ πλιρωςθσ και το χρϊμα LED του δείκτθ γίνεται κόκκινο. 



Οι μπλε επιςθμαςμζνεσ ενδείξεισ αντιπροςωπεφουν τισ ςυνκικεσ επικοινωνίασ που 

ςχετίηονται με τθ κφρα COM. Αυτι θ ζνδειξθ οδιγθςε το χρϊμα να γίνει πράςινο όταν το 

PCUXN μεταδίδει τθ ροι δεδομζνων (Tx). Αν το PCUXN λάβει τθ ροι δεδομζνων (Rx), θ 

λυχνία μετατρζπεται ςε κόκκινο. 

Οι κόκκινεσ επιςθμανκείςεσ ενδείξεισ αντιπροςωπεφουν τθν κατάςταςθ ιςχφοσ του PCUXN. 

Όταν θ τροφοδοςία είναι ζτοιμθ, αυτό το χρϊμα οδιγθςθσ είναι κόκκινο. Οι ενδεικτικζσ 

λυχνίεσ απεικονίηονται ςτο ςχιμα 9. 

 

 

Εικόνα 9: Λυχνίεσ LED PCUXN 

Σο επάνω κάλυμμα του PCUXN βιδϊνεται με τζςςερισ βίδεσ ςτα πεηά. Οι δφο από αυτζσ τισ 

βίδεσ χρθςιμοποιοφνται για τθ ςφράγιςθ του κυκλϊματοσ PCUXN. Αυτό το κζμα κα 

ςυηθτθκεί αργότερα. 

15.2. ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ 

Σο πλθκτρολόγιο είναι ςυνδεδεμζνο ςτο PCUXN με είςοδο διαφλου I2C. Μετά τθ ςφνδεςθ, 

όλεσ οι λειτουργίεσ του μενοφ μποροφν να πραγματοποιθκοφν χρθςιμοποιϊντασ το 

πλθκτρολόγιο. Τπάρχουν δφο τφποι του πλθκτρολογίου. Ζνασ από αυτοφσ το PKEY4 είναι 

ζνα πλθκτρολόγιο 4x4. Σο άλλο είναι PKEYC είναι επτά κουμπιά πλθκτρολόγιο. Η 

καταχϊρθςθ μενοφ πραγματοποιείται με το πλικτρο MENU. Αυτό το πλικτρο 

χρθςιμοποιείται επίςθσ για τθν επιβεβαίωςθ των αλλαγμζνων παραμζτρων ι των άλλων. 

Σο μενοφ αναηθτείται χρθςιμοποιϊντασ UP και DOWN με τα πλικτρα ςάρωςθσ. Για να 

ξεφφγετε από τθ λειτουργία του μενοφ. χρθςιμοποιείται το RETURN. Αυτό το πλικτρο 

χρθςιμοποιείται επίςθσ για να κακαρίςετε τθν ανεπικφμθτθ ειςαγωγι αρικμθτικοφ 

κλειδιοφ. 

Σο πλθκτρολόγιο διακζτει τρία πλικτρα ςυντόμευςθσ τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τον 

προςδιοριςμό τθσ τιμισ προρφκμιςθσ τθσ πλιρωςθσ είτε ςε ποςότθτα είτε ςε όγκο. Ο τφποσ 

πλιρωςθσ κακορίηεται από το πλικτρο PRESET (Προεπιλεγμζνθ τιμι είναι VOLUME ι 

MONEY). Σο PKEY4 παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 10. 



 

Εικόνα10: Μπροςτινι και πίςω όψθ του πλθκτρολογίου PKEY4

 

Εικόνα 11: Πρόςοψθ και πίςω όψθ του πλθκτρολογίου PKEYC 

  Σο πλθκτρολόγιο του άλλου τφπου είναι PKEYC που φαίνεται ςτο ςχιμα 11. Σο PKEYC 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε διανομζα LPG αντί για PKEY4. Διαφορά από το PKEY4, θ 

πλιρωςθ του υγραερίου μπορεί να ξεκινιςει πιζηοντασ το πλικτρο START και μπορεί να 

ςταματιςει πιζηοντασ το πλικτρο STOP. Δεν υπάρχουν αλφαρικμθτικά πλικτρα ςτο PKEYC. 

Κατά τον κακοριςμό οποιωνδιποτε παραμζτρων ι των άλλων, θ αλφαρικμθτικι τιμι 

επιλζγεται από τα πλικτρα UP και DOWN. Σα πλικτρα LEFT και RIGHT χρθςιμοποιοφνται 

για τθν αλλαγι ψθφίου τθσ παραμζτρου. 

Όταν χρειάηεται, δφο ι περιςςότερα πλθκτρολόγια ςτο ςφςτθμα πλιρωςθσ πρζπει να 

αντιμετωπιςτοφν από τον διακόπτθ επιλογισ πλθκτρολογίου όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 10. 

Και οι τζςςερισ διακόπτεσ DIP πρζπει 

 

 

 

 



είναι εκτόσ λειτουργίασ για να επιλζξετε το πρϊτο πλθκτρολόγιο. Για να επιλζξετε το 

δεφτερο πλθκτρολόγιο, οι ςυνκικεσ των μικροδιακοπτϊν ρυκμίηονται ωσ εξισ. 

 

1θ διεφκυνςθ πλθκτρολογίου:  Αρικμόσ  : OFF Αρικμόσ 2: OFF Αρικμόσ 3: OFF Nr 4: OFF 

2θ διεφκυνςθ πλθκτρολογίου: Αρικμόσ 1: OFF Αρικμόσ 2: OFF Αρικμόσ 3: OFF Nr 4: ON 

3θ διεφκυνςθ πλθκτρολογίου: Αρικμόσ 1: OFF Αρικμόσ 2: OFF Αρικμόσ 3: ONN Nr 4: OFF 

4θ διεφκυνςθ πλθκτρολογίου: 

 

2.3. LCD ΟΘΟΝΗ                                           1: OFF                2: OFF                3: ON          4: ON 

15.3. ΟΘΟΝΗ LCD 

 

Εικόνα 12: Πρόςοψθ τθσ οκόνθσ 

Η οκόνθ LCD ζχει τρεισ ςειρζσ επτά τμθμάτων για να αντιπροςωπεφει όλεσ τισ τιμζσ 

πλιρωςθσ. Η επάνω γραμμι ζχει οκτϊ ψθφία που αντιπροςωπεφουν το ςυνολικό ποςό 

πλιρωςθσ ωσ χριμα. Ο ςυνολικόσ όγκοσ τθσ πλιρωςθσ εμφανίηεται ςτθ δεφτερθ γραμμι 

ωσ λίτρο. Η τρίτθ γραμμι εμφάνιςθσ περιγράφει τθν τιμι μονάδασ πλιρωςθσ. Αυτι θ 

γραμμι αντιπροςωπεφει επίςθσ τουσ κωδικοφσ ςφαλμάτων όταν παρουςιάςτθκε ςφάλμα 

ςτο διανομζα. 

Η Οκόνθ LCD διακζτει επίςθσ γραμμι πλθροφοριϊν 24 χαρακτιρων για τθν προβολι των 

δεδομζνων που ςχετίηονται με τισ λειτουργίεσ του μενοφ και των άλλων. Αυτι θ γραμμι 

αναφζρεται ωσ δείκτθσ μθνφματοσ. Τπάρχει επίςθσ ζνασ δείκτθσ ακροφυςίων ςτθν οκόνθ 

LCD. Όταν κάποιο ακροφφςιο εξζρχεται, αυτι θ ζνδειξθ είναι ενεργοποιθμζνθ. Η οκόνθ LCD 

απεικονίηεται ςτο ςχιμα 12. 



 

   Εικόνα 13: Επιςτροφι ςτθν οκόνθ 

Η οκόνθ είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο PCUXN με είςοδο διαφλου I2C. Όταν χρειάηεται, δφο ι 

περιςςότερεσ οκόνεσ ςτο ςφςτθμα πλιρωςθσ πρζπει να αντιμετωπιςτοφν από το διακόπτθ 

επιλογισ οκόνθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 13. Και οι τζςςερισ διακόπτεσ DIP πρζπει να 

είναι OFF για να επιλζξετε τθν πρϊτθ οκόνθ. Για να επιλζξετε τθ δεφτερθ οκόνθ, οι 

ςυνκικεσ των μικροδιακοπτϊν ρυκμίηονται ωσ εξισ. 

1θ διεφκυνςθ οκόνθσ: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: OFF 

2θ διεφκυνςθ οκόνθσ: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON 

3θ διεφκυνςθ οκόνθσ: 1: OFF 2: OFF 3: ONN 4: OFF 

4θ διεφκυνςθ εμφάνιςθσ: 1: OFF 2: OFF 3: ON 4: ON 

15.4. PULSAR 

  

    Εικόνα 14: Μθχανιςμόσ πάλλασ 

Ο Pulser (PS2) παράγει θλεκτρικοφσ παλμοφσ που ςχετίηονται με τον ρυκμό ροισ του υγροφ. 

τθν πραγματικότθτα αυτι θ ςυςκευι είναι ζνασ οπτικόσ κωδικοποιθτισ και παράγει δφο 

φάςεισ 90 μοιρϊν 

 



μετατόπιςε τισ τετραγωνικζσ εξόδουσ των κυμάτων και δουλεφει ςε τάςθ 5-12VDC. Ο Pulser 

παράγει 50 παλμοφσ κάκε επανάςταςθ. Η κατεφκυνςθ περιςτροφισ μπορεί να είναι 

αντίκετθ προσ τθ φορά των δεικτϊν του ρολογιοφ (CCW), δεξιόςτροφα (CW) ι και ςτισ δφο 

κατευκφνςεισ ςφμφωνα με τισ παραγγελίεσ. Όλοι οι παλμογράφοι ςυνδζονται απευκείασ 

με τισ ειςόδουσ του παλμογράφου PCUXN. Ο μθχανιςμόσ παλμοφ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 

14. 

15.5 ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ATC 

Η μονάδα PCUXN χρειάηεται αιςκθτιρα κερμοκραςίασ για τθν παροχι αντιςτάκμιςθσ 

κερμότθτασ ςτθν τιμι πλιρωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ πλιρωςθσ. Για το λόγο 

αυτό, απαιτείται ο αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ ATC. Η μονάδα PCUXN διακζτει μία μόνο 

είςοδο ATC SENSOR όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 8. Ο αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ ATC 

περιλαμβάνει μονάδα DS18B20. Η μονάδα DS18B20 είναι ζνασ ψθφιακόσ αιςκθτιρασ 

κερμοκραςίασ και μετρά τθ κερμοκραςία από -55 ° C ζωσ + 125 ° C. Αυτόσ ο αιςκθτιρασ 

τοποκετείται ςε ςτρϊμα ορείχαλκου χρθςιμοποιϊντασ εποξειδικι ρθτίνθ όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχιμα 15. 

                                       

Εικόνα 15: Αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ ATC1 και μονάδα MUX. 

Εάν μόνο ζνα ακροφφςιο τθσ μονάδασ PCUXN ακολουκεί τθ διαδικαςία αντιςτάκμιςθσ 

κερμότθτασ ςτθ λειτουργία πλιρωςθσ, μόνο ζνασ αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ ATC 

εφαρμόηεται ςτον ακροδζκτθ ATC SENSOR τθσ μονάδασ PCUXN απευκείασ όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχιμα 8. Αυτό ςθμαίνει ότι θ διαμόρφωςθ PCUXN ζχει μόνο μία κερμοκραςία ATC 

αιςκθτιρα. Όταν θ μονάδα PCUXN χρειάηεται τθ διαδικαςία αντιςτάκμιςθσ κερμότθτασ ςτα 

ακροφφςια με περιςςότερα από ζνα, θ μονάδα MUX πρζπει να χρθςιμοποιθκεί εξωτερικά 

για να διαχειριςτεί όλεσ τισ διαδικαςίεσ αντιςτάκμιςθσ κερμότθτασ. Η μονάδα MUX 

διακζτει πζντε ειςόδουσ αιςκθτιρα ATC και μία ζξοδο (ATC SENSOR OUT) όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχιμα 

 

 



 

 

15. Η υποδοχι ATC SENSOR OUT είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν υποδοχι ATC SENSOR τθσ 

μονάδασ PCUXN. Η μονάδα MUX διαβάηει τισ κερμοκραςίεσ του ςυνδεδεμζνου αιςκθτιρα 

κερμοκραςίασ ATC και θ μονάδα PCUXN διαβάηει όλεσ τισ κερμοκραςίεσ των αιςκθτιρων 

από τθ μονάδα MUX. 

15.6. ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ                           

 

            

Εικόνα 16: Ηλεκτρομθχανικόσ ακροιςτισ 

Οι θλεκτρομθχανικοί ακροιςτζσ αντιπροςωπεφουν το μεγάλο ςφνολο του γεμιςμζνου 

όγκου του ςχετικοφ ακροφυςίου. Δεν μπορεί να εκκακαριςτεί. Κάκε κανάλι πλιρωςθσ 

πρζπει να ζχει αυτοφσ τουσ ακροιςτζσ. Εάν κάποιο κανάλι πλιρωςθσ δεν διακζτει δικό του 

ακροιςτι, θ λειτουργία πλιρωςθσ δεν είναι ποτζ εξουςιοδοτθμζνθ και το PCUXN παράγει 

ζναν κωδικό ςφάλματοσ που ςχετίηεται με αυτι τθ βλάβθ ςτθν οκόνθ. Η τάςθ λειτουργίασ 

του ακροιςτι είναι DC12V. υνδζεται με τθν ζξοδο θλεκτρομθχανικοφ ακροιςτι του 

PCUXN. Σο ςχιμα 16 δείχνει δφο τφπουσ θλεκτρομθχανικοφ ακροιςτι. 

16. ΜΕΝΟΤ PCUXN 

Αρχικά, το PCUXN ζχει τισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ όλων των παραμζτρων του. Επομζνωσ, 

όλεσ οι παράμετροι μποροφν να αλλάξουν ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ παραμζτρουσ του 

διανομζα από το πλθκτρολόγιο. Αναηθτϊντασ το μενοφ, πιζςτε πρϊτα το πλικτρο Enter και, 

ςτθ ςυνζχεια, αναηθτιςτε το για να επιλζξετε τα απαραίτθτα μενοφ και υπομενοφ με τθ 

βοικεια των πλικτρων ςάρωςθσ. Τπάρχουν πζντε τφποι του μενοφ. Αυτά είναι το 1-PUMP 

MENU, 2-ADMIN. ΜΕΝΟΤ, 3-SERVICE MENU, 

 

4-FACTORY MENU και 5-PRODUCER MENU. 

 Οταν οπου εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων τθσ οκόνθσ LCD, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Σϊρα, μπορείτε να αναηθτιςετε τα υπομενοφ του αντίςτοιχου μενοφ. Για να 

ξεφφγετε από το μενοφ, πατάται ςτθν επιςτροφι. Αυτά περιγράφονται παρακάτω. 

 



 

 

 

16.1. ΜΕΝΟΤ ΑΝΣΛΙΑ 

ε αυτό το ιςτολόγιο του μενοφ, οι ςτακμοί μποροφν να λειτουργιςουν ςε βαςικζσ 

λειτουργίεσ τθσ αντλίασ και δεν υπάρχει περιοριςμόσ πρόςβαςθσ ςτο PUMP MENU. Όταν 

είναι επιλεγμζνο το PUMP MENU, εμφανίηεται το πρϊτο υπομενοφ 101 πλιρουσ πλιρωςθσ 

ςτθ γραμμι μθνυμάτων τθσ οκόνθσ LCD. Σα άλλα υπομενοφ αναηθτοφνται με τθ βοικεια 

των πλικτρων ςάρωςθσ 

. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. Σα υπομενοφ ςτθν ΑΝΣΛΙΑ 

MENU αναφζρονται ςτον πίνακα 1. 

SUBMENUS ΣΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕΝΟΤ                         αρχικζσ τιμζσ 

101- ΤΝΟΛΙΚΑ ΛΙΣΡΑ                                                               0 

102-ΛΙΣΡΑ ΒΑΡΔΙΑ                                                                   0 

103- ΚΑΣΑΓΡΑΦΕ ΠΩΛΗΕΩΝ                                          ΚΑΜΜΙΑ 

 104-ΕΚΘΕΗ ΦΑΛΜΑΣΩΝ                                               ------------ 

105-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ                                                             ------------- 

Πίνακασ 1: Λίςτα μενοφ αντλιϊν 

16.1.1. ΤΝΟΛΑ ΠΩΛΗΕΩΝ 

Όταν εμφανίηονται τα 101 ςφνολα πλιρωςθσ ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter 

. Σϊρα, *1011+: 1. Σο ακροφφςιο εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων. Χρθςιμοποιϊντασ τα 

πλικτρα ςάρωςθσ, μποροφν να επιλεγοφν άλλα ακροφφςια. Μετά τθν επιλογι του 

ακροφυςίου, πιζςτε το πλικτρο Enter για να διαβάςετε το Tot. Χριματα, Σότ. Λίτρα. Και 

φνολο τιμϊν πϊλθςθσ για το επιλεγμζνο ακροφφςιο ςτθ γραμμι μθνυμάτων 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ. Μικρό παιδί. Σα χριματα είναι ςωρευτικι 

ςυνολικι ποςότθτα του επιλεγμζνου ακροφυςίου. Μικρό παιδί. Ο λίτρο είναι ο ακροιςτικόσ 

ςυνολικόσ όγκοσ του επιλεγμζνου ακροφυςίου. Η πλιρθσ πλιρωςθ είναι θ ποςότθτα τθσ 

ςυνολικισ λειτουργίασ πλιρωςθσ ςτο επιλεγμζνο ακροφφςιο. Πατιςτε το πλικτρο Return 

to escape από αυτό το υπομενοφ. Αυτζσ οι ςυνολικζσ τιμζσ μποροφν να διαγραφοφν από το 

υπομενοφ 3-SERVICE 

 

ΜΕΝΟΤ> 315-CLEAR TOTALS> ΝΑΙ 



16.1.2. Σύνολα βάρδιας  

Όταν εμφανίηονται τα ςφνολα 102-(ςφνολα βάρδιασ)ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το 

πλικτρο Enter 

. Σϊρα, *1021+: 1. Σο ακροφφςιο 1  εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων. Χρθςιμοποιϊντασ 

τα πλικτρα ςάρωςθσ, μποροφν να επιλεγοφν τα άλλα ακροφφςια. Μετά τθν επιλογι του 

ακροφυςίου, πατιςτε το κουμπί ENTER για να διαβάςετε το ςφνολο Χρθμάτων, ςφνολο 

λίτρων  Και φνολο πολιςεων  για το επιλεγμζνο ακροφφςιο ςτθ γραμμι μθνυμάτων 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ.  Total money  είναι ςωρευτικι ςυνολικι πϊλθςθ  

του επιλεγμζνου ακροφυςίου. Total liter είναι ςωρευτικά ςυνολικά λίτρα  του επιλεγμζνου 

ακροφυςίου. Η Total filling είναι θ ποςότθτα τθσ ςυνολικισ λειτουργίασ εξ αρχισ ςτο 

επιλεγμζνο ακροφφςιο. Πατιςτε το πλικτρο Return to βγιτε από αυτό το υπομενοφ. Αυτζσ 

οι ςυνολικζσ τιμζσ μποροφν να διαγραφοφν από το υπομενοφ 

2-ADMIN MENU> 211-CLEAR SHIFTS> ΝΑΙ 

16.1.3. καταγραφι παραδόςεων  

Όταν εμφανίηεται θ ζνδειξθ 103-Filling Records ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πιζςτε το πλικτρο 

Enter .Now, *1031+: 1. Η γραμμι πλθρωμισ εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων. 

Χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ, μποροφν να επιλεγοφν οι άλλεσ πλευρζσ 

πλιρωςθσ. Μετά τθν επιλογι τθσ πλευράσ πλιρωςθσ, επιλζγεται θ απαιτοφμενθ εγγραφι 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ. Πιζςτε το πλικτρο Enter για να διαβάςετε τισ 

καταγεγραμμζνεσ τιμζσ. Χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ, οι καταγεγραμμζνεσ τιμζσ 

(Προϊόν (Ντίηελ, LPG ι κ.λπ.), Λίτρο, Ποςό, Σιμι Μονάδασ και Ημερομθνία) διαβάηονται ςτθ 

γραμμι μθνυμάτων. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

16.1.4. καταγραφι γεγονότων 

Όταν εμφανίηεται θ ζνδειξθ 104 Αναφορζσ ςυμβάντων ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το 

πλικτρο Enter. Σϊρα, αναηθτιςτε το απαιτοφμενο ςυμβάν ςτθ γραμμι μθνυμάτων 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και πατιςτε το πλικτρο Enter για να επιλζξετε το 

ςυμβάν. τθ ςυνζχεια, διαβάςτε το όνομα του ςυμβάντοσ που εμφανίςτθκε (ςφάλματα και 

άλλα ςυμβάντα), τθν πλευρά ςυμπλιρωςθσ (με τον αρικμό του ακροφυςίου) και τθν 

θμερομθνία ςυμβάντοσ χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ. Πατιςτε το πλικτρο 

Επιςτροφι ςτθ διαφυγιαπό αυτό το υπομενοφ. 

16.1.5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Όταν εμφανίηεται θ ζνδειξθ 105- τθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο Enter. Σϊρα 

μερικζσ πλθροφορίεσ για το PCUXN διαβάηονται αντίςτοιχα ςτθ γραμμι μθνυμάτων 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ. Αυτζσ είναι θ ζκδοςθ του λογιςμικοφ, του CPU ID, 

τθσ εταιρείασ (παραγωγόσ διανομζα), του ακροίςματοσ ελζγχου, τθσ διαδικαςίασ 

εξουςιοδότθςθσ (Manuel ι Fiscal), του ςυνολικοφ αρικμοφ πλιρωςθσ, του ρολογιοφ CPU, 

τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και του Cal1 (τιμζσ βακμονόμθςθσ του ακροφυςίου). Πατιςτε 

το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 



 

16.2. ΜΕΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΗ 

Κατά τθν αναηιτθςθ ςτο Μενοφ, επιλζξτε το 2-ADMIN MENU χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα 

ςάρωςθσ και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για να το αποδεχτείτε. Γράψτε τον 

κωδικό πρόςβαςθσ μενοφ διαχειριςτι χρθςιμοποιϊντασ τα αρικμθτικά πλικτρα και, ςτθ 

ςυνζχεια, πατιςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Σϊρα, το πρϊτο υπομενοφ 

του μενοφ Administration (201-Volume Preset) εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων τθσ 

οκόνθσ. Εάν ο κωδικόσ πρόςβαςθσ είναι λάκοσ, το μινυμα WRONG PASSWORD κα 

εμφανιςτεί ςτθ γραμμι μθνυμάτων. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το 

υπομενοφ. Σα υπομενοφ ςτο μενοφ ADMINISTRATION MENU αναφζρονται ςτον πίνακα 2. 

ΤΠΟΜΕΝΟΥ ΣΟ ΜΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΕ ΣΙΜΕ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ 

201-preset ποςότθτα 0.50                              0.50  to 999.00 

202-Preset  αξία 0.50                          0.50  to 99.00 

203-Preset δεκαδικά 1                           0 to 2 

204-τιμϋκ μονάδοσ 1 TL                          0.01 to 9999.99 

205-νόμιςμα TL                      ENGLISH , TURKISH 

206-κλείδ. Αντλίασ  UNLOCKED                   UNLOCKED , LOCKED 

207-Standby Indicator   

208-Filling Indicator   

209-Print Copies 1                             1to 5 

210- Hour Settings   

211-γλϊςςα   TURKISH                     ENGLISH , TURKISH 

212-εκακάρ. Βάρδιασ    

213-Admin. Νζο ςυνκθματικό        00000                                     xxxxx 

Table 2: Λίςτα του Administration Menu 

 

 

16.2.3. προεπιλογι ποςότθτασ 

 

Η προεπιλογι ποςότθτασ 201 περιγράφει τισ τιμζσ ζνταςθσ των πλικτρων ειςόδου 

ςυντομεφςεων P1, P2 και P3 ςτο πλθκτρολόγιο. Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ 

ζνδειξθ 201-Volume Preset, πιζςτε το πλικτρο Enter. Επιλζξτε τα προκακοριςμζνα πλικτρα 

*2011+, *2012+ και *2013+ αντίςτοιχα, χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και, ςτθ 

ςυνζχεια, πιζςτε το πλικτρο Enter,για να επιλζξετε το πλικτρο προεπιλογισ. τθ ςυνζχεια, 

γράψτε τθ νζα τιμι χρθςιμοποιϊντασ τα αρικμθτικά πλικτρα και πατιςτε το πλικτρο Enter 

για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο Επιςτροφισ Πατιςτε ςτθν επιςτροφι για να 

ξεφφγετε από αυτό το υπομενοφ. 

 

 



16.2.2. Προκακοριςμζνθ αξία 
Η προκακοριςμζνθ αξία 202 περιγράφει τισ ποςότθτεσ των πλικτρων ειςόδου 

ςυντομεφςεων P1, P2 και P3 ςτο πλθκτρολόγιο. Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ 

ζνδειξθ Προεπιλογι ποςότθτασ 202, πατιςτε το πλικτρο Enter. Επιλζξτε τα 

προκακοριςμζνα πλικτρα *2021+, *2022+ και *2023+ αντίςτοιχα, χρθςιμοποιϊντασ τα 

πλικτρα ςάρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, πιζςτε το πλικτρο Enter για να επιλζξετε το πλικτρο 

προεπιλογισ. τθ ςυνζχεια, γράψτε τθ νζα τιμι χρθςιμοποιϊντασ τα αρικμθτικά πλικτρα 

και πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από 

αυτό το υπομενοφ. 

 

16.2.3. Προκακοριςμζνο δεκαδικό 
Η προεπιλεγμζνθ τιμι μπορεί να περιγραφεί χρθςιμοποιϊντασ αλφαρικμθτικά πλικτρα 

αντί για κουμπιά ςυντόμευςθσ P1, P2 και P3. Σο προκακοριςμζνο δεκαδικό αποδίδει τθ 

κζςθ του δεκαδικοφ ςθμείου τθσ προκακοριςμζνθσ τιμισ. Αυτι θ τιμι είναι μεταξφ 0 και 2 

ψθφίων. Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται το 203-Preset Decimal, πιζςτε το 

πλικτρο Enter. Επιλζξτε το ψθφίο των προκακοριςμζνων δεκαδικϊν ψθφίων 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ ι γράψτε χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά 

πλικτρα. τθ ςυνζχεια, πιζςτε το πλικτρο Enter για να επιλζξετε το προκακοριςμζνο 

δεκαδικό ςθμείο. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.2.4. Σιμι μονάδασ 
Όταν εμφανίηεται θ τιμι 204 μονάδων ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο Enter. 

τθ ςυνζχεια, επιλζξτε το απαιτοφμενο ακροφφςιο χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ 

και επιλζξτε το από το Enter. Σϊρα, γράψτε τθ νζα τιμι μονάδασ χρθςιμοποιϊντασ τα 

αλφαρικμθτικά πλικτρα και, ςτθ ςυνζχεια, πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

16.2.5. Μονάδα Νομιςμάτων 
Όταν εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνφματοσ 205 μονάδεσ νομίςματοσ, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Επιλζξτε τθν μονάδα νομίςματοσ ανάλογα με τθ χϊρα χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα 

ςάρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο 

Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 16.2.6. Κλείδωμα αντλίασ 

Όταν θ γραμμι 206-Pump Lock εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Επιλζξτε τθ κατάςταςθ του διανομζα (ΑΝΟΙΧΣΟ ι ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ) χρθςιμοποιϊντασ 

τα πλικτρα ςάρωςθσ και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Εάν 

επιλεγεί το LOCKED, ο διανομζασ δεν επιτρζπει ποτζ τθν πλιρωςθ. Πατιςτε το πλικτρο 

Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

16.2.7. Δείκτθσ αναμονισ 
Όταν ο διανομζασ βρίςκεται ςε αδράνεια, θ γραμμι μθνυμάτων τθσ οκόνθσ LCD 

αναπαριςτά το όνομα του παραγωγοφ ι τθν θμερομθνία / ϊρα. Μπορεί να επιλεγεί αυτι θ 

παράςταςθ από αυτό το υπομενοφ. Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται ζνασ δείκτθσ 

207 αναμονισ, πατιςτε το πλικτρο Enter. Επιλζξτε το όνομα του παραγωγοφ ι τθν 

θμερομθνία / ϊρα από το 



χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.2.8. Δείκτθσ πλιρωςθσ 
Όταν ο διανομζασ βρίςκεται ςε κατάςταςθ λειτουργίασ, θ γραμμι μθνυμάτων τθσ οκόνθσ 

LCD αντιπροςωπεφει τθν προεπιλεγμζνθ τιμι, τθν θμερομθνία / ϊρα, τθν παροχι, το όνομα 

προϊόντοσ ι το όνομα του παραγωγοφ. Μπορεί να επιλεγεί αυτι θ παράςταςθ από αυτό το 

υπομενοφ. Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ ζνδειξθ 208-πλιρωςθσ, πατιςτε το 

πλικτρο Enter. Επιλζξτε το ζνα από αυτά χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και, ςτθ 

ςυνζχεια, πατιςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Όταν επιλεγεί θ προεπιλογι, 

θ γραμμι μθνυμάτων αναπαριςτά τθν ϊρα και το όνομα προϊόντοσ. Αν το προϊόν είναι 

υγραζριο, θ κερμοκραςία του προϊόντοσ αντιπροςωπεφεται αντί του χρόνου. Πατιςτε το 

πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.2.9. Εκτφπωςθ αντιγράφων 
Όταν εμφανιςτεί θ ζνδειξθ 209-Print Copies ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Γράψτε τον αρικμό των αντιγράφων τθσ ςελίδασ εκτφπωςθσ χρθςιμοποιϊντασ τα 

αλφαρικμθτικά πλικτρα και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.2.10. Ρυκμίςεισ ϊρασ 
Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηονται οι ρυκμίςεισ 210-Date, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Γράψτε τθ νζα τιμι τθσ ϊρασ και του λεπτοφ αντίςτοιχα χρθςιμοποιϊντασ τα 

αλφαρικμθτικά πλικτρα και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. 

Πατιςτε το πλικτρο Επιςτροφι για να ξεφφγετε από αυτό το ubmenu. 

  

16.2.11. Γλϊςςα 
Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ ζνδειξθ 211-Language, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Επιλζξτε τθ γλϊςςα χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, 

πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Αν επιλζξατε ENGLISH ωσ παράδειγμα, τότε 

όλα τα ΜΕΝΟΤ εμφανίηονται ςτα Αγγλικά. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό 

το υπομενοφ. 

 

16.2.12. διαγραφι  εγραφϊν βάρδιασ  

Όταν εμφανίηεται θ ζνδειξθ 212-Clear Shifts Totals ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το 

πλικτρο Enter. Εάν θ τιμι των ςυνολικϊν μετατοπίςεων κα διαγραφεί, πατιςτε το πλικτρο 

Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το 

υπομενοφ. 

 

16.2.13. αλλαγι κωδικοφ διαχειριςτι  
Όταν 213-Νζοσ διαχειριςτισ. Σο μινυμα Pass εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε 

το πλικτρο Enter. Σϊρα, γράψτε τον νζο κωδικό πρόςβαςθσ για διαχειριςτι 

χρθςιμοποιϊντασ τα αρικμθτικά πλικτρα 



και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. . Πατιςτε το πλικτρο 

Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.3. ΜΕΝΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ  
 

Αυτι θ ομάδα μενοφ διατθρεί ενδιαφζρον για τθν υπθρεςία ςε διάφορεσ επιλογζσ. Είναι 

προςτατευμζνο με κωδικό πρόςβαςθσ υπθρεςίασ. Επομζνωσ, όταν κζλετε να μπείτε ςτο 

SERVICE MENU πρζπει να πλθκτρολογιςετε τον κωδικό πρόςβαςθσ υπθρεςίασ. 

Οι μερικζσ ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ που ςχετίηονται με τθ μζτρθςθ και τθ λειτουργία νόμιμθσ 

λειτουργίασ (αυτόνομθ / αυτόματθ) κλειδϊνονται με κουμπί ςφράγιςθσ. Μπορείτε να ζχετε 

πρόςβαςθ για να τα επικεωριςετε, αλλά δεν μπορείτε να τα αλλάξετε μζχρι να πιζςετε το 

ςφραγιςμζνο κουμπί. 

Κατά τθν αναηιτθςθ ςτο Μενοφ, επιλζξτε το SERVICE MENU χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα 

ςάρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε το πλικτρο Enter για να το αποδεχτείτε. Γράψτε τον 

κωδικό του μενοφ υπθρεςίασ χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και πατιςτε το 

πλικτρο για να το επιβεβαιϊςετε. Σϊρα, το πρϊτο υπομενοφ του μενοφ υπθρεςιϊν (1-

βαλβίδα ανοίγματοσ) εμφανίηεται ςτθν οκόνθ πλθκτρολογίου. Εάν ο κωδικόσ πρόςβαςθσ 

είναι λάκοσ, το μινυμα WRONG PASSWORD κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ πλθκτρολογίου. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. Σα υπομενοφ ςτο SERVICE 

MENU αναφζρονται ςτον πίνακα 3. 

ΤΠΟΜΕΝΟΤ ΣΟ ΤΝΣΗΡΗΣΗ   ΑΡΧΙΚΕ ΣΙΜΕ     ΕΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  
 

\* 301 – Διαμόρφωςθ                                     1 DSPLY + 1 NZ 

* 302-Σφποσ προϊόντοσ                                 DIESEL  

* 303-βακμονόμθςθ                                      0 χιλιοςτόλιτρο         -100 ζωσ 100 χιλιοςτόλιτρα 

* 304-Temp. Κατάςταςθ ανιχνευτι            ENABLE                              DISABLE, ENABLE 

305- Χαμθλι παροχι                                     5 LITERS / MIN                       1 ζωσ 20 

306- Χαμθλι παροχι                                    30 SECONDS                            1 ζωσ 60 

307-βαλβίδα γριγορθ ςε                             0,5 LITER                                 0,1 TO 1 

308- Βαλβίδα γριγορθ απενεργ.                0,5 LITER                                 0,1 TO 1 

309 - Κακυςτζρθςθ εμφάνιςθσ                   0,1 LITER                                    0 TO 1 

310-Δεκαδικι απεικόνιςθ                            2-2-3                                0 ζωσ 3 - 0 ζωσ 3 - 0 ζωσ 3 

* 311-Φορολογικι λειτουργία                    ΔΙΑΚΟΠΗ           ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ 

312-SCU Διεφκυνςθ                                      1                                               1 ζωσ 255 

313 - Μζτρθςθ μετρθτι                              247                                            1 ζωσ 247 

314- Ποςότθτα                                              Ποςότθτα 1                             1 ζωσ 6 

415-ςχετικόσ βακμόσ                                   1                                                1 ζωσ 6 

316-SCU Παράγοντασ                                  2-2-3                                  0 ζωσ 3 - 0 ζωσ 3 - 0 ζωσ 3 

317- Παράμετροσ προεπιλογισ SCU        2-2                                        0 TO 3 - 0 TO 3 

318 - Χρόνοσ εξαγωγισ 

319-Ρυκμίςεισ θμερομθνίασ - - 

* 320-Clear ςφνολα 

 

 



 

321- κακαριςμόσ εγγραφϊν 

322-κακαριςμόσ εγγραφϊν γεγονότων 

323-Λειτουργία ςφνδεςθσ COMPORT1            COMPORT1, COMPORT1, COMPORT1, 

COMPORT ALL 

* 326 Κωδικόσ 324 υπθρεςίασ                                 255 1                                ζωσ 254 

 *325-Νζο Pass Pass                                                    00000 

* 326  επαναρφκμιςθ  μετρθτϊν 

Πίνακασ 3: Λίςτα μενοφ υπθρεςιϊν 

16.3.1. Διαμορφϊςεισ 
 

Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ ζνδειξθ 301-Configuration, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Επιλζξτε τθν απαιτοφμενθ διαμόρφωςθ λειτουργίασ του PCUXN που κα ελζγχει πόςα 

ακροφφςια και οκόνεσ πλιρωςθσ. Κάκε οκόνθ πλιρωςθσ μπορεί να ονομαςτεί ωσ 

πλιρωςθ 

  

θμείο. Επιλζξτε μία από αυτζσ τισ διαμορφϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ 

και πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από 

αυτό το υπομενοφ. Οι διαμορφϊςεισ παρατίκενται ςτον πίνακα 4. 

 

Περιγραφι διαμόρφωςθσ 
            ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ                                                                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1  DISPLAY + 1 NOZZLE επιτρζπει μόνο μία λειτουργία πλιρωςθσ με ζνα μόνο ακροφφςιο. 

(1 θμείο πλιρωςθσ) 

1  DISPLAY + 2 NOZZLE Η μονάδα αντλίασ επιτρζπει μόνο μία λειτουργία πλιρωςθσ με μόνο 

ζνα από τα δφο ακροφφςια. (1 θμείο πλιρωςθσ) 

1 DISPLAY + 3  NOZZLE επιτρζπει μόνο μία λειτουργία πλιρωςθσ με μόνο ζνα από τα τρία 

ακροφφςια. (1 θμείο πλιρωςθσ) 

1  DISPLAY + 4 NOZZLE επιτρζπει μόνο μία λειτουργία πλιρωςθσ με μόνο ζνα από τα 

τζςςερα ακροφφςια. (1 θμείο πλιρωςθσ) 

1  DISPLAY + 5 NOZZLE επιτρζπει μόνο μία λειτουργία πλιρωςθσ με μόνο ζνα από τα πζντε 

ακροφφςια. (1 θμείο πλιρωςθσ) Προςοχι: Σουλάχιςτον ότι ο 5οσ παλμόσ πρζπει να είναι 

τφπου RS485. 

2 DISPLAY + 2 NOZZLE επιτρζπει δφο λειτουργίεσ πλιρωςθσ ταυτόχρονα. Κάκε λειτουργία 

πλιρωςθσ επιτρζπει μόνο ζνα ακροφφςιο. (2 ςθμεία πλιρωςθσ) 

2 DISPLAY + 4 NOZZLE επιτρζπει δφο λειτουργίεσ πλιρωςθσ ταυτόχρονα. Κάκε λειτουργία 

πλιρωςθσ επιτρζπει μόνο ζνα από τα δφο ςχετικά ακροφφςια. (2 ςθμεία πλιρωςθσ) 

 4 DISPLAY + 4 NOZZLE επιτρζπει ταυτόχρονα τζςςερισ λειτουργίεσ πλιρωςθσ. Κάκε 

λειτουργία πλιρωςθσ επιτρζπει μόνο ζνα ακροφφςιο. (4 ςθμεία πλιρωςθσ) 



1 DISPLAY + 1 HV επιτρζπει μόνο μία λειτουργία πλιρωςθσ με μόνο ζνα ακροφφςιο που 

ζχει δφο παλμοφσ (1 θμείο πλιρωςθσ) 

1 DISPLAY + 2HV επιτρζπει μόνο μία λειτουργία πλιρωςθσ με μόνο ζνα από τα δφο 

ακροφφςια που κάκε ακροφφςιο ζχει δφο παλμοφσ. (1 θμείο πλιρωςθσ) 

2  DISPLAY + 2 HV επιτρζπει δφο λειτουργίεσ πλιρωςθσ ταυτόχρονα. Κάκε λειτουργία 

γεμίςματοσ επιτρζπει ςε ζνα μόνο ακροφφςιο ότι κάκε ακροφφςιο ζχει δφο παλμοφσ. 

(2 ςθμεία πλιρωςθσ) 

Πίνακασ 4: Λίςτα των ρυκμίςεων 

16.3.2-Σφποσ προϊόντοσ 

Κάκε ακροφφςιο ςυνδζεται με ζνα προϊόν που διαβάηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων όταν 

γίνεται θ διαδικαςία πλιρωςθσ. Εάν το ςχετικό προϊόν χρειάηεται από τθ κερμότθτα 

 , θ PCUXN λαμβάνει υπόψθ τθ μζτρθςθ του αιςκθτιρα ATC. Σα προϊόντα αυτά είναι 

DIESEL, EURO DIESEL, BIO DIESEL, GASOLINE, FLEXIBLE, PREMIUM, GASOLINE-93, GASOLINE-

95, GASOLINE-97, GASOLINE 100, ADBLUE, LPG, JET A1 και ΚΑΤΙΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 

Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται ο τφποσ προϊόντοσ 302, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Επιλζξτε το όνομα προϊόντοσ χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και, ςτθ 

ςυνζχεια, πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Επιλζξτε τθ πυκνότθτα του προϊόντοσ 

από τθ λίςτα ςφμφωνα με τον Πίνακα 5 χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και, ςτθ 

ςυνζχεια, πιζςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Πατιςτε το πλικτρο Return to 

escape από αυτό το υπομενοφ. 

Ονομαςία προϊόντοσ Πρότυπθ πυκνότθτα (kg / m3) @ 15 ° C Εφροσ πυκνότθτασ (kg / m3) @ 

15 ° C Πίνακασ αναφοράσ ςυντελεςτι διόρκωςθσ όγκου 

LPG 545-560                                                       500 - 560           ASTM             Πίνακασ54Β 

Βενηίνθ: όλεσ οι ποιότθτεσ                              730               640 - 780             Πίνακασ 54Β 

Καφςιμα ντίηελ                                                  840               830 - 900             Πίνακασ 54Β 

Αεροπορικά καφςιμα                                       800               780 – 840             Πίνακασ 54Β 

Addblue _ _ 

Πίνακασ 5: Κατάλογοσ ςυντελεςτϊν διόρκωςθσ ζνταςθσ των παραγωγϊν 

 

16.3.3. Βακμονόμθςθ 

Όταν εμφανίηεται θ ζνδειξθ 303-Calibration ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. τθ ςυνζχεια, επιλζξτε το ακροφφςιο χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα που κα 

βακμονομθκοφν και επιλζξτε το με Enter. Σϊρα, κακορίςτε τθν ζνδειξθ τθσ τιμισ 

βακμονόμθςθσ χρθςιμοποιϊντασ τθ ςάρωςθ 



ωσ κετικι ι αρνθτικι τιμι, ςτθ ςυνζχεια, γράψτε τθν τιμι βακμονόμθςθσ χρθςιμοποιϊντασ 

τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το 

πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. Η τιμι βακμονόμθςθσ υπολογίηεται όπωσ 

παρακάτω. 

Πραγματικόσ Όγκοσ: AV ωσ λίτρο Αποδεδειγμζνοσ όγκοσ δεξαμενισ: PV ωσ λίτρο Παλαιόσ 

ςυντελεςτισ βακμονόμθςθσ: CF (παλιό) 

  

(AV - (CF (παλιό) * AV) - PV 

υντελεςτισ βακμονόμθςθσ: CF = -100 ( 

) ml ανά λίτρο 

PV 

16.3.4. Κατάςταςθ ATC LPG 

Όταν εμφανίηεται θ κατάςταςθ ATC 304-LPG ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Επιλζξτε μία από τισ ςυνκικεσ ATC (ATC ON ι ATC OFF) χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα 

ςάρωςθσ και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Αν επιλεγεί το 

ATC OFF, θ PCU αγνοεί τον αιςκθτιρα κερμοκραςίασ. Δζχεται ότι ο ρυκμόσ ATC είναι 1 και 

θ κερμοκραςία κεωρείται 15 βακμοφσ Κελςίου. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από 

αυτό το υπομενοφ. 

16.3.5. Χαμθλόσ ρυκμόσ ροισ 

Όταν 305- Ελάχ. Ο ρυκμόσ ροισ εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Επιλζξτε το ακροφφςιο χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και ςτθ ςυνζχεια 

πατιςτε το πλικτρο Enter. Καταγράψτε τθν ελάχιςτθ τιμι παροχισ χρθςιμοποιϊντασ τα 

αλφαρικμθτικά πλικτρα και, ςτθ ςυνζχεια, πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

16.3.6. Χρόνοσ χαμθλισ παροχισ 

Εάν θ πλιρωςθ του υγραερίου ςυνεχίηεται κάτω από το ελάχιςτο. Ρυκμόσ ροισ, θ μονάδα 

PCU ςταματά το διανομζα υγραερίου μετά το τζλοσ του Min. Μζγιςτθ τιμι ροισ. Ωσ εκ 

τοφτου, Min. Ρυκμόσ ροισ Dur και Min. Σαχφτθτα ροισ ςχετίηονται μαηί. Όταν 306-λεπτά. Η 

ταχφτθτα ροισ Dur εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πιζςτε το πλικτρο Enter. Επιλζξτε 

το ακροφφςιο χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και πατιςτε το πλικτρο Enter. τθ 

ςυνζχεια, γράψτε τθν ελάχιςτθ τιμι διάρκειασ ροισ χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά 

πλικτρα και πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο Return to 

escape από αυτό το υπομενοφ. 

 



16.3.7. Η ενεργοποίθςθ δεφτερθσ ςκάλασ  

Σο PCUXN περιορίηει τθν ταχφτθτα ροισ του διανομζα όταν ξεκινά αρχικά. Μετά από μια 

ποςότθτα πλιρωςθσ ωσ Valve Fast On τιμι, το PCUXN επιτρζπει ςτο διανομζα να ζχει 

κανονικι ταχφτθτα ροισ. Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ ζνδειξθ 307-Valve 

Fast On, πατιςτε το πλικτρο Enter. τθ ςυνζχεια, επιλζξτε το απαραίτθτο ακροφφςιο 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και ςτθ ςυνζχεια επιλζξτε το από το Enter. Σϊρα, 

περιγράψτε το νζο. Η τιμι Valve Fast On με τθ χριςθ των αλφαρικμθτικϊν πλικτρων και 

πατιςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape 

από αυτό το υπομενοφ. 

16.3.8. απενεργοποίθςθ δεφτερθσ ςκάλασ  

τθν προκακοριςμζνθ λειτουργία πλιρωςθσ, το PCUXN περιορίηει τθν ταχφτθτα ροισ του 

διανομζα πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ προκακοριςμζνθσ λειτουργίασ πλιρωςθσ. Όταν ςτθ 

γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ ζνδειξθ 308-Valve Fast Off, πιζςτε το πλικτρο Enter. τθ 

ςυνζχεια, επιλζξτε το απαιτοφμενο ακροφφςιο χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και 

επιλζξτε το από το Enter. Σϊρα, περιγράψτε τθ νζα τιμι Valve Fast Off χρθςιμοποιϊντασ τα 

αλφαρικμθτικά πλικτρα και μετά πιζςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

16.3.9. Κακυςτζρθςθ εμφάνιςθσ 

Όταν ξεκινιςει θ πλιρωςθ, όλεσ οι τιμζσ πλιρωςθσ (ςυνολικό λίτρο, ςυνολικι ποςότθτα) 

κα εμφανιςτοφν μετά από μια περίοδο κακυςτζρθςθσ εμφάνιςθσ. Όταν εμφανίηεται θ 

κακυςτζρθςθ εμφάνιςθσ 309 ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο Enter. τθ 

ςυνζχεια, επιλζξτε τθν απαιτοφμενθ πλευρά πλιρωςθσ χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα 

ςάρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε το με το Enter. Σϊρα, περιγράψτε τθ νζα τιμι 

κακυςτζρθςθσ εμφάνιςθσ χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και, ςτθ ςυνζχεια, 

πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από 

αυτό το υπομενοφ. 

16.3.10. αρικμόσ δεκαδικϊν 

Σο δεκαδικό ςθμείο τθσ τιμισ μονάδασ, το ςυνολικό λίτρο και θ τιμι μονάδασ μποροφν να 

προςαρμοςτοφν ςτο μθδζν, πρϊτο, δζκατο ι εκατό ψθφία ςτθν οκόνθ πωλιςεων. Όταν 

εμφανιςτεί θ ζνδειξθ 310 - Εμφάνιςθ Δεκαδικοφ ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το 

πλικτρο Enter. τθ ςυνζχεια, περιγράψτε τθν τιμι δεκαδικοφ ςθμείου (π.χ. 2-2-3) 

χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και πατιςτε το πλικτρο Enter για να το 

επιβεβαιϊςετε. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 



16.3.11. αυτόματθ / χειροκίνθτθ λειτουργία 

Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ ζνδειξθ 311-Fiscal / Man Mode, πατιςτε το 

πλικτρο Enter. Σϊρα, επιλζξτε τθ λειτουργία λειτουργίασ του PCUXN χρθςιμοποιϊντασ τα 

πλικτρα ςάρωςθσ. Αυτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ κακορίηει το PCUXN που λειτουργεί είτε ςε 

αυτόνομθ λειτουργία (Manuel) είτε ςε λειτουργία αυτοματιςμοφ (Fiscal) με SCU και κλπ. 

Σζλοσ, πιζςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Πατιςτε το πλικτρο Return to 

escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.3.12. Διεφκυνςθ SCU 
Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ διεφκυνςθ 312-SCU, πατιςτε το πλικτρο Enter. 

τθ ςυνζχεια, επιλζξτε τθν απαιτοφμενθ πλευρά πλιρωςθσ χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα 

ςάρωςθσ και επιλζξτε τθν από το Enter. Η διεφκυνςθ SCU εμφανίηεται ςτθν οκόνθ του 

πλθκτρολογίου για τθν επιλεγμζνθ πλευρά πλιρωςθσ. Σϊρα, περιγράψτε τθ νζα τιμι 

διεφκυνςθσ SCU χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και πατιςτε το πλικτρο 

Enter για επιβεβαίωςθ. Εάν θ διεφκυνςθ SCU είναι 00, θ μονάδα αντλίασ λειτουργεί μόνο 

χωρίσ ςυςτιματα αυτοματιςμοφ (SCU ι κλπ.) Αυτι θ λειτουργία περιγράφεται ωσ θ 

λειτουργία Manuel. τθ λειτουργία αυτοματιςμοφ, θ διεφκυνςθ SCU αντιςτοιχεί ςε τιμι 

μεταξφ 01 και 255. Αυτοί οι αρικμοί χρθςιμοποιοφνται ωσ διεφκυνςθ επικοινωνίασ μεταξφ 

τθσ κφριασ ςυςκευισ (SCU ι κλπ.) Και του PCUXN. Εάν θ μονάδα αντλίασ ζχει δφο ι 

περιςςότερεσ πλευρζσ γεμίςματοσ που κάκε πλευρά πραγματοποιεί ξεχωριςτά τθν 

πλιρωςθ ταυτόχρονα, το PCUXN χρειάηεται δφο ι περιςςότερεσ διευκφνςεισ SCU. Για 

αυτιν τθν κατάςταςθ, αντιςτοιχίςτε διαφορετικι διεφκυνςθ SCU για κάκε πλευρά 

πλιρωςθσ. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.3.13. Mass Meter Διεφκυνςθ 

Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ διεφκυνςθ 313-Mass Flow, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Η Γραμμι Μάηασ Ροισ εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνφματοσ για τον μετρθτι ροισ 

μάηασ. Η προεπιλεγμζνθ διεφκυνςθ είναι 247 για το μετρθτι ροισ μάηασ (Endres + Hauser). 

Εάν απαιτείται νζα διεφκυνςθ, περιγράψτε τθ νζα τιμι του μετρθτι μάηασ 

χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και ςτθ ςυνζχεια πατιςτε Enter για 

επιβεβαίωςθ. Αυτι θ διεφκυνςθ χρθςιμοποιείται ςτθν επικοινωνία μεταξφ τθσ κφριασ 

ςυςκευισ (PCUXN και του μετρθτι ροισ μαηικισ πίεςθσ Πιζςτε το πλικτρο Return to escape 

από αυτό το υπομενοφ. 

 

3.3.14. Ποςότθτα βακμοφ 
Η Ποςότθτα Βακμοφ είναι ο αρικμόσ του προϊόντοσ ςτο διανομζα. Όταν το πρωτόκολλο 

Gilbarco ζχει επιλεγεί για να χρθςιμοποιθκεί για επικοινωνία με το SCU, πρζπει να οριςτεί θ 

ποςότθτα βακμοφ ςε αυτό το υπομενοφ. 

Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ τιμι 314- βακμοφ, πατιςτε το πλικτρο Enter. 

τθ ςυνζχεια, επιλζξτε τθν απαιτοφμενθ πλευρά πλιρωςθσ χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα 

ςάρωςθσ και επιλζξτε τθν από το Enter. Σϊρα, περιγράψτε τθ νζα τιμι ποςότθτασ βακμοφ 

χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε το πλικτρο Enter 

για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 



 

16.3.15. χετικι Βακμολογία 

 
  Αφοφ ορίςετε τθν Ποςότθτα Βακμοφ, πρζπει να ορίςετε τθν παράμετρο τθσ χετικισ 

Βακμίδασ ςε ποια βακμίδα αντιςτοιχεί το ακροφφςιο. 

Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ ζνδειξθ 315- χετικι Βακμολογία, πατιςτε το 

πλικτρο 

. τθ ςυνζχεια, επιλζξτε το απαιτοφμενο ακροφφςιο χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ 

και επιλζξτε το από το Enter. Σϊρα, περιγράψτε τθ νζα τιμι χετικοφ Βακμοφ 

χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για 

να το επιβεβαιϊςετε. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

  

16.3.16. Παράγοντασ SCU 

 
 Ο ςυντελεςτισ πολλαπλαςιαςτι του ςυνολικοφ ποςοφ, των ςυνολικϊν λίτρων και τθσ τιμισ 

μονάδασ μπορεί να προςαρμοςτεί ςτο μθδζν, ζνα, δζκα ι εκατό για τα δεδομζνα εκπομπισ 

και λιψθσ μεταξφ PCUXN και SCU. Όταν εμφανίηεται ο παράγων 316-SCU ςτθ γραμμι 

μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο Enter. τθ ςυνζχεια, περιγράψτε τθν τιμι δεκαδικοφ 

ςθμείου (π.χ..2-2-3) χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε 

το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό 

το υπομενοφ. 

 

16.3.17. Προκακοριςμζνοσ ςυντελεςτισ SCU 

 
    Ο ςυντελεςτισ πολλαπλαςιαςτι τθσ προκακοριςμζνθσ ποςότθτασ και όγκου μπορεί να 

ρυκμιςτεί ςτο μθδζν, ζνα, δζκα ι εκατό για το λαμβανόμενο ςθμείο από τθν SCU. Όταν 

εμφανίηεται ο δείκτθσ προεπιλογισ SCU 317 ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. τθ ςυνζχεια, περιγράψτε τθν τιμι δεκαδικοφ ςθμείου (π.χ..2-2) χρθςιμοποιϊντασ τα 

αλφαρικμθτικά πλικτρα και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

  

 16.3.18. Χρόνοσ εξαγωγισ 

 
Η χρονικι κακυςτζρθςθ μεταξφ δφο εντολϊν που αποςτζλλονται ςτισ κφρεσ επικοινωνίασ 

μπορεί να ρυκμιςτεί με αυτό το υπομενοφ. 

 

3.3.19. Ρφκμιςθ θμερομθνίασ 

 
Η θμερομθνία ρφκμιςθσ εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πιζςτε το πλικτρο.  Γράψτε 

τθ νζα τιμι τθσ θμζρασ, μινα και ζτουσ αντίςτοιχα χρθςιμοποιϊντασ το αλφαρικμθτικό 

κλειδί, και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο 

Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 



 
 

16.3.20. μθδενιςμόσ ςυνόλων 
 

Όταν εμφανίηονται τα 320-Clear Totals ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο Enter. 

Εάν ζχουν διαγραφεί όλα τα ςφνολα, επιλζξτε YES χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ 

και ςτθ ςυνζχεια επιβεβαιϊςτε με τθν τιμι Enter για να καταργιςετε τθν τιμι των 

ςυνολικϊν. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.3.21. μθδενιςμόσ εγγραφϊν πωλιςεων  
 

Όταν θ καταγραφι 321-Clear Filling Rec. εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το 

πλικτρο Enter. Εάν ζχουν καταργθκεί όλεσ οι εγγραφζσ πλθρότθτασ, επιλζξτε ΝΑΙ 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, επιβεβαιϊςτε το με το πλικτρο 

Enter για να καταργιςετε τισ εγγραφζσ πλιρωςθσ. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape 

από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.3.22. μθδενιςμόσ εγγραφισ γεγονότων 
 

Όταν θ καταγραφι ςυμβάντων 322-Clear Event. εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων, 

πατιςτε το πλικτρο Enter. Εάν ζχουν ολοκλθρωκεί όλεσ οι εγγραφζσ των ςυμβάντων, 

επιλζξτε ΝΑΙ χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και ςτθ ςυνζχεια επιβεβαιϊςτε το με 

το πλικτρο Enter για να καταργιςετε όλεσ τισ εγγραφζσ ςυμβάντων. Πατιςτε το πλικτρο 

Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.3.23. Λειτουργία καταγραφισ 
 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ μποροφν να καταγραφοφν χρθςιμοποιϊντασ τθν είςοδο USB του 

PCUXN. Η λειτουργία καταγραφισ ξεκινά με τθν επιλογι του COMPORT που κα καταγραφεί 

ςε αυτό το υπομενοφ. Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ λειτουργία 323-Log, 

πατιςτε το πλικτρο. τθ ςυνζχεια, επιλζξτε το COMPORT το οποίο κα καταγραφεί 

χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και επιλζξτε το με το Enter. Όταν ολοκλθρωκεί θ 

εργαςία καταγραφισ, θ παράμετροσ LOG MODE πρζπει να επιςτραφεί ςτθ κζςθ NO LOG. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.3.24. Κωδικόσ υπθρεςίασ 
 

Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται 324-Service Code, πιζςτε το πλικτρο Enter. τθ 

ςυνζχεια, ςτθν γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται ο προεπιλεγμζνοσ Κϊδικασ Τπθρεςίασ 

(255). Σϊρα, περιγράψτε τθ νζα τιμι του Κϊδικα Τπθρεςίασ (1 ζωσ 254) χρθςιμοποιϊντασ 

τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το 

πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. Αυτό το κζμα κα ςυηθτθκεί αργότερα ςτο 

SERVICE KEY. 



16.3.25. αλλαγι κωδικοφ  υπθρεςίασ   
Όταν ςτθ Γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται το μινυμα 325-New Service Pass, πατιςτε το 

πλικτρο Enter. Σϊρα, γράψτε τον νζο κωδικό πρόςβαςθσ χρθςιμοποιϊντασ τα 

αλφαρικμθτικά πλικτρα και πατιςτε το πλικτρο Enter για να το επιβεβαιϊςετε. Πατιςτε 

το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. θμειϊςτε ότι αυτόσ ο νζοσ κωδικόσ 

πρόςβαςθσ είναι ο μόνοσ που ιςχφει για τθν είςοδο του μενοφ Τπθρεςίασ. 

 16.3.26. Ολικι ρφκμιςθ ζνταςθσ ιχου 

Όταν ςτθ γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται θ ζνδειξθ 326- υνολικι ρφκμιςθ ιχου, πατιςτε 

το πλικτρο Enter. Επιλζξτε το ακροφφςιο χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ για να 

προςαρμόςετε τθ ςχετικι ςυνολικι τιμι του όγκου και να ρυκμίςετε τθ ςυνολικι τιμι του 

ιχου, ςτθ ςυνζχεια πατιςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. Αυτό είναι απαραίτθτο αν 

εγκαταςτακεί ζνα νζο PCUXN αντί για ζνα κατεςτραμμζνο PCUXN και για να εξαςφαλιςτεί 

παραλλθλιςμόσ με τον μθχανικό ακροιςτι. 

16.4. Εργοςταςιακό ΜΕΝΟΤ 
Αυτι θ ομάδα μενοφ ενδιαφζρει με τισ εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ ςε πολλζσ επιλογζσ. 

Είναι προςτατευμζνο με κωδικό πρόςβαςθσ υπθρεςίασ. Ζτςι, όταν κζλετε να μπείτε ςτο 

FACTORY MENU, πρζπει να πλθκτρολογιςετε τον εργοςταςιακό κωδικό πρόςβαςθσ. 

Οι μερικζσ ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ που ςχετίηονται με τισ παραμζτρουσ απόδοςθσ και 

λειτουργίασ του διανομζα κλειδϊνονται με κουμπί ςφράγιςθσ. Μπορείτε να ζχετε 

πρόςβαςθ για να τα επικεωριςετε, αλλά δεν μπορείτε να τα αλλάξετε μζχρι να πιζςετε το 

ςφραγιςμζνο κουμπί.Όταν πραγματοποιείτε αναηιτθςθ ςτο Μενοφ, επιλζξτε το ΕΡΓΑΣΙΚΟ 

ΜΕΝΟΤ χρθςιμοποιϊντασ τα πλικτρα ςάρωςθσ και, ςτθ ςυνζχεια, πατιςτε το πλικτρο 

Enter για να το αποδεχτείτε. Γράψτε τον κωδικό πρόςβαςθσ εργοςταςιακϊν μενοφ 

χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και ςτθ ςυνζχεια πιζςτε το πλικτρο Enter για 

να το επιβεβαιϊςετε. Σϊρα, το πρϊτο υπομενοφ του μενοφ εξυπθρζτθςθσ 401 - Σφποσ 

πλιρωςθσ εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων. Εάν ο κωδικόσ πρόςβαςθσ είναι λάκοσ, το 

μινυμα WRONG PASSWORD κα εμφανιςτεί ςτθ γραμμι μθνυμάτων. Πατιςτε το πλικτρο 

Return to escape από αυτό το υπομενοφ. Σα υπομενοφ ςτο FACTORY MENU παρατίκενται 

ςτον πίνακα 6. 

SUBMENUS IN THE  FACTORY MENU INITIAL VALUES SETTING 

RANGES 

*401- Filling Type LITER LITER,  Kg,  LITER or Kg 

*402-Volume Type LITER LITER, GALLON 

403-Pulsar Type NPN TYPE NPN TYPE, RS485 TYPE, MASS 

FLOW METER 

*404-Pulsar Volume/Rev 0,500ml/rev 0,100  to  50,000 

milliliters 

*405-Pulsar Slot Quantity 50 10  to 500 

406-Pulsar Direction CW CW, CCW, BOTH DIRECTION 

407- Comport Protocol 1st WAYNE DART WAYNE DART, 

GILBARCO,MASS FLOW, ESC PRINTER L 50, STANDALONE 
 



408-Comport Baud Rate 9600 1200, 2400, 
4800,5700,5787,9600,19200,38400, 57600, 115200  
409-Comport Parity 1st ODD ODD, EVEN, NONE 
*410-Auto Density DISABLE DISABLE,ENABLE 
411-Direct Filling DISABLE DISABLE,ENABLE 
412-Nozzle Switch Type NORMALLY OPEN NORMALLY OPEN, 
NORMALLY CLOSED 
413-Start Button Assign 1st. Nozzle One of the Nozzles 
414-Menu Timeout 60 seconds 30 to 240 seconds 
415-Filling Timeout 30 seconds 10 to 240 seconds 
416-Preset Timeout 3 minutes 1 to 20 minutes 
417-SCU Timeout 10 seconds 1 to 60 seconds 
418-Authorize Timeout 5 minutes 1 to 20 minutes 
419- Mass Flow Timeout 5 seconds 1 to 240 seconds 
*420-ATC Check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
*421-Pulsar Check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
*422-Totalizer Check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
423-Keyboard Check NO CHECK NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
*424-Display Check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
425-Pulsar Dir. Check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
*426-SCU Check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
427-Mass Meter Check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
428-Low Flow Rate check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
429-Filling T.Out Check NO FILLING NO FILLING, JUST 
WARNING,NO CHECK 
430-Motor Outputs NONE NONE, RL8, MFRL1, MFRL2 
431-Password Type NORMAL NORMAL, KEYGEN TYE 
*432-Distributor Code 255 1 TO 255 
*433-Factory Settings - - 
*434-Factory New Pass. 00000 - 
 
Table 6: List of the Factory Menu 
 
 



 

16.4.1. Σφποσ πλιρωςθσ 
Κανονικά, ο διανομζασ μετρά τισ λειτουργίεσ πλιρωςθσ ωσ όγκο (λίτρο). ε οριςμζνεσ 

εφαρμογζσ υγραερίου, απαιτείται μζτρθςθ μάηασ τθσ λειτουργίασ πλιρωςθσ. Ο τφποσ 

πλιρωςθσ επιλζγεται ςε αυτό το υπομενοφ. Οι επιλογζσ τφπου πλιρωςθσ είναι LITER, 

KILOGRAM και LITER / KILOGRAM. Οι επιλογζσ KILOGRAM και LITER / KILOGRAM είναι 

ιςχφει μόνο για εφαρμογζσ υγραερίου με προκακοριςμζνθ πλιρωςθ. Όταν το LITER / 

KILOGRAM επιλογι, πατιςτε το πλικτρο Preset για να επιλζξετε τον τφπο του 

προκακοριςμζνου τφπου πλιρωςθσ (lt, kg, χριματα). Οι επιλογζσ KILOGRAM ι LITER / 

KILOGRAM δεν είναι κανονικζσ για το άλλο προϊόν πλιρωςθσ εκτόσ του LPG. Εάν οι 

επιλογζσ αυτζσ και οι πωλιςεισ προκακοριςμζνων τφπων KILOGRAM επιλεγοφν ςε 

προϊόντα εκτόσ του LPG, ο PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E21). 

 

16.4.2. μονάδα μζτρθςθσ  
Ο τφποσ ζνταςθσ του διανομζα είναι ο επιλεγμζνοσ ωσ LITER ι GALLON από αυτό το 

υπομενοφ. Η προεπιλογι είναι LITER. 

 

16.4.3. Σφποσ Pulsar 
Η μονάδα PCUXN δζχεται ζναν από τουσ τρεισ τφπουσ παλμϊν ωσ είςοδο παλμοφ. Αυτά τα 

οι παλμογράφοι είναι τφπου NPN (διακζςιμοσ ςιμερα), τφποσ RS485 και μετρθτισ ροισ 

μάηασ. Ο παλμόσ τφπου NPN είναι τυποποιθμζνθ ςυςκευι τφπου παλμοφ και εφαρμόηονται 

ςε ειςόδουσ PULSER τθσ μονάδασ PCUXN. Ο τφποσ RS485 ι ο μετρθτισ ροισ είναι 

ςυνδεδεμζνοι ςτθ κφρα COMMUNICATION τθσ μονάδασ PCUXN (ακροδζκτεσ A2-B2). Ο 

τφποσ του πάλςαρ για κάκε ακροφφςιο επιλζγεται ςε αυτό το μενοφ. 

 

16.4.4. Pulsar Volume / Rev. 
Όλοι οι μετρθτζσ παροχισ υγρϊν παρζχουν ζναν ςτακερό όγκο ςε κάκε περιςτροφι. Αυτι θ 

ςτακερι τιμι όγκου για μία περιςτροφι ονομάηεται Pulsar Volume / Rev. Αυτι θ 

παράμετροσ πρζπει να οριςτεί για κάκε ακροφφςιο ςε αυτό το υπομενοφ. 

 

16.4.5. Ποςότθτα  Pulsar 
Ο παλμόσ ςυνδζεται με τον μετρθτι ροισ υγροφ και παράγει οριςμζνουσ ψθφιακοφσ 

παλμοφσ που ςχετίηονται με μία περιςτροφι των μετρθτϊν ροισ υγροφ. Ο αρικμόσ παλμϊν 

ανά περιςτροφι ονομάηεται Ποςότθτα κουλοχζρθ Pulsar. Σο PCUXN αξιολογεί αυτι τθν 

τιμι ποςότθτασ παλμοςειράσ για τον υπολογιςμό του όγκου και τθσ ποςότθτασ πλιρωςθσ. 

Για κάκε ακροφφςιο ςε αυτό το υπομενοφ πρζπει να ορίςετε τθν ποςότθτα αυλάκωςθσ 

Pulsar. 

 

 

 

 

 

 



16.4.6. Pulsar Direction 
Οι οδθγίεσ του παλμογράφου για κάκε παλμογράφο είναι επιλεγμζνεσ CW, CCW και BOTH 

DIRECTION ςε αυτό το υπομενοφ. Εάν θ διεφκυνςθ του παλμογράφου δεν είναι κατάλλθλθ, 

το PCUXN δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ 

(E08). 

 

16.4.7. Πρωτόκολλο Comport 

Σο PCUXN διακζτει τρεισ κφρεσ επικοινωνίασ. Κάκε κφρα επικοινωνίασ λειτουργεί μζςα ςτο 

πλαίςιο ενόσ πρωτοκόλλου με τθ ςυςκευι με τθν οποία είναι ςυνδεδεμζνθ. Εκείνοι 

 οι επιλογζσ είναι WAYNE DART, GILBARCO, MASS METER (Endress + Hauser), PRINTER LP 50 

και STANDALONE. Ο τφποσ πρωτοκόλλου τθσ κάκε κυρίδασ επικοινωνίασ ορίηεται ςε αυτό 

το υπομενοφ. 

 

16.4.8. Ποςοςτό Baud Comport 

Κάκε πρωτόκολλο που ορίηεται ςτο υπομενοφ 3.4.8 πρωτόκολλο Comport χρειάηεται ςε μια 

τιμι ρυκμοφ baud. Αυτι θ τιμι ορίηεται για κάκε κυρίδα επικοινωνίασ ςε αυτό το 

υπομενοφ. 

 

16.4.9. Κοινόχρθςτθ ιςοτιμία 

Κάκε πρωτόκολλο που ζχει οριςτεί ςτο υπομενοφ 3.4.9 πρωτόκολλο Comport χρειάηεται 

μια τιμι ιςοτιμίασ. Αυτι θ τιμι ορίηεται για κάκε κυρίδα επικοινωνίασ ςε αυτό το 

υπομενοφ. Η προεπιλεγμζνθ τιμι ιςοτιμίασ αντιςτοίχιςθσ είναι ODD, EVEN και NONE. 

 

16.4.10. Αυτόματθ πυκνότθτα 

Η ταχφτθτα προπανίου ςτο προϊόν LPG διαφζρει για οριςμζνουσ λόγουσ. τθ ςυνζχεια, θ 

πυκνότθτα του υγραερίου πρζπει να αλλάξει ανάλογα με τθν εποχι. Εάν θ παράμετροσ 

Auto Density ζχει επιλεγεί ωσ ENABLE, τότε επιλζξτε πρϊτα τθν πρϊτθ πυκνότθτα 

υγραερίου και κακορίςτε τθν θμερομθνία αλλαγισ και, ςτθ ςυνζχεια, επιλζξτε τθ δεφτερθ 

πυκνότθτα LPG και κακορίςτε τθν θμερομθνία αλλαγισ ςτθ γραμμι μθνυμάτων. Σϊρα, 

αυτι θ αλλαγι κα πραγματοποιθκεί αυτόματα ςφμφωνα με τισ κακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ. 

Η θμερομθνία ορίηεται ωσ θμζρα και μινα (π.χ. 27/11). Εάν θ παράμετροσ Auto Density ζχει 

επιλεγεί ωσ DISABLE, θ αυτόματθ αλλαγι τθσ πυκνότθτασ LPG δεν μπορεί να 

πραγματοποιθκεί. 



16.4.11. Άμεςθ πλιρωςθ 
 

Δεν υπάρχει διακόπτθσ ακροφυςίων ςε οριςμζνα ςυςτιματα πλιρωςθσ. ε αυτιν τθν 

περίπτωςθ, ο ελεγκτισ ιςτοτόπου αναγκάηει τθ μονάδα PCUXN να μεταβεί ςτθ λειτουργία 

εξουςιοδοτθμζνθσ κατάςταςθσ. Αυτι θ κατάςταςθ μπορεί να ρυκμιςτεί ςε ENABLE ι 

DISABLE ςε αυτό το μενοφ. 

 

16.4.12. Σφποσ διακόπτθ ακροφυςίων 
 

Ο τφποσ διακόπτθ ακροφυςίων μπορεί είτε να ρυκμιςτεί ϊςτε να ανοίγει κανονικά είτε να 

κλείςει κανονικά. Ο τφποσ του κάκε ακροφυςίου επιλζγεται ςε αυτό το μενοφ. 

 

16.4.13. Εκκίνθςθ του κουμπιοφ "Ζναρξθ" 
 

Σο ακροφφςιο που ελζγχεται από το πλικτρο START ςτο πλθκτρολόγιο PKEYC με επτά 

κουμπιά ζχει αντιςτοιχιςτεί με αυτό το μενοφ. 

 

16.4.14. Ορίςτε το Time Out 
 

Όταν οι λειτουργίεσ του μενοφ πραγματοποιοφνται με το πλθκτρολόγιο, το PCUXN 

διαφεφγει από το μενοφ εάν δεν υπάρχει καμία ενζργεια που να ςχετίηεται με τθ 

λειτουργία του μενοφ ςτο πλθκτρολόγιο κακ 'όλθ τθν περίοδο που κακορίηεται με το Time 

Out. Αυτι θ παράμετροσ περιγράφεται για κάκε ςθμείο πλιρωςθσ. 

 

16.4.15. Χρόνοσ πλιρωςθσ 
 

Όταν πραγματοποιοφνται οι λειτουργίεσ πλιρωςθσ, το PCUXN διακόπτει τθ λειτουργία 

πλιρωςθσ εάν δεν υπάρχει ροι ςτο ακροφφςιο κακ 'όλθ τθν περίοδο που κακορίηεται με το 

χρόνο πλιρωςθσ. Αυτι θ παράμετροσ περιγράφεται για κάκε ςθμείο πλιρωςθσ. Εάν 

ξεπεραςτεί αυτι θ χρονικι περίοδοσ, το PCUXN δθμιουργεί ςφάλμα (E12). 

 

16.4.16. Προεπιλεγμζνθ ϊρα εκτόσ λειτουργίασ 
 

Όταν πραγματοποιοφνται οι εργαςίεσ γεμίςματοσ με προκακοριςμζνθ τιμι, το PCUXN 

διαφεφγει 

τισ λειτουργίεσ πλιρωςθσ με προκακοριςμζνθ ρφκμιςθ και εκκακαρίηει τθν προεπιλεγμζνθ 

οκόνθ αν δεν υπάρχει ροι ςτο ακροφφςιο κακ 'όλθ τθν περίοδο που κακορίηεται με το 

Time Preset. Αυτι θ παράμετροσ περιγράφεται για κάκε ςθμείο πλιρωςθσ. 

 

 

 

 

16.4.17. SCU Time Out 



Όταν οι λειτουργίεσ πλιρωςθσ πραγματοποιοφνται ςε δθμοςιονομικι λειτουργία, το 

PCUXN διακόπτει τθ λειτουργία πλιρωςθσ εάν δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τθν SCU 

κακ 'όλθ τθ διάρκεια το χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται με το Time Out SCU. Αυτι θ 

παράμετροσ περιγράφεται για κάκε ςθμείο πλιρωςθσ. Εάν ξεπεραςτεί αυτι θ χρονικι 

περίοδοσ, το PCUXN δθμιουργεί ςφάλμα (E06). 

 

16.4.18. Εξουςιοδότθςθ χρονικοφ ορίου 
 

Όταν οι λειτουργίεσ πλιρωςθσ πραγματοποιοφνται ςε δθμοςιονομικι λειτουργία, το 

PCUXN ακυρϊνει τθν απαίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ όταν το ακροφφςιο δεν εξζρχεται κακ 

'όλθ τθν περίοδο που κακορίηεται με το Timeout εξουςιοδότθςθσ. Αυτι θ παράμετροσ 

περιγράφεται για κάκε ςθμείο πλιρωςθσ. 

 

16.4.19. Χρόνοσ εξόδου τθσ ροισ μάηασ 

 
Όταν πραγματοποιείται ο μετρθτισ ροισ μάηασ λειτουργίασ, το PCUXN διακόπτει τθ 

λειτουργία πλιρωςθσ εάν δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με το μετρθτι ροισ μάηασ κακ 

'όλθ τθν περίοδο που κακορίηεται με το Time Flow Out. Εάν ξεπεραςτεί αυτι θ χρονικι 

περίοδοσ, το PCUXN δθμιουργεί ςφάλμα (E07). 

  

16.4.20. Ζλεγχοσ ATC 
 

Όταν παρουςιάςτθκε ανεπικφμθτθ κατάςταςθ ςτον ανιχνευτι κερμοκραςίασ ATC και ςτον 

αιςκθτιρα κερμοκραςίασ 

ςφνδεςθσ, το PCUXN ερμθνεφει αυτι τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν επιλεγμζνθ 

παράμετρο ελζγχου ATC. Αυτά δεν είναι ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ 

ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO FILLING δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ 

κωδικόσ ςφάλματοσ (E01). Σο JUST WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά 

παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E01) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK 

επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

 

16.4.21. Ζλεγχοσ Pulsar 
 

Όταν ςυμβαίνει μια ανεπικφμθτθ κατάςταςθ ςτον παλμογράφο και ςτθ ςφνδεςθ του, το 

PCUXN ερμθνεφει αυτιν τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν επιλεγμζνθ παράμετρο Pulsar 

Check. Αυτά δεν είναι ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO 

FILLING δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ 

ςφάλματοσ (E02). Σο JUST WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά παράγεται ο 

ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E02) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK επιτρζπει τθ 

λειτουργία πλιρωςθσ και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

 

 

16.4.22. ζλεγχοσ μετρθτϊν 



 

16.4.23. Ζλεγχοσ πλθκτρολογίου 

 
Όταν εμφανίηεται μια ανεπικφμθτθ κατάςταςθ ςτο πλθκτρολόγιο και τθ ςφνδεςι του, το 

PCUXN ερμθνεφει αυτιν τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν επιλεγμζνθ παράμετρο "Check 

Keyboard". Αυτά δεν είναι ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO 

FILLING δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ 

ςφάλματοσ (E04). Σο JUST WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά παράγεται ο 

ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E04) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK επιτρζπει τθ 

λειτουργία πλιρωςθσ και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

  

16.4.24. Ζλεγχοσ οκόνθσ 

 

Όταν εμφανίηεται μια ανεπικφμθτθ κατάςταςθ ςτθν οκόνθ και ςτθ ςφνδεςι τθσ, το PCUXN 

ερμθνεφει αυτιν τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν επιλεγμζνθ παράμετρο "Ζλεγχοσ 

οκόνθσ". Αυτά δεν είναι ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO 

FILLING δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ 

ςφάλματοσ (E05). Σο JUST WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά παράγεται ο 

ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E05) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK επιτρζπει τθ 

λειτουργία πλιρωςθσ και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

 

16.4.25. Pulsar Dir. Ελεγχοσ 
 

Όταν θ διεφκυνςθ του pulsar είναι αντίκετθ από τθν επιλεγμζνθ παράμετρο 406-Pulsar 

Direction, το PCUXN ερμθνεφει αυτι τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με το επιλεγμζνο Pulsar Dir. 

Ελζγξτε τθν παράμετρο. Αυτά δεν είναι ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ 

ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO FILLING δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ 

κωδικόσ ςφάλματοσ (E08). Σο JUST WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά 

παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E08) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK 

επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

 

 

16.4.26. Ζλεγχοσ SCU 

 



Όταν δεν υπάρχει ςφνδεςθ οφτε επικοινωνία μεταξφ PCUXN και SCU, το PCUXN ερμθνεφει 

αυτι τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν επιλεγμζνθ παράμετρο ελζγχου SCU. Αυτά δεν είναι 

ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO FILLING δεν επιτρζπει τθ 

λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E06). Σο JUST 

WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ 

ςφάλματοσ (E06) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ 

και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

 

16.4.27. Ζλεγχοσ μάηασ ροισ Ελζγξτε 
Όταν δεν υπάρχει ςφνδεςθ οφτε επικοινωνία μεταξφ PCUXN και MASS FLOW METER, το 

PCUXN ερμθνεφει αυτι τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν επιλεγμζνθ παράμετρο ελζγχου 

μετρθτι ροισ μάηασ. Αυτά δεν είναι ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ 

ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO FILLING δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ 

κωδικόσ ςφάλματοσ (E07). Σο JUST WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά 

παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E07) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK 

επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

  

16.4.28. Ζλεγχοσ χαμθλοφ ρυκμοφ ροισ 
Όταν ζνασ χαμθλόσ ρυκμόσ ροισ (οριηόμενοσ από 305 - Χαμθλι παροχι) ςυνεχίηεται ςε μια 

περίοδο που κακορίηεται από τθν παράμετρο (306 - Low Flow Rate.), Σο PCUXN ερμθνεφει 

αυτι τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν επιλεγμζνθ παράμετρο Ελζγχου Χαμθλισ Ροισ. Αυτά 

δεν είναι ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO FILLING δεν 

επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E014). Σο 

JUST WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ 

ςφάλματοσ (E014) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK επιτρζπει τθ λειτουργία 

πλιρωςθσ και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

 

16.4.29. Ζλεγχοσ Ϊρασ πλιρωςθσ 
 

Όταν εμφανίηεται μια ανεπικφμθτθ κατάςταςθ ςτθν ATC και τθ ςφνδεςι τθσ, το PCUXN 

ερμθνεφει αυτιν τθν κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν επιλεγμζνθ παράμετρο ελζγχου ATC. 

Αυτά δεν είναι ΟΝΟΜΑΙΑ, ΕΛΑΣΣΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ και ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟ. Σο NO FILLING δεν 

επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ ςφάλματοσ (E01). Σο 

JUST WARNING επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ, αλλά παράγεται ο ςχετικόσ κωδικόσ 

ςφάλματοσ (E01) μόνο για προειδοποίθςθ. Σο NO CHECK επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ 

και δεν παράγεται κανζνασ κωδικόσ ςφάλματοσ. 

 

16.4.30. Εξόδουσ κινθτιρα 

 
Σο PCUXN παρζχει δφο εξόδουσ ρελζ για κάκε ακροφφςιο, ϊςτε θ πρϊτθ ζξοδοσ ρελζ να 

ελζγχει τθν αργι βαλβίδα πλιρωςθσ με τον κινθτιρα τθσ αντλίασ ενϊ θ δεφτερθ 

 

 



θ ζξοδοσ του ρελζ ελζγχει επίςθσ τθν υψθλι βαλβίδα πλιρωςθσ. ε οριςμζνεσ εφαρμογζσ, 

ο κινθτιρασ τθσ αντλίασ πρζπει να κινοφνται ξεχωριςτά από τθν πρϊτθ βραδεία ζξοδο ρελζ 

ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό, μία ζξοδοσ ρελζ MFRL1, MFRL2 και RL8 μπορεί να 

αντιςτοιχιςτεί ςε κάκε ακροφφςιο ςε αυτό το υπομενοφ. Η προεπιλεγμζνθ τιμι των εξόδων 

του κινθτιρα είναι NONE. 

 

16.4.31. Σφποσ κωδικοφ πρόςβαςθσ 
 

Σο PCUXN απαιτεί ζναν 5ψιφιο κωδικό πρόςβαςθσ για να μπείτε ςτο μενοφ. Επίςθσ, οι 

πελάτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν τθ δομι κωδικοφ τφπου τφπου KEYGEN. Όταν 

επιλζγεται ο τφποσ KEYGEN, ο PCUXN παράγει ζναν 5ψιφιο τυχαίο αρικμό που χρθςιμεφει 

ωσ είςοδοσ ςε μια εφαρμογι γεννιτριασ κινθτοφ τθλεφϊνου Android. Αυτι θ εφαρμογι 

εξάγει τότε ζναν άλλο 5ψιφιο αρικμό διαφορετικό από τθν είςοδο. Η ίδια διαδικαςία 

γίνεται επίςθσ ςτθ μονάδα PCUXN. Εάν οι αρικμοί που δθμιουργοφνται ςτθν εφαρμογι και 

θ μονάδα PCUXN ταιριάηουν, τότε ο χριςτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτα μενοφ SERVICE 

και / ι FACTORY. 

  

16.4.32. Κωδικόσ διανομζα 
 

Όταν εμφανίηεται ο κωδικόσ διανομζα 432 ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. τθ ςυνζχεια, ςτθν γραμμι μθνυμάτων εμφανίηεται ο προεπιλεγμζνοσ Κωδικόσ 

Διανομζα (255). Σϊρα, περιγράψτε τθ νζα τιμι του Κωδικοφ Διανομζα (1 ζωσ 254) 

χρθςιμοποιϊντασ τα αλφαρικμθτικά πλικτρα και πατιςτε το πλικτρο Enter για 

επιβεβαίωςθ. Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. Αυτό το κζμα 

κα ςυηθτθκεί αργότερα ςτο SERVICE KEY. 

 

16.4.33. Εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ 
 

Όταν εμφανίηονται ςτθ γραμμι μθνυμάτων 433 εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ, πατιςτε το 

πλικτρο Enter. Όταν επιλζγετε ΝΑΙ, όλεσ οι παράμετροι των μενοφ επιςτρζφουν ςτθν 

αρχικι τιμι τουσ, εκτόσ από όλεσ τισ εγγραφζσ (Totals, Shift Totals, Filling Records, Records 

event). Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. 

 

16.4.34. Εργοςταςιακό νζο πζραςμα. 
Όταν το 434- Factory New Pass. εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνυμάτων, πατιςτε το πλικτρο 

Enter. Σϊρα, πλθκτρολογιςτε τον νζο κωδικό πρόςβαςθσ χρθςιμοποιϊντασ τα 

αλφαρικμθτικά πλικτρα και, ςτθ ςυνζχεια, πιζςτε το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ. 

Πατιςτε το πλικτρο Return to escape από αυτό το υπομενοφ. θμειϊςτε ότι αυτόσ ο νζοσ 

κωδικόσ πρόςβαςθσ είναι ο μόνοσ που ιςχφει για τθν είςοδο εργοςταςιακοφ μενοφ. 

 

 

 

16.5. ΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 



This menu group interests with the producer settings in a number of options. It is protected 

with producer password and sealing button that only the producer (AKORD ELEKTRONIK) can 

access to the submenu. The fifth chapter is not published for dispenser producers and 

customers.When searching the Menu, write the Producer Menu Password by using the 

alphanumerical keys , and then press to sealed SERVICE SW and the Enter   simultaneously 

to confirm it. If the password is wrong, the WRONG PASSWORD message will appear on the 

message line. Now, the first submenu of the producer menu 501- Company Name appears 

on the message line. Choose the submenus by using of the scanning keys  , and then press to 

the Enter    to accept it. Press to the Return    to escape from this submenu. The submenus in 

the PRODUCER MENU are listed in table 7. 

 

SUBMENUS IN 

THE  PRODUCER MENU INITIAL VALUES SETTING RANGES 

*501- Company Name AKORD AKORD, FALCON and ECT. 

*502-Sealing Type SERVICE SW SERVICE SW, SERVICE 

KEY, NONE 

503-Clear All Records - - 

*504-Totalizer lt/Pulse 1 LITER 1 to 100 

 

Table 7: List of the Producer Menu 

 

16.5.1. Όνομα Εταιρίασ 
 

Σο όνομα τθσ εταιρείασ είναι το όνομα του παραγωγοφ του διανομζα. Όταν το όνομα τθσ 

εταιρείασ ζχει επιλεγεί από τθ λίςτα ςε αυτό το υπομενοφ, αυτό το όνομα εμφανίηεται ςτθ 

γραμμι μθνυμάτων τθσ οκόνθσ LCD πλιρωςθσ. Σο όνομα τθσ εταιρείασ χρθςιμοποιείται 

επίςθσ για να ταιριάηει με το κλειδί υπθρεςίασ, εάν είναι ενεργοποιθμζνθ θ χριςθ του 

κλειδιοφ υπθρεςίασ. 

 

16.5.2. Σφποσ ςφράγιςθσ 
 

Οριςμζνεσ ρυκμίςεισ παραμζτρων πρζπει να πατιςουν το κουμπί (SERVICE SW) ςτο υλικό 

PCUXN. Όλα τα PCUXN ςφραγίηονται πριν από τθ χριςθ τουσ ςτο διανομζα και το κουμπί 

υπθρεςίασ προςτατεφεται με ςτεγανό ςφρμα. Επομζνωσ, το ςφρμα ςτεγανοποίθςθσ πρζπει 

να ςπάςει πριν από τθ ρφκμιςθ προςτατευμζνων παραμζτρων. Οριςμζνεσ χϊρεσ (π.χ. 

Ελλάδα) επιτρζπουν τθ χριςθ του KEY SERVICE για τθν προςαρμογι των προςτατευμζνων 

παραμζτρων. Εάν επιτρζπεται θ χριςθ του SERVICE KEY, θ ρφκμιςθ των προςτατευμζνων 

παραμζτρων δεν είναι απαραίτθτθ για το SW SERVICE. Αυτό το υπομενοφ επιλζγει το 

 

 

 

 



προςταςία τφπου των ρυκμίςεων παραμζτρων είτε SERVICE SW είτε SERVICE KEY. 

 

 

16.5.3. κακαριςμόσ εγγραφϊν 
 

Όλοι οι δοςομετρθτζσ ελζγχονται κατά τθν εργαςία πλιρωςθσ ςτο εργοςτάςιο. Οριςμζνεσ 

από τισ παραμζτρουσ και τα αρχεία πρζπει να διαγραφοφν πριν από τθν παράδοςθ ςτον 

πελάτθ. 

Αυτό το υπομενοφ επιτρζπει αυτι τθ διαδικαςία. Η διαδικαςία διαγραφισ γίνεται με τισ 

επιλογζσ ξεχωριςτά ωσ εξισ: CLEAR PARAMETERS, CLEAR FILLING RECORDS, CLEAR EVENTS, 

CLEAR TOTALS, CLEAR SHIFT TOTALS, CLEAR INFORMATION και CLEAR ALL. 

 

16.5.4. φνολο lt / Pulse 
 

Κανονικά, ο θλεκτρομθχανικόσ ακροιςτισ μετρά προσ τα πάνω με ζνα παλμό που 

παράγεται για κάκε λίτρο κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ πλιρωςθσ. Αλλά ςε εργαςίεσ 

πλιρωςθσ μεγάλου όγκου, θ ταχφτθτα του θλεκτρομθχανικοφ ακροιςτι δεν επαρκεί για 

αυτι τθ λειτουργία. Για το λόγο αυτό, θ παράμετροσ Total lt / Pulse προςαρμόηεται ςτο 

ςωςτό 

  

(π.χ. 10lt / παλμόσ). Η προεπιλεγμζνθ τιμι είναι 1lt / παλμόσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, θ 

ανάγνωςθ από τον θλεκτρομθχανικό ακροιςτι πρζπει να πολλαπλαςιαςτεί με 10. Η 

παράμετροσ Total lt / Pulse πρζπει να εφαρμοςτεί για κάκε ακροφφςιο. 

 

 

17. ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΑΛΜΑΣΟ 
 

Σο PCUXN ελζγχει όλα τα κυκλϊματα ειςόδου και εξόδου και παράγει οριςμζνουσ κωδικοφσ 

ςφαλμάτων για οποιαδιποτε βλάβθ και ανεπικφμθτα ςυμβάντα κατά τθ διάρκεια τθσ 

λειτουργίασ πλιρωςθσ. Αυτοί οι κωδικοί ςφαλμάτων εμφανίηονται ςτθν ζνδειξθ μθνφματοσ 

και ςτθν τρίτθ γραμμι τθσ οκόνθσ LCD. Όλα τα δεδομζνα που ςχετίηονται με τα ςφάλματα 

αποκθκεφονται ςτθν εςωτερικι μνιμθ PCUXN ωσ ςυμβάν ςτισ εγγραφζσ ςυμβάντων (τφποσ 

ςφάλματοσ, θμερομθνία, όνομα ακροφυςίου κ.α.). 

Αυτά τα δεδομζνα ςφάλματοσ μποροφν να διαβαςτοφν ςτθν ενότθτα EVENT RECORDS ςτο 

PUMP MENU. Αν παρουςιαςτεί κάποιοσ κωδικόσ ςφάλματοσ, το PCUXN ςταματά τθ 

λειτουργία πλιρωςθσ. Όλοι οι Κϊδικεσ φάλματοσ περιγράφονται ςτον Πίνακα 8. 

 

17.1 E00-NO ENERGY: Εάν θ ιςχφσ είναι χαμθλι, το PCUXN προκαλεί ςφάλμα 

κωδικόσ (E00). Αυτι τθ ςτιγμι, το PCUXN αποκθκεφει αμζςωσ όλα τα δεδομζνα πλιρωςθσ 

πριν κλείςει. Ελζγξτε τισ ειςόδουσ ιςχφοσ του PCUXN. Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ 

ςυνεχίηεται, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

 

 

 



17.2 E01-NO ATC PROBE: Εάν θ υποδοχι του αιςκθτιρα ATC είναι αποςυνδεδεμζνθ ι 

καταςτραφεί, το PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E01) και ςταματά τθν πλιρωςθ 

λειτουργία. Ελζγξτε τθ φίςα του αιςκθτιρα ATC. Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, 

καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

 

17.3 E02-NO PULSER: Εάν το PCUXN δεν μπορεί να ανιχνεφςει το κφκλωμα παλμοδότθ, 

αυτό παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E02) και διακόπτει τθ λειτουργία πλιρωςθσ. Ελζγξτε 

το ςφνδεςμο pulsar. Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι 

τθν υπθρεςία. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΑΛΜΑΣΩΝ 

ΟΝΟΜΑ ΦΑΛΜΑΣΟ 

E00 NO ENERGY 

E01 NO ATC PROBE 

E02 NO PULSER 

E03 NO TOTALIZER 

E04 NO KEYBOARD 

E 05 NO DISPLAY 

E06 NO COMMUNICATION  

E07 NO MASS FLOW METER 

E08 PULSER DIRECTION ERROR 

E09 LOW TEMERATURE 

E10 HIGH TEMERATURE 

E11 VALVE LEAKAGE 

E12 FILLING TIME OUT 

E13 NOZZLE OPEN 

E14 LOW FILLING RATE 

E15 PUMP LOCKED 

E16 NO PRICE ENTRY 

E17 MEMORY ERROR 

E18 INVALID HARDWARE 

E19 INVALID DENSITY 

Πίνακασ 8: Λίςτα μθνυμάτων ςφάλματοσ 

 

17.4 E03-NO TOTALIZER: Εάν ο ακροιςτισ δεν είναι ςυνδεδεμζνοσ ι ζχει υποςτεί ηθμιά, το 

PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E03) και ςταματά τθ λειτουργία πλιρωςθσ. 

Ελζγξτε τουσ ςυνδετιρεσ και τα καλϊδια του ςυνόλου. Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ 

ςυνεχίηεται, καλζςτε το καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

 

 

 

 



17.5 E04-ΟΧΙ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ: Εάν το πλθκτρολόγιο δεν είναι ςυνδεδεμζνο ι ζχει 

καταςτραφεί, το PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E04) και ςταματά τθ λειτουργία 

πλιρωςθσ. Ελζγξτε τισ ςυνδζςεισ πλθκτρολογίου, τον διακόπτθ επιλογισ πλθκτρολογίου για 

τθ ςωςτι διεφκυνςθ πλθκτρολογίου. Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, καλζςτε τον 

καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.6 E05-ΟΧΙ ΟΘΟΝΗ: Εάν θ οκόνθ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ ι ζχει υποςτεί ηθμιά, το PCUXN 

παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E05) και ςταματά τθ λειτουργία πλιρωςθσ. Ελζγξτε τισ 

υποδοχζσ οκόνθσ, ελζγξτε το διακόπτθ επιλογισ οκόνθσ για τθν κατάλλθλθ εμφάνιςθ. Εάν θ 

κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.7 E06-NO COMMUNICATION: Αν το PCUXN δεν μπορεί να επικοινωνιςει με τθ μονάδα 

SCU ςτθ λειτουργία Fiscal, παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E06) και ςταματά τθ 

λειτουργία πλιρωςθσ. Ελζγξτε όλεσ τισ παραμζτρουσ, τον ςυνδετιρα κφρασ επικοινωνίασ 

Rs485 και τα καλϊδια (ςπαςμζνθ ι αντίςτροφθ ςφνδεςθ). Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ 

ςυνεχίηεται, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.8 E07-NO MASS FLOW METER: Εάν το PCUXN δεν μπορεί να επικοινωνιςει με τον 

μετρθτι ροισ μάηασ, παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E07) και ςταματά τθν πλιρωςθ 

 λειτουργία. Ελζγξτε όλεσ τισ παραμζτρουσ, τον ςυνδετιρα κφρασ επικοινωνίασ Rs485 και τα 

καλϊδια (ςπαςμζνθ ι αντίςτροφθ ςφνδεςθ). Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, 

καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.9 φάλμα εντολισ E08-PULSER: Εάν το PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E08), θ 

λειτουργία πλιρωςθσ ςταματά. Ελζγξτε τθν κατεφκυνςθ περιςτροφισ του πάλςαρ, ελζγξτε 

τθ ςφνδεςθ pulsar και αλλάξτε τουσ ακροδζκτεσ CHA και CHB του ςυνδζςμου pulsar μεταξφ 

τουσ. Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.10 E09-ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ: Οι υπολογιςμοί βάςει του πίνακα 54B με αιςκθτιρα 

ATC για τθ λειτουργία πλιρωςθσ υγραερίου περιορίηονται μεταξφ -30 ° C και 60 ° C. Εάν θ 

κερμοκραςία ανάγνωςθσ από τον αιςκθτιρα ATC είναι κάτω από -30 ° C, το PCUXN δζχεται 

-30 ° C ωσ κερμοκραςία ανάγνωςθσ και παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E09). Αυτόσ ο 

κωδικόσ ςφάλματοσ εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνφματοσ μόνο με ζνα προειδοποιθτικό 

μινυμα και θ λειτουργία πλιρωςθσ ςυνεχίηεται. 

 

 

 

 

 



17.11 E10-ΤΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ: 

Εάν θ κερμοκραςία που διαβάηεται από τον αιςκθτιρα ATC είναι μεγαλφτερθ από 60 ° C, 

τότε το PCUXN δζχεται τθν είςοδο 60 ° C και παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E10). Αυτόσ 

ο κωδικόσ ςφάλματοσ εμφανίηεται ςτθ γραμμι μθνφματοσ ωσ προειδοποιθτικό μινυμα και 

θ διαδικαςία πλιρωςθσ ςυνεχίηεται. 

17.12 E11-VALVE LEAKAGE:: Όταν τελειϊςει θ λειτουργία πλιρωςθσ, το PCUXN 

απενεργοποιεί όλεσ τισ βαλβίδεσ και τουσ διακόπτεσ κινθτιρα. Εάν εξακολουκεί να 

ςυνεχίηεται θ λειτουργία πλιρωςθσ, το PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E11). 

Ελζγξτε τισ αντίςτοιχεσ βαλβίδεσ. Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, καλζςτε τον 

καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.13 E12-FILLING TIME OUT: Μετά τθ λειτουργία πλιρωςθσ με προρυκμιςμζνο ι μθ, 

αν το ακροςωλινιο παραμείνει ανοικτό για περιςςότερο από τον κακοριςμζνο χρόνο (412-

Χρόνοσ πλιρωςθσ), το PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E12). Σοποκετιςτε το 

ακροφφςιο ςτθν οπι του ι ελζγξτε το διακόπτθ ακροφυςίων. Εάν θ κατάςταςθ ςφάλματοσ 

ςυνεχίηεται, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.14 E13-NOZZLE OPEN: Εάν ο διακόπτθσ ακροφυςίων είναι ανοιχτόσ όταν ο διανομζασ 

είναι απλά ενεργοποιθμζνοσ, το PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E13). 

Σοποκετιςτε το ακροφφςιο ςτθν οπι του ι ελζγξτε το διακόπτθ ακροφυςίων. Εάν θ 

κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.15 E14-LOW FILLING RATE: Αν ο διανομζασ υγραερίου ζχει χαμθλι ταχφτθτα ροισ 

(κακορίηεται από το 305 - Χαμθλι παροχι) κακ 'όλθ τθ διάρκεια ενόσ χρόνου που ορίηεται 

ωσ Low Flow Rate Dur, το PCUXN παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E14) . 

 Ελζγξτε τισ βαλβίδεσ, τθν πίεςθ του δοχείου υγραερίου και τθ μθχανικι καταςκευι. Εάν θ 

κατάςταςθ ςφάλματοσ ςυνεχίηεται, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν υπθρεςία. 

17.16 E15-PUMP LOCKED Εάν ο διανομζασ είναι κλειδωμζνοσ από το μενοφ, το PCUXN 

δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E15). 

Επικοινωνιςτε με τον διαχειριςτι για να λάβετε τθν άδεια. 

17.17 E16- NO PRICE ENTRY: ε Φορολογικι Λειτουργία, θ Σιμι Μονάδασ 

αποςτζλλεται ςτθν PCUXN από τθν SCU. τθ χειροκίνθτθ λειτουργία, θ τιμι μονάδασ 

ορίηεται με τθ χριςθ του πλθκτρολογίου. Εάν θ Σιμι Μονάδασ δεν ορίηεται ςτθ χειροκίνθτθ 

λειτουργία (τιμι μονάδασ = 0) ι ςτθ δθμοςιονομικι κατάςταςθ (δεν ορίηεται από τθν SCU), 

το PCUXN δεν επιτρζπει τθ λειτουργία πλιρωςθσ και παράγει ζναν κωδικό ςφάλματοσ 

(E17). 

 



17.18 E17 - ΦΑΛΜΑ ΜΝΗΜΗ: Σο PCUXN ελζγχει ολόκλθρθ τθ μνιμθ και παράγει ζναν 

κωδικό ςφάλματοσ (E17) εάν υπάρχει διαφορά μεταξφ του πρϊτου ακροίςματοσ ελζγχου 

και του τελευταίου υπολογιηόμενου ακροίςματοσ ελζγχου. ε αυτό το ςθμείο, θ λειτουργία 

πλιρωςθσ ςταματά. 

 

17.19E18- INVALID HARDWARE: 

Οι μικροελεγκτζσ STM32 διακζτουν μοναδικό αναγνωριςτικό 96 bit. Σο FRAM 

προγραμματίηεται εκ των προτζρων με κρυπτογραφθμζνο αναγνωριςτικό μικροελεγκτι 

από το άλλο προςωρινό λογιςμικό. Ζτςι, κάκε μικροελεγκτισ και FRAM ςυνδυάηονται 

μεταξφ τουσ μετά τθν παραγωγι τθσ κφριασ πλακζτασ. Η κρυπτογραφθμζνθ μζκοδοσ ανικει 

ςτον παραγωγό και χρθςιμοποιεί το μοναδικό αναγνωριςτικό του μικροελεγκτι ωσ κλειδί 

και δεν μπορεί να γίνει γνωςτόσ από κανζναν άλλο. Μετά από αυτι τθ λειτουργία, το κφριο 

λογιςμικό φορτϊνεται ςτθ μνιμθ flash του μικροελεγκτι. ε κάκε εκκίνθςθ τθσ λειτουργίασ, 

το λογιςμικό ςυγκρίνει το FRAM και το κρυπτογραφθμζνο αναγνωριςτικό του μικροελεγκτι. 

Αν διαφζρουν, αυτό ςθμαίνει ότι ο μικροελεγκτισ ι ο FRAM ιταν παράνομοσ αλλάξει. ε 

αυτι τθν περίπτωςθ θ λειτουργία πλιρωςθσ δεν μπορεί να ξεκινιςει και το PCUXN παράγει 

ζναν κωδικό ςφάλματοσ (E18). ε αυτι τθν περίπτωςθ, καλζςτε τον καταςκευαςτι ι τθν 

υπθρεςία. 

17.20E19- INVALID DENSITY: 

Οριςμζνοι από τουσ διανεμθτζσ ζχουν ακροφφςιο LPG με άλλο τφπο καυςίμου που 

ονομάηεται COMBO DISPENSER. Σο ακροφφςιο LPG μπορεί να χρειαςτεί μια μαηικι 

πλιρωςθ (κιλό), και θ παράμετροσ 401-Filling Type πρζπει να επιλεγεί ωσ LITER ι Kg. ε 

αυτι τθν επιλογι, το ακροφφςιο LPG του διανομζα επιτρζπει είτε τθν πλιρωςθ τφπου LITER 

είτε Kg. Εάν επιχειρικθκε πλιρωςθ μάηασ για τα άλλα ακροφφςια τφπου καυςίμου, το 

PCUXN παράγει ζνα ςφάλμα (E19). Η λειτουργία πλιρωςθσ μάηασ ιςχφει μόνο για 

εφαρμογζσ LPG. ε αυτό το ςθμείο, ελζγξτε τον προεπιλεγμζνο τφπο που είναι αλθκινό. 

18. ΦΡΑΓΙΜΑ  ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙ ΕΡΒΙ 
 

Όλεσ οι αλλαγζσ παραμζτρων που φζρουν τθν ζνδειξθ (*) ςτθν υπθρεςία και τα 

εργοςταςιακά μενοφ περιορίηονται με το SERVICE SW ζναντι ανεπικφμθτων αλλαγϊν. Όταν 

ζνασ χριςτθσ αλλάηει μια παράμετρο, εμφανίηεται ζνα ςφμβολο κλειδιοφ ςτο δεξιό άκρο 

τθσ γραμμισ μθνφματοσ που φαίνεται ςτο ςχιμα 17. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να πατθκεί 

το κουμπί SERVICE SW για να αλλάξετε τθν παράμετρο. Σο κουμπί SERVICE SW 

απεικονίηεται ςτο ςχιμα 18. 

Οποιαδιποτε λειτουργία αναβάκμιςθσ λογιςμικοφ πραγματοποιείται από τθν είςοδο USB. 

Πριν από τθ λιψθ του νζου λογιςμικοφ, κζςτε πρϊτα το PCUXN να τεκεί εκτόσ λειτουργίασ 

πριν από τθ λιψθ του λογιςμικοφ DFU ςτον υπολογιςτι. τθ ςυνζχεια, κρατιςτε πατθμζνο 

το κουμπί BOOTLOADER SW και ςυνδζςτε το καλϊδιο USB μεταξφ του υπολογιςτι και του 

 

 

 



PCUXN. Αφοφ ο υπολογιςτισ αναγνωρίςει τθ κφρα USB slave, το νζο λογιςμικό 

μεταφορτϊνεται ςτο PCUXN. Σο BOOTLOADER SW απεικονίηεται ςτο ςχιμα17. 

 
 

Εικόνα 17: φμβολο κλειδιοφ ςτθ γραμμι μθνυμάτων. 

 

Εικόνα 18: SW υπθρεςίασ, SW φορτωτι εκκίνθςθσ και 

εςωτερικό του PCUXN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σο BOOTLOADER SW και το SW SERVICE βρίςκονται ςτθν πλακζτα PCUXN. Αυτοί οι 

διακόπτεσ, καλυμμζνοι με κεφαλι, και το κάλυμμα πρζπει να ςφραγιςτοφν με το ςφρμα 

ςφραγίδασ για να αποφευχκεί θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ. Σο PCUXN διακζτει δφο 

βίδεσ ςτερζωςθσ ςτο κάλυμμα. Σο καλϊδιο ςτεγανοποίθςθσ πρζπει να κοπεί για πρόςβαςθ 

ςτο SW BOOTLOADER SW και ςτο SERVICE SW. Η διαδικαςία ςτεγανοποίθςθσ εκτελείται με 

ςφρμα ςτεγανοποίθςθσ κατά μικοσ των κοχλιϊν ςτεγανοποίθςθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 

19. 

 

                Εικόνα 19: Διαμόρφωςθ ςφράγιςθσ  του PCUXN 
 

 

      Όταν κάποια παράμετροσ που φζρει τθν ζνδειξθ (*) ςτα μενοφ τθσ υπθρεςίασ και του 

εργοςταςίου αλλάξει, οριςμζνεσ χϊρεσ επιτρζπουν να αλλάξουν τισ παραμζτρουσ με το 

SERVICE KEY αντί SW SERVICE χωρίσ να κόψουν το ςφρμα ςτεγανοποίθςθσ. Εάν 

χρθςιμοποιείται το SERVICE KEY, θ απαίτθςθ αυτι πρζπει να δθλϊνεται πριν από τισ 

παραγγελίεσ ςτον καταςκευαςτι. Σο SERVICE KEY παράγεται ξεχωριςτά για κάκε πελάτθ 

από τθν AKORD ELEKTRONIK LTD όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 20. 

 

Σο KEY περιζχει τρεισ παραμζτρουσ ρφκμιςθσ ανάλογα με τον τφπο χριςθσ: ΟΝΟΜΑ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ, ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ και ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΑ. Ολα αυτά 

οι παράμετροι ςτο KEY είναι μόνο μία φορά προγραμματιηόμενεσ τιμζσ και ςτθ ςυνζχεια 

αναντικατάςτατεσ. Κάκε τφποσ του KEY πρζπει να ταιριάηει με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ ςτο 

 

 

 

 

 

 



PCUXN. Σο όνομα τθσ ΕΣΑΙΡΙΑ είναι το όνομα του παραγωγοφ του διανομζα και είναι το 

ίδιο με το όνομα τθσ εταιρείασ που ζχει εκχωρθκεί με το όνομα 501 - Company Name. Σο 

KEY παράγεται από τθν AKORD ELEKTRONIK LTD μαηί με το ςχετικό όνομα τθσ εταιρείασ. 

Αυτι θ παράμετροσ δεν μπορεί να αλλάξει. ε αυτό το ςθμείο, οι τιμζσ του ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΙΑΝΟΜΕΑ και του ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΑ είναι 255 και αυτό το KEY ονομάηεται ΕΡΓΑΣΙΚΟ 

ΚΛΕΙΔΙ. Σο εργοςταςιακό κλειδί επιτρζπει τθν αλλαγι των παραμζτρων ςε όλα τα μενοφ 

εκτόσ από το μενοφ παραγωγισ. 

 

Εικόνα 20: Κλειδί ςυντιρθςθσ για το PCUXN 
 

     Σο ΚΛΕΙΔΙ ςυντιρθςθσ  ςυνδζεται με το δίαυλο I2C του PCUXN και ο παραγωγόσ του 

διανομζα ανακζτει ζναν αρικμό DISTRIBUTOR που ςχετίηεται με τον διανομζα μεταξφ 1 και 

254 ςτο υπομενοφ 427-Κωδικόσ Διανομζα. Μετά τθν ανάκεςθ του ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 

και ςτθ ςυνζχεια πιζηοντασ το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ, ο ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 

ορίηεται ςτο διανεμθτι και αποκθκεφεται ςτο ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ. Σϊρα, αυτό το 

εργοςταςιακό κλειδί αναφζρεται ωσ ΔΙΑΝΟΜΕΑ Κλειδί. Σο KEY DISTRIBUTOR επιτρζπει 

μόνο να αλλάξετε τισ παραμζτρουσ ςτο μενοφ υπθρεςιϊν. 

Σο KEY DISTRIBUTOR ςυνδζεται με το δίαυλο I2C του PCUXN και ο διανομζασ του διανομζα 

εκχωρεί ζναν αρικμό SERVICE που ςχετίηεται με τθν υπθρεςία από 1 ζωσ 254 ςτο υπομενοφ 

323-Service Code. Μετά τθν εκχϊρθςθ του ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΑ και του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



πατϊντασ το πλικτρο Enter για επιβεβαίωςθ, ο ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ορίηεται ςτον 

διανομζα και αποκθκεφεται ςτο ΚΛΕΙΔΑΡΙΟ DISTRIBUTOR. Σϊρα αυτό το κλειδί διανομζα 

αναφζρεται ωσ SERVICE KEY. Σο SERVICE KEY επιτρζπει μόνο να αλλάξετε τισ παραμζτρουσ 

ςτο μενοφ υπθρεςιϊν εκτόσ από τον 323-Service Code. 

    Σο FACTORY KEY ζχει τθν υψθλότερθ προτεραιότθτα μεταξφ των τριϊν τφπων του KEY για 

πρόςβαςθ ςτα μενοφ PCUXN και τθν αξία του KEY FACTORY ωσ εξισ: 

    ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ = (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ), (255), (255) 

 

 

 

Ο KEY DISTRIBUTOR ζχει υψθλότερθ προτεραιότθτα από το SERVICE KEY αλλά χαμθλότερθ 

προτεραιότθτα από το FACTORY KEY για πρόςβαςθ ςτα μενοφ PCUXN και θ τιμι του KEY 

DISTRIBUTOR ωσ εξισ. 

ΔΙΑΝΟΜΕΑ KEY = (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ), (1 ζωσ 254), (255) 

 

Σο SERVICE KEY ζχει τθ χαμθλότερθ προτεραιότθτα μεταξφ των τριϊν τφπων του KEY για 

πρόςβαςθ ςτα μενοφ PCUXN και τθν τιμι του SERVICE KEY ωσ εξισ. 

KEY SERVICE = (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ), (1 ζωσ 254), (1 ζωσ 254) 

 

 

19. ΘΤΡΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

     Σο PCUXN διακζτει τρεισ κφρεσ επικοινωνίασ για επικοινωνία με τθν SCU και τισ άλλεσ. 

Αυτζσ οι κφρεσ είναι COM1, COM2 και COM3. Σο COM1 είναι γενικά γενικά ςε 

δθμοςιονομικι λειτουργία για επικοινωνία με τθν SCU ι τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ. Σο 

φυςικό ςτρϊμα επιλζγεται ωσ RS485, ρεφμα βρόχου (δφο καλωδιακι επικοινωνία) ι RS232 

ςφμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 21. Ειδικότερα, το 

πρωτόκολλο Gilbarco χρειάηεται ζνα φυςικό ςτρϊμα ωσ Μονάδα Βρόχου ρεφματοσ και 

Wayne Dart και άλλοι χρειάηονται ζνα φυςικό επίπεδο ωσ μονάδα RS485. Η επιλεγμζνθ 

ενότθτα ειςάγεται ςτισ αντίςτοιχεσ υποδοχζσ ςφνδεςθσ ςτθν πλακζτα PCUXN. 

    

   Σο COM3 χρθςιμοποιείται γενικά για εφαρμογι εκτυπωτι. Ζτςι, θ μονάδα RS232 είναι 

επιλεγμζνθ για COM3. Σο PCUXN μπορεί να εκτυπϊςει ςτον εκτυπωτι με COM3. 

 

 

 

 

  Σο COM2 χρθςιμοποιείται για εφαρμογζσ πλιρωςθσ με τον μετρθτι ροισ μάηασ. Σο 

PCUXN επιτρζπει μόνο τθν επικοινωνία με τθ μονάδα RS485 ςτισ λειτουργίεσ πλιρωςθσ του 

μετρθτι ροισ μάηασ (Endress + Houser). Για το λόγο αυτό, μια μονάδα RS485 ειςάγεται ςε 

ςχετικοφσ υποδοχείσ comport για το COM2 ςτθν πλακζτα PCUXN. 

 

 

 

 



 

 

                                   

  Current Loop Module          RS232 Module          RS485 Module 

Εικόνα 21:  ΠΛΑΚΕΣΕ  κυρϊν επικοινωνίασ 

 

 

            20. ΡΤΘΜΙΕΙ PCUXN 
 

Η μονάδα PCUXN ζχει ρυκμιςτεί κυρίωσ με τον απαιτοφμενο τφπο διανομζα ωσ εξισ. 

 

Η διαμόρφωςθ πλιρωςθσ του διανομζα ρυκμίηεται ςτο υπομενοφ 301 - Διαμορφϊςεισ ςτο 

SERVICE MENU. 

 

Ο τφποσ pulsar ζχει οριςτεί ςτο υπομενοφ 403-Pulsar Type ςτο FACTORY MENU. 

 

Ο τφποσ προϊόντοσ ζχει οριςτεί ςτον Σφπο προϊόντοσ 302 ςτο SERVICE MENU. Εάν 

απαιτείται αντιςτάκμιςθ κερμότθτασ, θ ςχετικι πυκνότθτα του προϊόντοσ επιλζγεται ςτο 

ίδιο υπομενοφ. Επίςθσ, οι ςχετικοί αιςκθτιρεσ ATC για κάκε ακροφφςιο είναι 

ενεργοποιθμζνοι ςτο 304-Temp. Κατάςταςθ ανιχνευτι ςτο SERVICE MENU. 

Πολλζσ πολλζσ διαμορφϊςεισ μποροφν να δθμιουργθκοφν όπωσ φαίνεται ςτα ακόλουκα 

ςχιματα 22, 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

χιμα 22 θμείο πλιρωςθσ, 4 ακροφφςια και 4 προϊόντα με 

τφπο Pulsar τφπου NPN 

 

 



 
21. ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ (ARMA & ARMA G & ARMA 

COMBO & ΑΡΜΑ LPG & ARMA G LPG) 

 

 



 

 

     21. SCOPE LIST  ( ARMA & ARMA G & ARMA COMBO & ARMA LPG & ARMA G LPG ) 

 



Model  Type 
Number of 

Pump 

Number of 

Meter 

Number of  

Nozzle 

Number of  

LPG Nozzle 

Number of 

Displays 

ARMA & ARMA G 11E 1 1 1 * 1 

ARMA & ARMA G 11B * 1 1 * 1 

ARMA & ARMA G 12E 1 2 2 * 2 

ARMA & ARMA G 12B * 2 2 * 2 

ARMA & ARMA G 22E 2 2 2 * 1 

ARMA & ARMA G 22B * 2 2 * 1 

ARMA & ARMA G 24E 2 4 4 * 2 

ARMA & ARMA G 24B * 4 4 * 2 

ARMA & ARMA G 33E 3 6 3 * 1 

ARMA & ARMA G 33B * 6 3 * 1 

ARMA & ARMA G 36E 3 6 6 * 2 

ARMA & ARMA G 36B * 6 6 * 2 

ARMA & ARMA G 44E 4 4 4 * 1 

ARMA & ARMA G 44B * 4 4 * 1 

ARMA & ARMA G 48E 4 8 8 * 2 

ARMA & ARMA G 48B * 8 8 * 2 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 22E 2 2 2 1 1 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 22B * 2 2 1 1 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 24E 2 4 4 2 2 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 24B * 4 4 2 2 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 33E 3 6 3 1 1 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 33B * 6 3 1 1 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 36E 3 6 6 2 2 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 36B * 6 6 2 2 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 44E 4 4 4 1 1 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 44B * 4 4 1 1 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 48E 4 8 8 2 2 

ARMA COMBO & 

ARMA G COMBO 48B * 8 8 2 2 

ARMA (LPG & G LPG) 11 * 1 1 1 1 

ARMA (LPG & G LPG) 12 * 2 2 2 2 
 

 

      ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 



  
      22.1  ARMA & ARMA G & ARMA G COMBO & ARMA COMBO TECHNICAL SPECIFICASYO        
 

PUMP TYPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Explanation Unit 11E 11B 12E 12B 22E 22B 24E 24B 33E 33B 36E 36B 44E  44B 48E 48B 

Grades   1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

No of nozzles   1 1 2 2 2 2 4 4 6 6 6 6 4 4 8 8 

Simultaneous fillings   1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Capacity Max. (Lt/Min) 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 50/70 

Capacity Min. (Lt/Min) 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 

Hose INCH 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 3/4''-1'' 

Operating Temperature ( C )  
(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

(-25 

+55) 

Relative humidity (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Supply voltage (V) 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 

Freguency (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Power consumption (W)   

Elelctronic units   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Motor   750 * 750 * 750x2 * 750x2 * 750x3 * 750x3 * 750x4 * 750x4 * 

Dimensions (W x L x H) (cm   

Net   830x500x1900 1350x500x1900 1870x500x1900 1870x500x1900 1350x500x1900 2000x500x1900 

Brut   900x550x2050 1400x550x2050 1900x550x2050 1900x550x2050 1400x550x2050 2050x550x2050 

Weight (Kg)   

Net   300 270 330 300 360 310 390 330 340 310 430 350 450 365 480 380 

Brut   330 300 360 330 390 340 420 360 370 340 460 380 480 395 510 410 

Amount/Volume programming   * * * * * * * * * * * * * * * * 

Emergency stop   * * * * * * * * * * * * * * * * 

Sight glass   * * * * * * * * * * * * * * * * 

Nozzle swivel 360 * * * * * * * * * * * * * * * * 

Breakaway coupling   OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS 

Strainer 30n and 15n    *   *   *   *   *   *   *   *   

Strainer unit 15n     *   *   *   *   *   *   *   * 

Automation type   * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

                                   

 22.2  ARMA  LPG  & ARMA G LPG  TECHNICAL SPECIFICASYON TABLE 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

  

1x1 1x2 1x4 

Grades  1 1 1 

No of Nozzle  1 2 4 

Simultaneous Filings  1 2 4 

Capacity Max. ( Lt/min ) 25 25 25 

Capacity Min. ( Lt/min ) 5 5 5 

Hose (4.5m) (Max 7m) INCH ½” ½” ½” 

Operating Temperature (°C) -20 +40 -20 +40 -20 +40 

Relative Humidity (℅) 100 100 100 

Supply Voltage (V) 230 230 230 

Frequency (Hz) 50 50 50 

Power Consumption (w)    

Electronic Units  20 20 20 

Illumination  Led Backlight + 

20W 

Led Backlight + 

20W 

Led Backlight + 

20W 

Amount / Volume Programming  Money / Liter Money / Liter Money / Liter 

Emergency Stop  1 1 1 

Sight Glass  No No No 

Nozzle Swivel (360°) No No No 

Breakaway Coupling  REGO REGO REGO 

Shear valve  REGO REGO REGO 

Strainer 30 ŋ  and 15ŋ  Ok. Ok. Ok. 

Strainer unit 15 ŋ  (cartridge)  Ok. Ok. Ok. 

Automation Type  Ok. Ok. Ok. 

     



  ARMA LPG  & ARMA G LPG SERIES ΝΙΙΔΕ  

                                              23.1   ARMA SERIES  1x1 or 1x2 ΝΙΙΔΑ 

 

      

 

                              23.2  ARMA SERIES  2x2 or 2x4 ΝΙΙΔΑ 

 

 
 

 

 

 



 

                                23.3  ARMA SERIES  3x3 or 3x6 ΝΙΙΔΑ 

 

                                                    23.4  ARMA SERIES  4x4 or 4x8 ΝΙΙΔΑ 

 

 

 

                            24.     ARMA SERIES PUMP ΤΝΔΕΕΙ 

 



 

 

 

 

  25.                  ARMA & ARMA G & ARMA COMBO  &  

 



 ARMA G COMBO   & ARMA LPG & ARMA G LPG SERIES 

                                                ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΜΕΡΗ  

 

 

 

 

    

     

             26.   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ARMA LPG & ARMA G LPG 



 

27.  

ΔΙΑΓ

ΡΑΜ

ΜΑ 
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ΗΛΕ

ΚΤΡ. 

ΣΥΝ
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ΗΣ  

ARM

A 

LPG & 

ARMA 

G LPG 

 

                       

ARMA 

LPG 11 

, ARMA 

LPG 12 

, ARMA 

LPG 14 
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Description of signals:
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5 - Contact of breakdown swıtch

6 - Contact of breakdown swıtch

Description of signals:



   28.     PANEL TO DISPENSER CONNECTION ARMA LPG , ARMA G LPG  

                                            (ELECTIRICITY)  

 
 

 
 



29. υνδζςεισ υδραυλικοφ ςυςτιματοσ του διανομζα υγραερίου ςτο ςτακμό πλιρωςθσ 

 

 

• φνδεςθ τθσ υγροποιθμζνθσ φάςθσ ςε ζνα διανομζα υγραερίου

 
• φνδεςθ τθσ αζριασ φάςθσ ςε διανομζα LPG 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. Διάγραμμα υδραυλικοφ ςυςτιματοσ για υγραζριο Arma LPG & Arma G LPG 

 

30.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Τδραυλικοφ υςτιματοσ Ή / 11 ΔΙΚΟ ΕΙΡΑ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.2  Hydraulic system Diagram Or /12 SERIES ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

 
 

 

 

 



         30.3    Hydraulic system Diagram Or / 14 SERIES DISPENSER  

 

 

 

  



 

 
 

 

31. Dispenser Chassis connectıon  Dıagram 

 

 

 

32.  Dıspenser security barrier 

Ειδοποίεζε 

1. ςνδέζειρ αέπιων και ςγποποιεμένων θάζεων ππέπει να γίνοςν πολύ 

πποζεκηικά ζύμθωνα με ηο παπόν εγσειπίδιο ζςνηήπεζερ 

2. Η ελεκηπική ζύνδεζε ππέπει να γίνει πολύ πποζεκηικά ζύμθωνα με ηο παπόν 

εγσειπίδιο ζςνηήπεζερ 

3. ςνδέζηε ηε γείωζε πποζηαζίαρ ηος διανομέα ζηε βίδα M10x20 ζηε βάζε. 

4. Σο πλαίζιο βάζερ δεν πεπιλαμβάνεηαι ζηον εξοπλιζμό ηος διανομέα 

5. Μεηά ηεν καηαζκεςή ηος ςδπαςλικού ζςζηήμαηορ και ηερ ελεκηπικήρ ζύνδεζερ 

με ηο διανομέα, ε οπή ζηε βάζε ηος διανομέα ππέπει να γεμίδεηαι με άμμο / όπωρ 

ζηο παπακάηω ζσέδιο. 

6. Αζθάλεια για ηεν ανηιμεηώπιζε ΠΡΟΚΡΟΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ  

 



 

                                ARMA BD xxx Series Fuel Pump 

 

 

 

 

                  

 


