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1. Описова частина 

 

 
 

                   
                                               

                  
 

ВАЖЛИВО! 

Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від зображення на обкладинці. Виробник 

має право вносити зміни в конструкцію виробу без попереднього узгодження. 



 
 

  Лічильники палива серії LM компанії «Badger Meter» призначені для перекачування різних рідин, в тому 
числі охолоджуючих рідин, моторного і трансмісійного масла, палива в пальниках, на дизель-генераторах, на 

транспорті (локомотивах, морських і річкових суднах), в системах подачі і перекачування палива. 

 

Робота лічильників, побудованих за модульним принципом, заснована на вимірі обертання зубчастих 
овальних шестерень, що рухаються під дією потоку рідини. Обертання шестерень зчитується і 

представляється в наочному вигляді на електронному табло в одиницях об'єму або у вигляді імпульсного 

сигналу (для зчитування за допомогою записуючого устаткування). Стандартна модель серії LM OG - прилад 
в пластиковому, алюмінієвому або сталевому (нержавіюча сталь) корпусі. Корпус і комплектація приладу 

підбирається відповідно до вимог і умов експлуатації. 

 
Робота з приладом вкрай проста, за рахунок чого спрощується контроль витрат палива. Візуальна інформація, 

яка надається на моніторі, може скидатися простим натисканням кнопки RESET. Утримання кнопки RESET 

дає можливість побачити загальний обсяг рідини, що пройшла через прилад. Витратоміри серії LM 

розраховані на довгострокову роботу з паливом будь-якої якості. Зміна в'язкості рідини, а також перепади 
температур практично не впливають на точність вимірювань. Лічильники компактні, легко і зручно 

монтуються, не потребують додаткового обслуговування в разі правильного монтажу та експлуатації. 

Прилади можуть працювати в умовах механічних вібрацій і / або високих температур навколишнього 
середовища, відповідають всім сучасним вимогам (компанія «Badger Meter» сертифікована по ISO 9001: 

2000). 

 

 

 

2.Технічні характеристики 

 
Технічні характеристики (деяких видів лічильників палива серії LM): 

 

  Одиниці 
виміру 

 LM OG-I  LM OG-TI  LM OG-
HF 3/4 

 LM OG-
HF 1 

 Лічильний механізм (індикація 
в літрах) 

 літри  ЖКД  Нет  ЖКД  ЖКД 

 Монтажна внутрішня різьба  дюйм  1/2  1/2  3/4  1 

 Номінальний тиск  бар  10, 70  10, 70  100  100 

 Максимальная температура  0С  45  45  70  70 

 Мінімальна температура  0С  -20  -20  -30  -20 

 Максим. розхід, Qмакс  л/год  2100  2100  3600  6900 

 Мінім. розхід, Qмин  л/год  60  60  180  180 

 Максимальна похибка 
вимірювання 

 % від 
факт. 
значення 

 ±0.5,±1  ±1,±0.75  ±0.5  ±0.5 

 
• індикація загальної витрати в літрах (галонах) 
• лічильник обнуляється  

• пряме підключення до управління пальників або бойлерів 

• можливість введення регулювального коефіцієнта 

• всі вихідні сигнали передають калібровані величини вимірювань 
• елемент живлення розрахований на 5 років експлуатації приладу 

 

3.Застереження 

 
Будь-ласка, уважно ознайомтесь з інструкцією перед використанням пристрою. 

Використовувати пристрій, не ознайомившись з інструкцією, заборонено. 
 

Ця інструкція описує використання даного пристрою згідно його призначення, технічних 

характеристик, способів установки, обслуговування, а також пояснює, як уникнути можливих 

ускладнень. 



 
 

Інструкція з використання має вважатись частиною самого пристрою і має зберігатись весь час, 
доки працює цей пристрій. Варто зберігати її в сухому надійному місці. 

 

Інструкція відображає технічний стан пристрою на момент продажу і не може вважатись недійсною 
через оновлення, внесені пізніше. Виробник залишає за собою право оновлювати свою продукцію та 

інструкції, не оновлюючи попередні інструкції до пристроїв. 

 

 

4. Вказівки з безпеки 

 
Безпека використання лічильника, згідно якості матеріалів та надійності, визначається 

Директивою ЄС та схвалена контролем якості ведучих підприємств галузі, і також гарантує 

відсутність токсичності та негативного впливу на навколишнє середовище. Для 

попередження виникнення непередбачених ситуацій, уважно ознайомтесь з наступними 

вказівками: 

 

 

 

 

5. Установка 

 
5.1 Батарея 
   Батарея замінюється у всіх витратомірах серії OG шляхом відкриття відповідної кришки на лицьовій стороні      

лічильника. При цьому програмувати прилад заново не потрібно. Так як попередні налаштування 
зберігаються. Тип батареї: літієва CR 123А або літієва CR ½ AA для повіреного витратоміра. Поява значка 

батареї на дисплеї попереджає про необхідність заміни батареї. 
 

5.2 Обнулення [RESET] 
Дисплей лічильника даних за певний проміжок часу можна обнулити, натиснувши кнопку RESET. Обнулення 

неможливо під час передачі палива. Обнулення лічильника-суматора даних, переданих за весь термін роботи 

витратоміра, можливо тільки через внутрішнє програмування. 

 

5.3 Переривання періодичного процесу роздачі . 

Відпускання курка пістолета перериває періодичний процес роздачі палива. Повторне натискання курка 
відновлює цей процес з моменту його переривання, якщо не була натиснута кнопка RESET на передній 

панелі. Під час переривання процесу показники дисплея не змінюються. Якщо переривання процесу 
викликано зовнішнім фактором, наприклад, несправністю передавального насоса, процедура та ж. 

 
5.4 Функціональний контроль . 

При нормальній роботі плата витратоміра вимірює сумарну кількість переданого палива за сигналами 

спрацьовування герконового вимикача, як описано нижче. Дисплей лічильника партій палива, переданих за 
певний проміжок часу, можна обнулити, натиснувши на мить кнопку RESET на передній панелі. Ця дія веде 

до обнулення лічильника і переходу витратоміра в режим самотестування, як описано нижче. У процесі 

самотестування на дисплеї повинні відображатися всі сегменти дисплея ( «вісімки»), а всі інші значки 

відображаються протягом 0.8 секунд.  

4.1. Увага: 

Неправильне встановлення або використання лічильника може 

мати серйозні негативні наслідки. 

Рекомендується встановлювати фільтр таким чином, щоб до 

мірної камери не потрапляли тверді часточки. 

4.3. Увага: 

Переконайтесь в правильності установки гідравлічного 

ланцюга, перевіривши відсутність протікань. 



 
 

Якщо в режимі самотестування відбувається роздача палива, і спрацьовує герконовий вимикач, що виникають 
імпульси,які обробляються лічильником як зазвичай - для вимірювання сумарної кількості палива, переданого 

за певний проміжок часу. Цю виміряну кількість можна обнулити, натиснувши кнопку RESET або 

перепрограмувати витратомір на іншу одиницю виміру. У процесі самотестування витратомір зіставляє 

збережені методом двійкового надлишкового кодування коефіцієнт корекції, одиницю виміру і напрямок 
обертання. Якщо в режимі самотестування виявляється невідповідність двох або більше значень, на дисплеї 

відображається послідовність рисок (----), і прилад вимикається. Якщо йде передача палива, або спрацьовує 

герконовий вимикач в будь-який час, і якщо до цього не була натиснута кнопка RESET, виміряний кількість 
переданого масла буде додано до значення, що вже є в пам'яті лічильника-суматора. 

 

 

Одночасне натискання кнопок TOTAL і RESET саме в такій послідовності призводить до відображення 
коефіцієнта корекції до тих пір, поки ці кнопки залишаються натиснутими. Як тільки почнуть надходити 

імпульси з датчика, всі команди з панелі управління будуть ігноруватися! Як тільки імпульси з датчика 

підсумовуються, клавіатура перестає функціонувати! 

 

 

5.5. LM OG -A: Контроль над помилковими імпульсами 
Під час вимірювання мікропроцесор контролює фазовий зсув стану обох герконовий вимикачів (30 ° - 150 °). 

 

Помилки, викликані неправильним порядком чергування фаз 
При виявленні більше двох (2) помилок після обнулення [RESET] рідкокристалічний дисплей повільно блимає 

(з інтервалом в 1 сек.). Ця помилка усувається натисканням кнопки RESET. Якщо дисплей продовжує 

блимати, то існує інша несправність, і лічильник потрібно замінити. 

 
Миготіння дисплея може бути також викликано короткочасним рухом палива в зворотному напрямку після 

запуску системи або недостатнім тиском в паливній трубці (гідроудари). Цього можна уникнути, встановивши 

відповідний зворотний клапан. 

 

Помилки в збережених змінних величинах (коефіцієнт корекції, одиниця виміру, напрямок обертання): 
Ці помилки індикуються послідовністю рисок на дисплеї і не піддаються обнуленню. Лічильник необхідно 
вивести з експлуатації і замінити. 

 
5.6 Процедура установки LM OG:  

Регулятор потоку серії LM OG оснащений на вході внутрішньої конічної різьбою (1/2 ", ¾", 1 "). Для 
герметичного з'єднання між витратоміром і шлангом кінець шланга повинен бути забезпечений зовнішньою 

конічною різьбою.  
Перш, ніж під'єднати шланг до витратоміра, рекомендуємо виконати наступну послідовність дій:  

1. Знежирте обидва різьблення. 
2. Обробіть зовнішню різьбу щіткою з рідким герметиком (Eurolock 310100 або аналогічним). Будьте обережні 
- герметик не повинен потрапити на витратомір. 

3. Угвинтити кінець шланга у вхідний отвір витратоміра. Але не перетягуйте, щоб не пошкодити шарнір 

витратоміра. 

4. Ретельно дотримуйтеся інструкцій виробника герметика. 
5. Монтаж витратоміра повинен здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом. 

 

Правильний підбір компонентів, а також монтаж витратоміра в відповідності з усіма вимогами є обов'язком 
користувача. 

 

6. Електросхема LM OG-TAE(R) 2 x 100 

LM OG-TAE(R) 2 x 100 

102128, 102130, 102131, 103132 

 
                         Схема електричних з'єднань відрізняється для витратомірів     102128 и 102130: 

канал 1 = білий, канал 2 = зелений 

 

Электросхема 
 



 

 

 
 

LM OG-T 100 / LM OG-HFT 66,75 PPL LM OG-T 2 x 10 

102101 / 102920 / 102915 102106 

 

Електросхема Електросхема 

 
 

 

 

7. Інструкція калібрування лічильник 
1 Необхідно приготувати мірну ємність, бажано взяти калібровану і опломбовану Держстандартом (зазвичай є 

на АЗС). 

 
2. Приготувати мінімум 20л палива і прокачати. 

 

3. Для підвищення точності калібрування, прокачування палива бажано здійснювати при максимально 

затиснутій ручці пістолета і за один раз (без доливок). Для цього прокачати паливо можна в ємність більшого 

обсягу, яка компенсує наявність піни, а вже потім, вручну перелити його в контрольну ємність.           

 

4. Після прокачування перевірити показання лічильника:  

- якщо показання будуть менше від реально прокачаних, наприклад 18 літрів, потрібно підвищити коефіцієнт 

корекції лічильника (наприклад, замість 1.0700 потрібно встановити 1.0800) і знову повторити прокачування. - 

якщо показання будуть більше від реально прокачаних, наприклад 22 літра, потрібно знизити коефіцієнт 

корекції лічильника (наприклад, замість 1.0700 потрібно встановити 1.0600) і знову повторити прокачування.   

       

5. Якщо калібрування не дала результатів, зверніться до продавця. 

ЗЕЛЕНИЙ 

БІЛИЙ 

КОРИЧНЕВИЙ 

ЖОВТИЙ 

5.3. Увага: 

Будьте обережні з речовинами-ущільнювачами. Уникайте 

проникнення їх решток до мірної камери, так як це може 

зламати лічильник. 

Герконовий вимикач Герконовий вимикач 



 

 

 

 

 

Одиниця вимірювання 
 

«Підсумок» обнуляється 

 

«Підсумок» не обнуляється 

 

 

 

Натисніть “Total” один раз, щоб 

включити витратомір 

 

 

 

 

Натисніть по три рази “Total” и 

“Reset” для переходу в режим 

програмування. Одиниця 

вимірювання “L” (літр) блимає і 

може бути змінена на L (літр) GAL 

(галлон), QT (кварта), або PT (пінта) 

шляхом натискання “Reset’. 

Натисніть “Total” для 

підтвердження нової одиниці 

вимірювання. 

 
 

Натисніть “Total” один раз для 

зміни коефіцієнта корекції. Змінена 

цифра блимає і може бути 

встановлена за допомогою кнопки 

“Reset”. Для зміни наступної цифри 

натисніть “Total”. 

Тепер можна змінити другу цифру. 

Для переходу до наступної цифри 

натисніть “Total”. 

 

 

 

Тепер можна змінити третю цифру. 

Для переходу до наступної цифри 

натисніть “Total”. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Тепер можна змінити четверту 

цифру. Для переходу до наступної 

цифри натисніть “Total”. 

 

 

 

 

 

 

Тепер можна змінити п’яту цифру. 

 

 

 

 

 

 

Натисніть дві кнопки одночасно для збереження налаштувань. 
Потім витратомір переходить в сплячий режим. 

 

 

 

 

 

Режим очікування. 

 

 

 

 

 

 
Після режиму очікування натисніть 

“Total” для переходу в нормальный 

робочий режим дисплея. 
. 

 

 

 

 

 

Натисніть “Reset” на протязі трьох 

секунд, і на дисплеї відобразиться 

контрольна сума. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Гарантія 
 
    Компанія Badger Meter гарантує, що виготовлені та поставлені нею, відповідно до цієї Гарантії 

витратоміри і їх деталі, не будуть мати дефектів, пов'язаних з матеріалами і якістю виготовлення 

протягом 12 місяців, рахуючи від дати відвантаження. 
    При пред'явленні клієнтом обґрунтованої претензії щодо якості витратоміра або його деталі в 

період дії гарантійного терміну Продавець зобов'язується провести на свій розсуд ремонт або заміну 

витратоміра або дефектних деталей. Відповідальність Продавця відповідно до цієї Гарантії 
обмежується ремонтом або заміною і настає тільки після отримання письмового повідомлення про 

наявність дефекту протягом 10 днів після його виявлення і повернення дефектних витратомірів або 

деталей на завод продавця ( на його розсуд).   
    Викладена вище гарантія є ексклюзивною і надається замість будь-якої іншої гарантії придатності 

для використання за не прямим призначенням і придатності для певних цілей. Компанія Badger Meter 

не несе відповідальності за будь-які дефекти, що виникли в результаті дій або упущень з іншого боку 

після відвантаження, ні за будь-які інші збитки, включаючи супутні, непрямі або непередбачені 
збитки. 

 

 

 

 

 

9. Заміна батареї 
 

При заміні батареї живлення дотримуйтесь наступної послідовності дій: 
 

 

1. Зніміть кришку 

акумуляторного 

відсіку 

2. Витягніть батарею     3. Вставте нову 

батарею і 

натисніть 

“Reset”, щоб 

перевірити 

функціонування 

прибору 

 

 

 

 

 

4. Поверніть на 

місце кришку 

батарейного 

відсіку і 

надійно 

прикрутіть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. Сертифікат виробника 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сертифікат якості DIN ISO 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 


	Зміст :
	2.Технічні характеристики
	3.Застереження
	4. Вказівки з безпеки
	5. Установка
	6. Електросхема LM OG-TAE(R) 2 x 100
	LM OG-TAE(R) 2 x 100
	канал 1 = білий, канал 2 = зелений
	LM OG-T 100 / LM OG-HFT 66,75 PPL LM OG-T 2 x 10
	7. Інструкція калібрування лічильник

	9. Заміна батареї

