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Aşağıdaki semboller bu kullanım kitabındaki önemli güvenlik tehlike ve önlemleri ile ilgili olarak sizi
uyarmak için kullanılmışlardır.
Dikkat: Özel bir açıklama veya talimat belirtir.
Uyarı: Dikkatlice uygulanmadığı takdirde ciddi mal veya can kaybına yol açabilecek
bir tehlikenin varlığını belirtir.
İşbu kullanım kitabı talimat ve yönergeleri içermektedir. Açıklama ve uyarılar,
kullanıcıya Yenen debimetreleri ile çalışırken olabilecek tehlikeleri bildirmek için
konulmuşlardır.
Bu talimatları okumak ve tehlikeli olabilecek durumları önlemek tamamen aygıtı kullanan
kişinin ellerindedir. Bu sorumluluğun reddedilmesi Yenen’in denetimi dahilinde değildir.






Yenen el kitaplarının hiçbir parçası, Yenen’in önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyalanamaz, yeniden
üretimini sağlayacak bir sisteme kaydedilemez veya herhangi bir şekilde başka bir dile tercüme edilemez.
Yenen işbu el kitabında yer alan ürün özelliklerini istediği zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu ürünün kullanılmasından doğabilecek zararlardan Yenen sorumlu değildir ve ileride de sorumlu tutulamaz.
İşbu el kitabındaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için mümkün olan her türlü çaba gösterilmiştir. Yenen burada yer alan
hatalardan veya bu kitabın kullanımı nedeni ile oluşabilecek hata veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.
Yenen Mühendislik Ltd şirketinin logosu/logolarının mülkiyeti Yenen Mühendislik Ltd. şirketine aittir. Yenen Mühendislik
ISO9001:2008 sertifkasına sahiptir. Yenen Kalite Politikası ve / veya Yenen’in HSSE politikalarının bir kopyasını edinmek
isterseniz, lütfen, www.yenen.com sitesini ziyaret ediniz veya info@yenen.com adresine mail gönderiniz veya talebinizi 0 216
487 5986 numaraya fakslayınız.
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1. El Kitabı hakkında
İşbu kullanım kitabı talimat ve yönergeleri içermektedir. Açıklama ve uyarılar, kullanıcıya Yenen
debimetreleri ile çalışırken olabilecek tehlikeleri bildirmek için konulmuşlardır.
Bu talimatları okumak ve tehlikeli olabilecek durumları önlemek tamamen aygıtı kullanan kişinin
ellerindedir. Bu sorumluğun reddedilmesi Yenen’in denetimi dahilinde değildir.
Bu kurulum ve kullanım el kitabı LPG pompa kullanıcıları ve saha hizmetleri elemanları için
hazırlanmıştır. Yenen LPG debimetrelerinin temel kurulum ve bakım açıklamalarını içermektedir. Bu
nedenle Yenen LPG debimetrelerini kullanan operatörler Yenen tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş
olmalı veya daha önce pompa kurulum ve hizmeti konusunda deneyim sahibi olmalıdırlar.

1.1. Doğruluk koşulları
Yerel yönetmeliklere bağlı olarak standartlar ve kodlar, doğruluk koşulları ülkeden ülkeye değişmektedir.
Debimetre ve pompaların kurulması ve hizmete alınmasından önce bu yerel yönetmeliklerin iyice
anlaşılması gereklidir.
Yenen debimetreleri, oto gaz pompaları ile ilgili olarak aşağıdaki hususları düzenleyen Ölçüm Cihazları
Yönetmeliği 2004/22/EC ile uyumludur:




Doğruluk sınıfı 1.0
Çevresel sınıf M2/E1
İzin verilen maksimum hata oranı %0.1

1.2. Güvenlik önlemleri
Yalnız basınç altındaki, örneğin LPG gibi sıvılarda çalışma konusunda deneyimli ve kalifiye
personeller Yenen aygıtlarına servis verebilir.
Debimetre ve diğer hidrolik aksamlara servis vermeden önce DAİMA elektrik bağlantısını
kapatarak fişten çekin.





Gereken tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun. Doğru havalandırma, yangın
önlemleri, boşaltma ve yangın prosedürlerinin sağlandığından emin olun.
Yangın söndürücülerine kolaylıkla erişilebilmesini sağlayın. Tüm yerel güvenlik yasalarını öğrenin
ve uygulayın.
Bu kullanım klavuzunun yanı sıra diğer literatürleri ve çizimleri okuyun.
YAPIN ve YAPMAYIN uyarıları için Ek A’ya bakınız.

Gaz sızıntısı olduğu takdirde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En yakın vanayı kapatarak gazı kesin veya aygıtı tamamen kapatın.
Soğuk yanığını önlemek için uygun koruyucu giysileri giyin.
Kazayla ateşleme olasılığını engelleyin.
LPG’nin havadan daha ağır olduğunu ve bu nedenle daha aşağı düzeyde birikeceğini unutmayın.
Tehlikeli alandaki herkesi uzaklaştırın.
İşleme devam etmeden önce alanın tamamen güvenlik altına alındığında emin olun. Eğer
kuşkulanırsanız yerel itfaiye departmanına bildirin.

Gaz yangını durumunda:
1.
2.

Eğer güvenle erişebileceğiniz bir yerde ise sızıntıyı durdurun.
Eğer yangın güvenle kontrol altına alamayacağınız büyüklükte ise yerel itfaiyeye haber verin.
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Küçük, bağımsız bir yangın ise, uygun yangın söndürücüyü kullanarak söndürün. Emin
olamadığınız takdirde yerel itfaiyeye haber verin.

1.3. Yenen LPG debimetreleri
Yenen LPG debimetreleri, oto gaz pompaları gibi LPG hidrolik ölçme sistemleri ile kullanılır. Debimetre,
bir sıvı ölçme aygıtıdır. Bu hacim-ölçme cihazı dört piston ile çalışır. Akış ölçümü dört silindir hacminin,
piston hareketi ile pozitif yönde yer değiştirmeleri ile gerçekleştirilir.
LPG (sıvı) akış enerjisini piston hareketine dönüştüren dört silindirin içinden geçer. Sıvının yer
değiştirmesi aynı anda gerçekleştirilir. Sıvı içeri girdiğinde bir diğer sıvı miktarı silindirden pompa
vanasına aktarılır.

Manyetik
Kaplin

Dağıtım
Vanası
Giriş
Karbon
Yatak

Krank Mili

Ayar Diski
Silindir x
4 adet

Çıkış

Şekil 1: Yenen LPG Flowmetre (Debimetre)’sinin kesit şeması
Silindirlerin içindeki dört adet piston ikili şekilde gruplandırılmıştır ve her çift krank milinin hareketini
yaratan bir mile bağlanmıştır.
Silindirin hacmi bilindiğinden (0.125 litre) ve her dönüşte aynı miktar sıvı debimetreden aktarıldığından,
debimetreden geçen sıvının tam hacmi de bilinmektedir. Bir tam dönüşte aktarılan sıvının hacmi 0.5
litreye eşittir.
Krank milinin dönme hareketi, manyetik bir bağlantı aracılığı ile debimetrenin dışına aktarılır. Bu dönüşler
pulser aracılığı ile elektronik kayıt cihazına veya doğrudan mekanik kayıt cihazına aktarılır.
Pistonlar daha geniş teflon contalar üzerine yerleştirilmiş metal ve yuvarlak disklerdir. Silindir içinde
metalin metale temas ettiği herhangi bir aksam bulunmamaktadır. Bu, hareketli parçaların aşınmalarını ve
iç sızıntıların oluşmasını engeller ve böylelikle doğruluk oranı sabit şekilde kalır.
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Krank mili, alt kısımda yer alan çelik bilyeli bir rulman ile üst kısımdaki çelik mil yatağı arasına monte
edilmiştir. Bu rulmanların yağlanması gerekmez ve bu nedenle de bakım yapılmalarına ihtiyaç yoktur.
Manyetik bağlantı, sadece Yenen debimetrelerine has olan bir özelliktir ve manyetik contaları gereksiz
hale getirir. Manyetik bağlantı dahili krank milini benzersiz bir tasarım ile debimetrenin dışındaki mile
bağlar.
Yenen tüm malzemelerini ölçme gerekliliklerine ve işletme koşullarına uygun olacak şekilde
dikkatle seçmiştir. Tüm bu özellikler uzun ömürlü ve yüksek doğrulukta çalışacak aynı zamanda
da düşük bakım maliyeti ve yüksek güvenirlik sağlayacak bir debimetre tasarımı oluşturmak için özenle
seçilmişlerdir.

1.4. Dokümantasyon
Her debimetre ile birlikte size bir doğruluk raporu verilmektedir. Bu, debimetrenin kalibrasyonu sırasında
Yenen tarafından gerçekleştirilen testin raporudur.
Her bir debimetrenin üzerinde, o debimetreyi tanımlayan özel bir seri numarası bulunmaktadır. Bu seri
numarası bir tarih kodu ile bağlantılıdır: YYAA9999. Örneğin seri numarası 01101234 olan bir debimetre
Ekim 2001’de 1234 seri numarası ile üretilmiştir.
Debimetrenizin seri numarasını ve model numarasını kaydedin, zira bu numaralar servis ya da yedek
parça için aradığınızda gerekecektir.

2. Debimetrenin kurulumu
Bu bölüm LPG pompa kullanıcıları için düzenlenmiştir. Yenen debimetrelerinin temel kurulum
özelliklerini anlatmaktadır. Herşey dahil değildir.
Bu nedenle Yenen LPG debimetrelerinin kullanıcıları Yenen tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş olmalı
ya da daha önce pompa kurulum deneyimi edinmiş kişiler olmalıdır.
Yalnız basınç altındaki, örneğin LPG gibi sıvılarla çalışma konusunda deneyimli ve kalifiye
personeller Yenen aygıtlarına servis verebilir.

2.1. Debimetrenin özellikleri
Mekanik Özellikler:
Tavsiye edilen akış hızı:
Tavsiye edilen sıcaklık aralığı:
Bağlantı boyutları:

Basınç değerleri:

Su hacmi:
Ağırlık:

Dakikada 6–60 litre
-40ºC ile +60ºC arası
Giriş: 1”Rp
Çıkış: ¾” NPT
Basınç boşaltma vanası: ¼”NPT
Yedek çıkış: ¼” NPT
Test basıncı: 60 Bar
Tasarım basıncı: 25 Bar
Çalışma basıncı: 17.8 Bar
2.4 litre
33 kg

Malzeme Özellikleri:
Ana gövde
Üst gövde
Yan kapak
Krank mili

GGG35.3
GGG35.3
GGG35.3
GGG50
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Piston kolu
O-halka salmastralar
Piston contaları
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GGG50
NBR70
Teflon

Doğruluk Özellikleri (OIML R117 uyarınca):
Doğruluk sınıfı:
Çevresel sınıfı:
Sıvı:
Doğruluk:
Ayarlama ölçütü:

1.0
M2/E1
LPG, Bütan, Propan
± %0.5’den daha iyi
%0.05’lik adımlar ile + ve - %0.5

Rev Nr:4
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Doğruluk eğrisi:

Basınç düşüş eğrisi:

2.2. Kurulum koşulları
LPG hidrolik sistemlerini kurmadan veya servise almadan önce tüm iç basıncın boşaltılmış
olduğundan emin olun. Bölüm 2.6.1’e bakın.
Emin olamadığınız takdirde yardım için Yenen ile bağlantı kurun.
Debimetreler nakliyeden önce LPG ile kalibre edilir ve mühürlenirler. Mühür telinin çıkartılması
tekrar kalibrasyon yapılmasını gerektirebilir. Daha fazla ayrıntı için yetkili denetim acenteniz ile
bağlantı kurun.







Gereken tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun. Doğru havalandırma, yangın
önlemleri, boşaltma ve yangın prosedürlerinin sağlandığından emin olun.
Yangın söndürücülerine kolaylıkla erişilebilmesini sağlayın. Tüm yerel güvenlik yasalarını öğrenin
ve uygulayın.
Bu kullanım klavuzunun yanı sıra diğer mevcut literatürleri ve çizimleri okuyun.
YAPIN ve YAPMAYIN uyarıları için Ek-A’ya bakınız.
Debimetre ve aksesuarların kurulumunu yürürlükteki tüm mevzuat ve güvenlik yasalarına uygun
şekilde yapınız.
Normal işletme sırasında debimetrenin basınç derecesini gözlemleyin. Sıcaklığa bağlı genleşme
nedeni ile aşırı basınç oluşması halinde basınç boşaltma vanasını açın. Bu durumu gözlem
altında tutmamanız aygıtın zarar görmesine ve ciddi yaralanmalar meydana gelmesine sebep
olabilir.
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Debimetre, Buharlaşabilen Paslanma Engelleyici (VCI) bir torba içine konularak ambalajlanmıştır.
VCI torba nemli ortamlarda bile paslanmayı önler. Doğal olarak bu çanta debimetrenin iç
kısımlarından çok dış kısımlarını korumaktadır.
Debimetre bağlantıları plastik kapaklar ile korunmuştur. Bunlar, boru bağlantıları yapılıncaya
kadar bağlantıların üzerinde kalmalıdır. Bu, toz pislik ve diğer atıkların debimetrenin içine girerek
doğruluğunu ve işlevselliğini bozmaması açısından son derece önemlidir.
Debimetrenin
doğruluğunu ve işlevselliğini aynı ölçüde olumsuz olarak etkileyebileceğinden tüm boru sisteminin
kir, toz ve atıklardan arınmış durumda bulunduğundan emin olunuz.
Debimetreyi kullanırken uygun bir platform veya çerçevenin üzerine yerleştiriniz. Debimetrenin alt
kapağını çerçeve üzerine sabitlerken dört adet M10x1.5 cıvata kullanılmalıdır. Debimetrenin
bağlantı borusunun üzerine asmayınız. Ayar kapağının kolaylıkla erişilebilir olmasına dikkat
ediniz. Bu kısım diğer parçalar tarafından engellenmemelidir.
Tork tablosu için Ek-B’ye bakınız.
Debimetreler ve ölçme sistemleri kalibre edilmelidir. Bu kalibrasyon koşulları MID yönetmelikleri
ile belirlenmiştir. Yerel yasa ve düzenlemelere riayet ediniz.
Debimetre girişinin önüne 20 mikronluk (veya daha iyi) bir filtre konulmalıdır. Bu filtre
debimetrenin doğruluğu için önemli bir parçadır – paragraf 2.4’e bakınız.
Doğruluğunu bozabileceğinden debimetrenin içine su girmemelidir. Su veya buz debimetreye
zarar verebilir. Depolama sırasında su tankı mümkün olduğunca boşaltılmalıdır.
Pompaların kurulumu sırasında üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda hava ve havalandırma
sorunlarını minimuma indirgeyiniz.

2.3. Debimetre boyutları

118.5

320

118.5

238

153

118.5
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Giriş

Rölief Valf
Çıkışı

Çıkış

ALTTAN GÖRÜNÜM

ÖNDEN GÖRÜNÜM

Şekil 2: Debimetre boyutları

2.4. LPG Ölçme sistemlerinin hidrolik aksamı
LPG ölçme sistemlerinin hidrolik aksamı kapalı bir sistemdir. Yerel yönetmelikler tarafından izin
verilmediği takdirde bu kısımda atmosferik havalandırma yoktur. Sistemdeki aşırı basınç besleme tankı
üzerindeki buhar boşluğuna, buhar hattı aracılığı ile geri döndürülmelidir. Boşaltma vanaları, gazın
kıstırılabileceği kısımlara monte edilmelidir.
Buhar dönüş hattı, diğer dönüş veya dolaşım hatlarına bağlanmamalıdır.
Basınç hattı pompa ile pompa tabanca girişi arasına bağlanmalıdır. Buhar atma kısmının önüne tipik 20
mikronluk (veya daha iyi) bir filtre takılmalıdır. Bu filtre debimetrenin doğruluğu için önemli bir parçadır.
Gazın kalitesine bağlı olarak filtre düzenli aralıklarla değiştirilmelidir. Özellikle işletmeye alınışının ilk
aylarında en az ayda iki kere filtre kontrol edilmelidir (ve değiştirilmelidir).

1. Pompa ucu
2. Kesme bağlantısı
3. Diferansiyel vana
4. Debimetre
5. Emniyet ventili
6. Çek valf
7. Çek valf
8. Gaz ayırıcı
9. Küresel vana
10. Filtre
11. Küresel vana
12. Manometre

Şekil 3: 1 tabancalı, 1 pompalı sistemin tipik hidrolik aksamı

Gaz Ayırıcı, LPG ile buharı ayrıştırarak debimetrenin içine yalnızca LPG’nin girmesini sağlar. Gaz
Ayırıcının çıkışındaki çek valfler LPG’nin tekrar içeri girmesini engeller.
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İki veya daha fazla pompa ucu bulunan sistemlerde (iki ayrı pompa veya çift tabancalı pompalar) tek bir
hat üzerinden dağıtım yapılması kayıt dışı dolumları engelleyecektir. Bir başka ifade ile, bir tabancadan
işlem yapılırken diğer tabanca dolum yapamayacaktır. Bu durum bir engelleme vanası ile önlenebilir.

2.5. Debimetrenin devreye alınması
Gereken tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun. Doğru havalandırma, yangın
önlemleri, boşaltma ve yangın prosedürlerinin sağlandığından emin olun.
Buhar hattını açın.
Tüm bağlantıları sızıntı olması ihtimaline karşı sıvı sabun ile kontrol edin.
Besleme hattı üzerindeki küresel vanayı açarak sıvının yavaşça sisteme akmasına izin verin.
Sistemde hala bir miktar hava veya nitrojen kalmış olabileceğinden debimetrenin zarar
görmesini engellemek için akışın kontrol edilmesi çok önemlidir. Debimetrenin hesaplanmış
olan akış hızının %25 oranından daha fazla bir hızda çalışmadığından emin olun. Hava veya
nitrojen kademeli olarak ve dikkatle tahliye edilmelidir.
 Hava veya nitrojen sistemden tamamen atılarak yalnızca LPG doldurulduğunda belirtilen
parametrelere göre çalıştırılabilir.
 Bu adımları ilk çalıştırma işlemi yapılıncaya ve istenen iç basınç sağlanıncaya kadar tekrarlayın
( aynı zamanda bölüm 2.6.1’e de bakın).




Sistemlerin çoğunluğunda yer seviyesinin üzerinde veya dalgıç pompa kullanılmaktadır. Pompanın
kapalı vanalar ile kısıtlı akış ile çalıştığından emin olun.

2.6. Debimetre bakımı
Hidrolik sistemin herhangi bir parçasını sökmeden veya kontrol etmeden önce iç basıncın
tamamen giderildiğinden emin olun. Bu talimatın yerine getirilmemesi çeşitli kişisel yaralanmalara
ve aygıtların hasar görmesine neden olabilir.
Debimetre ve diğer hidrolik aksamlara servis vermeden önce DAİMA elektrik bağlantısını kapatarak fişten
çekin.

2.6.1. İç basıncın boşaltma prosedürü
Yerel yönetmeliklerde aksine bir izin bulunmadığı takdirde iç basıncın boşaltma işlemi atmosfere
(havaya) karışacak şekilde yapılamaz. Yerel yönetmelikleri, standartları ve yasaları inceleyerek
LPG hidroliklerindeki gaz boşaltma prosedürlerini uygulayın.
Bu işlem hidrolik
tanımlamaktadır.






sistemin

nitrojen

ile

nasıl

temizleneceğini

İstasyon yöneticisi ile birlikte pompanın toplam göstergesi
üzerindeki değeri okuyarak kaydedin.
Pompanın ön ve arka panellerini açın. Doğru şekilde
havalandırılmanın sağlanabilmesi için arka panelin de
açılması gereklidir.
Pompa test çıkışı üzerindeki tapayı çıkartın.
Pompa tabancasının hortum başlığını pompa kabini
üzerindeki bakım çıkışına takın.
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Nitrojen tüpünü boşaltma vanasına takın.
Eğer hidrolik aksamında boşaltma vanası yoksa, nitrojen
tüpünü sıvı hattı üzerindeki en yakın boşaltma vanasına
bağlayın.
Sıvı hattı üzerinde hidrolik aksamın giriş küresel vanasını
kapatın.

Nitrojen tüpünün üzerindeki nitrojen hattını yavaşça
açın ve basıncı ayarlayın.
Basınç değeri, tank basıncından yaklaşık 2-3 bar daha
fazla olmalıdır.
Tüm LPG’nin depolama tankına geri gönderilebilmesi
için yaklaşık 10 litre nitrojeni sisteme akıtın.
Buhar atma hattı üzerindeki küresel vanayı ve
boşaltma vanasını kapatın.
Nitrojen hattını boşaltma vanasından ayırın.
Tüm vanaları kapalı olarak bırakın.

Nitrojenin atmosfere atılması için boşaltma
vanasını açın.
Nitrojeni boşalttıktan sonra çalışma alanının
tamamen havalanması için 20 dakika bekleyin.
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Çalışma sırasında tüm küresel vanaların kapalı olduğundan emin olun.

2.6.2. Genel bakım
Yenen, debimetrelerin bakımı için çeşitli yedek parça kitleri geliştirmiştir. Kısmi ve diğer tür
onarımlar debimetrenin güvenliğine ve doğruluğuna zarar verebileceklerinden bu tür onarımlar
yapılmaya kalkışılmamalıdır.
Yalnız basınç altındaki, örneğin LPG gibi sıvılarla çalışma konusunda deneyimli ve kalifiye personeller
Yenen aygıtlarına servis verebilir.
Yedek parça kitlerinin montaj detayları, kit ile birlikte verilmiştir. Debimetre söküldüğünde aşağıdaki
görsel kontrollerin yapılması tavsiye edilir:

O-halka salmastraları kontrol edin. Halka salmastralar pürüzsüz olmalıdır. Çatlamış,
yıpranmış veya kurumuş halka salmastraların değiştirilmesi gerekir. Aynı şekilde çizilmiş
halka salmastralar debimetrenin doğruluğunu bozabilir.

Contaları kontrol edin. Halka salmastralar pürüzsüz olmalıdır. Çatlamış, yıpranmış veya
pürüzlü contaların değiştirilmesi gereklidir. Çizilmiş contalar iç sızıntılara neden olabilir ve bu
da debimetrenin doğruluğunu bozabilir.

Sabitleyicileri ve vidaları kontrol edin. Vidaların üzerinde pislik bulunmamalıdır. Cıvata ve
somun gibi sabitleyiciler düz ve temiz olmalıdır. Kıvrılmış, paslanmış sabitleyiciler veya
çıkmış vidalar değiştirilmelidir. Bu tür sabitleyicilere rastlanması halinde, zarar görüp
görmediklerini saptamak için muhafaza ve kapakların da kontrol edilmeleri tavsiye edilir.

Boyayı kontrol edin. Sabitleyiciler çıkartılırken kaplama zarar görmüş olabilir. Paslanmayı
önlemek için boya ve kaplamayı yenileyin.

2.6.3. Debimetre dönüş yönünün değiştirilmesi
Yenen debimetreleri fabrika çıkışında saat yönünün tersine dönecek şekilde veya eğer sipariş
aşamasında belirtilmiş ise saat yönünde dönecek şekilde imal edilirler. Aşağıdaki şema dönüş
yönünün nasıl tersine çevrileceğini göstermektedir.
Dağıtım vanaları, debimetrenin en önemli parçalarından biridir. Dağıtım vanalarının hatalı biçimde
monte edilmesi debimetrenin doğruluğunu etkileyecektir.
Dağıtım vanalarının hassas şekilde leplenmiş yüzeyleri vardır. En küçük bir çizik veya dengesizlik
debimetrenin doğruluğunu bozabilir.
Debimetre sökülüp takıldıktan sonra tekrar kalibrasyon yapılması tavsiye edilir.

26.12.2018
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Şekil 4: Flowmetre Dönüş Yönleri
Dönüş yönünü tersine çevirmek için (fabrika çıkışında saat yönünün tersine ayarlı olarak yapılırlar).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Üst gövdenin civatalarını sökün.
Girişi kendinize doğru çevirin.
Üst gövdeyi çıkartın.
Dağıtım vanasını karbon plakadan ayırarak kaldırın ve dağıtım vanasını 180º döndürün.
Dağıtım vanasını krank mili üzerine yerleştirerek sabitleyin.
Girişi kendinize doğru çevirerek üst gövdeyi oturtun.
Üst gövdeyi sıkıca ana gövdeye civatalayın.

2.6.4. Doğruluğun ayarlanması
Yetkililer tarafından belirtilmiş olan doğruluk gerekliliklerine uymaması halinde debimetrenin
yeniden ayarlanması gereklidir.
Debimetre, yasak olan değiştirme işlemlerine veya parçaların çıkartılması ya da değiştirilmesine karşı
korunması için mühürlenmiştir. Debimetrenin mührü yalnızca eğitimli ve kalifiye personel tarafından
sökülebilir ve tekrar mühürlenebilir.



Mührü çıkartın.
Debimetrenin üzerindeki ayar kapağının
civatalarını
sökün.
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Kalibrasyon, ayar diskinin üzerindeki bir dizi delik ile gerçekleştirilir. Bu diskin üzerinde 12
delik vardır. Akan miktarı arttırmak için diski sola yani saat yönünün tersine döndürün. Diski
sağa doğru, yani saat yönünde döndürdüğünüzde ise akan miktar azalır. Diski, iki yönden
herhangi birine doğru tek bir delik geçecek şekilde çevirdiğimizde akış miktarı yaklaşık %0.05
artar veya azalır.

3. Taşıma ve Nakliye Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Taşıma ve depolama sırasında debimetre ambalajından çıkartılmamalıdır.



Taşıma esnasında debimetre kutusunun üzerindeki yön oklarına dikkat edilerek taşınmalıdır.



Taşıma sırasında debimetrenin üstüne ağırlık gelmemesine dikkat edilmelidir.



Taşıma esnasında debimetre su ve neme karşı korunmalıdır.
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Ek-A YAPIN ve YAPMAYIN uyarıları

YAPIN ve YAPMAYIN’ların KONTROL LİSTESİ

YAPIN…


YAPIN Pompaya servis vermeden önce proje ve işlemleri istasyon yöneticisi veya pompa
operatörü ile görüşün.



YAPIN Çalışma alanındaki tehlikeleri değerlendirin ve uygulanması gereken önlemleri
belirlerken güvenlik eğitiminizi ve deneyimlerinizi kullanın.



YAPIN LPG ile ilgili herhangi bir çalışma yapmaya başlamadan önce sahada bulunan
yangın söndürme aletlerinin yerlerini belirleyin ve nasıl kullanıldıklarını anlayın.



YAPIN Buhar ve diğer tehlikeli koşullara karşı dikkatli olun.



YAPIN Debimetre ve diğer hidrolik aksamlara servis vermeden önce elektrik bağlantısını
kapatarak fişten çekin.



YAPIN Belirlenmiş olan tehlikeli alanların, tehlike sınıflandırmalarını öğrenin.



YAPIN Çalışma alanını ayırmak ve teknisyenleri korumak için güvenlik kukalarını,
barikatları, engelleyici şeritleri veya diğer araçları kullanın.



YAPIN Parlak renkli yelekler, koruma gözlükleri ve koruyucu eldivenler dahil olmak üzere
uygun koruyucu giysileri giyin.



YAPIN Çalışma alanınızın etrafındakileri belirleyin ve gözlemleyin.



YAPIN Pompa uçlarını ve pompa bağlantılarını dikkatli bir biçimde yapın.



YAPIN İstasyon yöneticisi veya pompa operatörü ile birlikte pompanın toplam göstergesi
üzerindeki değeri okuyarak kaydedin.

26.12.2018
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YAPMAYIN…


YAPMAYIN Pompanın gazı boşaltır veya sökerken çalışma alanında yetkili olmayan
bireylerin pompanın yakınında bulunmasına izin vermeyin.



YAPMAYIN Bakım işlemi tamamlandıktan sonra pompanın kapaklarını açık bırakmayın.



YAPMAYIN Çalışma alanının yakınlarında sigara içilmesine, ateş veya kıvılcım çıkartan
aygıtların bulunmasına izin vermeyin.



YAPMAYIN Alet veya ekipmanlarınızı güvenlik altına alınmış olan çalışma alanının dışında
bırakmayın.



YAPMAYIN Güvenlik altına alınmış olan çalışma alanı dışında çalışmayın.



YAPMAYIN Çalışmanızı tamamlamadan güvenlik kukaları, barikatları, engelleyici şeritler
veya servis araçlarını kaldırmayın.



YAPMAYIN İstasyon yöneticisi veya operatör raporu imzalamadan istasyonu terk etmeyin.

18 / 22

26.12.2018

LFM-02

Rev Nr:4

Ek-B Tork Tablosu

Boyutlar

Yer

M6 Cıvata (8.8)*
M6 Cıvata (8.8)*
M10 Cıvata (8.8)*
M10 Somun
1/4” NPT tapa

Ayar kapağı
Manyetik flanş, üst gövde, alt kapak
Yan kapaklar ve yan ayar kapağı
Piston kolları
Üst gövde

Tork
(kgfm)
1.42
3.36
6.72
6.72
3

Hidrolik aksamın genel bağlantıları

3

17-19 metrik anahtar

Hidrolik aksamın genel bağlantıları

11.5

32-36 metrik anahtar

1” Rp bağlantısı
Yenen Çek Valf

Debimetre girişi

13.5

50 metrik anahtar

M12 (8.8)*

Gaz ayırıcısının Yenen giriş kontrol
vanası

8.66

19 metrik anahtar

1/4” NPT bağlantıları
 Hidrolik bağlayıcılar
 Solenoid vanalar
 Boşaltma vanaları
 Kontrol vanası
 Manometre
 Güvenlik tahliye vanası
3/4” NPT bağlantıları
 Hidrolik bağlayıcılar
 Kesici
 Akış erişim vanası
 Pompa ucu
 Diferansiyel vana
 PN40 Küresel vana

Araç
10 metrik anahtar
13 metrik anahtar
17 metrik anahtar
17 metrik anahtar
6 alyan anahtar

* EN 20898–2 uyarınca Kalite özelliği

Sıkılık için, sıkıştırma işleminden önce doğrudan erkek vidalı bağlantı üzerine 2 - 3 damla Loxeal - 58.11 (veya
LPG’ye uygun eşdeğerini) uygulayın.
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YETKİLİ KİŞİ

İsar Mühendislik (İstanbul Servis)

İsa Er

İsar Mühendislik (Bursa Servisi)

Erhan Aşık

Günca Mühendislik (Mersin Servis )

Sami Cabir
Murat Cabir

TEL / FAKS
T: 0216 583 10 54
F: 0216 397 54 29

ADRES
Velibaba Mah. Çanakkale
0533 458 75 52
Sk.No:30/2
0535 575 63 56
Pendik/İSTANBUL
0544 580 47 87

T: 0324 337 47 07
T: 0324 337 47 08
F: 0324 337 47 10

Günca Mühendislik (Kahramanmaraş Servisi )

İbrahim Şimşek
Yılmaz
Mehmet
Çanpolat

Al Pet (Trabzon Servis)

Ali Zorla

Lidya Mühendislik (Antalya Servis)

Selim Uçar

Güven Pompa (Diyarbakır Servis)

Alaattin Aslan

T: 0412 262 23 90
F: 0412 262 07 21

Metpom Ticaret (Kayseri Servis)

İhsan Metin
Mustafa Metin

T: 0352 336 11 60
F: 0352 336 11 34

Özmeksan ( Aksaray Servis)

Mustafa Fidan

T: 0382 215 06 86
F: 0382 215 87 79

Petroteknik (Konya Servis)

Kenan Pekçalışkan

As güven otogaz (Samsun Servisi)

Adem Öztürk
Serdar Solmaz

Günca Mühendislik (Adana Servisi )

GSM

Mahmudiye Mah. Kuvayi
0533 410 79 33 Milliye Cad. Gökdelen İş
0532 636 77 20 Merkezi Kat:9 No: 178-179
MERSİN
0533 931 95 22
0530 928 98 11

T:
T:
F:
T:
F:

T:
F:
T:
F:

0462 328 08 70
0462 328 08 72
0462 328 08 73
0242 339 37 72
0242 339 37 75

0332 238 41 13
0332 235 58 07
0362 266 77 57
0362 266 77 56

Büyük Sanayi Sitesi Girişi
0533 603 37 63 Belediye İş Merkezi Zemin
Kat No:17 TRABZON
Kızılarık Mah. Gazi Bulvarı
0532 271 64 55
No:460 ANTALYA
Üçüncü Sanayi Sitesi H1
0533 385 04 88 Blok No:26 Şanlıurfa Yolu
Üzeri DİYARBAKIR
O.Kavuncu Mah. Esnaflar
0533 642 40 55 Sitesi
0532 643 92 32 Albaylı Sok. No: 1/B
KAYSERİ
Büyükbölcek Mah. E-90 Cad.
0533 311 31 79 R.Keskin Apt. 32/B
AKSARAY
Eski Buğday Pazarı Everek
0532 337 88 90
Sok. No:32 KONYA
0544 844 50 18 19 Mayis San Sitesi 64 Sk.
0544 844 50 16 No:37 SAMSUN
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As güven otogaz (Çorum servisi)

Hüseyin Özgenç

KSB Mühendislik (Ankara Servis)

Kemal Türkan
T: 0312 384 56 60
Mehmet Karamaşa F: 0312 384 56 61

Atesan (Denizli Servis)

Mehmet Altun

Güven Bobinaj (Ağrı Servis)

İlyas Maral

Saim Gürer LPG Sayaçları (İzmir Servis)

Saim Gürer
Zafer Kayasarı

T:
F:
T:
F:
T:
F:

Mu-ka otomasyon (Şanlıurfa servisi)

Mustafa
Karakaş

T: 0414 357 76 13
F: 0414 357 76 14

Yörpom Akaryakıt (Afyon servis)

Mustafa Tokgöz

Uygar Akaryakıt (Malatya servis)

Mehmet Kutluk
Turgay Akgün

0533 629 86 83

0258 213 17 09
0258 213 17 52
0472 216 06 76
0472 216 06 76
0232 486 13 05
0232 486 13 05

Yeni Turan Mah. Kazım
0533 413 00 55 Karabekir Cad.
0533 812 86 90 Başkent İş Merkezi No:91/59
İskitler/ANKARA
Cumhuriyet Mah.3394
0533 592 42 74
Sok.No:43 Denizli
Belediye İş Merkezi Arkası
0544 803 40 61
AĞRI
0532 552 70 94 2 Sanayi Sitesi 343 Sk No:4/A
0532 761 14 03 Bornova/İZMİR
Evren San. Sitesi 1.Cad.
0532 453 13 77 8.Sk. Atatürk Çarşısı B Blok
No:10 ŞANLIURFA
2. Küçük San. Sitesi 3. Ada
0541 217 55 03
3. Blok No:6 AFYON
0535 599 92 95
0532 453 57 59
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