
Návod k obsluze 
 

Průtokoměr Z 300 
 
Před použitím zařízení je nezbytně nutné prostudovat tento návod k obsluze. V případě závady způsobené 

provozováním v rozporu tímto návodem (nebo neznalostí tohoto návodu) ztrácí provozovatel práva plynoucí 

ze záruky. 
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1.  Bezpečnostní opatření 

 

popis symbolů a výstrah 

 

 

 
 

nebezpečí 

Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečí ohrožení života a zdraví obsluhy. V těchto případech 

věnujte    pokynům zvláštní pozornost. Tyto pokyny musí znát všechny osoby, jež mohou obsluhovat 

zařízení. Kromě výstrahy uvedené s tímto symbolem je třeba dodržovat všeobecné bezpečnostní 

předpisy. 

 

zvláštní pozornost 

tento symbol upozorňuje na nezbytnost dodržení zásad, jež jsou důležité pro správný a bezpečný 

provoz zařízení nebo jeho součástí. 

   

 

1.1 Bezpečnostní instrukce 
Průtokoměr Z 300 je při dodržení všech pokynů pro provoz a údržbu bezpečný. Nicméně tento výrobek může 

způsobit škody, pokud není používán v souladu s tímto návodem k obsluze. Každá osoba, bude obsluhovat, 

udržovat, a provozovat toto zařízení, musí být seznámena s obsahem tohoto návodu. Výrobce nenese 

odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení. 

 

 Použití zařízení v rozporu s návodem k obsluze, úpravy či zásahy do zařízení budou považovány za 

zneužití. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé následkem takového zneužití.  

 

Správné použití výrobku je takové, které odpovídá podmínkám specifikovaným výrobcem s ohledem na montáž, 

uvedení do provozu, provozování a údržbu. 

 

 2. Všeobecné informace 

  

 2.1 rozsah použití: Měření průtoku při čerpání nafty, topných olejů a dalších kapalin s podobnou viskozitou,  

         jímž je materiál průtokoměru odolný 

 2.2  popis 

Průtokoměr Z 300 je mechanické měřidlo s naklápěcím diskem. Naklápěcí disk je uváděn do pohybu 

čerpanou  

   Kapalinou a přenáší otáčivý pohyb přes ozubený mechanismus na číslicový mechanismus. 

 

 

 



2.3 technická data 

 

princip měření: naklápěcí měřící disk přesnost:    +/- 3% 

rozsahy měření:  20 až 120 l/min  repetice: +/- 1% 

provozní tlak: 3,5 bar (50,8 psi) počítadlo jednotlivých odběrů: 3 číslice 18 mm vysoké 

mezní tlak: 28 bar (406 psi) počítadlo celkového odběru: 6 číslic 6 mm vysokých 

pracovní teplota: - 20°C až + 80°C připojení: G 1“ (vnitřní závit) 

tlaková ztráta pří 80 l/min 0,3 bar (4,4 psi) hmotnost: 1,8 kg 

 

3.  Montáž 

 Průtokoměr může být montován v jakékoliv pozici podle označení směru proudění (dle šipky). Průtokoměr  

a kryt je možno otočit o 90°.  

Resetovací knoflík (tlačítko pro nulování počítadla) je namontovatelný na levou i pravou stranu. 

V zadní části průtokoměru jsou čtyři otvory připravené pro závit M5. Pomocí těchto závitů je pak možno 

průtokoměr upevnit na zeď a připojit hadice. 

 

 Částečka nečistot v čerpané kapalině mohou ovlivnit správnou funkci měření. Proto je 

nezbytné instalovat vhodný filtr (clonu) v přední části počítadla. 

 

 4.  Nastavení 

  Průtokoměr Z 300 je pro použití na naftu přednastaven ve výrobě. Protože časem a v závislosti na viskozitě 

čerpané kapaliny může docházet k nepřesnostem v měření, je možno namontovaný Z 300 nastavit. Nastavení 

je třeba provést, pokud bylo zařízení demontováno (např. z důvodu opravy), nebo pokud bude použito pro  

čerpání jiného média než nafty. 

Postup nastavení:  1. uvolnit kolíček 

       2. odvzdušnit celou jednotku (stálý paprsek vychází po zapnutí čerpadla) 

       3. zastavit průtok zavření výtlačné pistole (ventilu) bez vypnutí čerpadla 

       4. vynulovat (resetovat) počítadlo jednotlivých odběrů) 

       5. Plnit nádobu (objem alespoň 20 l) průtokem jež vyžaduje nejvyšší přesnost do 

               doby, než bude nádoba naplněna na daný objem. 

       6. Porovnat naměřenou hodnotu v nádobě (efektivní hodnota) s údajem na počítadle 

       - jestliže je naměřená hodnota větší než efektivní vytáhnout regulační šroub (obr 2) 

       - jestliže je naměřená hodnota menší než efektivní zasunout regulační šroub (obr 2) 

       7. opakovat úkony v bodě 4 – 6 do doby, než bude výsledek uspokojující 

       8. Pevně zajistit kolíček 
 

      

obr 1          obr 2 
 

5.  Provozní pokyny  

 1. Po nainstalování a případně nastavení může být zařízení ihned používáno 

 2. Počítadlo jednotlivých odběrů (denní) může být nulováno pomocí tlačítka reset. Počítadlo celkového  

    odběru nelze vynulovat. 

Ujistěte se, že provozní tlak uvedený v bodě 2.3 není překročen. Před uvedením do provozu 

zkontroluje zda v průtokoměru nejsou nečistoty. 

 

  6.  Údržba 

   Průtokoměr nevyžaduje žádnou údržbu (za předpokladu, že je používán v souladu s tímto návodem) 
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