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1. Wstęp
Układy pomiarowe OSA przeznaczone są do montażu na pojazdach asenizacyjnych i służą do
kontroli odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Układ pomiarowy wyposażony jest w
przepływomierz elektromagnetyczny składający sie z czujnika, zestawu króćców i śrub montażowych,
oraz przetwornika z wyświetlaczem cyfrowym. Dodatkowo układ pomiarowy może być wyposażony w
drukarkę pokwitowań. W takim wykonaniu posiada oznaczenie OSA-D. Pokwitowanie zawiera takie
dane jak: nazwa własna właściciela pojazdu, data i czas odbioru, bieżąca ilość odebranych ścieków,
ilość ścieków odebranych ogółem. Panel odczytowy wraz z drukarką oraz przyciskiem kasowania
licznika dostarczany jest w hermetycznej obudowie lub w częściach. Układ pomiarowy zasilony jest
napięciem 24V lub 12V z instalacji samochodu. Układy OSA mogą być stosowane na pojazdach
asenizacyjnych wyposażonych w pompę ssącą o podciśnieniu większym od 0,6 bar. Pozwala to na
pomiar ilości ścieków zasysanych z głębokości 4 -5 metrów.

2. Instrukcja montażu
W celu montażu układu pomiarowego należy wykonać następujące czynności montażowe:
a) Sprawdzić kompletację elementów.
b) Skrócić maksymalnie wlotowy króciec samochodu asenizacyjnego (6)
c) Na połączenia gwintowe zewnętrzne nawinąć uszczelnienie.
d) Na przedmiotowy króciec samochodu asenizacyjnego (6) wkręcić zawór ręczny (zasuwę)
DN 100 (5).
e) W zawór ręczny (5) z drugiej strony wkręcić króciec L=75 mm (3).
f) Założyć uszczelnienie na kołnierze króćców (3, 2) i skręcić wkładając pomiędzy kołnierze
króćców przepływomierz (1) za pomocą elementów złącznych M16 (9, 8,7) .
g) Na króciec L=50 mm (2) nakręcić złącze strażackie DN 100 (4).
h) Zamocować przetwornik, przycisk kasujący, drukarkę, zasilacz.
i) Wykonać podłączenia elektryczne przepływomierza (zasilanie, połączenie przetwornik-czujnik,
przycisk kasujący, drukarka, zasilacz drukarki – w zależności od opcjonalnego wyposażenia
układu) wg schematu nr 0087W0001534/01
Zaleca się zastosowanie elementów mocujących układ pomiarowy (podpórki) do dennicy beczki
wozu asenizacyjnego celem zapewnienia jego stabilizacji podczas jazdy.

3. Instrukcja obsługi
Przepływomierz posiada dwa liczniki objętości, które posiadają oznaczenia VD i GD. Licznik VD służy
do bieżących pomiarów ilości wypompowanych ścieków i przed każdym odbiorem jest on kasowany.
Licznik GD jest licznikiem niekasowalnym i może być wykorzystywany do nadzoru nad przewozem
ścieków pomiędzy ich producentem a punktem zlewnym.
W celu odebrania nieczystości płynnych ze zbiornika z wykorzystaniem układu pomiarowego należy:
a) Rozwinąć i podłączyć wąż ssawny do samochodu (Zgodnie z zaleceniami producenta
samochodu).
b) Włączyć zasilacz układu i skontrolować czy w dolnym wierszu wyświetlacza przepływomierza
MPP 6 jest wyświetlana wartość: „VF 0,0 l” lub „VF 0,0 m3” (w zależności od wybranej jednostki
miary). Jeśli nie to należy nacisnąć przycisk połączony z przepływomierzem MPP 6 i opisanym:
„KASOWANIE LICZNIKA”
c) Załączyć pompę ssawną (zgodnie z zaleceniami producenta samochodu), poczekać na wzrost
podciśnienia.
d) Po paru sekundach otworzyć zawór ssawny samochodu.
e) Po wyssaniu nieczystości ze zbiornika zamknąć zawór ssawny, następnie wyłączyć pompę.
f) Odczytać i zapisać stan licznika (z dolnego wiersza wyświetlacza przepływomierza MPP 6)
g) Nacisnąć przycisk: „KASOWANIE LICZNIKA” – w tym momencie nastąpi wydruk potwierdzenia
(w opcji dla układu pomiarowego z drukarką) i kasacja wskazań przepływomierza. Układ jest
gotowy do ponownego poboru ścieków.
h) Odłączyć i zwinąć wąż ssawny.
UWAGA:
W celu zapewnienia optymalnej dokładności pomiaru (która może kształtować się w granicach 1-10%
zależnie od ilości jednorazowo wypompowywanych lub pobieranych ścieków) zaleca się aby minimalna
objętość jednorazowego pomiaru wynosiła minimum 1000 l.
Aby uzyskać prawidłowy pomiar pobieranie ścieków powinno następować jednostajnie bez wyjmowania
węża ssawnego ze ścieków, tak aby nie dochodziło do zapowietrzenia układu pomiarowego. Należy
bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących otwarcia zaworu ssawnego dopiero w chwili gdy w
zbiorniku wytworzy się podciśnienie (punkt 2c, 2d), oraz wprowadzania i utrzymywania węża ssawnego
pionowo do samego dna zbiornika. Należy również każdorazowo kontrolować szczelność połączeń
węża ssawnego z króćcami, jak i szczelność samego węża. Zapewni to jednorodność strumienia
ścieków i przepływ ścieków pełnym przekrojem węża ssawnego co znacząco wpłynie na poprawność
pomiaru ilości pobieranych ścieków i zminimalizuje błąd pomiaru. Wszelkie nieszczelności w instalacji
ssącej będą powodowały nieprawidłową pracę układu pomiarowego.
Układ OSA umożliwia drukowanie nazwy własnej w nagłówku potwierdzenia. Nazwa własna może
składać się z 16 znaków. Nazwę wprowadza się do przepływomierza za pomocą przycisków na panelu
wyświetlacza. Pole do wprowadzania nazwy (Nazwa własna) znajduje się w menu Konfiguracja. Aby
wprowadzić nazwę własną należy postępować wg poniższego opisu.
Poprzez przyciśnięcie przycisku ESC przechodzimy z okna
pomiaru do menu
Następnie naciskając jeden z przycisków oznaczonych
symbolami „↑” i „↓” przechodzimy poprzez poszczególne pola
menu do podmenu Konfiguracja.

+VD
VG

3500,0 l
123456456 l

Konfiguracja
>>

Aby wejść do menu Konfiguracja należy nacisnąć jednocześnie
krótko przyciski „↓” i „↑” a następnie używając przycisku „↑” lub „↓”
przejść do parametru Nazwa własna

Nazwa własna

W celu wprowadzenia nazwy własnej należy nacisnąć
jednocześnie, krótko przyciski „↓” i „↑” Pojawia się wówczas
kursor w postaci poziomej kreski.

_

Naciskając przycisk „↓” wybieramy pierwszą literę lub cyfrę
nazwy. Następnie naciskając klawisz „↑” przechodzimy do
ustawienia następnej litery.

MP

Po wpisaniu całej nazwy, która może zawierać 16 znaków,
włącznie ze spacjami należy jednocześnie nacisnąć przyciski „↓”
i „↑” , co powoduje zapisanie wprowadzonej nazwy w pamięci
przepływomierza

MPWiK Gliwice

Następnie należy nacisnąć dwukrotnie przycisk „ESC” aby przejść do trybu pomiaru.

DRUKARKA
Przykład wydruku po odbiorze ścieków

W systemie została zastosowana drukarka termiczna,
do której konieczne jest stosowanie papieru termicznego.
Należy stosować typ papieru wskazany w instrukcji
obsługi drukarki. Jest to warunkiem jej bezawaryjnej
pracy oraz ważności gwarancji.
Dokładny opis drukarki jak i wymiany papieru zawiera
instrukcja obsługi drukarki termicznej.
Dystrybutorem papieru jest firma wskazana w
instrukcji drukarki oraz ENKO S.A.

************* RAPORT ***********

MPWiK Gliwice
----------------------------Czas:
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................................
numer umowy na odbiór nieczystości

................................
Imię i nazwisko

................................
Adres nieruchomości

4. Załączniki








Schemat montażowy przepływomierza
bezkołnierzowego DN100 do wozów
asenizacyjnych nr rys. 015-P1-0.0.0.00
Układ pomiaru ścieków na samochodzie
asenizacyjnym; typ OSA
nr rys. 015-P1-1.0.0.01
System opomiarowania samochodów
asenizacyjnych OSA - schemat zasadniczy nr
rysunku 0087W0001534/2
Instrukcja obsługi drukarki miniMyszka

----------------------------Objętość odebranych nieczystości

ILOŚĆ ŚCIEKÓW
Licznik VD
3,500 [m3]
----------------------------Licznik przepływomierza ogółem
Licznik GD
23456,0 [m3]
----------------------------................................
Numer rejestr. pojazdu aseniza.

................................
potwierdzenie – podpis kierowcy
************* KONIEC RAPORTU ***********

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Kompletacja urządzenia do pomiaru ścieków na wozie asenizacyjnym:
Lp.

Nazwa elementu

Ilość

Producent

1 Czujnik przepływomierza

1 szt.

ENKO-POMIAR Sp. z o.o.

2 Przetwornik przepływomierza

1 szt.

ENKO-POMIAR Sp. z o.o.

3 Przycisk kasujący

1 szt.

4 Drukarka

1 szt.

MEFA

6 Króćce połączeniowe wraz z przeciwkołnierzami

2 kpl.

ENKO-POMIAR Sp. z o.o.

7 Złącze typu strażackiego DN 100

1 szt.

8 Uszczelki kołnierzowe DN 100

2 szt.

9 Szpilki M16, nakrętki M16 (2 szt.), podkładki (2 szt.)

4 kpl.

10

Okablowanie (kable przepływomierza dostarczane
standardowo o długości 20 mb)

1 kpl.

11 Obudowa na przetwornik, drukarkę i przycisk kasujący 1 kpl.

Uwagi

opcja

ENKO-POMIAR Sp. z o.o.

ENKO-POMIAR Sp. z o.o.
ENKO-POMIAR Sp. z o.o. opcja

Na zdjęciu pokazano przykładowy sposób montażu drukarki, przetwornika i przycisku
kasującego w skrzynce plastikowej o wymiarach 600 x 400 (mm)
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