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0. Úvodní informace 
Před uvedením výdejního stojanu  do provozu si prostudujte příslušné uživatelské příručky.  

Tato příručka byla vypracována výrobcem a tvoří nedílnou součást příslušenství výdejních stojanů. 

Použití této příručky je v plné odpovědnosti uživatele; veškeré operace, které zde nejsou popsány, je nutno 
považovat za zakázané. Pracovník obsluhy provádějící takové operace bude nést veškerou odpovědnost za 
výsledky svého působení. 

Každý výdejní stojan je ve výrobním závodě řádně odzkoušen z hlediska funkce, bezpečnosti a metrologie. 
Součástí dodávky každého výdejního stojanu jsou i certifikační doklady, které provozovatel musí na požádání 
předložit příslušným institucím. 

 

POZOR 

● Montáž tohoto zařízení musí provádět kvalifikovaní oprávnění pracovníci. 
● V bezprostředním okolí výdejního stojanu je zakázáno kouřit či manipulovat s otevřeným  
   ohněm. 
● Vždy dodržujte opatření pro manipulaci s benzíny a naftou. 
● Sledujte veškeré netěsnosti ve stojanu. Pokud dojde v důsledku netěsnosti k úniku paliva,    
   odpojte přívodní napětí a kontaktujte servisní organizaci. 
● Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovanými odborníky. 
● Při manipulaci se zařízením používejte vhodné ochranné prostředky. 
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1. Výdejní stojany TATSUNO-BENČ 
1.1. Základní technické údaje 
Hydraulika výdejního stojanu 
 
Čerpací výkon :  - standardní   30 ÷50 dm3/min 
   - zvýšený/H     70 ÷ 80 dm3/min 
   - velkovýdej/UH  120 ÷ 130 dm3/min 
Přesnost čerpání :    ± 0.5 % při minim. odběru 2 dm3 /5 dm3 (H) /10 dm3(UH) 
Maximální provozní tlak :    0.4 MPa  (4 bar)  
Elektrický motor :    třífázový, 3x400V; 0,75 kW; 1395 ot/min. 
Elektromagnetické ventily :   230V AC; 50 Hz; 5W standardně 
      24V AC; 50 Hz; 5W pro Puma HT-TE a Puma MPD 
      +24V DC; max.0.500A  pro proporcionální ventily 
 

Elektronické počitadlo: 
 
Napájení :     ~230 V; +10% -15%; 50 Hz ± 5 Hz 
Příkon :      max. 100 VA 
Provozní teplota :    - 25 až +55 °C 
      (při použití podehřevu -40°C až 55°V) 
Relativní vlhkost :    max. 93 % při 55 °C 
 

2. Základní funkce a nastavení stojanu 
Nastavení výdejních stojanů se provádí pomocí nastavovacích parametrů. Hodnoty parametrů lze prohlížet a 
měnit buď pomocí dálkového infra ovladače nebo pomocí tlačítek (funkčních kláves) umístěných přímo na 
počítadle nebo na jednoduché klávesnici v prostoru počitadla.  

Způsob nastavení výdejního stojanu se liší v závislosti na použitém počítadle. V následující kapitole budou 
popsány základní funkce a nastavení pro počítadla PDE, Puma HT-TE, Puma MPD, ADP a ADPMPD. 

2.1. Počitadlo PDE 
Počitadlo PDE se nastavuje pomocí černo-stříbrného manažerského dálkového infra 
ovladače. K prohlížení a změně parametrů počítadla slouží nastavovací režim, který 
umožňuje: 

• odečet nenulovatelných elektronických litrových a peněžních součtoměrů všech 
výdejních hadic 

• odečet a vynulování denních elektronických litrových a peněžních součtoměrů 
všech hadic 

• nastavení jednotkové ceny (u manuálního provozu) 

• nastavení různých funkčních parametrů stojanu 

Nastavovací režim lze na stojanu vyvolat níže popsaným způsobem pouze ve stavu, kdy 
je stojan v klidu (dočerpáno, všechny pistole zavěšeny).  
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Existují dva nastavovací režimy: 

• Operátorský režim je určen pro obsluhu čerpací stanice) – je umožněno pouze odečítat hodnoty 
elektronických součtoměrů a hodnoty základních parametrů stojanů.  

• Manažerský režim (je určen pro vedoucího/manažera čerpací stanice) – je umožněno jak odečítat hodnoty 
ze stojanů, tak i nulovat denní součtoměry a nastavovat základní provozní parametry stojanu. Pro umožnění 
práce  je nutno zadat manažerské přístupové heslo. 

 

2.1.1. Dálkové ovládání stojanů 
 

U výdejních stojanů vybavených počitadlem PDE je nutno použít speciálního dálkového infra ovladače pro 
odečítání hodnot z displejů stojanu (součtoměry), změnu režimu stojanu nebo pro nastavení různých parametrů 
počitadla. Klávesnice dálkového ovladače má následující klávesy a rozložení: 

 

tlačítko funkce tlačítko funkce 

PROVOZNÍ STAV PROHLÍŽENÍ PARAMETRŮ POČITADLA 

<C> uvolnění strany stojanu po platbě nebo po 
poruše <>> Přechod na následující parametr 

<0> uvolnění obou stran (celého stojanu) po 
platbě nebo po poruše <<> Přechod na předchozí parametr 

<1> předvolba odpovídající stlačení 
předvolbové klávesy č.3 (10 litrů) <+> Přechod na následující položku parametru 

<2> předvolba odpovídající stlačení 
předvolbové klávesy č.4 (1 litr) <-> Přechod na předchozí položku parametru 

<3> - nepoužito - <E> Změna hodnoty právě zobrazeného 
parametru (pokud je povolena) 

<4> předvolba odpovídající stlačení 
předvolbové klávesy č.1 (100 Kč) <0> - <9> Přímý přechod na parametr se zadaným 

číslem 

<5> předvolba odpovídající stlačení 
předvolbové klávesy č.2 (10 Kč) <R> Ukončení zvoleného režimu 

<6> Zrušení zadané předvolby na jedné straně 
stojanu (předvolbová klávesa č.5 – Zruš) 

ZMĚNA HODNOTY PARAMETRU A ZADÁVÁNÍ 
PŘÍSTUPU 

<7> Test podehřevu displeje případně 
rozsvícení osvětlení výdejního stojanu <0> - <9> Zadání hodnoty právě editované číslice  

a přechod na následující pozici 

<8> - nepoužito - <+> Zvýšení hodnoty právě editované číslice 
parametru 

<9> Zhasnutí osvětlení výdejního stojanu <-> Snížení hodnoty právě editované číslice 
parametru 

  <>> Přechod na editaci následující číslice 
parametru 

ZAHÁJENÍ NASTAVOVACÍCH REŽIMŮ <<> Přechod na editaci předchozí číslice 
parametru 

<S><E> Zahajuje operátorský režim <E> Ukončení změny a uložení nové hodnoty 
parametru 

<R> Zahajuje manažerský režim  
(dle zadání přístupového kódu) <C> Ukončení změny bez uložení nové 

hodnoty parametru 
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2.1.2. Nastavení parametrů na stojanu s litrovým displejem 
Průběh nastavování je obdobný jako u klasického tří-řádkového displeje, liší se pouze funkce některých tlačítek na 
klávesnici dálkového ovladače.  

Základní principy nastavování : 

1. Do manažerského režimu se vstupuje stiskem tlačítka <R>. Na litrovém displeji se objeví na cca 1 vteřinu 
„CODE“. V tomto okamžiku je nutno zadat  manažerské heslo. Po zadání správného hesla a potvrzení 
tlačítkem <E> se na litrovém displeji objeví „-0“ a stojan čeká na zadání čísla příslušného parametru. 

2. Mezi parametry se lze pohybovat pomocí kláves <>>  a  <<>, mezi podparametry pomocí <+>  a  <-> 

3. Pro zobrazení hodnoty parametru, která se normálně zobrazuje na řádku „Litrů“ je potřeba stisknout klávesu 
<1>. Pro zobrazení hodnoty parametru, která se normálně zobrazuje na řádku „Cena“ je potřeba stisknout 
klávesu <2>. Klávesa  <C> zobrazí opět číslo parametru (tj. zobrazuje řádek „Kč/litr“) 

4. Změna (editace) hodnoty parametru se opět provádí pomocí klávesy <E> 

5. Odchod z režimu se provede stisknutím klávesy <R> 

Prohlížení parametrů (součtoměrů) v operátorském režimu se provádí obdobně. Postupným stisknutím kláves  
<S><R> se automaticky objeví první parametr 01. Mezi parametry se lze pohybovat pomocí kláves <>>  a  
<<>, mezi podparametry pomocí <+>  a  <->. Stisknutím kláves <1> a <2> je možno prohlížet hodnoty 
parametrů. Odchod z operátorského režimu se provádí stisknutím klávesy <R>. 

 

2.1.3. Zobrazování údajů v nastavovacím režimu 
 

Veškeré údaje se v nastavovacích režimech zobrazují na displeji stojanu. Při ovládání pomocí dálkového ovladače 
se údaje zobrazují na displeji strany, ze které byl nastavovací režim ovladačem vyvolán. Jednotlivé parametry jsou 
na displeji zobrazovány následujícím způsobem: 

 

 

Číslo parametru:  01 
Číslo položky: A2 
Hodnota parametru :  000032789013 

 

  000032 
789013 

Cena

Litrů 

Kč/litr01L2 

Číslo parametru 

Číslo položky 
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2.1.4. Operátorský režim 
Operátorský režim se zahajuje namířením dálkového infra ovladače na displej stojanu (ze vzdálenosti cca 1m od 
stojanu ) a stisknutím tlačítka <S> a následně tlačítka <R>. Všechny výdejní pistole na stojanu musí být 
předtím zavěšeny !!  

Po vyvolání operátorského režimu je zobrazena hodnota prvního parametru. Přechod na následující parametry a 
jejich položky se provádí pomocí kláves <>> a <+> (viz kapitola 3.1.1.). 

Operátorský režim umožňuje zobrazovat (nikoliv měnit !!) následující parametry: 
 

Param. Popis 
01 Nenulovatelné součtoměry 
02 Denní součtoměry 
03 Jednotkové ceny palivových produktů 
04 Aktuální čas a datum 
05 Verze programu a CRC parametrů (kontrolní součet) 
06 Historie poruch 
07 Historie čerpání 

 

Operátorský režim je ukončen stiskem tlačítka <R> na dálkovém ovladači. Režim je též ukončen automaticky, 
pokud po dobu 60 vteřin není stisknuto žádné tlačítko. 

 

2.1.5. Manažerský režim 
Manažerský režim se zahajuje namířením dálkového ovladače na displej stojanu (ze vzdálenosti cca 1m od stojanu 
) a stisknutím tlačítka <R>. Všechny výdejní pistole na stojanu musí být předtím zavěšeny !! 

Po vyvolání manažerského režimu se na displeji stojanu objeví výzva pro zadání 4-místného přístupového hesla: 

 

Z důvodu utajení hesla se vkládané číslice zobrazují jako čárky. 
Z výroby je nastaveno přístupové heslo : „1111“. 

Příklad:  

Stisknout klávesy <1><1><1><1> a <E> 

 

 
 

 

Po zadání platného přístupového hesla se na displeji zobrazí číslo 
parametru 00 a je možno stiskem klávesy <E> pokračovat pro 
automatický přechod na parametr č.01, nebo zadat číslo 
parametru a potrvrdit klávesou <E> pro přímý přechod na 
požadovaný parametr. Po vyvolání manažerského režimu je 
zobrazena hodnota prvního parametru. 

 

 

 

        - - - - 

Cena 

Litrů 

Kč/litr CODE

 

             - 0 

Cena 

Litrů 

Kč/litr  00   
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Manažerský režim umožňuje zobrazovat a měnit (nastavovat) následující parametry: 
 

Param. Popis Param. Popis 
01* Nenulovatelné součtoměry 11 - neobsazeno - 
02 Denní součtoměry 12 Pracovní režim výdejního stojanu 
03 Jednotková cena paliva 13* Statistika poruch 
04 Aktuální čas a datum 14* Aktuální provozní teplota 
05* Verze programu a CRC parametrů (kontrol.součet) 15 Vynulování denních součtoměrů  
06* Historie poruch 16 Provozní kontrolní číslo 
07* Historie čerpání  17 - neobsazeno - 
08 Přístupové heslo 18 Textové zprávy proporcionálního displeje 
09 Historie údržby 19 Zobrazování chyby segmentu displeje 
10 - neobsazeno -   

Parametry označené hvězdičkou (*) lze pouze prohlížet, nelze je nastavovat 
Manažerský režim je ukončen stiskem tlačítka <R> na dálkovém ovladači. Režim je též ukončen automaticky, 
pokud po dobu 60 vteřin není stisknuto žádné tlačítko.  

2.1.5.1. Nenulovatelné součtoměry (kód 01) 
Elektronické součtoměry všech výdejních hadic (měřičů) jsou uloženy v paměti elektronického počitadla. Tyto 
součtoměry jsou nenulovatelné a udávají, kolik litrů bylo odčerpáno jednotlivými výdejními hadicemi. 
 
položka význam položka význam 

A1 množství odčerpané hadicí A1  [ x 0.01 L] B1 množství odčerpané hadicí B1  [ x 0.01 L] 
A2 množství odčerpané hadicí A2  [ x 0.01 L] B2 množství odčerpané hadicí B2  [ x 0.01 L] 
A3 množství odčerpané hadicí A3  [ x 0.01 L] B3 množství odčerpané hadicí B3  [ x 0.01 L] 
A4 množství odčerpané hadicí A4  [ x 0.01 L] B4 množství odčerpané hadicí B4  [ x 0.01 L] 

 

 
2.1.5.2. Denní součtoměry (kód 02) 
Elektronické denní součtoměry všech výdejních hadic (měřičů) jsou uloženy v paměti elektronického počitadla. 
Tyto součtoměry je možno kdykoli vynulovat (viz. parametr 15). Denní součtoměry udávají, jaký objem 
nebo částka byla odčerpána jednotlivými výdejními hadicemi od okamžiku posledního vynulování.  

položka význam položka význam 
A L1 množství odčerpané hadicí A1  [ x 0.01 L] B L1 množství odčerpané hadicí B1  [ x 0.01 L] 
A C1 částka odčerpaná hadicí A1      [ x 0.1 Kč] B C1 částka odčerpaná hadicí B1      [ x 0.1 Kč] 
A L2 množství odčerpané hadicí A2  [ x 0.01 L] B L2 množství odčerpané hadicí B2  [ x 0.01 L] 
A C2 částka odčerpaná hadicí A2      [ x 0.1 Kč] B C2 částka odčerpaná hadicí B2      [ x 0.1 Kč] 
A L3 množství odčerpané hadicí A3  [ x 0.01 L] B L3 množství odčerpané hadicí B3  [ x 0.01 L] 
A C3 částka odčerpaná hadicí A3      [ x 0.1 Kč] B C3 částka odčerpaná hadicí B3      [ x 0.1 Kč] 
A L4 množství odčerpané hadicí A4  [ x 0.01 L] B L4 množství odčerpané hadicí B4  [ x 0.01 L] 
A C4 částka odčerpaná hadicí A4      [ x 0.1 Kč] B C4 částka odčerpaná hadicí B4      [ x 0.1 Kč] 

 
 
 

2.1.5.3. Jednotkové ceny palivových produktů (kód 03) 
Tato funkce umožňuje zobrazit a nastavit aktuální jednotkové ceny všech palivových produktů  (tj.ceny jednoho 
litru paliva) prodávaných za hotovost.  

položka význam výrobní nastavení 
1 jednotková cena produktu 1 0,00 Kč/litr 
2 jednotková cena produktu 2 0,00 Kč/litr 
3 jednotková cena produktu 3 0,00 Kč/litr 
4 jednotková cena produktu 4 0,00 Kč/litr 

Jeli výdejní stojan (počitadlo) připojen k řídícímu systému – aktualizuje se cena po každém zapnutí počitadla dle 
nastavení produktů v řídícím systému. Čerpání na nulovou jednotkovou cenu není povoleno. Po vyzvednutí 
výdejní pistole se na displeji objeví chybové hlášení E30 a nespustí se čerpadlo. 
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2.1.5.4. Aktuální čas a datum (kód 04) 
Tato funkce umožňuje zobrazit a nastavit  aktuální čas a datum. Hodnota datumu a času je použita v historii 
poruch a v historii transakcí (parametry P06 a P07). Aktuální čas a datum se též může zobrazovat na displeji 
stojanu při použití proporcionálních LCD displejů (viz. parametr P18). 

položka význam 
1 zobrazení/nastavení datumu 
2 zobrazení/nastavení času 

Čas se zobrazuje a nastavuje ve formátu HHMMVV (hodiny, minuty a vteřiny), datum se zobrazuje a nastavuje ve 
formátu DDMMRR (den, měsíc a rok)  
 

2.1.5.5. Zobrazení verze programu a kontrolního součtu (kód 05) 
Parametr slouží k zobrazení čísla programové verze a kontrolních součtů:. 

položka význam 
1 verze programu (např. 103) a vydání (např.1) 
2 Kontrolní součet - metrologický 
3 Kontrolní součet - programu 
4 Kontrolní součet - parametrů 
5 Kontrolní součet - zařízení pro teplotní korekci objemu 
6 Datum a čas vydání  programu 

Kontrolní součet metrologický, programu a zařízení pro teplotní korekci je kontrolován po zapnutí a měl 
by být neměnný. Je-li po zapnutí počítadla metrologický, programový  kontrolní součet odlišný od 
uloženého potom se po ukončení testu počítadla na displeji objeví hlášení E13 a nelze spustit čerpání. 
Kontrolní součet parametrů je neměnný pouze v tom případě, jestliže se neprovádí žádná změna nastavení 
počítadla. Při každé změně servisních parametrů dojde i ke změně kontrolního součtu parametrů. 
 
2.1.5.6. Zobrazení posledních chybových stavů výdejního stojanu (kód 06) 
Funkce slouží ke zobrazení historie posledních deseti chybových kódů poruch, které na výdejním stojanu nastaly. 

Tabulka chybových hlášení je uvedena v Příloze D. 

položka význam 
A0 kód poslední chyby stojanu na straně A 
B0 kód poslední chyby stojanu na straně B 
A1 kód předposlední chyby stojanu na straně A 
B1 kód předposlední chyby stojanu na straně B 
... … 
A9 kód desáté chyby v pořadí stojanu na straně A 
B9 kód desáté chyby v pořadí stojanu na straně B 

 

 

        

            18 

Cena 

Kč/litr 06A0 

Parametr Strana Pořadí 

Litrů 

Chyba 

123445 

230400 

Cena 

Kč/litr 06A0 

Parametr Strana Pořadí 

Litrů 

Datum chyby 

Čas chyby 

   „E“

  „E“
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2.1.5.7. Zobrazení historie čerpání (kód 07) 
Funkce slouží k zobrazení historie posledních 10 výdejních transakcí (na každé straně), které na stojanu 
uskutečnily. Tento parametr má následující uspořádání údajů na displeji: 
 

 
 

položka význam 
A0 záznam posledního čerpání stojanu na straně A 
B0 záznam posledního čerpání stojanu na straně B 
A1 záznam předposledního čerpání stojanu na straně A 
B1 záznam předposledního čerpání stojanu na straně B 
... … 
A9 záznam desátého čerpání v pořadí stojanu na straně A 
B9 záznam desátého čerpání v pořadí stojanu na straně B 

 

První a druhý řádek obsahují cenu a čerpané množství transakce. Na třetím řádku se střídá jednotková cena 
transakce a číslo parametru a pomocný kód s číslem položky. Číslo položky značí pozici v historii transakcí - 0 je 
nejmladší transakce (poslední), 9 je nejstarší uchovaná transakce. Pomocný kód označuje stranu stojanu A - strana 
A, b - strana B. Je-li paměťový zásobník určený pro historii transakcí prázdný (tj. není-li v historii žádná transakce 
) objeví se na displeji  „------“. 
 

2.1.5.8. Přístupové heslo (kód 08) 
 

Tato funkce umožňuje zobrazit a změnit  přístupové heslo do manažerského režimu. Při zadání neplatného 
přístupového hesla se na displeji objeví hlášení E29. 

Z výroby je nastaveno přístupové heslo „1111“. 
 

2.1.5.9. Historie údržby (kód 09) 
Funkce umožňuje zobrazit kódy posledních 10 servisních dálkových ovladačů, kterými se nastavovaly parametry 
počitadla. 
 

2.1.5.10. Pracovní režim výdejního stojanu (kód 12) 
Funkce definuje typ pracovního režimu výdejního stojanu. 
 

hodnota 
parametru Pracovní režim stojanu 

0 Automatický – Výrobní nastavení 
1 - nepoužito - 
2 - nepoužito - 
3 Manuální 

Hodnota parametru může nabývat hodnot od 0 do 3  

     5000 

        2000 

Cena 

Kč/litr 07A0 

Parametr Strana Pořadí 

Litrů 

Objem 

123445 

230400 

Cena 

Kč/litr07A0 

Parametr Strana Pořadí 

Litrů 

Datum čerpání 

Čas čerpání 

  „E“

 „E“

Částka 
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• Je-li hodnota parametru rovna 0, potom stojan pracuje v čistě automatickém režimu tj. připojen na řídící 
počítač (konzoli). Stojan je zcela řízen počítačem (uvolňování stojanu, blokování, nastavení cen paliva atd.). 
Po přerušení komunikace mezi počítačem a stojanem se přeruší čerpání na stojanu a na displeji se objeví 
poruchové hlášení E18. 

• Je-li hodnota parametru rovna 3, potom stojan pracuje v čistě manuálním režimu. Stojan je zcela nezávislý 
(nelze jej připojit k počítači). Jednotkové ceny paliv je nutno nastavit pomocí parametru stojanu č.3.  

 

2.1.5..11. Statistika poruch (kód 13) 
Funkce slouží k zobrazení statistiky poruch, ke kterým na stojanu došlo od okamžiku inicializace nebo resetace 
počitadla. Tento parametr má odlišné uspořádání údajů na displeji: 

 
První a druhý řádek obsahují kód poruchy a četnost výskytu této poruchy.  
 

2.1.5.12. Aktuální provozní teplota (kód 14) 
Funkce zobrazuje aktuální teplotu v desetinnách °C naměřenou teplotním čidlem umístěným na procesorové 
desce a teploty naměřené teplotními čidly pro produkty 1, 2, 3 a 4.  Hodnota teplot jsou aktualizovány každou 
vteřinu. 
• 1.řádek (Cena) – provozní teplota počitadla 
• 2.řádek (Litry) – teplota produktu 1, 2, 3 nebo 4 (pouze jsou-li instalována  teplotní čidla)  
 
2.1.5.13. Vynulování denních součtoměrů (kód 15) 
Funkce slouží k vynulování všech denních součtoměrů (registrů) výdejních hadic zobrazujících se v parametru 
P02.. Po nastavení hodnoty parametru na 1 a potvrzení, dojde k vynulování všech dennních součtoměrů. 
 

2.1.5.14. Provozní kontrolní číslo (kód 16) 
Funkce slouží k zobrazení 6 místného provozního kontrolního čísla a zadání provozního kódu.  
• 1.řádek (Cena) – provozní kontrolní číslo 
 
2.1.5.15. Textové zprávy (kód 18) 
V případě, že výdejní stojan je vybaven proporcionálním grafickým LCD displejem funkce umožňuje nastavovat 
dobu zobrazení textové zprávy. Textové reklamní zprávy se začnou na displeji objevovat v okamžiku, kdy je 
výdejní stojan v klidu (po zaplacení). Nastavení obsahu textových zpráv se provádí pomocí řídícího počítače 
(pokladny). 
2.1.5.16. Zobrazování chyby poruchy segmentu displeje (kód 19) 
Funkce umožňuje vypnout/zapnout zobrazování chyby poruchy segmentu displeje (Er1) procesorem.  

hodnota 
parametru Význam hodnoty 

0 Nezobrazovat poruchu segmentu displeje 
1 Zobrazovat poruchu segmentu displeje – Výrobní nastavení 

 

 E           5 

              7 

Cena 

Kč/litr  13 

Parametr 
Četnost poruchy 

Kód poruchy 

Litrů 
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2.2. Počitadla Puma HT-TE a Puma MPD 
 

Počitadla Puma HT-TE, Puma MPDjejichž výrobcem je firma Gilbarco Veederoot S.p.A. (dříve firma Logitron), 
se nastavují pomocí tří-tlačítkové klávesnice.  

Tlačítka mají následující funkci: 

Tlačítko Funkce 

<-> Vstup do režimu nastavení ceny  (po zapnutí počitadla) Výběr číslice na displeji jednotkové ceny  

<+> Zvýšení hodnoty číslice  

 

 

Nastavení ceny (pro manuální provoz) 

Nastavení jednotkové ceny se provádí v manuálním režimu a to následovně: 

• vypnutí a zapnutí počitadla 
• sejmutí masky displeje 
• stisk tlačítka <->  (počitadlo přejde do režimu nastavení ceny) 
• výběr číslice ceny, jejíž hodnotu je potřeba změnit tlačítkem <-> 
• nastavení hodnoty vybrané číslice tlačítkem <+> 
• nasazení masky displeje 
• vypnutí a zapnutí počitadla 
 

 

Nastavení nebo prohlížení parametrů 

Tato činnost je vyhrazena pouze servisním technikům !!! 
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2.3. Počitadla ADP/M a ADPMPD/M 
Počitadla ADP/M a ADPMPD/M, jejichž výrobcem je firma Beta Control s.r.o., se nastavují pomocí IR 
manažerské klávesnice  KL-MANINF, která je vybavena čtyřmi klávesami <R>, <0>, <+> a <->.  

Tlačítka mají následující funkci: 

Tlačítko Funkce 

<0> Vstup do režimu nastavení ceny  (po zapnutí počitadla)  

<-> Výběr číslice na displeji jednotkové ceny. Výběr produktu pro nastavení ceny  

<+> Zvýšení hodnoty číslice.  Vstup do režimu odečítání součtoměrů (stojan v klidu)  

 

Nastavení ceny (pro manuální provoz) 

Nastavení jednotkové ceny se provádí pouze v manuálním režimu a to následovně: 

• vypnutí a zapnutí počítadla 
• namíření IR klávesnice na displej stojanu a stisk klávesy <0> 
• výběr číslice ceny, jejíž hodnotu je potřeba změnit klávesou <-> 
• nastavení hodnoty vybrané číslice klávesou <+> 
• přechod na další produkt (výdejní hadici) klávesou <-> 
• ukončení nastavování stiskem klávesy <0> 
 

Zobrazení elektronických součtoměrů  

Zobrazení elektronicjých součtoměrů se provede následovně: 

• stojan je v klidu, všechny transakce jsou přenešeny na pokladnu a všechny výdejní pistole jsou zavěšeny 
• namířením IR klávesnice na displej stojanu a stiskem klávesy <+> se objeví objemový (litrový) součtoměr 

první výdejní pistole - např "U0000012345.90" 
• stiskem klávesy <+> se objeví částkový součtoměr první výdejní pistole - např "A00000235678.9" 
• stiskem klávesy <+> se budou objevovat objemové a částkové součtoměry pro další výdejní pistole 
• ukončení vyčítání součtoměrů se provede stiskem klávesy <0> 
 

 

Nastavení nebo prohlížení parametrů 

Tato činnost je vyhrazena pouze servisním technikům !!!  
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3. Provoz 
3.1. Pokyny pro bezpečný provoz 
Před uvedením do provozu musí být provedeno vyčištění nádrží, potrubních rozvodů a provedena kontrola 
čistoty pohonné látky. Před spuštěním do funkce musí být provedena revize elektrického rozvodu a kontrola 
správnosti zapojení, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem a byla zajištěna bezpečnost proti explozi. 

 
POZOR 
● V bezprostředním okolí výdejního stojanu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.  
● Zákaz kouření platí i pro osoby uvnitř automobilu. 
● V bezprostředním okolí výdejního stojanu je zakázáno používat mobilní telefon. 
● Je zakázáno čerpat do nádrže vozidla za chodu motoru. 

 

VAROVÁNÍ 
Výdejní stojany jsou pro zákazníka a provozovatele z hygienického hlediska nezávadné. Při provádění běžné 
údržby a při čerpání pohonných látek je vhodné chránit ruce např. rukavice z ekofólie. Při  znečištění pokožky 
postižené místo co nejdříve umýt mýdlem a vodou. V případě zasažení očí a pod. vyhledat lékařské ošetření. Při 
čerpání se vyvarovat vdechování benzinových výparů. 

 

3.2. Uvedení výdejního stojanu do provozu 
 

Zapínání a vypínání výdejních stojanů se provádí v hlavním rozvaděči čerpací stanice, kam je napájení stojanů 
přivedeno. Každý výdejní stojan má v hlavním rozvaděči vyvedeny tři napájecí místa: 

• Napájení elektromotorů čerpadel a odsávacích vývěv (3x400V) 

• Napájení elektronického počítadla stojanu (230V stabilizovaných) 

• Napájení spínání ventilů a elektromotorů čerpadel a odsávacích vývěv (230V nestabilizovaných) 

Všechna tato napájecí místa jsou jištěna odpovídajícími jističi, pomocí kterých se výdejní stojany  

zapínají a vypínají. 

 

3.3. Provoz výdejního stojanu 
 

UPOZORNĚNÍ 
Za provoz čerpací stanice odpovídá provozovatel a jeho povinností je sledovat průběh čerpání PHL a v 
případě, že zákazník u samoobslužných stojanů postupuje při čerpání nedovoleným způsobem, musí zákazníka 
poučit o správné manipulaci.  
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3.3.1. Výdej paliva 
 

Pro samoobslužný provoz čerpacích stanic se používají výdejní stop-pistole s bezpečnostním uzávěrem. 

Ovládací pákou je možno regulovat rychlost průtoku až do jeho zastavení. Ke stop-funkci dojde při naplněné 
nádrži po zahlcení čidlového otvoru, průtok se zastaví při stlačené ovládací páce. Bezpečnostní funkce se projeví 
např. při neodborné manipulaci s výdejní pistolí, tj. směřuje-li výtokový nástavec o více než 15 stupňů od 
vodorovné roviny nahoru dojde k zastavení průtoku i při stlačené ovládací páce. Po stop-funkci i funkci 
bezpečnostní je nutno ovládací páku uvolnit, aby se samočinně vrátila do základní polohy. 

 

Polohy výdejní pistole při čerpání 

 

Správná poloha výdejní pistole při čerpání 
Výdejní pistole je téměř ve svislé poloze, kulička nebrání průchodu vzduchu a 
palivo protéká. 

 

Nesprávná poloha výdejní pistole 
Výdejní pistole je odkloněna od horizontální polohy, kulička zabrání průchodu 
vzduchu a palivo neprotéká 

Při různých provedeních vstupních hrdel palivových nádrží je nutno najít optimální 
polohu výdejní pistole, kdy ještě protéká palivo. Vypínání průtoku může rovněž 
nastat tehdy, jestliže proud paliva z výdejní pistole naráží na stěnu hrdla nádrže. 
V tom případě je nutno najít rovněž optimální polohu. 

 

3.3.2. Elektromechanické litrové součtoměry 
 

Výdejní stojany TATSUNO-BENČ jsou standardně vybaveny elektromechanickými součtoměry pro sledování 
celkového proteklého množství paliva z každé hadice.Součtoměry jsou sedmimístné, litrové, nenulovatelné. Jsou 
umíštěny na displeji výdejního stojanu.  

 

 

Kč/litr

-4-

-3-

-2-

-1-

Litrů

Cena
PWRSIG

0012365

0023655

0000156

0980023

  1500.0

  150.00

   10.00
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3.3.3. Signalizační dioda SIG na displeji 
Signalizační dioda označená SIG má následující dvě funkce:  

• Signalizace odsávání par (zelená) 

• Signalizace stavu placení, blokování a poruchy stojanu (červená)  

Signalizační dioda SIG svítí nepřerušovaně zeleně v případě, kdy správně funguje systém odsávání benzínových 
par. Signalizační dioda SIG svítí nepřerušovaně červeně, jestliže je výdejní stojan ve stavu čekání na 
zaplacení/odblokování nebo je ve stavu blokován a bliká červeně je-li výdejní stojan v poruše . 
 

Poznámka: Dioda SIG svítí červeně pouze u aplikací s ručním uvolňováním, tj. tam kde je nutné na displeji 
zobrazit stav blokováno po načerpání.  

 
3.3.4. Signalizační dioda PWR na displeji 
Oranžová signalizační dioda PWR slouží k signalizaci napájení počítadla výdejního stojanu. Pokud tato dioda svítí 
je počítadlo stojanu pod napětím. 

3.3.5. Provozní režimy výdejního stojanu 
Existují dva základní provozní režimy výdejního stojanu : 
1) manuální režim 
2) automatický (dálkový) režim 
 
MANUÁLNÍ REŽIM 

Manuální režim, je stav kdy výdejní stojan pracuje samostatně, nezávisle, bez jakéhokoli dálkového ovládání. 

Zákazník přijede ke stojanu, sejme výdejní pistoli produktu, který chce čerpat. Na displejích proběhne nulování a 
téměř okamžitě (do 1 vteřiny ) dojde k sepnutí motoru čerpadla a stojan je připraven k čerpání. Po načerpání 
paliva zákazník zavěsí a zaplatí za načerpané palivo obsluze. Výdejní stojan je okamžitě připraven na další čerpání.  

Protože výdejní stojan není v manuálním režimu nijak řízen, je třeba na výdejním stojanu ručně nastavit 
jednotkovou cenu paliva. 

Počet načerpaných litrů za směnu se zjišťuje z rozdílu elektronických (popř. elektromechanických) součtoměrů na 
začátku a konci směny. 
 
AUTOMATICKÝ REŽIM 

Automatický režim, je stav kdy výdejní stojan je dálkově řízen ovládacím zařízením (program v PC, ovládací 
konzole apod.) 

Automatický režim umožňuje dálkové řízení čerpaní - z kiosku čerpací stanice. V kiosku je umístěno řídící 
zařízení, pomocí kterého obsluha stanice uvolňuje výdejní stojan pro čerpání a po načerpání sbírá informace o 
množství načerpaného paliva a jeho ceně. 

Zákazník přijede ke stojanu, sejme výdejní pistoli produktu, který chce čerpat. Výdejní stojan si vyžádá povolení 
od řídícího počítače v kiosku, na displejích proběhne nulování (do 2 sekund od sejmutí pistole ) a sepnutí motoru 
čerpadla. Po načerpání paliva zákazník zavěsí pistoli a jde zaplatit požadovanou částku do kiosku, kde obdrží 
daňový doklad (stvrzenku) na načerpané palivo. Výdejní stojan je okamžitě připraven na další čerpání. Protože 
výdejní stojan je v automatickém režimu dálkově řízen, není třeba na výdejním stojanu manuálně nastavit 
jednotkovou cenu paliva. Správná jednotková cena je řídícím počítačem automaticky nastavena na všech výdejních 
stojanech na stanici. 
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PŘECHOD Z AUTOMATICKÉHO NA MANUÁLNÍ REŽIM 

Standardně jsou výdejní stojany zapojeny a nastaveny tak, jak se předpokládá, že budou fungovat na čerpací 
stanici. Tj. je-li stanice vybavena řídícím systémem budou stojany nastaveny do automatického režimu, je-li stanice 
bez řídícího systému, budou stojany standardně nastaveny do manuálního režimu. 

V případě, že je nutno přepnout stojany z automatického do manuálního režimu - např. z důvodu havárie řídícího 
systému, je nutno postupovat následujícím způsobem: 

a) u počitadla PDE je nutno pomocí dálkového infra ovladače provést změnu hodnoty parametru P12 z 
hodnoty 1(2) na hodnotu 3 a provést kontrolu nastavení jednotkových cen v parametru P3.  

b) u počítadel Puma HT-TE a Puma MPD je nutno vložit zkratovací propojku do komunikační rozvodné 
krabice XT15 mezi svorky 0V a A/M, vypnout a zapnout stojan, zkontrolovat nastavení jednotkové ceny 
paliva. 

c) u počítadel ADP a ADPMPD je nutno pomocí IR klávesnice provést změnu hodnoty parametru P51 z 
hodnoty 0 na hodnotu 1 a provést kontrolu nastavení jednotkových cen. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Přechod z automatického do manuálního režimu je třeba vždy předem konzultovat se 
servisním technikem !!! 

 
3.3.6. Předvolbová klávesnice 
 

Výdejní stojany TATSUNO BENČ je možno na požádání vybavit předvolbovou klávesnicí pro umožnění 
předvolení čerpané částky nebo množství zákazníkem přímo na stojanu. Zákazník potom může před zahájením 
čerpání rozhodnout jaké množství paliva chce načerpat nebo za jakou částku chce čerpat. 

Nastavenou předvolenou hodnotu lze zrušit stlačením tlačítka <Zruš> v době, kdy ještě nebylo zahájeno čerpání. 
Potom lze navolit jinou hodnotu předvolby nebo čerpat klasicky (bez použití předvolby). 
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4. Údržba a servis 

POZOR 
Před prováděním veškerých údržbářských zásahů a to na mechanických, hydraulických nebo 
elektrických dílech je nutno vždy vypnout el. proud a provést spolehlivé zajištění proti jeho opětnému 
zapojení. 

 

 

POZOR 

NESUNDÁVEJTE  KRYTY  VÝDEJNÍHO  STOJANU  
ZA CHODU! 

 

 
Obrázek 1 – Odkrytovaný výdejní stojan  

POZOR 

ŘEMEN  MEZI  MOTOREM  A  ČERPADLEM  
(POPŘ.  ODSÁVACÍ  PUMPOU)  
JE  V ANTISTATICKÉM  PROVEDENÍ. 

NELZE ZAMĚNIT  ZA  JINÝ  TYP! 

 
Obrázek 2 - Víko rozvodné krabice 

POZOR 
NEOTVÍRAT  VÍKO  ROZVODNÉ  KRABICE, POKUD 
JE VÝDEJNÍ STOJAN POD NAPĚTÍM! 
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Přehled hlavních zásad údržby výdejního stojanu: 

• udržovat v čistotě všechny funkční celky výdejního stojanu, aby v případě vzniku nepředvídané poruchy se 
tato dala snadno identifikovat a rychle odstranit 

• soustavně kontrolovat všechny spoje, projeví-li se prosakování pohonné látky, spoje dotáhnout, eventuelně 
přetěsnit 

• kontrolovat a v případě potřeby provést správné napnutí klínového řemene pomocí výkyvné konzoly motoru 

• kontrolovat a podle potřeby dotáhnout šrouby, jimiž je připevněn elektromotor ke konzole 

• kontrolovat stav výdejní pistole a podle druhu a velikosti závady rozhodnout o opravě nebo výměně výdejní 
pistole 

• kontrolovat funkci zámků dveří a mechanismu zavěšování výdejní pistole 

• dbát na vnější čistotu výdejního stojanu, zvláště věnovat pozornost čistotě skel počítadla 

• pravidelně provádět odkalovacím čerpadlem odstraňování kalů, vody a jiných nečistot z nádrží (zásobníků 
pohonných látek) 

Údržba „karosářských“ dílů výdejního stojanu: 
Karosářské díly laminátové, ocelové lakované nebo vyrobené z nerezové oceli vyžadují pravidelnou 
údržbu. Zvýšenou pozornost údržbě těchto dílů je třeba věnovat zvláště v zimním období, kdy 
působením aerosolů chloridových přípravků. které vznikají ze solí používaných při údržbě vozovek, 
může u neošetřených karosářských dílů dojít k trvalému poškození laků, v případě krytů z nerezové 
oceli k mezikrystalické korozi. Pravidelná údržba karosářských dílů se provádí vodou, popřípadě 
roztokem saponátu a běžně dostupnými autokosmetickými přípravky. 

Společnost TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. nabízí pravidelné roční prohlídky technologických 
zařízení čerpací stanice. 

 

TATSUNO-BENČ EUROPE a.s. 
Servisní oddělení 
Pražská 2325/68 

678 01 Blansko 

HOT-LINE: +420 602 562277 
FAX: +420 516 428410 
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5. Řešení problémů 
 

Stojan nereaguje na sejmutí výdejní pistole a na displeji se neobjevuje žádné poruchové hlášení 
Znamená to, že výdejní stojan je bez elektrického napájení, nebo výdejní pistole na výdejním stojanu jsou špatně 
zavěšeny, případně, že je výdejní stojan zablokován.  
● Nejprve zkuste odblokovat stojan pomocí dálkového ovladače (namiřte ovladač na displej a stiskněte "0").  
● Poté zkontrolujte napájení stojanu (po zapnutí napájení projde displej testem) a zavěšení výdejních pistolí.  
● Pokud je vše v pořádku, zkuste pouze vypnout a zapnout napájení počitadla výdejního stojanu.  
● Je-li výdejní stojan připojen k ovládacímu počítači (konzoli), potom blokování stojanu může být spojeno s 
řídícím systémem, který neuvolňuje stojan pro čerpání nebo jej blokuje. Odpojit stojan od komunikace se 
stojanem (nebo vypnout řídící počítač) a vypnout a zapnout výdejní stojan. V případě, že stojan bude pracovat v 
manuálním režimu je závada na straně řídícího počítače. 
Po vyzvednutí výdejní pistole dojde k vynulování displeje, ale nespustí se čerpadlo  
Znamená to, že elektromotor výdejního stojan nebyl spuštěn. Příčinou může být vypnutý jistič napájení 
elektromotoru, který je umístěn v hlavním rozvaděči, nebo odpojená ochrana elektromotoru uvnitř výdejního 
stojanu. Zkontrolujte třífázové napájení elektromotoru výdejního stojanu. 
Na displeji stojanu objeví chybové hlášení "E18" (PDE), "P20" (PUMA HT-TE, MPD), "F10" (ADP) 
Jde o poruchové hlášení výdejního stojanu, které oznamuje, že došlo ke ztrátě komunikace mezi výdejním 
stojanem a řídícím počítačem (konzolí).  
Je-li stojan ovládán počítačem, potom zkontrolujte správnou funkci počítačového programu, připojení 
komunikační linky do počítače  nebo napájení převodníku dat (šedá krabice do které vstupuje komunikační 
linka od stojanů). 
Na začátku čerpání zákazník sejme výdejní pistoli a nečerpá (např. z důvodu otevírání palivové 
nádrže automobilu). Po chvilce se vypne čerpadlo. 
Jde o poruchové hlášení výdejního stojanu, které oznamuje, že čerpání bylo ukončeno z důvodu přerušení 
čerpání na delší dobu než je 60 vteřin. Stačí zavěsit výdejní pistoli a opakovat čerpání 
V průběhu čerpání je čerpání přerušeno (např. výměna kanystrů), po chvilce se vypne čerpadlo 
Jde o poruchové hlášení výdejního stojanu, které oznamuje, že čerpání bylo ukončeno z důvodu přerušení 
čerpání na delší dobu než je 60 vteřin . Stačí zavěsit výdejní pistoli a provést další čerpání. 
Po vyzvednutí výdejní pistole se na displeji stojanu objeví chybové hlášení "E30" (PDE),  
"P41" (PUMA HT-TE, MPD), "F30" (ADP) 
Jde o poruchové hlášení výdejního stojanu, které oznamuje, že jednotková cena paliva je nulová. 
● Pracuje-li stojan samostatně (bez ovládání počítačem), potom je špatně nastavena jednotková cena.  
Cena musí být nenulová ! 
● Je-li stojan ovládán počítačem, potom zkontrolujte nastavení jednotkových cen paliv v počítači. Při každém 
čerpání je cena paliva automaticky zasílána z počítače do stojanu. 
 
POZNÁMKY: 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 1 - CO DĚLAT KDYŽ ... 
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6. Prohlášení o shodě pro výdejní stojany  

6.1. Výdejní stojany BMP500.S 
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6.2  Výdejní stojany BMP2000.S 
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