


İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

MVR  Buhar
Geri Dönüşüm Pompası

Akaryakıt istasyonlarında araca yakıt dolumu esnasında; 
Ortaya çıkan zararlı benzin buharlarını yakalayarak yer altı tankına gönderen, 
Hidrokarbon emisyonlarını azaltarak atmosfere salınımını engelleyen,
Stage II fazını karşılayan,
Sabit ve Değişken Devirli seçenekleriyle, 
MEPSAN Ar-Ge Mühendisleri tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş, 
ATEX Serti�kasına ve 2014/99/EU Direkti�nce Uygunluk Serti�kasına sahip,
Patentli ve Tasarım Tescilli, 
AKILLI Buhar Geri Dönüşüm Pompası’dır.

Sabit ve Değişken Devirli Seçenekleri

Özel motor teknolojisi ile farklı devirlerde dönebilme      yeteneğine sahip,
Değişken debilerde aktarılan yakıt debisine göre anlık benzin buharı emişi 
yapabilen akıllı sistem

Monoblok Gövde Üzerinde Elektronik Kontrol Ünitesi

Pompa motor devrini aktarılan yakıt debisine göre anlık olarak 
ayarlayan, 
Pulser ile haberleşerek transferi yapılan yakıt miktarı ile orantılı 
olarak, benzin buharı emişi yapılmasını sağlayan elektronik kart 
sistemi

Farklı Sistem Teknolojisi

Benzin buharına dayanıklı son teknoloji termoplastik  polimer 
kaplamalı manyetik palet sistemi,
Değişen motor devri ile emilen yakıt miktarının daha hassas 
ayarlanabilmesi

Farklı Üreticilere Kolay Entegrasyon

Ufak ve kompakt tasarımıyla beraber farklı üreticilerin 
akaryakıt dispenserlerine kolay entegre edilebilmesi



MVR  Buhar
Geri Dönüşüm Pompası

Kompakt Tasarım

Gövde üzerinde, tüm elektronik devre kartlarını bünyesinde bulunduran 
ve tek bir erişim noktası sağlayan elektronik kontrol ünitesi,
Mevcut sistemlerdeki karışıklık yaratan bir çok kablonun          
bulunmaması, 
Oransal ayar val� ve ayrı bir elektronik kontrol sistemine ihtiyaç 
duymayan yapısı

Kendi Kendine ve Daha Az Kalibrasyon

Sistemde entegre bulunan gaz metresi sayesinde kendi kendini kalibre 
eden, daha az kalibrasyon ve kontrol ihtiyacı olan sistem yapısı.

Yönetmeliklere ve Standartlara Uygunluk

2020 yılında zorunlu hale gelecek olan ‘’Benzin ve Naftanın 
Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik 
Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği’’ ne uygun yapısı,
2014/99/EU Direkti�ne ve EN 16321-1 standardına uygun Serti�kalı,
ATEX Serti�kalı.

Model
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Derinlik (mm)
Net Ağırlık (kg)
Çalışma Sıcaklığı (°C)
ATEX Serti�kası
Tip Onay Belgesi

MVR
150 mm
190 mm
150 mm
4,5 ± 0,5 kg
-25 °C /+55 °C
TSE 17ATEX0075 U
İNS.05.18-MEP.TD.001
İNS.05.18-MEP.TD.002
İNS.05.18-MEP.TD.003
İNS.05.18-MEP.TD.004
İNS.05.18-MEP.TD.005
İNS.05.18-MEP.TD.006
İNS.09.18-MEP.TD.007
İNS.09.18-MEP.TD.008


