HDM 60 eco / HDM 80 eco
Art. nr.: 110 700 860, 110 700 880

Oversættelse af den
originale brugsvejledning

Brugervejledning

Copyright
Læs venligst brugervejledningen før ibrugtagelse af udstyret.
Der ydes ingen garanti på fejl og skader på udstyret forårsaget af utilstrækkeligt
kendskab til brugervejledningen.
© HORN GmbH & Co. KG. Alle rettigheder forbeholdt.
Tekst, illustrationer og design er ophavsretligt beskyttet. Optryk og gengivelse, også i
uddrag, er kun tilladt efter skriftlig godkendelse. Tekniske ændringer forbeholdt.

Servicehotline
+49 1805 900 301
Reparationsservice +49 1805 900 302
(0,14 €/Min: fra det tyske fastnet, mobilnet maks. 0,42 €/min.)
service@tecalemit.de

Dokumentnr.:
Rettigheder:

2

44 1665 902-A
26.11.2012

44 1665 902-A

HDM eco

Indhold
1
2

3

4
5

6
7
8
9

10
11

44 1665 902-A

Sikkerhedsregler ................................................................
................................ ................................................................
................................ .................................
................................ . 5
Teknisk beskrivelse ................................................................
................................ ............................................................
................................ ............................ 7
2.1 Beskrivelse / Hensigtsmæssig anvendelse ..................................................... 7
2.2 Varianter..................................................................................................................... 7
2.3 Tekniske data ............................................................................................................ 7
2.4 Målblad........................................................................................................................ 8
2.5 Tilbehør ....................................................................................................................... 9
Montagevejledning ................................................................
................................ ...........................................................
................................ ........................... 10
3.1 Opstillingssted ....................................................................................................... 10
3.2 Døråbning ................................................................................................................ 10
3.3 Gulvmontering ....................................................................................................... 10
3.4 Sugeslange .............................................................................................................. 10
3.5 Elektrisk forbindelse ........................................................................................... 11
3.5.1 Montage af svømmeafbryderen ....................................................... 11
3.5.2 Montage af fyldningsgradsonden .................................................... 12
3.5.3 Eftermontering af fyldningsgradsonde-interface ...................... 13
3.5.4 Tilslutning RS232 / RS422 interface ............................................... 13
Første skridt
skridt - HDA eco ................................................................
................................ ...................................................
................................ ................... 14
Betjening af HDA eco ................................................................
................................ .......................................................
................................ ....................... 15
5.1 Start ........................................................................................................................... 15
5.1.1 Indtastning af værdier ........................................................................ 15
5.2 DriftsartTankning.................................................................................................. 15
5.2.1 Identificering af fører (option).......................................................... 15
5.2.2 Levering uden kodeindtastning (option) ....................................... 17
5.2.3 Input Kilometerstand (option)........................................................... 17
5.2.4 Indtastning af påfyldningsnummer (option) ................................ 17
5.2.5 Tankning ................................................................................................... 17
5.2.6 Tankning ................................................................................................... 18
5.2.7 Dataoverførsel ....................................................................................... 18
5.3 Driftsart Managementdrift / Hovedmenu .................................................... 19
5.3.1 Menu Leveringsdata ............................................................................. 20
5.3.2 Menu Sumdata........................................................................................ 22
5.3.3 Menu Legitimation ................................................................................ 23
5.3.4 Menu System .......................................................................................... 27
5.3.5 Menu Brændstoftank ........................................................................... 33
Idrifttagning ................................................................
................................ ................................................................
................................ .......................................
................................ ....... 36
6.1.1 Første- eller genansugning................................................................. 36
Drift ................................................................
................................ ................................................................
................................ ......................................................
................................ ...................... 36
Nøddrift ................................................................
................................................................................................
................................ ...............................................
................................ ............... 37
Påfyldningspistol A2010 ................................................................
................................ .................................................
................................ ................. 37
9.1 Beskrivelse ............................................................................................................. 37
9.2 Hensigtsmæssig anvendelse ............................................................................. 37
9.3 Funktion / sikkerhedsanordninger ................................................................. 38
9.4 Driftsvejledning .................................................................................................... 38
Reservedele ................................................................
................................ ................................................................
................................ ........................................
................................ ........ 40
Fejlvisning - hvad skal man gøre hvis...? .....................................................
................................ ..................... 44

HDM eco

3

12

Vedligeholdelse ................................................................
................................ ................................................................
................................ .................................
................................ . 44
12.1 Regelmæssige kontroller / plejearbejder ..................................................... 44
12.2 Rengøring af anlægget ........................................................................................ 45
12.3 Vedligeholdelseaf påfyldningspistolen ......................................................... 45
12.4 Udskiftning af batteri .......................................................................................... 45
12.5 Typeskilte og advarsler ...................................................................................... 45
13 Bortskaffelse ................................................................
................................ ................................................................
................................ ......................................
................................ ...... 45
13.1 Returnering af batterier ..................................................................................... 45
Bilag A. Tilslutningsplan
Tilslutningsplan for HDA eco ................................................................
................................ .................................
................................ . 46
Bilag B. Menustruktur Managementdrift ............................................................
................................ ............................ 48
Bilag C. Import eller eksport af data via USBUSB- stik ...........................................
................................ ........... 49
Bilag D. Overensstemmelseserklæring ...............................................................
................................ ............................... 51
Bilag E. Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring for påfyldningspistol A2010 .......... 52

4

44 1665 902-A

HDM eco

1

Sikkerhedsregler
Udstyret er bygget i henhold til aktuel teknisk viden og anerkendte
sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under brug af udstyret opstå fare for
brugeren eller tredjepart eller skader på udstyret eller anden ejendom.
Instruktionerne i denne brugervejledning, især sikkerhedsreglerne og de med
advarsler markerede afsnit, skal overholdes.

Advarsler og symboler
I brugervejledningen anvendes følgende tegn for særligt vigtige oplysninger.
Særlige oplysninger vedrørende forsvarlig brug af udstyret.
Særlige oplysninger eller på- og forbud til forebyggelse af skader.
Oplysninger eller på- og forbud til forebyggelse af person- eller omfattende
tingskader.

Hensigtsmæssig anvendelse
Udstyret må kun anvendes i teknisk fejlfri tilstand til sit formål under iagttagelse af
de sikkerhedsregler og faresituationer, der er beskrevet i denne brugervejledning.
Fejl som kan forringe sikkerheden, skal udbedres straks.
Udstyret og dets komponenter må udelukkende anvendes sammen med de angivne
væsker og kun til beskrevet brug. Al anden brug gælder som uhensigtsmæssig. For
skader, som måtte opstå heraf, hæfter producenten ikke. Risikoen bæres alene af
operatøren.

Organisatoriske foranstaltninger
Opbevar altid denne brugervejledning lettilgængeligt på opstillingsstedet! Alle
personer, som er involveret i montering, idrifttagning, betjening, vedligeholdelse og
drift af udstyret, skal have læst og forstået denne brugervejledning. Typeskiltet og
advarslerne, som er placeret på udstyret, skal overholdes og holdes i fuldstændig
læsbar tilstand.

Kvalificeret personale
Personale med ansvar for betjening, vedligeholdelse og montering skal kunne
fremvise tilsvarende kvalifikationer for disse arbejder. Personalets ansvarsområder,
kompetencer og tilsyn skal være nøje fastlagt af operatøren. Besidderpersonalet ikke
den nødvendige viden, skal der tilbydes vejledning og undervisning. Desuden skal
operatøren sikre, at personalet helt forstår brugervejledningens indhold.
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Vandbeskyttelse
Udstyret er egnet til omgang med vandskadelige stoffer. Forskrifter gældende for
opstillingsstedet (f.eks. vandhusholdningsloven, bekendtgørelsen for vandskadelige
stoffer) skal overholdes.

Hydraulik
Arbejder på de hydrauliske dele og udstyr må kun udføres af dertil uddannet
personale. Kontroller regelmæssigt alle ledninger, slanger og koblinger for utætheder
og synlige skader og reparér disse straks. Olie som sprøjter ud kan føre til
personskader og brande.
Ved håndtering af olier, fedtstoffer og andre kemiske substanser, skal produktets
sikkerhedsforskrifter overholdes!

Vedligeholdelse
I henhold til lovmæssige forskrifter må arbejder på anlæg for vandskadelige væsker
kun udføres af professionelle. Ændringer på anlægget, som kan forringe sikkerheden,
må ikke foretages uden producentens tilladelse. Reservedele skal svare til de
fastlagte tekniske krav fra producenten. Dette er altid garanteret ved brug af
originale reservedele.

Elektricitet
Arbejder på elektrisk udstyr må kun udføres af en elektriker eller uddannet personale
under ledelse og opsyn af en elektriker i henhold til el-tekniske regler. Maskine- og
anlægsdele, hvorpå inspektions-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder udføres,
skal være i spændingsløs tilstand.
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Teknisk beskrivelse

2.1 Beskrivelse / Hensigtsmæssig anvendelse
Pumpen type HDM eco er en elektrisk pumpe til tankning af motorkøretøjer og
emballage med dieselbrændstof og fyringsolie.
Pumpen må udelukkende anvendes til dieselbrændstof iht. DIN EN 590 eller DIN
51628, biodiesel (RME) iht. DIN EN 14214 og fyringsolie EL iht. DIN 51603-1. Ingen
brandbare væsker med et flammepunkt under 55°C eller en temperatur over
flammepunktet!
Udstyret består af et transportsystem, som er monteret inde i en stålafdækning.
Udstyret består af følgende komponenter: en transportpumpe, en volumenmåler,
påfyldningsslange med den automatiske påfyldningspistol og en tankautomat til
styring af påfyldningen.
Den installerede tankautomat HDA eco er optimeret til forvaltning af små og
mellemstore vognparker og tilbyder forvaltning af op til 100 brugere / køretøjer.
Den installerede pumpeteknik er konstrueret således, at der kan opnås en pålidelig
drift ved et årsforbrug på maks. 150.000 liter (HDM 60 eco) eller 200.000 liter (HDM
80 eco) brændstof. Brugere med et højere årsforbrug burde vælge et til deres behov
bedre egnet udstyr fra Horn/Tecalmit benzinpumpe-program.

2.2 Varianter
Pumpen HDM eco fås i følgende varianter:
HDM 60 eco
art. nr.: 110 700 860
HDM 80 eco
art. nr.: 110 700 880

2.3 Tekniske data
Mål (BxLxH)
Medietemperatur
Omgivelsestemperatur
Sugekobling
Nominel sugehøjde
Nominel effektivitet
(HDM 60 eco / HDM 80 eco)
Spænding
Ydelse
Beskyttelsesniveau
Viskositetsområde
*System- og viskositætsafhængig
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HDM 60 eco
HD 80 eco
Ca. 410x1410x275mm
-10°C til +35°C
-20°C til +55°C
G1 1/4" flange med
G1" indvendigt gevind
indvendigt gevind
3,5m
Ca. 55 l/min *

Ca. 75 l/min *

230v 50 Hz
0,5 kW

0,8 kW

IP54
> 1mPa s til 20 mPa s ved 20°C
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G1 ¼” Sugeslange
(HDM 80 Eco)
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Beklædning af galvaniseret stål For- og bagbeklædning: galvaniseret og pulverlakeret

1” Sugeslange
(HDM 60 Eco)

Transportpumpe HDM 60/80 Eco Box med
elastisk fundament

Huller til gulvmontering

Tappeslange
(DN25 – HDM 80 eco / DN 19 – HDM 60 eco)

Ovalhjulmåler

Kabelkanal

USB-port

Tankautomat HDA eco med folietastatur
og display med to linjer

Åbning til sugeslange

Åbning for el-tilslutning

Drejeled i vægåbningen

Åbning for sugeslange og el-tilslutning

Lås

2.4 Målblad

HDM eco

2.5 Tilbehør
Pumpen HDM eco fås med følgende tilbehør:
Fundamentramme

233400373

Svømmeafbryder

233400165

Fyldningsgradsonde interface

Aktiveringskode-gebyr

Fyldningsgradsonde 200
mbar
Fyldningsgradsonde 300
mbar
Fyldningsgradsonde 500
mbar
Klemkasse med
trykudligningsfilter
Interface RS422
Interface RS232
TAG

(Ved bestilling til eftermontering skal
fabriksnummer og fremstillingsår
oplyses).
(Telefonisk aktivering ved
eftermontering af
fyldningsgradsonden)
(Tankhøjde maks. 2m; kabellængde
5m)
(Tankhøjde maks. 3m; kabellængde
5m)
(Tankhøjde maks. 5m; kabellængde
7m)
(Til fyldningsgradsondens
kabelforlænger)

233400160

(Ved bestilling til eftermontering skal
fabriksnummer og fremstillingsår
oplyses).
(Nøglering til
fører/køretøjidentifikation)

233400170
233400190

USB-stik med HD Manager eco
HD Manager basisversion
HD Manager, den fulde
version
Filter inkl. Filterholder
Montagesæt returløbsslange
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233400470

224010000
224020000
224050000
224061000

233400200

616700001
233500351
233500402

(Montering i trykslange; 30mm inkl.
energiabsorberende anordning)
for overjordiske tanke

233400180
233400195
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Montagevejledning
Før montage og idrifttagning skal udstyret kontrolleres for mangler og skader.
Overhold forskrifterne i Bekendtgørelse om arbejdssikkerhed.
Udstyr med mangler eller skader må ikke tages i brug!

3.1 Opstillingssted
Pumpen type HDM eco er beregnet til udendørs brug. Vælg opstillingsstedet således,
at skadelige miljøpåvirkninger som f.eks. havvand ikke kan angribe komponenterne.
Pumpestystemet opfylder vand- og handelsretslige krav iht. lov om vandanvendelse
og vandbeskyttelse samt anlægsdirektivet VawS. Overhold lokale forskrifter for
opstilling og drift og indhent de officielle tilladelser.
Montage, idrifttagning og vedligeholdelse må kun udføres af autoriserede
professionelle iht. WHG §19I (lov om vandanvendelse og vandbeskyttelse).
Udstyret skal opstilles og drives på en lige og bæredygtig overflade. Se tekniske data
for pladsbehov.
Udstyret må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder!

3.2 Døråbning
Pumpens frontpanel kan åbnes i forbindelse med montage og servicearbejder. Hertil
skal man gøre følgende:
1. Åbn låsen ved at dreje nøglen mod venstre
2. Løft døren ca. 20mm
3. Sving dørens underkant ud
4. Før døren nedad for at tage den af

3.3 Gulvmontering
Pumpen råder over 4 huller i gulvrammen, som skal bruges til fastgørelse af pumpen.
Alt efter byggemæssige muligheder skal pumpesystemet fastgøres med 4 dyvler til
hård belastning til væggen eller 4 M8 skruer til gulvet. Man kan også benytte den
optionale fundamentramme (se kapitel 2.5).

3.4 Sugeslange
Sugeslangen som sidder på pumpen, er udstyret men et G1" indvendigt gevind (HDM
60 eco) eller G1 ¼“ flange (HDM 80 eco)
Pumpen er beregnet til både overjordisk og underjordisk tanktilslutning.
Sugeslangens og beklædningens placering kan læses i målbladet (se kapitel 2.4). For
en overjordisk tanktilslutning skal propperne i de forberedte gennemløb på den
bagerste sokkelblænde fjernes.
Montage af et bølgerør eller et lignende udligningselement mellem pumpeflange og
sugeslange er nødvendig for en spændingsfri tilslutning. Ellers kan skader på slanger
eller overdrevet støjudvikling ikke udelukkes.
Ved montage af sugeslangen skal man være opmærksom på at denne ikke kommer i
berøring med beklædningsdelene.
Sugeslangens længde og sugehøjden har en væsentlig indflydelse på pumpesystemets
ydelse. For at opnå pumpens optimale ydelse, skal sugeslangen være så kort som
muligt.
10
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På alle anlæg skal trykudligning af pumpesystemet via sugeslangen være mulig. Der
må ikke monteres kontraventiler uden trykudligning ind i sugeslangen.
Kontroller, at ingen smudspartikler er havnet i pumpen eller i tælleren. Til dette
formål er der monteret et sugefilter i sugeslangen. Hvis det fjernes af pladsmæssige
årsager, skal der monteres et tilsvarende filter på et egnet sted i sugeslangen.
Kontroller på opstillingsstedet, at der ikke kan opstå mere end 0,5bar i sugeslangen
på grund af varmeudvidelse.
På overjordiske tanke skal der på opstillingsstedet monteres en egnet
løftebeskyttelsesventil.
Sugeslangens nominelle tværsnit skal være mindst DN 32 (HDM 60 eco) eller DN 50
(HDM 80 eco). Ved DN32 eller DN50 må sugeslangen være maks. 6m lang. Ved
længere slanger skal der vælges et større rørtværsnit. Sugehøjden må være maks.
3,5m.
Ved ugunstige kombinationer af lange sugeslanger, høje ansugningshøjder og store
rørtværsnit, kan det ske at pumpen ikke er i stand til at ansuge mediet. I en sådan
kritisk situation skal mediet ansuges med en vakuumpumpe eller sugeslangen fyldes.
Til dette formål skal der evt. stilles tilslutninger til rådighed på opstillingsstedet.
Kontakt venligst Horn-Tecalemit Service ved spørgsmål vedr. korrekt samling af
sugeslangen.

3.5 Elektrisk forbindelse
Arbejder på elektrisk udstyr må kun udføres af en elektriker eller uddannet
personale under ledelse og opsyn af en elektriker i henhold til el-tekniske regler.
Vælg en s-tilslutning fra fordeleren med FI-afdækning for at opnå fejlfri drift!
El-tilslutning sker iht. tilslutningsplanen på næste side (se bilag A).
Ved overjodiske tanktilslutninger er der lavet huller i den bagerste sokkel til
kabelfastgørelse. Ved underjordisk tilslutning er der lavet et hul i bundpladen. (Se
også "Målblad" (kapitel 2.4).
3.5.1

Montage af svømmeafbryderen

(Option)
Det er muligt at tilslutte en svømmeafbryder på tankautomaten HDA eco, som
forhindrer at tanken pumpes fuldstændig tom. Herigennem beskyttes pumpen mod
skader opstået af tørløb og eventuelle smudspartikler på tankbunden bliver ikke
suget op.
Ved levering af udstyret er svømmeafbryderen ikke monteret og skal monteres af
installatøren i tanken på den ønskede fyldstand. Svømmeafbryderen skal have en
kontakt, som åbnes ved faldende væskestand. En egnet svømmeafbryder fås som
tilbehør (se kapitel 2.5). På tankautomaten HDA eco skal funktionen
"svømmeafbryder" aktiveres (se kapitel 5.3.5.1)) og svømmeafbryderen skal tilsluttes
iht. forbindelsesdiagrammet (se bilag A).
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3.5.2

Montage af fyldningsgradsonden

(Option)
Det er muligt at tilslutte en fyldningsgradsonde (4-20mA) til tankautomaten HDA eco.
Herved består muligheden for at overvåge tankindholdet på tankautomat HDA eco og
for at afbryde pumpen når den justerbare laveste fyldningsgrad er nået. Herigennem
beskyttes pumpen mod skader opstået af tørløb og eventuelle smudspartikler på
tankbunden bliver ikke suget op.
På tankautomaten HDA eco skal funktionen "Fyldningsgradsensor" aktiveres og
sensoren skal tilsluttes iht. forbindelsesdiagrammet (se kapitel5.3.5 + Bilag A).
Funktionen skal aktiveres ved bestilling af pumpen, men kan også aktiveres senere.
Efterfølgende skal tankautomaten parameteriseres med tankens værdier (se kapitel
5.3.5).
Der skal vælges en egnet fyldningsgradsensor med et måleområde, som er tilpasset
tankens højde. (Egnede sensorer - se kapitel 2.5)
Ved levering af udstyret er fyldningsgradsensoren ikke monteret og skal monteres af
installatøren på tankbunden. Hvis sondekablet bliver forlænget, skal en klemkasse
med et trykudligningselement bruges. (se kapitel2.5)
Sensoren skal placeres vandret på tankens dybeste sted, således at den effektive
monteringshøjde (offset) betragter ca. 11mm over tankbunden (se skitse). I særlige
tilfælde kan det være nødvendigt at hænge senoren over tankbunden. I det tilfælde
skal offsettet for denne tank tastes ind i den tilsvarende inputmaske. Hvis der er en
difference mellem den aflæste og den målte fyldningsgrad, så kan offsettet korrigeres
tilsvarende.

4
Off
Of
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Under montage skal man være opmærksom på, at sensoren ikke pendler. Hvis
sensoren er monteret i nærheden af en påfyldnings- eller sugeslange, skal der stilles
et beskyttelsesrør med udluftningshul i øverste ende til rådighed.

3.5.3

Eftermontering af fyldningsgradsonde-interface

Det er muligt at eftermontere den optionale fyldningsgradsonde. Kontakt venligst i
den forbindelse HORN TECALEMIT service.
3.5.4

Tilslutning RS232 / RS422 interface

Det er muligt, som option, at overføre data fra HDM eco til en pc, ved hjælp af pc
softwaren HD Manager, HD Manager Basic eller HD Manager eco. Til dette formål skal
HDA eco udstyres med en ekstra printplade (socketmodem) til de respektive
interfaces.
Tilslutning til pc kan alt efter lokale muligheder ske ved hjælp af RS 232 eller RS422
interfacet.
3.5.4.1

RS232-tilslutning

En fejlfri dataoverførsel er her kun mulig med en kabellængde på ca. 15m (afhængig
af kabelart og forlægning). På pc'en bruges et ledigt
RS232-interface (COM-port) eller en USB til RS232 adapter og i
HDM eco skal socketmodem RS232 være indsat.

Tilslutningsplan
Printplade HDA

D-Sub bøsning 9-polet
5

1

X2
HDM eco
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TX
RX
GND

654321
9

HD
Manager

6
PC
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3.5.4.2

RS422-tilslutning

Her er dataoverførsel med en kabellængde på op til ca. 1200m mulig, hertil bruges
der på pc-siden en RS422 til RS232-konverter og i HDM eco skal socketmodem
RS422/RS485 være indsat. Pc'en skal have en ledig COM-port.
Tilslutningsplan
Konverter IC-485SI
Printplade HDA
IC-485 SI
654321

TX On
RX On

DCE

T+
T-

R+
R-

DTE

X2
HDM eco

HD
Manager

4 321
PC

Strømforsyning

3.5.4.3

Eftermontering af RS232 / RS422 interfaces

Det er muligt at eftermontere de optionale RS 232 / RS 422 interfaces. Kontakt
venligst i den forbindelse HORN TECALEMIT service.

4

Første skridt - HDA eco
HDA eco er udstyret med en selvforsynende tankdataoptagelsessystem, som tillader
både registrering og videreforarbejdning af alle tankninger.
Til dette formål er for hver tankning følgende input mulige:
•
•
•
•

Fører
Køretøj
Km-stand
Påfyldning

På den fra fabrikken indstillede HDA eco spørges der kun efter Køretøj. Køretøj nr. 1
med koden "123" er allerede forprogrammeret for straks at kunne foretage en
prøvetankning.
Visning (f.eks.):

Køretøj:***
10:29 24.03.11

Efter indtastning af tallene "1 2 3", bekræftelse med "ENTER" samt træk i
påfyldningspistolen kan der tankes.
Visning (f.eks.):

14
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Betjening af HDA eco
Brugeren bliver ved betjening af HDA eco ført igennem en menustruktur (vist i Bilag
B) Betjeningsvejledningen holder sig til denne menustruktur.

5.1 Start
Når HDA eco startes, kører en funktionstest (display-test, visning af programversion,
hukommelsestest, test af realtiduret). Efter opstart befinder tankautomaten sig i
driftsarten Tankning.
5.1.1

Indtastning af værdier

Betjening af tankautomaten HDA sker primært ved hjælp af tastaturet. Principielt er alt efter inputfelt - følgende indtastninger mulige (undtagelser behandles i tilsvarende
afsnit):
a)

Indtastning af numeriske værdier (tal)
Indtastning sker ved hjælp af bloknumre. Fejlindtastning kan slettes tegnvist
med tasten ,◄``. Bekræftelse sker med ENT',
ENT' afbrydelse med ,EXIT' Hvis det er
nødvendigt, kan et negativt fortegn indtastes med tasten, ►`.

b)

Indtastning af alfanumeriske værdier (bogstaver + tal)
Indtastning af tal sker ved hjælp af bloknumre. Indtastning af bogstaver og
specialtegn sker over tasterne▲`og,▼`, bekræftelse af tegn med tast ,►'.
Tegnene er indordnet som følger: ‘ ‘, ‘a’ - ‘z’, ‘ä’, ‘ö’, ‘ü’, ‘ß’, ‘A’ - ‘Z’, ‘0’ - ‘9’, ‘-’, ‘&’, ‘.'
Fejlindtastninger kan slettes tegnvist med tasten ,◄``. Bekræftelse sker med
,ENT',
,ENT' afbrydelse med ,EXIT'.

c)

Udvalg af faste indstillinger
I mange inputfelter kan der kun vælges mellem få alternativer. ^Disse er
forindstillet og kan vælges ved hjælp af tasterne, ◄' og ,► samt bekræftes med
,ENT'. Afbrydelse med ,EXIT'.

5.2 DriftsartTankning
Der kan gennemføres tankninger. Dertil nødvendige input er delvist optionale. Inputforespørgsel i de tilsvarende inputmasker såvel som ekstra leveringsparametre kan
indstilles i menupunktet "Leveringsoptioner" (se kapitel 5.3.1).
Hvis der under en påbegyndt indtastning går mere end 30 sekunder uden tryk på
tasterne, afbrydes indtastningen.
Følgende skridt er nødvendige for en levering:
5.2.1

Identificering af fører (option)

Identificering af fører sker ved hjælp af tilhørende legitimation (kode eller
transponder + option PIN). Legitimation indstilles i menupunktet "Legitimation" (se
kapitel5.3.3)
Visning (f.eks.):

Fører:***
10:29 24.03.03

Der skal indtastes en kode på maks. 5 tal. For hvert indtastet tal vises en ‘** ’ i
displayet.
Førende nuller skal ikke indtastes.
44 1665 902-A

HDM eco

15

I stedet for koden kan man også bruge en transponder som legitimation.
Krydssystemoperation (brugerkode og transponder) er mulig, hver legitimation kan
enten udstyres med en kode eller en transponder.
Transponderen skal holdes i en afstand mellem ca. 2 - 5 cm fra læseenheden.
Godkendelsen erkendes med en kort signaltone.
Som option er det muligt at tildele hver enkel legitimation (kode eller transponder) en
ekstra femcifret PIN (se kapitel 5.3.3.1.1).
Ved indtastning af en forkert kode eller PIN eller brug af en ikke frigivet transponder
er indtastningen spærret for et stykke tid, som forlænges for hver forkert
indtastning.
Visning (f.eks.):

PIN:***
10:29 24.03.03

I den nederste række vises den aktuelle tid.
Efter endt levering vises i 15 minutter den sidste tanknings leveringsmængde.
Indtastning af master-koden eller brug af master-transponderen ændres i driftsarten
Managementdrift.
Managementdrift
Fabriksindstillet masterkode: 99999. Denne kode skal ubetinget
ubetinget ændres (se
kapitel 5.3.3.2)
5.3.3.2)
5.2.1.1

Identificering af køretøj (option)

Identificering af køretøj ved hjælp af tilhørende legitimation (kode eller transponder
+ option PIN) sker på samme måde som identificering af fører
Visning (f.eks.):

5.2.1.2

Køretøj:***
10:29 24.03.03

Visning af tankindhold (option)

Med tasten,▼` kan der skiftes fra inputmaske for identificering af fører eller køretøj
til visning af tankindhold. Der vises kapacitet i procent, målt fyldningsgrad samt
kapacitet i liter. (Kun ved indstillet og installeret fyldningsgradsonde)
Visning (f.eks.):

Tank 20%
510mm 6800l

Visningen kan kun ses sålænge tasten,▼`forbliver aktiveret!
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5.2.1.3

Visning af softewareversionen

Med tasten,►` kan der skiftes fra inputmaske for identificering af fører eller køretøj
til visning af softwareversionsnummeret.
Visning (f.eks.):

Version: 4.020

Visningen kan kun ses sålænge tasten,►`forbliver aktiveret!
5.2.2

Levering uden kodeindtastning (option)

Hvis der i Leveringsoptioner under kapitel 5.3.4.1.1vælges "Nej", er levering uden
kodeindtastning mulig ved hjælp af tryk på tasten ,ENTER’. Der kan alligevel
indtastes en forhåndværende køretøjs-kode, som leveringen så påregnes.
Visning (f.eks.):

Kode:***
10:29 14.03.11

Kodeforespørgselen anvendes kun til skift til driftsarten Managementdrift med
masterkoden (se kapitel5.3).
Advarsel:
Advarsel Hvis "Legitimationsforespørgsel: Nej" er valgt og forespørgslerne Km-stand
og Påfyldning er deaktiveret, starter leveringen såsnart påfyldningspistolen
trækkes eller der trykkes på ,ENTER’-tasten!
,ENTER’
5.2.3

Input Kilometerstand (option)

En et- til ottecifret kilometerstand kan indtastes direkte. Hvis det er påkrævet, kan en
kontrol af kilometerstanden foretages (se leveringsoptioner).
Visning (f.eks.):

KM-Std: 120000
10:29 14.03.11

For en nedstrøms tankdataevaluering, skal kilometerstanden kunne tilordnes et
køretøj, dvs. køretøjforespørgsel skal gennemføres.
5.2.4

Indtastning af påfyldningsnummer (option)

Der kan maskimalt indtastes en ottecifret alfanumerisk værdi.
Visning (f.eks.):

5.2.5

Påfyldning:FLH88

Tankning

Efter indtastning af alle forespurgte parametre vises opfordringen til at tanke.
Visning (f.eks.):

5.2.5.1

Vær venlig at
tanke!

Indtastning af mængdeforvalg (option)

Det er muligt at indtaste et mængdeforvalg inden man trækker påfyldningspistolen.
Hertil indtastes den ønskede mængde direkte vha. nummertasterne. Når den første
tast aktiveres, skifter visningen til forvalgmængde
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Visning (f.eks.):

Forvalg: 120
L
Mængde:
0,00

Bekræftelse af forvalgmængden sker vha. ‚ENTER’,
‚ENTER’ afbrydelse af
forvalgmængdeindtastning med ,EXIT’. Hvis påfyldningspistolen trækkes under en
indtastning, indledes en normal tankning uden mængdeforvalg.
5.2.6

Tankning

Når påfyldningspistolen trækkes, startes pumpen og den leverede mængde vises i
displayet.
Visning (f.eks.):

789.8 L

Under levering, opdatteres leveringsmængden løbende i displayet.
Med tasten ,EXIT’ kan leveringen altid - også inden påfyldningspistolen trækkes afsluttes. For tankningen - også inden påfyldningspistolen trækkes - gælder de iMenu
Leveringsoptioner (5.3.4.1fastlagte tid- og mængdebegrænsninger.
Afslutning af leveringen vha. indsættelse af påfyldningpistolen, aktivering af tasten
,EXIT’ eller at forvalgmængden eller leveringslimit er nået, vises vha. en tilsvarende
displaytekst i ca. fem sekunder.
Visning (f.eks.):

Afslutning af
leveringen
Mængde:
789,5

Ved leveringsafbrydelser pga. en tidsoverskridelse, vises årsagen til afbrydelsen i
displayet i klar tekst.
Visning (f.eks.):

Time Out
Mængde:
L

789,5

Visning af den tankede mængde fortsætter i 15 minutter eller indtil en ny tankning
indledes.
Efter afsluttet tankning gemmes leveringen med alle indtastede data (fører, køretøj
osv.) og et tidsstempel i tankautomatens hukommelse. Disse kan bearbejdes vha. de
tilsvarende managementfunktioner, (se kapitel5.3.1)
5.2.7

Dataoverførsel

Dataoverførsel sker valgfrit via USB-porten på automaten til et USB-stik, som fås i
handelen eller som option via et datakabel til en pc (tilsvarende tilbehør - RS 232 /
RS422 interface - er påkrævet). Dataoverførsel er kun mulig i driftsarten "Tankning"
via inputmasken til identificering af fører eller køretøj.
5.2.7.1

Dataoverførsel via USB-stik

Leverings- og Systemdata fra HDA eco skrives på et USB-stik, som fås i handelen.
Data på USB-stikket kan viderebearbejdes på en pc med
tankdataforvaltningsprogrammet HD Manager. For at gennemføre overførselen skal
USB-stikket sættes i den dertil forudsete åbning på tankautomat-beklædningens
venstre side, sving evt. afdækningen til side efter at have løst den rouletterede skrue.
18
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Alternativt skal der, som beskyttelse mod uautoriseret adgang, efter at USB-stikket
sættes i, indtastes en masterkode eller bruges en master-transponder (se
kapitel5.3.3.2).
Visning (f.eks.):

Hukommelse
Leveringsdata

For at undgå datatab, må USB-stikket ikke fjernes under skrive- / læseforgangen.
Efter afsluttet dataoverførsel bliver de hentede data mærket som overført og derfor
ikke medregnet ved den næste overførsel. For nærmere detailer vedr. de hentede
data såvel som opbevaring på et USB-stik (se kapitelBilag C).
Efter afsluttet dataoverførsel skal afdækningen bringes tilbage i position og den
rouletterede skrue strammes.
5.2.7.2

Dataoverførsel via datakabel

For at gennemføre dataoverførselen via et datakabel, er det nødvendigt at tilslutte
det tilsvarende tilbehør-kit til en pc. Overførsel og videre forarbejdning af data sker
vha. tankdataforvaltningsprogrammet HD Manager, se også den særskilte vejledning.

5.3 Driftsart Managementdrift / Hovedmenu
Der kan skiftes til driftsarten Managementdrift vha. indtastning af master-koden eller
brug af master-transponderen, evt. plus indtastning af PIN.
Fabriksindstilling MasterMaster- kode: 99999, ingen PIN Denne kode skal ubetinget
ændres. (se kapitel 5.3.3.2)
5.3.3.2)
I denne driftsart kan man indstille systemparametre og varetage forskellige
managementfunktioner, som f.eks. forvaltning af leveringsdata, sumdata, legitimation
osv..
Visning (f.eks.):

Hovedmenu
▼Leveringsdata

Valg af menupunkter sker vha. valg med tasterne,▲`og,▼`bekræftelse med ,ENTER’.
,ENTER’
En undermenu eller eller et menupunkt kan forlades ved tryk på tasten ,EXIT’ .
Tryk på tasten ,EXIT’ for at skifte fra hovedmenu til driftsarten Levering.
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5.3.1

Menu Leveringsdata

Denne menu indeholder funktionerne til visning og bearbejdning af leveringsdata.
Tankautomaten HDA eco kan gemme op til 2000 leveringsdatasæt. Hvis
hukommelsen er fyldt, overskrives de ældste datasæt.
Visning (f.eks.):

Menu
Leveringsdata
▼Visning af

Ved valg af det tilsvarende menupunkt er det muligt i de respektive undermenuer, at
se og slette leveringsdata, se antallet af gemte leveringer eller fremstille en rapport
på et USB-stik.
Valg med ,ENTER’, afbrydelse med ,EXIT'.
5.3.1.1

Visning af leveringer

Visning (f.eks.):

Levering:
♦

53

Alle leveringer som befinder sig i hukommelsen kan inspiceres, begyndende med den
sidste levering. alg af den levering som vises i displayet kan foretages vha.
tasterne▲‘og ,▼`. Med tasterne, ◄`og,►`kan man vælge mellem de enkelte
leveringsdata (dato, mængde, fører, køretøj, km-stand, påfyldningsnummer).
Afbrydelse med ,EXIT'.
Leveringens status vises vha. bogstaver / specialtegn efter klokkeslettet. I denne
sammenhæng betyder:
‚T
T’:
‚X
X ’:

Leveringsafbrydelse pga. Time Out
Leveringsdatasæt blev overført / gemt på USB-stik

Ved at trykke på tasten ,ENTER’ vises en inputmaske, hvor det er muligt at mærke
den viste samt alle nyere leveringsdatasæt som ikke-overført, for at være i stand til,
ved f.eks. datatab eller overføringsfejl, at kunne hente leveringdatasæt på ny eller
gemme dem på et USB-stik.
Visning (f.eks.):

Leveringsdata
gendan.?

Valg med ,ENTER’, afbrydelse med ,EXIT'.
5.3.1.2

Slet leveringer

Visning (f.eks.):

Leveringsdata
slet? ->ENT

Valg med ,ENTER’, afbrydelse med ,EXIT'. Data fra gemte leveringer mærkes som
overført.
Advarsel: Leveringsdata bliver IKKE fysisk slettet fra hukommelsen men kun mærket
som allerede overført. Det betyder, at de ikke medtages ved en ny overførsel eller en
USB-rapport. Det er muligt at fortryde sletning (se kapitel5.3.1.1).
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5.3.1.3

Antal leveringer

Visning (f.eks.):

Leveringer:
1532
76% og
brugt
Både antallet af leveringer
den procentuelle udnyttelse af hukommelsen bliver
vist. Det maksimalt mulige antal gemte leveringsdatasæt betragter ca. 2000
5.3.1.4

USB-rapport Leveringer

Der gemmes en rapport over leveringsdata, som er mærket ikke-overført som tekstfil
(„DSPDATA.TXT“) på et USB-stik. Filen kan f.eks. åbnes på en pc vha. Texteditor og
printes. Forudsætningen er, at der befinder sig et skrivbart USB-stik i den dertil
forudsete USB-bøsning på automaten.
Visning (f.eks.):

Visning (f.eks.):

Hukommelsesrappo
rt
122 / 122
HDM eco
USB-rapport Leveringsdata
..............................
Dato 19.04.11

Tid 17:42

Leveringsdata:
1
..............................
Dato 19.04.11
Tid 09:24
Fører:
12
Køretøj:
15
Påfyldning:
17635
Km-stand:
115050
Levering:
123.00 l
Leveringsdata:
2
..............................
Dato 20.04.11
Tid 14:38
Fører:
23
Køretøj:
12
Påfyldning:
14711
Km-stand:
20134
Levering:
234.00 l

..............................

Leveringer bliver efter fremstilling af rapporten ikke mærket som overført. Ved en
senere rapport gemmes de på ny. Det rådes, at man evt. sletter leveringerne manuelt
(se kapitel 5.3.1.2).
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5.3.2

Menu Sumdata

Denne menu indeholder funktionerne til visning og bearbejdning af leveringssummen,
dvs. den kumulerede leveringsmængde sammenfattet.
Først skal man vælge hvilke summer (fører / køretøj) skal bearbejdes.
Visning (f.eks.):

Menu Sumdata
▼Summer fører:

Efterfølgende kan man vælge punkterne for sumbearbejdning i undermenuen.
Visning (f.eks.):

Menu Sumdata
▼Vis summer

Ved valg af det tilsvarende menupunkt er det muligt i de respektive undermenuer, at
se og slette sumdata, se antallet af gemte leveringer eller fremstille en rapport på et
USB-stik. Valg med ,ENTER’, afbrydelse med ,EXIT'.
5.3.2.1

Vis summer

Visning (f.eks.):

Visning (f.eks.):

Køretøj:alle ♦
Total1: 110556 l
Køretøj: 13 ♦
Sum:
190 l

De samlede leveringsmængder Total 1 (ikke nulstilbar) og Total 2 (nulstilbar),
enkeltsummer pr. køretøj og summen af leveringer uden kodeindtastning kan vises.
Valg af den sum som vises i displayet kan foretages vha. tasterne , ▲`og,▼`.
Afbrydelse med ,EXIT'.
5.3.2.2

Sletning af sum

Visning (f.eks.):

Sum Køretøj
slet? ->ENT

Valg med ,ENTER’, afbrydelse med ,EXIT'. De samlede leveringsmængder Total 2,
enkeltsummer pr. køretøj og summen af leveringer uden kodeindtastning slettes. Den
samlede leveringsmængde Total 1 bliver ikke slettet.
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5.3.2.3

USB-rapport Summer

Der gemmes en rapport over sumtællerstandene, som tekstfil på et USB-stik
(„DTOTDATA.TXT“ for førerne, VTOTDATA.TXT for køretøjerne). Filen kan f.eks. åbnes
på en pc vha. Texteditor og printes. Forudsætningen er, at der befinder sig et
skrivbart USB-stik i den dertil forudsete USB-bøsning på automaten.
Visning (f.eks.):

Fil (f.eks.):

Hukommelsesrappo
rt
100 / 100
HDM eco
USB-rapport Summer
.................................

Dato 20.04.11

Tid 08:20

Summer Køretøj
Total 1:
Total 2:
Køretøj 1:
Køretøj 2:
Køretøj 100:
Køretøj---:

5412 l
2312 l
1040 l
2153 l
99 l
20 l

.................................

5.3.3

Menu Legitimation

I denne menu kan man bearbejde legitimationerne samt danne legitimationsrapporter.
Mediet til identificering af fører eller køretøj betegnes som legitimation. Hver
legitimation kan tillægges forskellige systemparametre. Master-legitimationen er en
særlig legitimation. Den bruges til at komme ind i Management-mode.
Først skal man vælge hvilke legitimationer (fører / køretøj) skal bearbejdes.
Visning (f.eks.):

Menu
Legitimation

Efterfølgende kan man hente de respektive legitimationer i undermenuen.
Visning (f.eks.):

♦Køretøj 3
◄►Kode: 12345

Legitimationen som skal behandles kan vælges vha. tasterne ,▲`og,▼`, et ‚-‘ betyder,
at legitimationen ikke er etableret. Hvis en transponder etableres som
adgangsautorisation, vises „TRANS“ i stedet for koden.
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Efter valg af en legitimation, kan man skifte imellem de forskellige parametre for den
respektive legitimation vha. tasterne ,◄`eller,►`. For at ændre de respektive
parametre, skal man trykke på tast ,ENTER’ for at aktivere, tast ,EXIT’
afslutter indtastningen.
5.3.3.1

Kode

En et- til femcifret kode kan indtastes. Den allerede etablerede kode kan slettes når
den forhåndværende kode bliver slettet og bekræftet.
I stedet for den femcifrede kode kan en transponder tilordnes hver legitimation.
Transponderen skal holdes i en afstand mellem ca. 2 - 5 cm fra læseenheden. En
signaltone viser, at transponderen er blevet læst.
5.3.3.1.1

PIN

Udover koden og transponderen, kan en et- til femcifret PIN indtastes. Hvis en PIN er
blevet tildelt, skal den også indtastes efter kodeindtastningen. Der er muligt kun at
udstyre en del af legitimationerne (eller slet ingen) med PIN.
Visning (f.eks.):

5.3.3.1.2

♦Køretøj 1
◄►PIN:
12345

Leveringslimit

Her kan man indtaste en leveringslimit pr. tankning for køretøjet, maksimalt 9999
liter.
Visning (f.eks.):

♦Køretøj 1
◄►Limit: 123 l

Bemærkning: Hvis pumpens generelle leveringslimit ligger lavere, er det den som
gælder.
5.3.3.1.3

Maksimal leveringstid

Her kan man indtaste den maksimale leveringstid pr. tankning for køretøjet,
maksimalt 99 minutter.
Visning (f.eks.):

♦ Køretøj 1
◄►Tid:
15 min

Bemærkning: Hvis pumpens generelle leveringstid ligger lavere, er det den som
gælder.
5.3.3.1.4

Forespørgsel på km-standen eller drifttimer (kun køretøjer)

Alt efter køretøjstype, kan der til forbrugsberegningen af en nedstrøms
tankdataforarbejdning, inden tankning indtastes kilometer- eller drifttimestand for
køretøjet. Her vælges mellem indtastning af kilometer (km) eller drifttimer (t).
Visning (f.eks.):
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♦ Køretøj 1
◄►Forespørgsel:km
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5.3.3.1.5

Kilometer- eller drifttimevindue

Her kan et kilometervindue eller et drifttimevindue indtastes, der definerer den
maksimalt tilladte difference mellem to tankninger ved kilometerindtastningen,
maksimalt 9999 km eller t..
Visning (f.eks.):

5.3.3.1.6

♦Køretøj 1
◄►Vindue:1000 km

Kilometer- eller drifttimestand

Her kan køretøjets aktuelle kilometerstand eller drifttimestand aflæses. Hvis det er
nødvendigt, kan standen bearbejdes.
Visning (f.eks.):

♦Køretøj 1
◄►km: 123456

Bemærkning: Det er ikke nødvendigt at indtaste kilometerstanden ved tilføjelsen
af et nyt
nyt køretøj. Dette skal først ske ved den første tankning. Et evt. indstillet
kilometervindue vil være aktivt fra den anden tankning.
5.3.3.1.7

Spærring / Frigivelse af legitimation

Her kan en legitimation spærres eller frigives. Spærrede legitimationer bliver ikke
accepteret til en tankning. Master-legitimationen kan ikke spærres.
Visning (f.eks.):

5.3.3.2

♦ Køretøj 1
◄►Spærret: Nej

Master-legitimation

For at sikre adgangen til HDA eco's managementfunktioner, er indtastning af en
master-kode, optionalt med ekstra master-PIN, nødvendig. Fra fabrikken
fabrikken er mastermasterkoden „99999“, ingen PIN er valgt
Visning (f.eks.):

Visning (f.eks.):

Master
◄►Kode: 99999
Master
◄►PIN:

Der kan skiftes mellem indtastning af kode og PIN vha. tasterne ,◄`eller,►`. Tryk på
tasten ,ENTER’ for at ændre de respektive parametre, tryk på tasten ,EXIT’ for at
afslutte indtastningen.
Istedet for en kode kan også en transporter tilordnes master-koden. Transponderen
skal holdes i en afstand mellem ca. 2 - 5 cm fra læseenheden.
Advarsel: en glemt mastermaster- kode / PIN (eller en tabt mastermaster-transponder)
forårsager komplet spærring af alle managementfunktioner. Kontakt HornHorn service!
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5.3.3.3

USB-rapport Legitimation

Der gemmes henholdsvis en rapport over fører-legitimationer („DIDDATA.TXT“) og
køretøj-legitimationer („VIDDATA.TXT“) som tekstfil påp et USB-stik. Filen kan f.eks.
åbnes på en pc vha. Texteditor og printes. Forudsætningen er, at der befinder sig et
skrivbart USB-stik i den dertil forudsete USB-bøsning på automaten.
Visning (f.eks.):

Fil (f.eks.):

Hukommelsesrappo
rt
3 / 100
HDM eco
USB-rapport Legitimation
...................................
Dato: 19.03.11
Tid: 14:01
...................................
Master
Kode:
99999
PIN:
...................................
Køretøj 1:
Kode:
123
PIN:
123
...................................
Køretøj 2:
Kode:
234
PIN:
...................................
Køretøj 3

Kode:
0104FAC78C
PIN:
8696
...................................

Bemærkning: Legitimationsdata indeholder koder eller tilhørende PINs i klar tekst og
burde ikke være tilgængelig for uvedkommende.
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5.3.4

Menu System

I denne menu kan pumpens forskellige systemparametre aflæses og indstilles.
Visning (f.eks.):

Menu System
▼Leveringsoptioner

Valg af menupunkter med tasterne ,▲`og,▼`samt bekræftelse med ,ENTER’,
afbrydelse med ,EXIT'.
5.3.4.1

Menu Leveringsoptioner

I denne menu kan det indstilles hvilke forespørgsler foretages inden levering.
Derudover er det muligt at indtaste en generel leveringslimit, en maksimal
leveringstid samt ein Time-Out-tid.
Visning (f.eks.):

Menu
Leveringsopt.
▼Forespørsel af

Valg af menupunkter med tasterne ,▲`og,▼`samt bekræftelse med ,ENTER’,
afbrydelse med ,EXIT'.
5.3.4.1.1

Legitimationsforespørgsel

Visning (f.eks.):

Legitimationsforespørgsel
◄►Køretøj

Forespørgsel af fører- og køretøjlegitimation er optional.
Man kan vælge mellem "Nej", "Fører", "Køretøj" samt "Begge".
Advarsel:
Advarsel Hvis "Legitimationsforespørgsel: Nej" er valgt og forespørgslerne
Påfyldning og K-stand er deaktiveret, starter leveringen såsnart påfyldningspistolen
trækkes!
5.3.4.1.2

Km-stand j/n

Visning (f.eks.):

Km-std
◄►tvangforespørgsler

Indtastning af km-standen inden hver levering er optional. Man kan vælge mellem
"forespørg", "tvangsforespørg" og "forespørg ikke". Valg af "tvangsforespørg"
forårsager, at en indtastning med kontrol af kilometerstanden er obligatorisk. Den
indtastede kilometerstand skal modsvare eller være højere end den sidst indtastede
men differencen til den forrige kilometerstand skal være mindre end det for køretøjet
definerede kilometervindue. Hvis der laves en forbrugsberegning efter drifttimer for
det pågældende køretøj, gælder det samme for indtastning af drifttimer.
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5.3.4.1.3

Gammel km-stand j/n

Visning (f.eks.):

Gammel km-stand
◄►Ja

For at forenkle indtastning af kilometerstanden, kan kilometerstanden fra den sidste
tankning (hvis den forefindes) vises og redigeres. Man kan vælge mellem "ja" og "nej".
Hvis der laves en forbrugsberegning efter drifttimer for det pågældende køretøj,
gælder det samme for visning af drifttimer.
5.3.4.1.4

Påfyldning j/n

Visning (f.eks.):

Påfyldning
◄►forespørg

Indtastning af et påfyldningsnr. inden hver levering er optional. Man kan vælge
mellem "forespørg", og "forespørg ikke".
5.3.4.1.5

Leveringslimit

Visning (f.eks.):

Leveringslimit
9999 l

Her kan den maksimalt mulige leveringsmængde pr. tankning (absolutte limit)
indstilles. Man kan indtaste en mængde mellem 5 liter og 99999 liter. Hvis den
køretøjspecifikke limit ligger lavere, er det den som gælder.
5.3.4.1.6

Maks. Leveringstid

Visning (f.eks.):

Maks.
Leveringstid:

Her kan den maksimalt mulige leveringstid pr. tankning indstilles. Man kan indtaste
en mængde mellem 1 og 99999 minutter. Hvis den køretøjspecifikke leveringstid
ligger lavere, er det den som gælder.
5.3.4.1.7

Levering Time Out

Visning (f.eks.):

Levering Time Out
5 min

Her kan man indstille hvor lang tid der maksimalt må gå under en levering uden at
der leveres et medie. (Eksempel: Efter endt tankning glemte man at hænge
påfyldningspistolen på plads). Man kan indtaste en tid mellem 1 og 9 minutter.
5.3.4.2

Menu Tappepunkt

Visning (f.eks.):
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Menu Tappepunkt
▼Impulser / liter
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Ved valg af menupunktet er det muligt i de respektive undermenuer, at indstille de
tilsvarende tappepunktparametre.
5.3.4.2.1

Impulser / liter

Visning (f.eks.):

Impulser / liter
5350 / 100

I denne menu indstilles den anvendte impulsgivers impulsvalens. Impulsvalensens
område kan indstilles fra 1 til 1000.
Den forindstillede impulsvalens betragter 53,95 og er værdien for FMOG100
volumenmåler.
Det kan være nødvendigt, at tilpasse den indtastede værdi efter kalibrering af
målesystemet.
5.3.4.2.2

Decimalpladser

Visning (f.eks.):

Decimalpladser
◄►1

Her kan antallet af viste decimalpladser vises og ændres under leveringen.
Man kan vælge mellem "0" og "1".
5.3.4.2.3

Spærring af automaten

Visning (f.eks.):

Spærring af automaten
◄►Nej

Her kan man regulere om en automat er spærret for tankninger eller skal frigives igen
efter en spærring.
Man kan vælge mellem "ja" og "nej".
5.3.4.2.4

Enhedsadresse

Visning (f.eks.):

Enhedsadresse
0

Enhedsadressen er nødvendig for kombineret drift af flere HDM eco med et HD
Manager program (ikke mulig med HD Manager eco).
Man kan indtaste en værdi mellem 0 og 9.
5.3.4.2.5

Maks. Nultankninger

Hvis flere efter hinanden følgende tankninger afsluttes med en leveringsmængde på
mindre end 500 ml ("Nultankninger"), er det tegn på en systemfejl, f.eks mediemangel,
pumpedefekt eller et defekt måleenhed.
Visning (f.eks.):

Maks. Nultkg.
5

Hvis en værdi større end 0 er indstillet for maks. antal nultankninger, spærres
automaten automatisk efter det indstillede antal direkte efter hinanden følgende
nultankninger. En spærret automat kan, efter at årsagen til nultankninger er fjernet,
frigives igen via det tilsvarende menu på udstyret (se kapitel5.3.4.2.3).
En værdi på 0 deaktiverer spærrefunktionen. Man kan indtaste værdier mellem 0 99.
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5.3.4.3

Menu Avanceret:

Her kan man foretage avancerede systemindstillinger eller -forespørgsler.
Visning (f.eks.):

Menu Avanceret
▼Realtidur

Valg af menupunkter med tasterne ,▲`og,▼`samt bekræftelse med ,ENTER’,
afbrydelse med ,EXIT'.
5.3.4.3.1

Menu Realtidur:

Visning (f.eks.):

Menu Realtidur
▼Dato / Tid

Her kan man foretage indstillinger af realtiduret (RTC). Valg af menupunkter med
tasterne ,▲`og,▼`samt bekræftelse med ,ENTER’, afbrydelse med ,EXIT'.
5.3.4.3.1.1

Dato / Tid

Visning (f.eks.):

Dato: 20.04.11
Tid: 16.21.04

Det integrerede realtidurs dato- og tidsindstillinger kan inspiceres og evt. ændres.
Med tasterne, ◄`og,►`kan man skifte positition.
5.3.4.3.1.2

Ur-korrektur

Visning (f.eks.):

Ur-korrektur
◄► + 5 sek./dag

For at opnå størstmulig præcision af det integrerede realtidsur, er det muligt at
foretage en korrektur på op til ± 20 sek. pr. dag. Korrekturen foretages hver dag kl.
24.00 og når udstyret tændes. Når udtsyret er slukket, løber uret videre men der
finder ingen korrektur sted.
Med tasterne, ◄`og,►`kan man indstille korrekturen i området fra –20 til +20 sek. /
dag.
5.3.4.3.1.3

Sommertid / omstilling mellem sommer- og vintertid

Visning (f.eks.):

Tid: 15.45.02
◄► 1h frem

Med tasterne, ◄`og,►`kan man manuelt sætte systemtiden en time frem eller tilbage
afhængig af årstiden. Tryk på tasten ,ENTER’ gennemfører ændring af systemtiden.
5.3.4.3.2

Kontrast LCD

Visning (f.eks.):

Kontrast LCD
◄► 44

,Med tasterne, ◄`og,,►`kan forringe eller forhøe kontrasten.
Indstillingsområdet strækker sig fra 0 (lav kontrast) til 63 (høj kontrast). Ændring af
den forindstillede værdi burde kun være nødvendig under ekstreme vilkår (meget
lave / høje temperaturer).
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Hvis kontrasten uforvarende blev indstillet forkert (ulæseligt display):
Sluk udstyret og tænd igen mens der trykkes på tasten ‚EXIT`
EXIT`(standardkontrast
EXIT`
vælges). Indstil herefter kontrasten som beskrevet.
5.3.4.3.3

Sprog

Visning (f.eks.):

Sprog
◄► Tysk

Med tasterne, ◄`og,►`kan man skifte mellem forskellige sprog for
brugervejledningen. Et af sprogene ("language x") kan brugerdefineres og vælges (se
kapitel5.3.4.3.4).
5.3.4.3.4

Installation af sprog fra USB-stik

Visning (f.eks.):

Læse filen

Det er muligt at installere et ekstra sprog for brugervejledningen fra et USB-stik.
Forudsætningen er, at der befinder sig et USB-stik med en egnet sprogfil
„LANGUAGE.CSV“ i den dertil forudsete USB-bøsning på automaten. For yderligere
information seBilag C.
5.3.4.3.5

Initialisering / gendannelse af fabriksindstillinger

Visning (f.eks.):

Initialisering?
ENT / EXIT

Her kan udstyret initialiseres. Fabriksindstillinger gendannes delvist. Leveringssæt og
ikke-nulstillelige summer (Total 1) slettes ikke. Følgende værdier påvirkes:
-
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Fører- og køretøj-sumdata samt den nulstillelige summåler Total 2
slettes
Den ikke-nulstillelige summåler Total 1 slettes ikke.
ikke
Leveringsdatasættene mærkes som overført
Alle legitimationskoder slettes, parametre initialiseres på ny
Masterkoden indstilles til "99999" uden Master-PIN
Leveringslimit indstilles til 9999 l
Den maksimale leveringstid indstilles til 30 minutter.
Time-Out-tiden indstilles til 2 minutter
Kontrasten indstilles til 44
Kommunikation-koden slettes.
Automaten frigives.
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5.3.4.3.6

Konfigurationsinfo

Denne visning tjener et serviceformål. Den giver information vedrørende
tankautomatens konfiguration.
Visning (f.eks.):

5.3.4.3.7

Konfig. info
00110010

Aktivering

Denne visning tjener et serviceformål. Her kan man foretage ændringer i
tankautomatens konfiguration
Visning (f.eks.):

Aktivering
Kode:

ADVARSEL:
ADVARSEL Fejlinput foretaget af uautoriseret personale kan føre til automatens
fejlfunktion!
5.3.4.3.8

Kommunikation-PIN

Visning (f.eks.):

Komm. -PIN:
12345

Her kan man aflæse (ikke ændre) en optional kommunikation-PIN til dataoverførsel
til pc-programmet HD Manager. Kommunikation-PIN kan kun indstilles eller slettes
vha. programmet HD Manager.
5.3.4.3.9

USB-kode

Visning (f.eks.):

USB-kode
◄►Nej

Her kan indstilles om tankdatahentning via USB-stik i leveringstilstand skal sikres
mod uautoriseret adgang vha. indtastning af master-koden eller brug af mastertransponderen.
Man kan vælge mellem "ja" og "nej".
5.3.4.4

Transponder-ID

Visning (f.eks.):

Køretøj 002
01 04 FA C7 8C

Transpondere samt tilhørende legitimation, hvis de forefindes, kan identificeres.
Transponderen skal holdes i en afstand mellem ca. 2 - 5 cm fra læseenheden.
Afbrydelse med ,EXIT'
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5.3.5

Menu Brændstoftank

I denne menu kan funktionerne til tankovervågning samt tankparametre (kun option
fyldningsgradsonde) indstilles.
Visning (f.eks.):

5.3.5.1

Menu Tank
▼Tankovervågning

Tankovervågning

Overvågning af tankindholdet med spærring af tappepunktet ved tom tank kan
tændes eller slukkes. Dette gælder såvel for overvågning ved hjælp af mediemangelkontakten (f.eks. svømmeafbryder) som for overvågning og visning af tankindholdet
ved hjælp af en fyldningsgradsonde (option).
Visning (f.eks.):

Tankovervågning
◄►nej

Man kan vælge mellem "ja" og "nej".
Henvisning: Ved brug af mediemangel-kontakten spærres automaten når kontakten
skifter fra lukket til åben tilstand. Det niveau, hvorved der bliver spærret ved brug af
en fyldningsgradsonde (option) afhænger af indstillingen af slukningsvolumen (se
kapitel 5.3.5.2.8).
5.3.5.2

Menu Tankparametre (Kun option fyldningsgradsonde)

Ved anvendelse af en fyldningsgradsonde er det nødvendigt at parametisere sonden
samt den tilhørende tank så præcist som muligt, for at få præcise
fyldningsgradværdier.
Der kan skiftes mellem foskellige tankparametre vha. tasterne ,◄`eller,►`. For at
ændre de respektive parametre, skal man trykke på tasten ,ENTER’,
,ENTER’ tasten ,EXIT’
afslutter indtastningen.
Henvisninger til montage af fyldningsgradsonden i tanken kan ses i kapitel0.
5.3.5.2.1

Form / tankform

Her kan man indstille den anvendte tanks form. Hvis ingen tank er tilgængelig,
indstilles der tilsvarende ingen tank (form "----").
Visning (f.eks.):

Tankparameter
◄►Form Syl L

Tasterne ◄‘ og ‚►‘ skifter tankformen. Som tankform kan man vælge mellem blok,
stående cylinder ("Cyl S"), liggende cylinder ("Syl L"), kugle eller ingen tank ("----").
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5.3.5.2.2

Maks. Volumen / maksimalt tankvolumen

Her kan det maksimale tankvolumen indtastes. Det svarer til en helt fyldt tank.
Visning (f.eks.):

Tankparameter
◄►Maksvol 10000

Man kan indtaste en værdi mellem 0 og 999999 liter.
5.3.5.2.3

Højde / maksimale fyldningshøjde

Visning (f.eks.):

Tankparameter
◄►Højde 1600 mm

Den maksimale fyldningshøjde indtastes som en værdi mellem 0 og 9999.
5.3.5.2.4

Mediets massefylde

Visning (f.eks.):

Tankparameter
◄►Massefylde 860

Indtastning af tankmediets massefylde i g/l er nødvendig for at den hydrostatiske
tanksonde kan arbejde præcist. Man kan indtaste en værdi mellem 0 og 9999.
5.3.5.2.5

Sensortype

Visning (f.eks.):

Tankparameter
◄►Sensor 200mbar

Indtastning af sensortype (sensorrækkevidde). Man kan vælge mellem typerne
200mbar, 300 mbar, 500 mbar og 1000 mbar. Valg af sensortype er afhængig af
tankhøjden. Således modsvarer 200 mbar 200 cm vandsøjle elelr 230 cm dieselsøjle,
300 mbar 300 cm vandsøjle eller 340 cm dieselsøjle osv..
5.3.5.2.6

Offset sensor (monteringshøjde)

Visning (f.eks.):

Tankparameter
◄►Offset 11 mm

Indtastning af offset i mm (modsvarer den effektive monteringshøjde i forhold til
tankbunden). Med tasten, ►`kan som det første tegn indtastes et ,-` for også at kunne
aktualisere et negativt offset (f.eks. ved montering af sensoren und tankbunden eller
ved tankskråleje).
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5.3.5.2.7

Nulpunkt-afstemning sensor

For at gennemføre nulpunkt-afstemningen, skal sensoren befinde sig udenfor væsken.
Visning (f.eks.):

Tankparameter
◄►Nulafstemning

Efter tryk på tasten "ENTER" vises den aktuelt målte sensorstrøm. Den skal bevæge
sig i området 4 mA +/- 0,2 mA
Visning (f.eks.):

Nulafstemning
Strøm:
4,05 mA
Dobbelt tryk på tasten ‚ENTER‘ gennemfører en nulpunkt-afstemning af sensoren,
tasten ,EXIT’ afbryder afstemningen.
5.3.5.2.8

Min. Volumen / slukningsvolumen

Her kan man indtaste en grænseværdi, underskridelse af hvilken resulterer i
spærring af tappepunktet. Værdien kontrolleres inden hver tankning, det betyder at
løbende tankninger afsluttes under alle omstændigheder! Spærring af tankningen
ophæves automatisk efter genopfyldning af tanken eller afbrydelse af
tankovervågningen (se kapitel5.3.5.1).
Visning (f.eks.):

5.3.5.3

Tankparameter
◄►Minvol 5000 l

Tankindhold (Kun option fyldningsgradsonde)

Der vises kapacitet i procent, målt fyldningsgrad samt kapacitet i liter.
Visning (f.eks.):

44 1665 902-A

HDM eco

Tank 20%
510mm 6800l
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6

Idrifttagning
6.1.1

Første- eller genansugning

Pumpen er en selvansugende vingepumpe. For idrifttagelse skal der som beskrevet i
kapitel 5.2gennemføres en normal tankning hvorved mediet suges op af tanken. Vær
opmærksom på ikke at lade pumpen tørkøre unødigt længe for at undgå skader på
pumpe og pakninger. En normal ansugning burde ikke vare længerer end 2min. Hvis
mediet ikke ansuges i dette tidsrum, skal sugeslangen kontrolleres for utætheder og
løftebeskyttelsesventilet for funktionsdygtighed.
Undgå grundlæggende længerevarende (> 1min) tørløb, da det ellers kan føre til
ødelæggelse af vigtige maskindele.
Der skal tappes ca. 30l i en beholder for at sikre at evt. luftbobler i sugeslangen
spules ud. Dette medie bortskaffes som skyllevæske.

7

Drift
Vær opmærksom på følgende i forbindelse med normaldrift:
Undgå tørløb (> 1min).
En defekt slange kan forårsage forekomst af urenheder.
Ved lukket påfyldningspistol og mediefyldt pumpe må denne maks. drives i 2min, da
det ellers kan føre til overdrevet opvarmning og ødelæggelse af vigtige maskindele.
Efter tankningen skal påfyldningspistolen hænges i holderen og slangen sikres mod
overkørsel ved at hænge den i slangeholderen.
Der må kun tankes køretøjstanke eller egnede beholdere. Tapningen skal overvåges.
Gør følgende for at tappe brændstof i normaldrift:
1. Identificer dig ved pumpen for at aktivere den.
Enkeltheder vedr. aktivering af pumpen er beskrevet i kapitel5.2.
2. Start punpen ved at trække i påfyldningspistolen.
3. Hold påfyldningspistolen i beholderen eller i køretøjstanken
4. Åbn påfyldningspistolen indtil den ønskede mængde er leveret.
5. Hæng påfyldningspistolen i påfyldningspistolholderen. Den elektriske pumpe
slukkes automatisk.
Vær opmærksom på påfyldningspistolens driftsvejledning eller kapitel9.
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Nøddrift
HDM eco pumper fra fabriksnummer 1810300 og op er forsynet med en
nøddriftstilstand, som tillader nøddrift af pumpen ved defekt tankautomat.
Hertil skal man gøre følgende:
• Åbn beklædningen som beskrevet
• Tænd nøddrifttilstanden på HDA eco's underside. Transportpumpen starter
med det samme.
• Gennemføring af tankningen.
• Umiddelbart efter endt tapning skal transportpumpen slukkes vha. slukning af
nøddriftstilkontakten
For at sikre mod uautoriseret brug skal beklædningen låses efter tankning.

9

Påfyldningspistol A2010

9.1 Beskrivelse
Pumpen HDM eco er udstyret med en automatisk påfyldningspistol af type A2010.
Den er en selvlukkende slangepåfyldningspistol til levering af de foroven angivne
væsker. Den automatiske påfyldningspistol af type A2010 er kontolleret iht. DIN EN
13012.
Til påfyldningsventilens standardudstyr hører: Sikkerhedsstop og et slitage- eller
kuldeovertræk.
Påfyldningspistoler af typen A2010 er desuden udstyret med en 3-trins låseclips til
betjeningshåndtaget og en fjeder til låsning af udløbsrøret til påfyldningstudsen.
Man kan også anvende andre påfyldningspistoler som ekstraudstyr. Vær i denne
forbindelse opmærksom på den tilsvarende brugervejledning.

9.2 Hensigtsmæssig anvendelse
Den automatiske påfyldningspistol er bygget i henhold til aktuel teknisk viden og er
driftssikker.
Der kan dog alligevel opstå fare ved uhensigtsmæssig brug.
Alle personer, som er involveret i montering, idrifttagning, vedligeholdelse og drift af
den automatiske påfyldningspistol, skal have læst og forstået denne
brugervejledning.
Pumpen må udelukkende anvendes til dieselbrændstof iht. DIN EN 590 eller DIN
51628, biodiesel (RME) iht. DIN EN 14214 og fyringsolie EL iht. DIN 51603-1.
Al anden brug gælder som uhensigtsmæssig. For skader, som måtte opstå heraf,
hæfter producenten ikke. Risikoen bæres alene af operatøren.
Under hensigtsmæssig anvendelse hører også overholdelse af de montage-,
idrifttagnings-, drifts- og vedligeholdelsesbetingelser som er foreskrevet af
producenten.
For drift af den automatiske påfyldningspistol gælder altid opstillingsstedets
forskrifter for sikkerhed og ulykkesforebyggelse.
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Anvendelsen omfatter:
Pumpeanlæg på tankstationer (TRbF 40, nr.4.1.1.6 og TRwS 781-2)
Udendørs påfyldning af mobile fad- og brændstofbeholdere på driftsmateriel
(TRbF 30, bilag 4)
Påfyldning af lokalt placerede tanke op til 1000 l til opbevaring af
dieselbrændstof og fyringsolie EL (TRbF 20, nr. 9.3.2.3,avsn. 3)

9.3 Funktion / sikkerhedsanordninger
Den automatiske påfyldningspistols (type A2010) lukkeventil kan kun åbnes med
håndkraft vha. betjeningshåndtaget. En automatisk afbrydelse sker ved undertryk
eller vibration, når
tanken er fyldt, dvs. at brændstoffet lukker målerdysen på udløbsrøret.
påfyldningspistolen holdes lodret (se billede B).
påfyldningspistolen med fastlåst betjeningshåndtag falder ned.
Afbrydelse kan også ske ved at løsne låseclipsen (hvis den forefindes) med håndkraft
på betjeningshåndtaget.

9.4 Driftsvejledning
De automatiske påfyldningspistoler af type A2010 er driftsklar. Der skal ikke
foretages justeringer eller smøring.
Generelt, også ved tapning af diesel og fyringsolie EL, er rygning forbudt.
Antændelseskilder, som f.eks. ild, flyvende gnister etc. skal slukkes.
1. Før udløbsrøret så langt ind i påfyldningsstudsen, at det ikke falder ud (se billede
A). Herved sikres det samtidigt, at påfyldningspistolen afbrydes ved fyldt tank.
Ved produktvarianter med låseclips, skal denne føres i retning mod sikkerhedsbøjlen
og betjeningshåndtaget falde i hak.

Billede A
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Hvis påfyldningspistolen er blevet afbrudt automatisk, skal man altid vippe
påfyldningspistolen ned i tanken og lade udløbsrøret dryppe grundigt af. Dette
anbefales også hvis påfyldningen er blevet afbrudt manuelt.
Hvis påfyldningspistolen kun kan sidde fast som vist på billede B, er det ikke muligt
at fylde brændstoftanken. Påfyldningspistolen afbrydes med det samme. Før
påfyldningspistolen i pilens retning (se billede B) til den position, som er vist på
billede A. Påfyldningspistolen skal holdes i denne position under påfyldning. Punkt
2 og 3 gælder tilsvarende.
Ved manuel påfyldning af små mængder og ved påfyldning med fastlåst
tappehåndtag kan den minimale volumenstrøm ikke opfyldes. Påfyldningspistolens
afbrydelsesautomatik kan i dette tilfælde ikke fungere korrekt! Brændstoftanken
kan blive overfyldt.
Også ved brug af en påfyldningspistol med automatisk afbrydelse må påfyldning kun
ske under opsyn!
Drejeled

Udløbsrør

Sikkerhedsbøjle

Målerdyse,
Målerledning
Fjeder
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Betjeningshåndtag
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10 Reservedele
Afdækning, se tegning ET-1665001
10
Afdækning inkl. Dør
20
Dør komplet
30
Plastikdæksel inkl. Skruer
40
Lås inkl. 2 nøgler
50
Tappeslangeholder
60
Stopanslag af gummi til dørelement
70
Påfyldningspistolholder med påfyldningspistolafbryder
(inkl. skruer)

816650001
816650003
816658001
417101200
516650009
490602650
816658006

Hydraulik, se tegning ET-1665002
10
Pumpe HDM 60 eco med koblingsdele
20
Pumpe HDM 80 eco med koblingsdele
30
Stopanslag af gummi til pumpelagring, sæt
40
Forbindelsesslange HDM 80 eco
50
Forbindelsesslange HDM 60 eco
60
Ovalhjulmåler FMOG-100
70
Trykudligningsrør med adapter
80
Flange til vandåbning
90
Pakning- og skruesæt til tællermontering
100 Tappeslange DN25 4m - HDM 80 eco
110 Tappeslange DN19 4m - HDM 60 eco
120 Drejeled til vandåbning G1“ IA
130 Påfyldningspistol A2010
140 Drejeled til vandåbning G1“I – G3/4“A
150 Vinkel 90° G1“
160 Pakring Ø33x44x2

816658002
816658003
816658004
421301550
421301570
916670001
816650004
516670006
816658005
421301100
421202250
406537170
405301800
406537160
406000950
404006700

Elektronik, se tegning ET-1670001
10
Printplade tankautomat HDA eco
20
USB-afdækning, sæt
30
Afdækning til HDA eco inkl. tastaturfolie & RFID antenne
40
Batteri (udskiftning hver 5. år)
50
Smeltesikring HDA eco

816708001
816708002
816708003
450600900
450506200

Skilte
Typeskilt HDM 60 eco
Typeskilt HDM 80 eco
Advarsel dieselbrændstof tysk
Advarsel "Rygning forbudt"

420003768*
420003769*
420001973
420000491

*Ved bestilling af typeskilte skal man oplyse
fabriksnummer, byggeår & pumpens specifikation
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Inkl. 2 nøgler

Bruges 4 gange
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USB-afdækning

Printplade inkl. batteri

Batteri

Afdækning inkl. tastaturfolie & RFID antenne

11 Fejlvisning - hvad skal man gøre hvis...?
... Pumpen kører og alligevel afbrydes påfyldningspistolen igen med det samme?
• Den automatiske påfyldningspistols følerledning er tilstoppet:
Påfyldningspistolen skal renses.
... Pumpen kører og alligevel transporteres der intet medie?
• Lagertanken er tom: Hæng straks påfyldningspistolen på plads og fyld tanken
• Luftlækage i sugeslangen: Hæng straks påfyldningspistolen på plads og fyld
sugeslangen som beskrevet foroven.
...Når pumpen ikke startes efter fjernelse af påfyldningspistolen?
• Pumpen er spærret pga. for mange nultankninger: Gennemfør aktivering af
pumpen som beskrevet i kapitel 5.3.4.2.3 og5.3.4.3.7 og kontroller om der
foreligger en teknisk defekt.
... Pumpen kører og alligevel transporteres der for lidt medie?
• Filteret på sugesiden er tilsmudset og skal renses.
• Det optionale mikrofilter på tryksiden er tilsmudset og filterpatronen skal
skiftes.

12 Vedligeholdelse
Generelt skal man under vedligeholdelsesarbejder være opmærksom på de gældende
forskrifter til forebyggelse af ulykker. Under vedligeholdesesarbejder skal udstyret
kobles fra forsyningsnettet, gøres trykløst og sikres mod uforsætlig tænding.
Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må udelukkende udføres af
specialuddannede kundeservice-teknikere.
Pumpen HDM eco er næsten vedligeholdelsesfri, dog skal følgende
vedligeholdelsesarbejder gennemføres regelmæssigt for at kunne garantere fejlfri
drift.

Automatisk
påfyldningspistol
Påfyldningspistolholder

Kontroller automatikfunktionen

Tappeslange
Hydrauliske komponenter

X

Rengøring med vand og ikkeagressive rengøringsmidler
Smøring af skifteklap med
harpiksfri sprøjteolie
Kontroller tappeslangen for skader
og forhøjet slid
Besigtigelse af systemets tæthed

Efter behov / ved
fejlfunktioner

Kontroller / plejearbejder
Ugentligt

Komponenter

Månedligt

12.1 Regelmæssige kontroller / plejearbejder

X
X

X

X

X

X

X

X

Vedligeholdelsesintervallerne er maksimaltider, som skal formindskes ved
vanskelige driftsvilkår (f.eks. ekstensivt brug, uforsigtige brugere).
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12.2 Rengøring af anlægget
Ved udvendig tilsmudsning skal udstyret frigøres fra forsyningsnettet og rengøres
forsigtigt med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Der må ikke benyttes
agressive (f.eks vaskemidler eller klorholdige midler) rengøringsmidler eller
opløsningsmidler. Udstyret må ikke rengøres med en højtrykspuler eller vandstråle.

12.3 Vedligeholdelseaf påfyldningspistolen
Vær opmærksom på, at målerdysen på udløbsrøret altid er åben. Påfyldningspistolen
fungerer ikke hvis målerdysen er tilsmudset. Snavs kan fjernes med en dertil egnet
tråd.
Det er ikke nødvendigt at smøre eller oliere.

12.4 Udskiftning af batteri
Tankautomaten HDA eco råder over et batteri til sikring af klokkeslet og dato ved
strømafbrydelser. Batteriet skal hver 5. år skiftes af en elektriker.

12.5 Typeskilte og advarsler
De advarsler og typeskilte som er monteret på udstyret skal være letlæselige.
Tilsmudsede skilte skal renses og evt. udskiftes.

13 Bortskaffelse
Udstyret skal, når det tages ud af drift, tømmes helt og gøres trykløst. Ved
endegyldigt driftsophør skal udstyret bortskaffes på egnet vis:
Aflever metalskrot hos en skrothandler.
Aflever plastikdele til genbrug.
Aflever elskrot til genbrug.
Overhold vandmiljøloven.

13.1 Returnering af batterier
Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Batterier kan afleveres gratis hos
batteriforhandlere og genbrugsstationer. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet til
returnering af batterier.
Skadestofholdige batterier er markeret med et symbol, bestående af en overstreget
skraldespand (se ovenfor) og det kemiske symbol (Cd, Hg eller Pb) som tjener til
klassificering af skadelige tungmetaller.
1."Cd" står for cadmium.
2."Pb" står for bly.
3."Hg" står for kviksølv
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Tilslutningsplan for HDA eco

LED driftspænding

Tastaturtilslutning

Lithiumbatteri

Sikring

}

}
Pumpemotor
Serial interface

Klemliste

X1

X2
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Tilslutning
RFID-antenne

Klemme
L
PE
N
Pu
2. L og Pu
Socketmodem
1
2
3
4
5
6

Spænding

Nøddriftkontakt

Signal
Spænding, fase
Spænding, beskyttelsesleder
Spænding, neutralleder
Tændt fase for motor
Nøddriftkontakt
RS422
RS232
GND
GND
TXDSR
TX+
DTR
GND
GND
RXRX
RX+
TX
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PE
UB
IG
GND
ZV
GND
LS +
LS Tilslutning, RFID-antenne
Tilslutning, display
Tilslutning, tastatur
USB-port
Ikke brugt
Ikke brugt

X3

X4
X5
X6
X7
X8
X9

Jordforbindelse
Driftspænding, impulsgiver +5.2v
Impulsindgang
Masse, impulsgiver
Udløser
(Potentialfri kontakt)
Sensor (4-20mA), driftsspænding +
Sensor (4-20mA), driftsspænding -

Kontakt
Kontakt

Nr.
1

S1 (DIL-kontakt)
2

Position
On
Off
On
Off

Funktion
Initialisering
Normaldrift
Programmering
Normaldrift

Lysdioder
LED

Funktion
Driftsspænding på 18 volt er
tilgængelig
Driftsspænding på 5,2 volt er
tilgængelig

18v
5,2v
DSR

Serielt interface signal DSR er aktivt

DTR
RxD
TxD

Serielt interface signal DTR er aktivt
Serielt interface signal RX er aktivt
Serielt interface signal TX er aktivt

Bemærkning

Modtagestationen er klar
til brug
HDA eco er klar til brug
Sending af data
Modtagelse af data

Henvisning
Pumpemotorens relækontakt er sikret med sikring F1 med 6,3 A (træg, 5x20).
Der må kun anvendes batterier af typen CR2032 (3 volt Lithium). Det anvendte batteri er
mindst holdbart i 5 år.
Vær opmærksom på polingen (Pin 1) ved eftermontering af et socketmodem til RS232- eller
RS422-datainterface.
Svømmeafbryderen bliver tilsluttet på X3, LS+ og LS-. Den skal udføres som åbner (åben =
mediemangel)
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Menustruktur Managementdrift
Menu Leveringsdata
Visning af leveringer
Sletning af leveringer
Antal leveringer
USB-rapport Leveringer

Valg af menupunkter sker vha. valg med
tasterne,▲`og,▼`samt bekræftelse med
,ENTER’.
,ENTER’
En undermenu eller eller et menupunkt
kan forlades ved tryk på tasten ,EXIT’ .

Menu Sumdata
Vis summer
Sletning af summer
USB-rapport Summer

Tryk på tasten ,EXIT’ for at skifte fra
hovedmenu til driftsarten Levering.
Menupunkter skrevet med kursiv er
optionale / ikke alle typer.

Menu Legitimation

Fører
Køretøj
Hovedmenu
Leveringsdata
Sumdata
Legitimation
System

Brændstoftank

Kode
PIN
Leveringslimit
Maks. Leveringstid
Forespørgsel km / time
km / time-vindue
Km / time-stand
Spærring af legitimation

Master
Kode
PIN
USB-rapport Legitimation

Menu Leveringsoptioner
Legitimationsforespørgs
el
Km-stand j/n
Gammel km-stand j/n
Påfyldning j/n
Leveringslimit

Maks. Leveringstid
Levering Time Out
Menu Tappepunkt

Menu System
Leveringsoptioner
Tappepunkt
Avanceret

Transponder-ID

Impulser / liter

Decimalpladser
Spærring af automaten
Enhedsadresse
Maks. Nultankninger

Menu Avanceret
Menu Tank
Tankovervågning

Tankparameter
Form
Maks. Volumen
Maks. Fyldningshøjde
Massefylde
Sensortype
Offset
Nulpunkt-afstemning
Min. Volumen

Realtidur
Kontrast LCD

Sprog
Sprog fra USB
Initialisering

Menu Realtidur
Dato / Tid
Ur-korrektur
Sommertid

Konfigurationsinfo
Aktivering
Komm-PIN
USB-kode

Tankindhold
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Import eller eksport af data via USB-stik

Tank- samt legitimationsdata skrives som fil på eller indlæses fra USB-stikket (kun
legitimationsdata). Yderligere forarbejdning sker vha. programmet HD Manager eco.
Der skal overvejende bruges de medleverede eller som ekstraudstyr leverbare USBstik, kompatibilitet af fremmede produkter garanteres ikke.
Der kan maksimalt gemmes ca. 240 filer på USB-stikket. Hvis dette antal overskrides,
vises en tilsvarende fejlmelding. I sådanne tilfælde skal ældre filer slettes.
Eksport af tankdata
Ved den første eksport gemmes alle eksisterende og endnu ikke eksporterede
tankdata i filen "DATA0001.TXT". Ved derefter følgende overførsler bliver alle nyere
tankdata gemt i filer „DATA0002.TXT“, „DATA0003.TXT“ osv., dvs. at der for hver ny
eksport oprettes en en ny fil med fortløbende indeks. Hvis ældre filer slettes, flyttes
eller omdøbes, startes der igen med "DATA0001.TXT".
Eksport af legitimationsdata
Legitimationsdata for førere eller køretøjer gemmes automatisk i filen
"DATAOUT.TXT". Hvis dataene senere skal eksporteres igen (fordi der f.eks. tilføjes
nye køretøjer), så skal denne fil slettes, flyttes eller omdøbes, så den kan oprettes
igen ved næste dataoverførsel.
Import og backup af legitimationsdata
En tidligere gemt legitimationsfil "DATAOUT,TXT" kan igen indlæses på HDM eco, når
den omdøbes til "DATAIN.TXT" eller kopieres. Denne fil kan også oprettes vha.
programmet HD Manager eco. Efter overførsel vil den sikrede fil omdøbes til
„_DATAIN.TXT“, så den ikke indlæses på ny næste gang. En allerede eksisterende fil
„_DATAIN.TXT“ vil blive overskrevet.
Format Tankdata
Hver fil består af op til 2.000 nummererede tankdatasæt.
Hvert tankdatasæt skrives herved i linjer adskilt med linjeskift (CR, LF). Datafelterne
opdeles med et komma som delimiter.
Der findes følgende datafelter:
- Pumpe-nr. (numerisk, tocifret),
- Tappepunkt-nr. (numerisk, tocifret),
- Lev.-nr. (numerisk, femcifret),
- Fører (numerisk, firecifret),
- Køretøj (numerisk, firecifret),
- Påfyldning (alfanumerisk, ottecifret),
- Km-stand (numerisk, ottecifret),
- Mængde [l] (numerisk fire tal før kommaet, decimalpkt, tre tal efter kommaet),
- Produkt-nr. (numerisk, tocifret),
- Dato (HH.MM.YY),
- Tid (HH.MM),
- Tjeksum (summen af alle tegn modulo 256 i ASCII-fremstilling)
Eksempel:
01,01,00001,0001,0001,test
01,01,00002,0002,0002,test
01,01,00003,0003,0003,test
01,01,00004,0004,0004,test
01,01,00005,0005,0005,test
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1,00000100,0001.000,01,04.06.02,15:35,3B
2,00000200,0002.000,01,04.06.02,15:35,41
3,00000300,0003.000,01,04.06.02,15:35,47
4,00000400,0004.000,01,04.06.02,15:35,4D
5,00000500,0005.000,01,04.06.02,15:35,53
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Format Legitimationsdata
Hver fil består af op til 200 legitimationsdatasæt, maksimalt 100 til førere og 100 til
køretøjer.
Hvert tankdatasæt skrives herved i linjer adskilt af CR, LF. Datafelterne opdeles med
et komma.
Der findes følgende datafelter:
- Legitimationsart (numerisk, etcifret: ‚1’: Førerlegitimation, ‚2’: Køretøjlegitimation),
- Legitimationsnummer (numerisk, firecifret),
- Legitimationskode (alfanumerisk, maks. ticifret),
- LegitimationsPIN (numerisk, maks. femcifret)
- Legitimation spærret (numerisk etcifret, 0’: nej, ‚1’: ja, ‚)
- Input km 7 drifttimer (numerisk, etcifret, ‚0’: Km, ‚1’: Drifttimer.)*
- Kilometervindue: (numerisk, firecifret)*
- Maks. Tankningtid i minutter (numerisk tocifret)*
- Leveringslimit iliter (numerisk, firecifret)*
- Tjeksum (summen af alle tegn modulo 256 i ASCII-fremstilling)
* Værdier anvendes kun på køretøjer og ignoreres ved førere
Eksempel:
2, 0001,
123,
, 0, 0, 1000,
2, 0123, 011A342F02, 55555, 0, 0, 1500,
2, 0003,
3,
, 0, 0, 0000,
2, 0004,
4,
, 0, 0, 0000,
2, 0005, 0F0068FD24,
, 1, 0, 0000,

15,
15,
00,
00,
00,

0999,F7
1100,EF
9999,D8
9999,DA
9999,BC

Oprettelse af en sprogfil
En ny sprogfil skal helst være kontrolleret og aktiveret af HORN TECALEMIT.
En software-tool til oprettelse af sprogfilen er til rådighed på anmodning.
En fejlbehæftet sprogfil kan føre til at kun indskrænket brug af tankautomaten er
mulig.
„LANGUAGE.CSV“ er indstillet som navn på sprogfilen.
Format sprogfil
Hver fil består af et antal linjer. Hver linje indeholder to datafelter, som er adskilt fra
hinanden vha. komma eller semikolon og modsvarer en tydelig tekstindtastning.
Mellemrum mellem datafelterne er ikke tilladt og bliver evt. opfattet som tekst. Hver
linje skal afsluttes med CR, LF.
Der findes følgende datafelter:
Tydeligt tekst-ID (numerisk, maksimalt trecifret) hver tekst i brugervejledningen er
tilordnet præcis et ID
Text (1 .. 16 tegn ) oversættelse af originalteksten. Ved overskridelse af maks.
tekstlængde kappes tegn af.
Eksempel:
0,Ja
,Nej
2,Tank level
…
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Bilag E. Overensstemmelseserklæring for påfyldningspistol A2010
Hermed erklærer Fa. © HORN GmbH & Co. KG overensstemmelse med DIN EN 13012
og det alment gældende P-TÜ7-01340 testcertifikat.
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HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42
24937 Flensborg
Tyskland
T +49 461-8696-0
F +49 461-8696-66
www.tecalemit.de
info@tecalemit.de
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