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0. Úvodní informace 

0.1. Nejdříve prostudujte příručku 
Před instalací či provozem výdejního stojanu si prostudujte příslušné části instalační a 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 podle  
příslušných norem, nařízení a předpisů a místních omezení a podle tohoto návodu. 

• V bezprostředním okolí výdejního stojanu je zakázáno kouřit či manipulovat s otevřeným 
ohněm. 

• Vždy dodržujte opatření pro manipulaci s LPG. 

• Sledujte veškeré netěsnosti ve stojanu. Pokud dojde v důsledku netěsnosti k úniku paliva, 
odpojte přívodní napětí a kontaktujte servisní organizaci (viz. Kapitola 4). 

• Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovanými odborníky. 

• Ujistěte se, že je dostupný správně fungující hasící přístroj. 

• Při manipulaci se zařízením používejte vhodné ochranné prostředky. 
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0.2. Stručná charakteristika použitého media 
LPG je obchodní název pro zkapalněnou směs lehkých uhlovodíků, převážně se třemi až čtyřmi atomy uhlíku v 
molekule. LPG se získává při syntetické výrobě benzínu a v poslední době též při zpracování zemního plynu. 
Zkapalněný LPG je bezbarvá, snadno těkající kapalina, specifického zápachu. 

Uvolněním přetlaku se zkapalněný LPG rychle odpařuje a vzniká hořlavý plyn, který je zhruba dvakrát těžší než 
vzduch. Odpařením 1 m3 zkapalněného LPG vznikne výbušná směs, která je těžší než vzduch a hromadí se při 
zemi. 

Fyzikální vlastnosti kapalného stavu propan butan 
vzorec C3H8 C4H10 
molekulová hmotnost 44,09 58,12 

teplota varu (°C)  -42,6 -0,6 

hustota (kg/m3 při 20°C) 502 579 
Fyzikální vlastnosti plynného stavu  
hustota (kg/m3 při atmosférickém tlaku) 1,865 2,76 
hutnost (vzduch = 1) 1,562 2,091 
výhřevnost (MJ/m3 při 0°C a atmosférickém tlaku) 93,57 123,76 
Mez výbušnosti ve směsi se vzduchem v % objemu  
dolní 1,7 1,3 
horní 10,9 9,3 
teplota vznícení ve °C 465 365 
Tabulka 1 - Fyzikální vlastnosti hlavních složek směsi LPG 

Plynný LPG působí na lidský organismus slabě narkoticky. Vdechování plynného LPG způsobuje po určité 
době bolesti hlavy, nevolnost, malátnost, snížení pozornosti a ospalost. Pokud nedojde ke vzniku požáru a 
popálení postiženého, může plynný LPG způsobit udušení pracovníků, i když není přímo jedovatý, jako např. 
svítiplyn. Protože je těžší než vzduch, hromadí se při zemi a v prohlubních a ležící osoba po ztrátě vědomí (úraz 
atd.) může být v nedýchatelné atmosféře. Plynný LPG dále způsobuje odmašťování pokožky. 

Zkapalněný LPG se při prudkém poklesu přetlaku na atmosférický tlak (např. výronu zkapalněného LPG ze 
zařízení) odpařuje varem za teploty -42°C, proto při potřísnění pokožky zkapalněným LPG vznikají omrzliny. 
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1. LPG stojany TATSUNO-BENČ 

1.1. Základní technické údaje 
 
Hydraulika výdejního stojanu: 
 
Max. průtok    Q max   50 dm3. min-1 
Min. průtok    Q min   5 dm3. min-1 
Min. odměr    V min    5 dm3 
Provozní tlak     p    1,6 MPa 
Max. provoz. tlak   pmax    1,8 MPa 
Min. provoz. tlak   pmin    0,7 MPa 
Jmenovitý tlak     pN    2,5 MPa 
Přesnost výdeje       ± 1% 
Provozní teplota prostředí     -25 ÷ +55°C 
Provozní teplota media      -20 ÷ +50°C 
Provozní relativní vlhkost      max. 93 % při 55 °C 
 
Elektronické počitadlo: 
Napájení       ~230 V; +10% -15%; 50 Hz ± 5 Hz 
Příkon        max. 100 VA 

2. Základní funkce a nastavení stojanu 

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

Způsob nastavení výdejního stojan u se liší v závislosti na použitém počitadle. V následující kapitole budou 
popsány základní funkce a nastavení pro počitadla 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 



 

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A  
V Ý D E J N Í  S T O J A N Y  L P G  " S H A R K "  

 

8 

 

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/litr 01L2 

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/litr06A0 

Parametr Strana Pořadí 

Litrů 

Chyba 

123445 

230400 

Cena 

Kč/litr06A0 

Parametr Strana Pořadí 

Litrů 

Datum chyby

Čas chyby

  „E“

 „E“



 

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A  
V Ý D E J N Í  S T O J A N Y  L P G  " S H A R K "  
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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/litr 07A0 

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 



 

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A  
V Ý D E J N Í  S T O J A N Y  L P G  " S H A R K "  
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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 !!!  



 

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A  
V Ý D E J N Í  S T O J A N Y  L P G  " S H A R K "  
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3. Provoz 

3.1. Pokyny pro bezpečný provoz 
 

POZOR 
● Technické a technologické zařízení musí odpovídat schváleným podmínkám, jehož součástí jsou 
předpisy pro bezpečný provoz a údržbu, jakož i řešení havarijních stavů. U zařízení musí být 
připraveny sněhové hasící přístroje dle požárně bezpečnostního řešení. 
● Obsluhovat čerpací stanici LPG mohou výhradně osoby prokazatelně zaškolené. 
● Stavěcí „STOP čára“ musí být situována min. 5m od stojanu. 
● Zásobníky LPG, potrubí i stojan musí být uzemněny, musí být zřízen a označen uzemňovací bod 
pro stáčecí autocisternu. 
● Při stáčení LPG nebo odčerpávání či odstranění ze zásobníků je nutné postupovat podle vydaných 
předpisů, dle konkrétních podmínek musí být zamezen vjezd a provoz v určeném prostoru areálu 
čerpací stanice. 
● Je nutné dodržovat stanovený postup při prodeji a stáčení LPG, při jakémkoli nebezpečí ihned 
vyřadit tato zařízení z provozu. Po dobu stáčení LPG musí být přítomen i pracovník obsluhy stanice 
LPG, stáčení nesmí být prováděno při nebezpečí atmosférických výbojů, při bouřkách. 
● Je nutné dodržovat stanovené termíny k provádění pravidelných kontrol a revizí všech instalovaných 
technických zařízení, nepřipustit, aby do instalované technologie, včetně plynového zařízení 
zasahovaly osoby bez příslušné odborné způsobilosti. 
● Obsluha nesmí provádět žádné opravy zařízení a měnit nastavení zabezpečovacích armatur. 
Pravidelná údržba a servis může být prováděna pouze oprávněnou servisní firmou. 
● Obsluha musí dodržovat zařízení v řádném a bezpečném stavu, neprodleně závadu nebo neobvyklý 
jev při provozu oznámit servisní organizaci a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit zařízení 
z provozu. 
 

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. 

 

3.2. Uvedení výdejního stojanu LPG 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 dvě napájecí místa: 

• napájení elektronického počitadla stojanu (230V stabilizovaných) 

• napájení spínání ventilů a LPG čerpadel (230V nestabilizovaných) 

Obě napájecí místa jsou jištěna odpovídajícími jističi, pomocí kterých se výdejní stojany zapínají a vypínají. 
Výdejní stojany s počitadly Puma HT_TE a Puma MPD mají v hlavním rozvaděči vyvedeno pouze napájení 
elektronického počitadla stojanu (230V stabilizovaných) 
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3.3. Provoz výdejního stojanu LPG 
Před začátkem tankování obsluha stojanu kontroluje zda zásobní nádrž má homologizační značku, vozidlo 
vypnutý motor a všechna elektrická zařízení. Dále vizuálně kontroluje stav, příp. opotřebení plnícího hrdla, které 
by mohlo být příčinou úniku plynu. Pokud shledá závažné nedostatky, je oprávněna odmítnout plnění nádrže.  
V případě úniku plynu nebo nebezpečí obsluha ukončí čerpání. 

3.3.1. Čerpání LPG do motorových vozidel 
Vlastní obsluha výdejního stojanu je zajišťována pracovníkem čerpací stanice, který odvěsí výdejní pistoli z 
výdejního stojanu a spojí ji s nádrží vozidla, které musí být zajištěno proti pohybu. Po stisknutí ovládacího 
tlačítka umístěného na skříni počitadla dojde k vynulování el. počitadla a ke spuštění elektromotoru čerpadla 
umístěného u zásobní nádrže. Čerpání může být kdykoliv ukončeno uvolněním ovládacího tlačítka. Při 
tankování "plné" nádrže po dosažení naplnění na 80% dojde k uzavření plnícího hrdla nádrže a bezpečnostní 
regulace (el. počitadlo) po 10 sekundách ukončí výdej bez ohledu na ovládací tlačítko. Údaje o výdeji zůstávají 
zaznamenány na displeji počitadla. Výdejní stojany vybavené elektronickou předvolbou umožňují předvolení 
přesného požadovaného množství, které je určeno objemem nebo finanční částkou. Tyto stojany jsou vybaveny 
dvoustupňovým el. magnetickým ventilem. 
 

POVINNOSTI OBSLUHY LPG STOJANU 
• Dodržovat provozní řád a návody k obsluze plynových zařízení. 
• Udržovat obsluhované zařízení v bezpečném a řádném stavu. 
• Neprodleně hlásit provozovateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu. 
• Při úniku plynu nebo nebezpečí ihned vyřadit zařízení z provozu. 
• Udržovat pořádek a čistotu a dbát, aby se u zařízení nezdržovaly nepovolané osoby. 
• Hlásit provozovateli okolnosti, které obsluze ztěžují obsluhu zařízení. 
• Řádně zapisovat do provozního deníku údaje o začátku a konci směny, kontroly, opravy a revize. 
• Obsluha výdejního stojanu a zásobníku nesmí sama provádět žádné opravy ani měnit nastavení zařízení a 

zabezpečovacích armatur. 
 

VYBAVENÍ PRACOVNÍKŮ OBSLUHY 
• mýdlový (pěnivý) roztok + štětec pro zjišťování netěsností 
• kožené rukavice 
• v kiosku ČS musí být k dispozici lékárnička, provozní deník, psací potřeby, provozní a bezpečnostní 

předpisy, schéma armatur a hasící přístroj 
 

3.3.2. Bezpečnost při práci s výdejním stojanem LPG 
Za provoz čerpací stanice odpovídá provozovatel, který je povinen svěřit její obsluhu pouze vyškoleným 
pracovníkům s příslušným oprávněním. Obsluha kvalifikovaně provádí plnění tlakových nádrží LPG čerpajících 
automobilů, kontroluje v předepsaných intervalech stav výdejního stojanu a ostatní technologie,chod celého 
zařízení a vede provozní záznamy. Na viditelném místě v blízkosti výdejního stojanu musí být umístěn zákaz 
kouřit a zacházet s otevřeným ohněm v okruhu 10 m. Dále zde musí být umístěno upozornění na vypnutí 
motoru, max. stupeň plnění 80% a zajištění vozidla proti samovolnému rozjezdu.  

Po stránce konstrukční jsou výdejní stojany a všechny jejich komponenty, které by mohly být zdrojem iniciace 
výbuchu schváleny státní autorizovanou institucí-státní zkušebnou č. 210 FTZÚ Ostrava-Radvanice, která 
vydává příslušné certifikáty. Ekologická bezpečnost je dokladována schválením ČIŽP č. 90/00/895/01/TOM. 
Pro detekci případného úniku plynu mohou být v prostoru výdejního stojanu umístěna čidla detektoru, která 
však nejsou zahrnuta do základní nabídky. Z hygienického hlediska je jmenované zařízení pro obsluhu a 
provozovatele nezávadné. Při obsluze a provádění údržby je vhodné si chránit ruce rukavicemi. 
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PRVNÍ POMOC 
Otrava - plynný LPG 

Při čerpání se vyvarovat vdechnutí par LPG, hrozí nebezpečí udušení. Zraněného je třeba vynést ze 
zamořeného prostoru. Pozor! Nebezpečí požáru a výbuchu! LPG není jedovatý, ale je dusivý. Při zástavě 
dýchání provádíme ihned umělé dýchání z plic do plic, při zástavě krevního oběhu nepřímou srdeční masáž v 
kombinaci s umělým dýcháním. Neprodleně zajistíme převoz postiženého do zdravotnického zařízení . 

Omrzliny - kapalný LPG 

Kapalný LPG se při prudkém poklesu přetlaku na atmosférický tlak odpařuje za teploty -42°C Při potřísnění 
pokožky např. při výronu kapalného LPG ze zařízení vznikají omrzliny. Omrzlé části těla netřít, ale přikrýt 
sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. 

V případě vniknutí LPG do očí je třeba proplachovat větším množstvím vody a vyhledat lékařské ošetření. 

Popáleniny - požár 

Při popálení chladit ránu studenou vodou, nemazat, překrýt sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc. 
Neodstraňovat šaty. V případě zapálení oblečení - neutíkat, hasit vodou, dekou, válením .... 

 
3.3.3. 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 rozhodnou jaké množství paliva chce načerpat nebo za jakou částku chce čerpat.  

3.3.4. Elektromechanické litrové součtoměry 
Výdejní stojany TATSUNO-BENČ jsou standardně vybaveny elektromechanickými součtoměry pro sledování 
celkového proteklého množství paliva z každé hadice. Součtoměry jsou umíštěny na displeji výdejního stojanu. 
Každé výdejní pistoli odpovídá jeden 7-místný součtoměr, který udává počet celých litrů odčerpaný příslušnou 
výdejní hadicí. 

3.3.5. Podsvětlení displejů výdejního stojanu 
U všech výdejních stojanů jsou displeje podsvětlovány SMD LED diodami. V případě počitadla PDE je 
intenzita podsvětlení řízena tak, aby v průběhu čerpání byla intenzita maximální a v době, kdy se na displeji údaje 
němění se automaticky po 30 vteřinách sníží intenzita podsvícení na třetinu. 

3.3.6. Signalizační dioda PWR na displeji 
Oranžová signalizační dioda PWR slouží k signalizaci napájení počitadla výdejního stojanu. Pokud tato dioda 
svítí je počitadlo stojanu pod napětím. 
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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 
NEOTVÍRAT VÍKO ROZVODNÉ KRABICE, POKUD JE VÝDEJNÍ STOJAN POD NAPĚTÍM! 

 

4.1. Přehled hlavních zásad údržby výdejního stojanu LPG: 
• udržovat v čistotě všechny funkční celky výdejního stojanu, aby v případě vzniku nepředvídané poruchy se 

tato dala snadno identifikovat a rychle odstranit 
• 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 počitadla 
• 2-KRÁT TÝDNĚ MAZAT VÝDEJNÍ PISTOLI SILIKONOVÝM OLEJEM 
 
Údržba „karosářských“ dílů výdejního stojanu: 
Karosářské díly 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. 

Provozovatel výdejního stojanu je povinen: 

• Ustanovit pracovníka odpovědného za provoz a technický stav výdejního stojanu. 
• Zajistit kontroly, zkoušení, opravy a údržbu odborným způsobem. 
• Evidovat doklady a provádět záznamy o provozu. 
• Veškeré činnosti spojené s obsluhou, provozem a servisem výdejního stojanu LPG smí provádět pouze 

pracovníci s příslušným oprávněním. 

POZOR 
Každá manipulace a demontáž a to i otevření víčka filtru je podmíněna vytěsněním media dusíkem 
nebo inertním plynem z hydraulického systému výdejního stojanu ! 

Zásahy do elektrických a elektronických částí může provádět pouze specialista, který odpovídá za 
bezpečnost zařízení. Po ukončení servisního zásahu se musí provést opětné zajištění vodičů do 
původní polohy.  

Pozor! Při každém servisním zásahu je nutno vizuálně zkontrolovat těsnost hydraulických částí a 
případné prolínání média odstranit. 



 

U Ž I V A T E L S K Á  P Ř Í R U Č K A  
V Ý D E J N Í  S T O J A N Y  L P G  " S H A R K "  

 

20 

 

Zásady kontroly výdejního stojanu LPG 
Kontroly zařízení, zásobníků, potrubních rozvodů a výdejního stojanu se provádějí v termínech určených 
provozním řádem čerpací stanice podle platných předpisů. 

• Přezkoušení těsnosti hydraulického systému výdejního stojanu mýdlovým roztokem. 
• Přezkoušení strojního zařízení. 
• Přezkoušení funkce zpětného a pojistného ventilu 
• Kontrolu, kalibraci a úřední ověření výdejního stojanu LPG provádí Český metrologický inspektorát ČMI 

podle platných předpisů v zahraničí pak inspektorát příslušného státu. Lhůty k cejchování měřícího zařízení 
jsou stanoveny zákonem č. 505/1990 Sb. 

• Kontrole předchází očištění celého zařízení od prachu, odstranění vody a jiných nečistot z nádrží. 

Chybová hlášení výdejního stojanu 
Při poruše výdejního stojanu dojde k zablokování čerpání a zobrazení chybového hlášení na displeji výdejního 
stojanu. Téměř všechna poruchová hlášení je možno odstranit vyvěšením a zavěšením výdejní pistole, vypnutím 
a zapnutím napájení elektroniky, případně stisknutím <0> na dálkovém ovladači (pouze u elektroniky PDE). 

4.2. Servis výdejního stojanu LPG 
• servisní zásah se provádí v souladu s provozním řádem čerpací stanice 
• před zahájením prací musí být výdejní stojan vyřazen z provozu, na stojanu musí být viditelně umístěn nápis 

"MIMO PROVOZ" a příjezdový pruh musí být označen značkou "ZÁKAZ VJEZDU" 
• výdejní stojan musí být odpojen od zdroje energie ( vypnutí hl. vypínače v rozvaděči) 
• z celého systému včetně výdejního stojanu (mimo nádrže) musí být před zásahem vytěsněn propan-butan 

dusíkem. 
• ventily na přívodním i zpětném potrubí musí být uzavřeny 
• v okruhu 5 m od výdejního stojanu musí být po dobu servisního zásahu zamezeno projíždění motorových 

vozidel. 
• v dosahu pracovníků musí být hasící přístroj 
• zásah musí provádět vyškolení pracovníci servisní firmy. 

•  

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

678 01 Blansko 

HOT-LINE: +420 602 562 277 
FAX: +420 516 428 411 
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4.3. Záruka a reklamace 
Záruka je stanovena smluvně. Standardně výrobce poskytuje na zařízení záruku po dobu 2 let nebo 1 miliónu 
litrů přečerpaného media. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při uplatňování případné reklamace je 
nutno uvést: 

• Výrobní číslo a název-viz. typový štítek 

• Přesný popis závady a okolností, za kterých k závadě došlo. 

Při zjištění porušení plomb nebo nedovoleného zásahu do zařízení nebude reklamace uznána. Závady a 
nedostatky vyplývající z nesprávné obsluhy, kontroly a údržby výdejního stojanu a jeho funkčních částí nejsou 
předmětem záruky. (Např. problémy vzniklé přítomností vody a nečistot v zásobníku a hydraulickém systému.) 
Během provozu je nutná kontrola a odstranění vody a nečistot. 

4.4. Příslušenství 
• Instalační a uživatelská příručka 

• Osvědčení o jakosti a kompletnosti 

• Prohlášení o shodě 

• Protokol o tlakové zkoušce 

• Pro stojany vybavené el. počitadlem PDE infra ovladač pro obsluhu a programování počitadla 

• Základový rám (na zvláštní objednávku) 

 

Katalog náhradních dílů 
Tento dokument je dodáván servisním organizacím a pracovníkům servisu. 
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5. Prohlášení o shodě pro výdejní stojany  

5.1. Výdejní stojany BMP500.S/LPG 
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5.2. Výdejní stojany BMP2000.S/LPG 
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