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Distribusjonsstasjonene CUBE MC som beskrives i denne manualen, benyttes kun til 
profesjonelt bruk

NO (Oversatt fra Italiensk)

- Maskindirektivet 2006/42/CE 

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/CE 

- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/CE

Beskrivelse:

Modell:

Registreringsnummer:

Produksjonsår:

DISTRIBUTØR FOR DIESELDRIVSTOFF

CUBE MC

se Lot Number som står skrevet på CE skiltet festet 
på produktet 

se produksjonsåret som står skrevet på CE skiltet festet  
på produktet 

ERKLÆRER 

Undertegnede:

herved, på eget ansvar, at apparatet beskrevet i det følgende:

PIUSI S.p.A
Via Pacinotti c.m. z.i.Rangavino
46029 Suzzara - Mantova - Italia

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN

Suzzara 29/12/2009

er i overensstemmelse med regelverket som ligger til grunnlag for:

Dokumentasjonen er tilgjengelig for den aktuelle kontrollinstansen dersom det 
spesielt bes om det hos Piusi S.p.A. på e-mail adressen: doc_tec@piusi.com

Selskapets juridiske representant, Otto Varini, har autorisasjon til å skrive den 
tekniske rapporten og å redigerer erklæringen. 

juridiske representant



FØRSTEHJELPSNORMERB

GENERELLE BETINGELSERC

SIKKERHETSINSTRUKSJONERD

Personer som har svelget giftig væske: dersom en har svelget brennstoff, må en 
ikke på noe vis forsøke å fremkalle oppkast, men heller få den skadede personen til å 
drikke melk eller vann i store mengder.

Personer som har vært utsatt for elektriske støt eller ladninger: stopp den 
elektriske tilførselen, eller benytt et tørt isolerende stoff som beskyttelse mens en 
flytter den skadede langt unna enhver strømleder. Unngå å ta på den skadede med 
bare hender før denne befinner seg langt fra enhver strømleder. Tilkall øyeblikkelig 
hjelp fra kvalifiserte og opplærte personer.

Vernehansker. Langvarig kontakt med hydrokarbon kan føre til irritasjon på huden: 
det er derfor nødvendig å alltid benytte vernehansker i PVC som oppfyller kravene til 
normen EN 388 kategori 2.

Bruk som tillates. Enheten må alltid benyttes på en hensiktsmessig måte og i følge de 
formål som forutsettes. Følg de instruksjoner som beskrives i kapittelet om 
Brukerveiledning.

Overoppheting. For å unngå overoppheting, må en forsikre seg om at distribusjons-
pumpen stanser dersom det ikke utføres påfylling ut over 2 minutter.

Røyking forbudt. Når en befinner seg ved distribusjonspumpene og spesielt mens 
påfylling pågår, må en ikke røyke eller på noe vis bruke åpen flamme.

Elektriske forhåndsregler. I området rundt enheten befinner det seg farlige 
spenninger. Oppstarting av distribusjonsenheten er tillatt kun for teknisk kvalifisert og 
autorisert personell.

Assistanse. Assistanse på distribusjonsenheten må kun utføres av kvalifisert 
personell.

I ALLE TILFELLENE MÄ EN ØYEBLIKKLIG TILKALLE LEGEHJELP

Distribusjonsapparatene CUBE MC er apparat som er prosjektert for privat distribusjon av 
dieselolje til motortransport. Alle modellene i serien har samme solide strukturen i metall og 
pumper av typen selvpriming. Sikkerhet til pumpegruppen, nøyaktighet i måling av produktet 
som påfylles og prestasjonene til kontrollsystemet, representerer de sterke sidene til CUBE MC.
Denne bruksanvisningen tar kun for seg modellene CUBE MC.

Alle modellene til CUBE MC er prosjekterte og konstruerte i samsvar med CE direktivene som 
regulerer og stiller essensielle krav med hensyn til sikkerhet og helse.

På side nummer 4 i denne manualen, finnes en kopi av produsentens ERKLAERINGEN OM 
OVERENSSTEMMELSE.

D1 SIKKERHETSNORMER
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D2 TRANSPORT, FLYTTING OG UTPAKKING
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Under transporten befinner CUBE MC seg 
internt i en emballasje av papp som kan 
stables.

EMBLLASJENS DIMENSJONER:
h=480 mm /
L=380 mm /
P=380 mm

TOTAL VEKT:
CUBE 70 MC = 26.5 Kg
EMBALLASJENS VEKT: 1.8 Kg

I de perioder som maskinen ikke benyttes, må den oppbevares på en plass hvor den er vernet
mot vær og vind (regn, fuktighet, sol, osv.) og mot støv, dette gjelder både dersom den fortsatt
er innpakket eller befinner seg uten emballasje. For å fjerne pappemballasjen benyttes en
saks eller en kutter, en må passe på å ikke skade apparatet. Emballasjen åpnes helt opp,
deretter griper en fast om CUBE MC for å gjøre den klar til definitiv plassering. Etter at den er
tatt ut av emballasjen, må den alltid stå i vertikal posisjon. Siden apparatet Cube MC veier
mye, er det hensiktsmessig at to personer hjelpes ad, for å løfte ut produktet fra emballasjen.
I tillegg anbefales det at to personer sammen utfører fasene: plassering, festing og
installasjon. Emballasjen, (papp, trevirke, cellofan, osv.) må kastes i de dertil egnede
avfallsbeholderne. De må ikke bli liggende i miljøet tilgjengelige for barn, da de kan være en
potensiell farekilde. Avfallet må behandles etter de normer og regler som gjelder for
behandling av spesialavfall i det landet maskinen benyttes.
Kontroller at maskinen ankommer med alle sine deler og at disse ikke viser synlige tegn til
skade som kan påvirke sikkerhet og drift. I tvilstilfeller må en ikke sette maskinen i drift, men
kontakte service og assistansetjenesten til produsenten

Etter at CUBE MC er pakket ut, monteres den etter indikasjonene som følger.
- Monter kroken som holder slangen på plass (FOTO NR.1)
- Monter håndtaket som aksjonerer kompensatoren (FOTO NR.2)
- Før en fortsetter med den definitive monteringen, applikeres forseglingene over ledningene på 

de punkt som indikeres på fotografiet. (FOTO NR.3)

FOTO NR. 1 FOTO NR. 2 FOTO NR. 3

6

NO (Oversatt fra Italiensk)



Delene som den består av må leveres til bedrifter som er spesialiserte i behandling og resirkulering av 
industrielt avfall, og spesielt:
 

AVFALLSBEHANDLING AV EMBALLASJEN:
Emballasjen består av biologisk nedbrytbar papp som kan overleveres til bedriftene for normal  
gjenvinning av cellulose.
 

AVFALLSBEHANDLING AV METALLDELER:
Delene i metall, både de som er lakkerte og de i rustfritt stål vil vanligvis kunne gjenvinnes av bedrifter 
som er spesialister innen sektoren for spesialbehandling av metallavfall.
 

AVFALLSBEHANDLING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE DELER:
En er forpliktet til å levere disse til bedrifter som spesialiserte i nedbryting og behandling av elektroniske 
deler, i overensstemmelse med direktivet 2002/96/CE (se teksten i direktivet i det etterfølgende).
 

INFORMASJON OM MILJØFORHOLD FOR KUNDER SOM ER STATSBORGERE I DEN 
EUROPEISKE UNIONEN

Det europeiske direktivet 2002/96/EC setter krav til at apparat som er merket med dette 
symbolet på produktet og/eller på dens emballasje, ikke må kastes sammen med vanlig ikke-
differensiert husholdningsavfall. Symbolet indikerer at dette produktet ikke må avfalls-
behandles sammen med vanlig husholdningsavfall. Det er eierens ansvar å sørge for at disse 
produktene og andre elektriske og elektroniske apparater behandles på de spesielle avfalls-
plassene for oppsamling som indikeres av styresmaktene eller av de lokale kommunale etatene.

 

AVFALLSBEHANDLING AV DE GJENVÆRENDE DELENE:
Gjenværende deler som slanger, pakninger i gummi, deler i plast og kabler må overleveres til bedrifter 
som er spesialiserte i behandling av industrielt avfall.

D3 AVFALLSBEHANDLING

BRUK OG OPPBEVARING AV MANUALENEE

Denne manualen, som er lik for alle CUBE MC modellene, illustrerer de viktigste egenskapene til 
de forskjellige modellene og gir opplysinger med hensyn til:
- den elektriske og mekaniske innstalleringen
- aktiviteter som skal utføres før pumpen settes ut i drift
- daglig drift
 

Denne manualen dekker IKKE tema som for eksempel:
- konfigurering og operering til Kontrollsystemet.
 

Det er derfor nødvendig å rådføre de spesielle manualene som leveres sammen med hver
enkel stasjonsmodell.

Alle manualene som leveres er samlet i en praktisk lomme for å lette oppbevaringen for 
installatøren. Denne samlingen av manualer er en integrert og viktig del av produktet og i følge de 
krav som direktivet CEE 89/392 setter, må den overleveres til personalet som er ansvarlige for 
bruk og vedlikehold, for å garantere at aktivitetene vedkommende opplæring/informasjon slik 
det kreves i direktivet CEE 89/391, utføres.
Les nøye igjennom innholdet i disse, spesielt advarslene, da disse inneholder viktige 
indikasjoner med hensyn til sikkerheten ved installering, bruk og vedlikehold.
Produsenten står ikke til ansvar for skader på personer eller ting, eller skade på selve maskinen,
dersom denne er benyttet på en feilaktig måte og i strid med det som indikeres i foreskriftene.
Oppbevar denne manualen med omhug på en plass hvor den er vernet mot fuktighet, varme, støv, 
olje, fett, osv…, da den vil være viktig for veiledning og konsultasjon i framtiden. En må, uansett 
motiv, aldri fjerne eller modifisere deler av manualen. Dersom en mister manualen eller dersom den
ødelegges, spør produsenten etter en ny kopi ved å oppgi koden på manualen som er gått tapt.
Denne manualen må alltid følge maskinen; dersom maskinen selges, må den overleveres til den 
nye brukeren.
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Listen i avsnittet F1. presiserer antall manualer som detaljert beskriver komponentene (pumpe, 
litermåler, kontrollsystemet osv.)

 !   ADVARSEL

Produsenten reserverer seg retten til å modifisere egenskapene til CUBE MC på et hvilket som 
helst tidspunkt.

 !   ADVARSEL



E1 LISTE OVER DE MANUALENE SOM FINNES

E2 IDENTIFIKASJONSSKILTET

I det følgende er alle manualene, i tillegg til denne, som levers sammen med CUBE MC, listet 
opp:
- M0042 Manual til pumpen Panther 72
- M0147 Manual til litermåleren K600/3 Trykkstøping
- M0103 Manual for kontrollsystemet CUBE MC
- M0105 Manual for programvaren til CUBE MC

Stasjonene CUBE MC er utstyrte med 
et identifikasjonsskilt som gir oversikt 
over:

- Modell

- Serienummer / Konstruksjonsår

- Tekniske data

- CE merket

PRODUSENT

PRODUKTETS NAVN

PRODUKTETS KODE

TEKNISKE DATA

KONSTRUKSJONSÅR

MERKET "CE”

SERIENUMMER

SERIENUMMER

PRODUSENT

VERSJON 230/50

VERSJON 110/60

CUBE MC

230 V
50 Hz
4.2 A
900 W
2800 rpm
IP55

YEAR 2008

Read instruction
M0103 - M0104

CODE f0059400

LOT NUMBER

0000001

CERTIFIED COMPANY

UNI-EN ISO 9001

PIUSI S.P.A.
SUZZARA
(MN) ITALY

Qmax 72 l/min
Pmax 3 bar
< 75 db
S1
COSØ 0,92
Cond. 12,5 mF 

CUBE MC

110 V
60 Hz
5,5 A
550 W
2785 rpm
IP55

YEAR 2008

Read instruction
M0103 - M0104

CODE f0059400

LOT NUMBER

0000001

CERTIFIED COMPANY

UNI-EN ISO 9001

PIUSI S.P.A.
SUZZARA
(MN) ITALY

Qmax 69 l/min
Pmax 3 bar
< 75 db
S1
COSØ 0,92
Cond. 40 mF 

PRODUKTETS NAVN

PRODUKTETS KODE

TEKNISKE DATA

KONSTRUKSJONSÅR

MERKET "CE”

8

NO (Oversatt fra Italiensk)

Før innstalleringen utføres, må en alltid kontrollere at modellen er riktig og at den er i overens-
stemmelse med strømtilførselen som faktisk fins til disposisjon (Spenning / Frekvens).

 !   ADVARSEL



BESKRIVELSE AV HOVEDDELENEF

INSPEKSJONS-
PANEL

5

46

FRAMSIDEN

LOKKDistribusjonspumpene CUBE MC, er prosjekterte for omset-
ting av dieselolje til privat bruk. Karakterisert med maksimal 
sikkerhet og enkel i bruk, distribusjonspumpene CUBE er 
sikre, de har høye prestasjoner; de kan hurtig installeres og 
er klare til bruk. Utstyret og egenskapene er de følgende:
 

1 Selvoppfyllende Pumpe roterende turbinskovl med
innebygd by-pass ventil.

2 Motor med vernegrad IP55 og termisk proteksjon, 230V
ca enfase.

3 Fire meters, antistatisk, gummislange for brennstoff.
4 Munnstykket til påfyllingsslangen er automatisk med

ON/OFF bryter med innebygd støtte.
5 Karosseriet er i lakkert, rustbehandlet stål.
6 Kontrollsystemet.

F2 PUMPEGRUPPEN

F3 LITERMÅLER PULSER

F4 KONTROLLSYSTEM

F5 SLANGENS MUNNSTYKKE

F6 DEKKE FOR DISPLAY

23

1

7

Gruppe med elektropumpe, av typen selvpriming, 
med roterende turbinskavl utstyrt med by-pass ventil. 
Denne ventilen tillater drift i korte  perioder selv når 
munnstykket til påfyllingsslangen er stengt. Motoren, 
som er direkte koplet  til pumpens kropp, har en 
roteringshastighet uavhengig av frekvensen til 
strømtilførselen, den er av den  stengte typen 
(verneklasse IP 55 i følge normen  EN 60034-5-86)
selvventilert, enfase. For ytterligere informasjon vises 
det til de vedkommende manualene som indikeres 
i oppsummerings-tabellen under avsnittet E1.

Litermåleren Pulser K600/3 har et målesystem basert på ovale tannhjulsverk med høy
presisjon som er studert for å kunne måle brennstoff med nøyaktighet. Den består av en
robust struktur i tryktstøpt aluminium, komplett med filter i inngang og de er lette å
vedlikeholde og driftssikre. For ytterligere informasjon vises det til manualen som indikeres i
oppsummeringstabellen under avsnittet E1.

Det elektroniske kontrollsystemet -MC- tillater at kun autorisert personell kan utføre påfylling. Alle
dataene vedkommende hver enkel påfylling lagres og kan overføres til PC (opsjon). For 
ytterligere informasjon vises det til manualen som indikeres i oppsummeringstabellen under 
avsnittet E1.

Munnstykket som leveres med CUBE MC, er av den automatiske typen, med et apparat som gjør 
at den stanser ved full tank.

For å garantere passende vern og riktig visibilitet til display til CUBE MC selv under situasjoner
med svært skarpt lys, har en skapt et displaydekke som kan trekkes ut og som kan dras ned
dersom det er nødvendig. Det anbefales å holde displaydekket nede når det ikke
benyttes, spesielt under forhold med svært sterkt lys.

9
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TEKNISKE EGENSKAPERG

MODELL SPENNINGEN TIL STRØMTILFØRSELEN OPPSUGINGSEVNE (A) KRAFT (W) KAPASITET (l/min)

CUBE MC 230 V / 50 Hz 4.2 900 70

CUBE 70 MC 110 V / 60 Hz 5.5 550 69

G1 BRUK SOM TILLATES

G2 BRUK SOM IKKE TILLATES

G3 ELEKTRISK ABSORBERING

G4 HYDRAULISKE PRESTASJONER

G5 PRESTASJONENE TIL KONTROLLSYSTEMET

G6 TELLERENS PRESISJON

Omfylling av dieselolje med viskositet fra 2 til 5,35 cSt til 37,8°C med antenningspunkt PM 55°C> 

Det tillates ikke å omfylle flytende stoffer som har andre egenskaper forskjellige fra de som 
nevnes ovenfor, spesielt ikke:
• Bensin, oppløsningsmidler og lett antennelig væske med PM < 55°C (fare for at det oppstår 

brann/eksplosjon).
• Næringsmidler i flytende form (disse kan bli tilsmusses).
• Vann (rustdannelse på pumpen)
• Etsende kjemiske produkt (pumpen kan etses)
• Væske med viskositet > 20 cSt (motoren kan overarbeides).

CUBE MC stasjonene tilføres elektrisk energi ved hjelp av strømlinjer som kjennetegnes ved 
SPENNING/NOMINELL FREKVENS lik de som indikeres på IDENTIFIKASJONSSKILTET.

De variasjoner som maksimalt kan godkjennes for de elektriske parametrene er:
- SPENNING +/- 5%
- FREKVENS +/- 2%

Det samme IDENTIFIKASJONSSKILTET indikerer den MAKSIMALE ELEKTRISKE 
ABSORBERING (i Amper). De elektriske verneapparatene, som er krav etter de gjeldende 
forskriftene men som ikke leveres sammen med stasjonen, må dimensjoneres etter disse.
Den maksimale elektriske absorberingen refererer til drift på de tillatte brukerområder -
PÅFYLLING AV DIESELOLJE-, for den elektriske tilførselen med parameter som befinner seg
innenfor de grenser som er indikerte ovenfor.

Riktig installerte CUBE MC stasjoner, forsynte med elektrisk energi og brukt kun innen de tillatte 
brukerområder - PåFYLLING AV DIESELOLJE-, utfører følgende prestasjoner:

- Modell CUBE MC: MAKSIMAL KAPASITET 70 liter/minutt

De installerte pumpene tillater UAVBRUTT drift av stasjonene.

Prestasjonene til kontrollsystemet MC er nøye illustrerte i manualen M0103, som leveres 
sammen med CUBE MC.

Takket være LITERMÅLEREN / PULSER K600 og kontrollsystemet MC, som gjør en nøye 
kalibrering mulig, kan CUBE MC stasjonene garantere følgende prestasjoner:

PRESISJON: +/- 0,5% (etter kalibrering, for mengde over 5 liter/ minutt).

10
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INSTALLERINGH

H1 GENERELLE BETINGELSER

H2 PLASSERING AV STASJONEN

H3 MEKANISK INSTALLERING

CUBE MC kan installeres utendørs. Det anbefales likevel at den plasseres under et overbygg, på 
dette viset vil en garantere maskinen lengre levetid, samtidig som en kan tilby mer bekvem arbeids-
situasjon ved påfylling dersom været er stygt. Installering av distribusjonspumpen må utføres av 
spesialisert personell og realisert etter de instruksjoner som beskrives i dette kapittelet.
Dersom CUBE MC ikke plasseres i ly for vær og vind, finnes det et "display dekke" som skal 
beskytte både display og tastatur.

CUBE MC stasjonene kan både kobles til tanker som befinner seg over jorden og tanker som 
befinner seg under jorden.

SELF SERVICE må plasseres på et sted hvor en kan garantere:
- At en lett kan demontere de fjernbare panelene for å få tilgang til de interne delene når dette 

er nødvendig.
- At avstandene og de maksimale høydeforskjellene mellom stasjon og tank er respekterte.
- At det er mulig å feste karosseriet til bakken på en solid og riktig måte, på en horisontal flate.

Plasseringen av stasjonen er avgjørende for de følgende parametrene som karakteriserer hver 
enkel installering:
Hp: Høyde for oppfylling
Ls: Den totale lengden for oppsugingsslangen - fra ventilen i enden, til stasjonen (uttrykt i meter)

For at stasjonene skal fungere på riktig vis, må følgende betingelser strengt respekteres:
Maksimal Hp: ikke lenger enn 3 meter
Maksimal LS: ikke lenger enn 15 meter

Før en starter installeringen, må en kontrollere at eventuell emballasje ikke har satt seg fast og
blitt liggende inne i slangene. Forbered et passende fundament hvor maskinen kan plasseres
eller et metallelement for feste, avhengig av i hvilken posisjon en ønsker å feste CUBE MC.
Slangen fra tanken må plasseres langs inngangen til pumpens filter, som befinner seg under
CUBE MC.
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Motorene er ikke av antieksplosjonstypen. 
IKKE innstaller CUBE MC på steder hvor det er eksplosjonsfare.

 !   ADVARSEL



H4 HYDRAULISKE TILKOBLINGER

H5 ELEKTRISKE TILKOPLINGER

H4.1 DEN MAKSIMALE LENGDEN TIL OPPSUGINGSSLANGEN

OPPSUGINGSSLANGE
Oppsugingsslangens diameter "Ds" velges avhengig av hvilken stasjonsmodell en skal
installere og plasseringen av stasjonen i forhold til tanken.
Med utgangspunkt i verdiene "Hp" og "Ls", som er definerte i punkt H2, må de følgende 
MINIMUMSDIAMETRENE til oppsugingsslangen strengt respekteres.

Den maksimale lengden til slangen, slangens diameter og høydeforskjellen "Ho" er helt
avgjørende parameter for å garantere en kondisjon for oppsuging. Den siste parameteren må
ikke være så stor at den medfører et mottrykk større enn 0,6 Bar. Dette medfører at etter å ha
respektert den minimale diameter som slangen kan ha, slik det forutsettes i "Anbefalinger og
Advarsler" listet opp nedenfor, vil lengden på slangene være mindre til større høydeforskjellen
"Ho", som dieseloljen må overvinne, er og omvendt: faktisk vil mottrykket øke progressivt med
0,08 Bar for hver meter en øker den statiske høyden til pumpen i forhold til nivået til
dieseloljens overflate i tanken.

De elektriske tilkoblingene må utføres etter normer og regler av spesialisert personell og
respektere gjeldene regelverk i de land de installeres i, eller de indikasjonene som beskrives
i de elektriske skjemaene i denne manualen.
De maksimale variasjonene som kan godkjennes i de elektriske parametrene er ±5%

ANBEFALINGER OG ADVARSLER:
- Oppsugingsslangen må kunne tåle et trykk på minst 10 bar og dens minimale diameter

må IKKE VAERE MINDRE ENN 1"1/4
- Slangen må være egnet til bruk i situasjoner med mottrykk.
- Benytt slanger og utstyr som er egnet til behandling av dieselolje. Material som ikke er 

egnet til bruk med dieselolje, kan skape skader på pumpen eller personer i tillegg til at 
det er forurensende.

- Eventuelle krumninger på oppsugingsslangen, må ha så stor radius som mulig for å 
redusere så mye som mulig tap av kraft.

- Kontroller at oppsugingsslangen er ren og fri for slagg.
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Uansett tilfelle, må følgende ADVARSLER alltid respekteres:
- Benytt kun slanger og skjøtedeler som er egnet til bruk ved mottrykk.
- Benytt kun slanger og utstyr som er egnet til behandling av dieselolje. Material som ikke er 

egnet til denne bruken, kan skape alvorlige skader på pumpen eller på personer; i tillegg 
kan det også være forurensende.

- Ikke benytt tilleggsdeler med konisk tråd som kan skade inngangen til pumpens filter.
- Benytt krumninger med så stor radius som mulig for å redusere så mye som mulig tap av kraft.
- Kontroller at oppsugingsslangen er ren og fri for slagg.
- Installer alltid en ENDEVENTIL utstyrt med FILTER i enden av slangen. Ventilen må 

plasseres på bunnen av tanken og den må være av SAMME DIAMTER som slangen.
- Før en starter installeringen, må en kontrollere at eventuell emballasje ikke har satt seg fast 

og blitt liggende inne i slangene.

 !   ADVARSEL

CUBE MC er ikke utstyrt med vernebryter; det er derfor strengt nødvendig å installere 
ved tilløpet en elektrisk tavle som er utstyrt med en differensialavbryter egnet til typen 
CUBE MC.

 !   ADVARSEL



CUBE MC er utstyrt med en tilkoplingsplate, internt i denne finnes tilkoplingspunkt som
installatøren skal kople til

- Ledningen for elektrisk forsyning

- Ledningen, for overføring av data, RS 485 tilkoplet en PC (opsjon)

Tilkoplingsblokken, som er tilgjengelig ved å åpne frontpanelet, er allerede på forhånd tilkoplet 
komponentene til CUBE MC, etter et trinnvis, oppbygd skjema, som presenteres i det følgende.

1 - Fjern den høyre
tilkoplingsplaten

2 - Kople ledningene slik det
indikeres i skjemaet

3 - Lukk boksen med
tilkoplingsplaten

MERK De delene som indikeres i skjemaet, er kun de tilkoplingene som klienten skal utføre:

- Tilkopling til strømtilførsel (230V)
- Utgang RS485 til PC (OPSJON)
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Installatøren må skape en kontakt/støpsel kobling, for raskt kunne utføre frakobling av det 
elektriske anlegget dersom noe unormalt skulle inntreffe.

 !   ADVARSEL

For å sette CUBE MC ut i drift, er det ikke nødvendig med ytterligere elektriske tilkoplinger. 
Alle de elektroniske komponentene som befinner seg i MC BOX, er blitt tilkoplet og testet i 
fabrikken.

Det er derfor ALDRI nødvendig å åpne BOX MC verken for installatøren eller driftslederen 
av anlegget, bortsett fra ved skifting av vernesikringene som befinner seg på kortet a I/O 
(se fotografiet som vises i det følgende).

 !   ADVARSEL
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Nedenfor er de viktigste sammenkoplingene og sikringene, som skal skiftes ut, listet opp, dette 
må kun utføres av kvalifisert personal.
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SETTE I DRIFTI

I1 ELEKTRISK TILFØRSEL

I2 VÆTING AV PUMPEN

I3 KONFIGURERING AV STASJONEN

I4 UTELUKKING AV SYSTEMET "MC”

For å sette CUBE MC ut i drift på en riktig måte, er det nødvendig å respektere rekkefølgen av
operasjonene som indikeres i det følgende og ha kjennskap til hvordan kontrollsystemet MC
fungerer (se den vedlagte manualen).

Når de elektriske tilkoplingene er utførte, er det mulig, ved hjelp av hovedbryteren som
installatøren må ha tilkoblet på hovedtilførselslinjen, å tilføre spenning til CUBE MC. 

Systemet MC slåes på, dette kjennetegnes ved at de to LCD, som lyses opp bakfra og som er 
installerte på fronten, aktiveres.
 

Selv om en hever påfyllingsslangens munnstykket fra sin støtte, vil IKKE pumpen starte opp, 
dette er fordi MC systemet ennå ikke er aktivert.

CUBE MC er utstyrt med en selvpriming pumpe, noe som forenkler første gangs oppstarting.
For å sette den i drift er det derfor ikke nødvendig at slangene for oppsuging er helt fulle med
dieselolje. For en hurtig oppfylling, spesielt ved anlegg som karakteriseres ved stor
høydeforskjell mellom pumpen og tanken, er det likevel viktig at pumpen resulterer "våt", det vil
si at en minimal mengde dieselolje befinner seg internt i skovlhjulskammeret.

Pumpen leveres tilstrekkelig "våt" og klar til bruk. Dersom likevel installatøren mener at pumpen
er helt tørr, for eksempel fordi den for eksempel har vært lagret over lengre tid, må han utføre
væting av pumpen på det vis han mener er mest hensiktsmessig.

Hver CUBE MC stasjon kan tilpasses de spesielle behovene til driftslederen; for å oppnå dette 
er det nødvendig å KONFIGURERE kontrollsystemet MC.

Etter at konfigureringen er utført kan en starte utdeling av PIN CODE bruker (USER PIN), for at 
disse skal få tilgang til bruk av CUBE MC, slik det nøye illustreres i MC manualen.

Alle funksjonene til CUBE MC, er kontrollerte av kontrollsystemet MC. Systemet MC kan likevel
utelukkes for aktiviteter som for eksempel oppstarting eller vedlikehold som krever at pumpen
startes opp gjentatte ganger.
 

I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne forenkle oppstarting av pumpen, og på dette viset 
unngå at koden hver gang etterspørres og at data vedkommende påfyllingen registreres.
 

I disse tilfellene, er det derfor prosjektert en JUMPER på kortet som tillater en overgang fra 
modaliteten AUTOMATISK (og etterspørsel etter kode for å kunne fortsette påfyllingen), til 
modaliteten MANUELL (uten etterspørsel etter kode).
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Konfigureringen av MC er en svært viktig aktivitet som må utføres av kvalifisert personell. 
Det er helt nødvendig å lese nøye gjennom hele manualen MC for å kunne utføre denne 
fasen.

 !   ADVARSEL



POSISJON
ON

POSISJON
OFF

I modaliteten MANUELL:
 

• LCD til MC kan være slått av eller fortsette å
visualisere de indikasjonene som fantes i det
øyeblikket den beveget seg fra AUTO til MAN

• For å aktivere pumpen, spørres det ikke lenger
etter PIN CODE; pumpen starte med det samme
munnstykket til påfyllingsslangen fjernes fra sin
støtte og den stanser når munnstykket
plasseres tilbake på plass.

• Mengden som påfylles fra CUBE MC indikeres
ikke på noe som helst vis.

For å fylle opp pumpen:
- Fjern munnstykket til påfyllingsslangen fra sin plass
- Tast inn PIN CODE som en tidligere har fått tildelt (dersom jumper er innkoblet)
- Hev kommandospaken
- Pumpen starter opp med det samme og vil fortsette å gå i det uendelige inntil 

kommandospaken settes i posisjonen OFF.

Beveg på håndtaket på det automatiske munnstykket til påfyllingsslangen, plasser tuten internt 
i en egnet beholder eller til den samme oppsugingstanken.
I begynnelsen vil det kun komme luft ut av slangen, men etter litt tid begynner DIESELOLJEN 
å renne ut.

I5 FØRSTE GANGS PRIMING
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Jumper er kun tilgjengelig ved at frontpanelet åpnes og den er posisjonert slik det illustreres på 
fotografiet. I denne driftsmodaliteten, vil ikke MC utføre noen form for registrering av de 
påfyllingen som foretas.
FØR EN FÅR TILGANG TIL JUMPER, ER DET NØDVENDIG Å FJERNE SPENNINGEN.

 !   ADVARSEL

Første gangs priming av pumpen må utføres av kvalifisert personell som må overvære 
utførelsen av alle fasene som forutsettes.
Dersom påfyllingsfasen med kun luft skulle komme til å vare lenger enn et par minutt, 
STANS OPP PUMPEN og kontroller at:

 !   ADVARSEL



• Pumpen ikke roterer fullstendig tørr, men at den i alle fall resulterer "vætet" med dieselolje.
 

• Oppsugingsslangen kan garanteres totalt fri for innfiltrering av luft og at den er helt
nedsunket.

 

• Filtrene ikke er tettet til.
 

• Det ikke er forstoppelse i oppsugingslinjene.
 

• Installeringen (høydeforskjell, diameter og lengde på slangene) respekterer de 
begrensningene som illustreres i punkt H4.

 

• Ventilen for utkobling er stengt.

Fortsett påfyllingen inntil spruten av dieselolje resulteres konstant og uten luft.
Plasser kommandospaken i posisjonen OFF:
- Pumpen stanser opp.
Plasser munnstykket til slangen tilbake på plass.

Før en kan benytte CUBE MC stasjonen, er det hensiktsmessig å kontrollere PRESISJONEN 
TIL MÅLEREN.

For å gjøre dette, gå fram som følger:

• Tast inn USER PIN som tidligere er aktivert

• Fyll opp en beholder som har presise mål

• Sammenlign mengden som er påfylt med den mengde beholderen viser.

Dersom presisjonen ikke er tilfredsstillende, må en utføre en KALIBRERING AV
LITERMÅLEREN, slik det indikeres i den spesielle manualen.

I6 KALIBRERING AV LITERMÅLEREN
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Variasjoner på inntil 1/10 per liter ved påfylling av 20 liter, inngår i den garanterte
+/- 0.5%.

 !   ADVARSEL

For å utføre presisjonskontrollen på riktig vis er det nødvendig å respektere de følgende 
indikasjonene:
 
• Benytt en testbeholder med presise avmerkede litermål, som minst har en kapasitet 

på 20 liter.
 
• Før kontrollen begynner, må en forsikre seg om at all luft er fjernet fra systemet. Dette

gjøres ved å fylle drivstoff inntil en oppnår en full og regelmessig sprut.
 
• Utfør uavbrutt påfyllingen inntil den når den maksimale kapasiteten til CUBE MC
 
• Stans spruten ved å raskt stenge munnstykket til påfyllingsslangen.
 
• Nå det graduerte området til testbeholderen ved å unngå forlengede påfyllinger med

liten kapasitet, men heller utføre kortere påfyllinger med maksimal kapasitet.
 
• Vent til eventuelt skum er fjernet før en sammenligner de indikasjonene som CUBE

MC gir med de indikasjonene som testbeholderen viser.

 !   ADVARSEL



DAGLIG DRIFTL

L1 PÅFYLLING AV DRIVSTOFF

Alle CUBE MC modellene, takket være kontrollsystemet MC, kan garantere begrensninger i
tilgangen. Kun aktiverte brukere kan benytte stasjonen.
MC gjenkjenner den aktiverte Brukeren ved hjelp av to alternative systemer:
- Ved å taste inn en HEMMELIG KODE (PIN CODE) bestående av 4 siffer
- Ved å innføre en elektronisk nøkkel (OPSJON)

Konfigureringen av MC systemet, gjør det mulig be Brukeren taste inn ytterligere valgfrie data,
(kjøretøyets skilt, antall tilbakelagte kilometer, mengden som skal påfylles). Se manual MC
(M0103) for ytterligere detaljer.

Dersom disse opsjonene ikke er innlagt, vil MC kjenne igjen den aktiverte PIN CODE og med
det samme aktivere pumpen som tillater at påfylling kan utføres.

Oppstartingen av pumpen (dersom den tidligere er aktivert) skjer med det samme
kommandospaken er i posisjonen ON, og den slås av med det samme kommandospaken er
resulteres i posisjonen OFF.
Det er ikke nødvendig med andre manuelle aksjoner for å sette i gang pumpen eller for å
stanse den.

Ved en litt enklere konfigurering (det etterspørres ingen valgfrie inntastinger), vil prosedyren
for påfylling av drivstoff, være den følgende:

1 Tast inn PIN CODE
Dersom MC gjenkjenner en aktivert kode, vil følgende meldinger visualiseres og pumpen
aktiveres.
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Påfylling av drivstoff må KUN utføres under oppsyn og streng kontroll av Brukeren.

 !   ADVARSEL

Selv om aktiveringen er utført, vil ikke pumpen startes opp med det samme. Pumpen
kommanderes av en bryter (som befinner seg på munnstykke til påfyllingsslangens
støtte) og aktiveres av bruker.

 !   ADVARSEL

Alle brukerne (USER) som får tildelt en PIN CODE, må ha fått tilstrekkelig opplæring og
de må minst ha kjennskap til det som illustreres i dette kapitelet.

 !   ADVARSEL



2 Plasser kommandospaken i posisjonen ON (se foto på side 16)
MC aktiverer pumpen.

3 Aktiver spaken på munnstykket for å starte påfyllingen.
MC indikerer mengden som er påfylt.

4 Ved endt påfylling, ordne slangen på slangeholderen, plasser kommandospaken i 
posisjonen OFF og plasser munnstykket til slangen tilbake på sin plass. 
MC stanser pumpen.

ORDINÆRT VEDLIKEHOLDM

CUBE MC er studert for å redusere vedlikeholdsaktivitetene til det minimale. For å sikre maksimal 
effektivitet og sikkerhet på stasjonen, er det likevel viktig at følgende inspeksjoner og ordinære 
vedlikeholdsoperasjoner utføres regelmessig.

Kontroller og hold pumpen, slangene og de andre komponentene som befinner seg internt i
stasjonen rene. Forsikr deg om at flensekoplingene eller gjenget ikke viser tegn til lekkasje og
at de fleksible slangene er hele og ikke viser tegn til skade (rådfør manualen Panther M0042
og K600, M0147).

- Dra ned displaydekket
- Skru av de 2 skruene som befinner seg på høyre side (disse er indikerte med piler)
- Åpn den siden til CUBE MC som kan kontrolleres
- For å stenge igjen, utfør operasjonene i motsatt rekkefølge

M1 ÅPNING OG LUKKING AV CUBE MC

M2 PUMPE OG SLANGER
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Ved strømbrudd eller dersom pumpen stanser opp, må operatøren plassere slangens 
munnstykke tilbake på sin plass på stasjonen.
Husk at munnstykket kun må åpnes dersom tuten er ført inn i tanken.

 !   ADVARSEL

Påfyllingen kan avbrytes når en ønsker det. Dersom avbrytelsen varer lenger enn en viss 
tid, (denne kan bestemmes og innlegges under konfigureringsfasen til MC av 
driftslederen på anlegget) vil pumpen stanse opp og deaktiveres. For å fortsette 
påfyllingen vil det være nødvendig å gjenta aksjonene ved å starte opp igjen fra punkt 1.

 !   ADVARSEL

Aktiver aldri spaken som befinner seg på påfyllingsslangens munnstykket, uten først å ha 
plassert munnstykket ned i beholderen som skal fylles opp.

 !   ADVARSEL



M3 SLANGE OG DENS MUNNSTYKKE

M4 KONTROLLSYSTEMET "MC”

M5 FILTER

Hold påfyllingsslangen og dens munnstykke rene, kontroller spesielt at:
 

- slangen er hel og ikke skadet av kjøretøy
 

- gjengene er godt festet og at de ikke viser tegn til lekkasje
 

- de svingende forbindelsene (ved utgangen av stasjonen og på munnstykket) beveger seg 
fritt og at de ikke viser tegn til lekkasje

 

- Hold pumpeslangen og dens munnstykke reint, kontroller spesielt at sporet til duppen for
automatisk stans, som befinner seg ytterst på slangens munnstykket (tuten), alltid er reint.

MC systemet stiller ingen krav til vedlikehold. For informasjon om daglig drift vises det likevel 
til manual M0103 som dedikeres MC og som er levert med utstyret.

CUBE MC er utstyrt med flere filter som har forskjellige funksjoner. Kontroll og rengjøring (eller
utskifting) av hver og en av disse er svært viktig for å garantere:
 

- Vern av de forskjellige komponentene til stasjonen (pulser, pumpen, munnstykket)
 

- At prestasjonene til stasjonen holder seg over tid (maksimal levetid til stasjonen)
 

- Beskyttelse av motorene hvor den påfylte dieseloljen benyttes

SPORET
TIL DUPPEN
AUTOMATISK

STANS
(SPRUT)

SVINGENDE
FORBINDELSENE

FLENSKOPPELINGEN
VOELERGAT
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Skitne eller delvis tilstoppede filter, kan føre til at redusering av kraften slik at en skaper en 
merkbar redusering av den maksimale kapasiteten som påfylles av pumpen.

Skitne eller delvis tilstoppede filter i oppsugingen til pumpen fører i tillegg til en vesentlig 
økning av mottrykket til oppsugingen, dette kan skape er merkbar økning i støynivået 
til pumpen.

 !   ADVARSEL



M5.2 PUMPENS FILTER

M5.3 PULSERS FILTER

M6 PULSER

Denne er installert inne i pumpen som standardutstyr til pumpen PANTHER.
 

For dens kontroll og rengjøring:
1 Skru opp de to skruene til filterets lokk og fjern denne fra pumpen.
2 Fjern nettfilteret, ved hjelp av en liten tang.
3 Dersom det er nødvendig å gjøre filteret rent, vaskes og blåses det.
4 Plasser filteret forsiktig tilbake på sin plass inne i pumpen, vær oppmerksom på at det ikke

ligger utenfor lokkets plass.
5 Kontroller og gjør den flate festepakningen ren, sett lokket tilbake på plass og fest skruene.

Filteret til pulser er nok en beskyttelse som har til oppgave å unngå risikoen for at
fremmedlegemer skal komme inn i pulser med ovale tannhjul.
 

Fordi dette filteret er installert nedenfor filteret for oppsuging av pumpen, settes det ikke krav
til regelmessig rengjøringskontroll.
 

Dersom det likevel skulle vise seg nødvendig eller/og ved ekstraordinært vedlikehold, er det 
mulig å få tilgang for rengjøring slik det er beskrevet i MANUALEN OM PULSER etter eventuelle 
demonteringer av lokket til CUBE MC ved hjelp av skruene som befinner seg under denne 
(se foto).

Litermåleren / pulser er et måleinstrument kjennetegnet ved høy presisjon som garanteres av
nøyaktighet i drift og montering.
Vanligvis stilles det ingen krav til normalt vedlikehold.

KALIBRERING, vanligvis utføres dette i installeringsfasen til stasjonen, det kan utføres på nytt 
dersom kontroll av presisjonen, som må gjentas for hver 3/6 måneder, viser at dette er 
nødvendig.

KALIBRERINGEN utføres elektronisk ved hjelp av kontrollsystemet MC, og stiller ingen krav til
inngrep fra pulser. For en hvilken som helst informasjon, vises det til manualen K600, M0147, 
som omhandler litermåleren.
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PROBLEM MULIGE ÅRSAKER PROBLEM MULIGE 

MOTOREN ROTERER
IKKE

LAV ELLER INGEN
KAPASITET

MOTOREN STARTER
IKKE VED STENGT

MUNNSTYKKE

PRESISJONEN TIL
LITERMÅLEREN ER

IKKE TILSTREKKELIG

MUNNSTYKKET SLÅS
UT ALTFOR OFTE

Mangel på strømtilførsel

Sikringene er oppbrente

Ventilen som hindrer retur er
blokkert

Tankens filter er forstoppet

Pumpens filter er forstoppet

Det er tilstoppelse i
litermålerens kammer

Det befinner seg luft i
oppsugingen

Kalibreringen er ikke
tilstrekkelig

Problemer med motoren

- Kontroller at aksjonsspaken er i 
ON posisjon

- Sett opp igjen den eksterne
differensialbryteren

- Kontroller de elektriske tilkoblingene

Dersom rotor er blokkert, demonter
og kontroller skadene og tilstop-
pingen, monter deretter motor.
Kontakt serviceassistansen

Skift sikringene på den elektriske
tavlen

Gjør rent eller skift

Gjør filteret rent

Gjør filteret rent

Gjør rent litermålerens kammer

Kontroller holdbarheten til
sammenkoblingene

Kalibrer litermåleren (se M0147)

Kontroller at spenningen i den
elektriske tilførselen ikke er lavere
enn 5% i forhold til V normen

Senk CUBE MC i forhold til nivået i
tanken eller øke snittet i slangene

Benytt kortere slanger eller slanger
med større diameter

Hev oppsugingsslangen

Fyll opp tanken

Gjør rent sporet til sonden for
automatisk stans og frigjør den fra
skitt eller/og tilstoppelse

Kontroller holdbarheten til 
sammenkoblingene og tilstanden
til gummislangene

Kontroller holdbarheten til sammen-
koblingene og nivået på dieselolje i 
tanken

Kontroller spenningen til motoren:
reguler spenningen eller/og bruk
ledninger med høyere snitt

Alt for lav spenning i
strømtilførselen

Overdrevet depresjon til
oppsuging

Vesentlige tap av kraft i
kretsen

Oppsugingsslangen befinner
seg på bunnen av tanken

Lavt nivå i oppsugingstanken

Sporet til sonden for den
automatisk stans er tilstoppet

Tap av væske

Tilgang av luft i oppsugings-
slangen eller i pumpen

Lav roteringshastighet til
motoren

M7 PROBLEMLØSING

22

NO (Oversatt fra Italiensk)



EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLDN

MOTORSIKRINGER - 8A

SIKRINGER FOR
ELEKTRISK TILFØRSEL
-100mA FOR VERSJON

230V/50Hz
- 200mA FOR VERSJON

110V/60Hz
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For utføring av en hvilken som helst utskifting av sikringene som befinner seg i panelet for de 
elektriske kortene, anbefales det å følge de få og enkle stegene som listes opp i det følgende:

- Fjern spenningen til CUBE MC
- Fjern lokket til MC BOX panelet
- Skift ut de oppbrente sikringene
- Steng igjen panelet
- Tilfør på nytt spenningen til CUBE MC

NO(Oversatt fra Italiensk)
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RESERVEDELER CUBE MCO

NO (Oversatt fra Italiensk)
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IDATA VEDKOMMENDE PRODUSENTEN OG ASSISTANSETJENESTENP

PRODUSENT:

DOKUMENTTYPE:

UTGAVE: 

PRODUKT:

MODELL:

I OVERENSSTEMMELSE MED:

TEKNISK ASSISTANSE:

PIUSI S.p.A.

Generell beskrivelse og 
instruksjoner for installering, 
aktivering, bruk og vedlikehold

Bullettin M0104D NO - Rev. 1

Anlegg for distribusjon av dieselolje 
med litermåler til privat bruk

Alle modellene til CUBE MC,
med mekaniske/elektriske litermålere, 
enfase/trefase
med forskjellige spenninger/frekvens

CE merket
(se overensstemmelseserklæringen på side 4)

Ytes av Assistansesentrene 
til de autoriserte forhandlerne

Dataene til innholdet i denne manualen er fremskaffet av Produsenten som reserverer seg retten til 
å forandre dataene på et hvilket som helst tidspunkt uten å gi melding om dette på forhånd.

NO(Oversatt fra Italiensk)



NO
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NOTER
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NOTER

NO



Autorisert forhandlers stempel

M0104D NO - Rev.1


