


İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

PROLINE Serisine ait, 
Multimedya seçeneği ile müşterilerine bilgilendirme imkanı,
MEP-SENS T ATC Probu ile her sıcaklıkta hatasız ölçüm imkanı sağlayan,
Ani sıcaklık ve basınç değişimlerinden etkilenmeyen LPG S-Meter ile yüksek 
hassasiyetli,
Patentli Monoblok Hidrolik Yapısı ile minimum kaçak riski, 
Özel tasarım seperatörü yüksek kapasitede yakıt hava karışımını ayırımı,
Veri güvenliği sağlayan Patentli Pompa Kimlik Birimi Sistemi ile ekstra güvenli,
Çoklu dil menü seçeneği ile evrensel,
Kasa giydirme bölümlerinin modüler yapısı ile kişiselleştirilebilen,
Müşteri isteğine göre opsiyonel olarak sonradan seçilen uygulanabilir 
POS/Yazarkasa imkanına sahip,
Adaptörlü (H) hortum çıkışı,
1, 2 ve 4 tabanca seçenekleriyle,
ATEX ve MID serti�kalıH tipi LPG Dispenser’ıdır.

Kasa

Bütünsel dış görünümlere, üstün fonksiyon özelliklerine sahip Proline 
serisi LPG dispenserler,
H tipi kasası ile modern dinamik çizgilere sahip tasarım,
Korozyona dayanıklı malzemelerden üretilmiş kasa,
MID ve ATEX serti�kalı hidrolik üniteler,
Aynı kasa dizaynında akaryakıt ve LPG dispenser seçeneği,
Patentli monoblok hidrolik ünitesi ve panel arkasına gizlenmiş 
elektronik ünite ile kolay servis imkanı,
Sahada değişime izin veren giydirme kasa sistemi,
Özel uygulamalar için opsiyonel paslanmaz çelik kasa seçeneği,
Mühendislik plastiğinden üretilmiş tabancalık grubu,kolon 
bileşenleri,adaptör plastiği ve kolon havalandırmaları ile estetik 
görünüm, yüksek dayanıklılığa sahip,
Servis ve bakım kolaylığı.
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Panel

Dayanıklılık 
Endüstriyel Mühendislik Plastiği’ne sahip, 
Tabanca darbelerine karşı dayanıklı plastik koruma, 
Güneş ışığından etkilenmeyen ve bütün hava koşullarında rahatlıkla 
okunabilen display,

Kon�gürasyon Çeşitliliği ve Kolay Servis İmkanı 

Tekli / Çiftli arka aydinlatmali LCD Ekran,
Uzaktan erişilebilen 22’’ endüstriyel  PC tabanlı outdoor LCD
Arıza kodlarını, program menü kod ve açıklamalarını gösteren LCD  ekran 
sistemi
Tekli / Çiftli Preset / Servis Keypad  hassas tuş takımı seçeneklerine 
sahip,
Panel Üstü Ecr/Pos/Okuyucu/Yazıcı entegrasyonları, 

Kişiselleştirilebilme ve Estetik Tasarım 

Akaryakıt ve LPG dispenserlere uyum sağlayan teknolojik ve şık 
görünüm, 
Farklı renk seçenekleri ile �rmaların kurumsal renklerine uygun 
hale getirilebilmesi,
Üzerindeki uyarı etiketleri ile daha estetik

Elektronik Ünite  

Yüksek bilgi güvenliği sağlama,
RS 485 haberleşme ve ID sistemi, 
Kompakt sistem dizaynına sahip, 
Elektronik kalibrasyon ile yüksek hassasiyetli ölçüm imkanı, 
Bakım & Servis kolaylığı

Power Ünitesi

Geniş aralıklı voltaj çıkışı, 
Güç hattı �ltreleme, 
Hata algılama ve güvenli mod,
Bakım ve servis kolaylığı.
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Pompa Kimlik Birimi  (PKB) Ünitesi

Sistem bilgilerini yedekleme,
CPU gibi parçaların değişmesi sonucunda  total, vardiya, birim �yat gibi 
parametreleri yeni CPU’ya otomatik olarak iletme,
Kayıt dışı satış engelleme,
Veri güvenliği sağlayan Patentli sistem

Monoblok Hidrolik

Üst Düzey Güvenlik
Düşük bağlantı sayısı veyüksek dayanımlı o-ring kullanımı ile minimum 
kaçak riski sağlayan yapı,
Seperatördeki kaynaksız akuple gövde yapısı ile daha güvenlikli,
Monoblok yapısı ile komponentler arası borusuz iletim oluşturabilen,
Yüksek basınçlara dayanım imkanı sunabilen,

CPU Ünitesi 

Son mikroişlemci teknolojisine sahip,
Yüksek bilgi depolama kapasitesi,
Çok çeşitli iletişim seçenekleri, (RS 485 - 232 - Modbus),
ID kontrollü güvenlik sistemi

I/O Ünitesi  

Hassas motor ve anahtar kontrolü,
Yakıttan yakıta ve tabancadan tabancaya ayrım,
 Servis ve bakım kolaylığı

Pulser Ünitesi

Metreye akuple pulser dizaynı sayesinde yüksek bilgi güvenliği,
Kompakt tasarım, 
Hall e�ect sensör teknolojisi ile yüksek hassasiyet,
Elektronik kalibrasyon.
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Mevcut Sistemlerden Üstünlükler

Mesafesi artırılmış akış yolu, üst giriş ve üst çıkış sistemi 
sayesinde daha iyi gaz seperasyonu,
Seperatör ile metre arası direkt bağlantı,
ATC Prob’unun merkezde olmasıyla kolay erişim,
Filtrenin kolay ulaşılabilir olması ve düşük gaz boşaltımı 
nedeniyle güvenli ve kolay bakım,

Kompakt Tasarım

İki ayrı hidroliği birleştirebilen manifold sistemi ile minimum 
alan kullanımı,
Dar kasa LPG dispenserlerde 4 tabancaya kadar yakıt ikmali 
sağlayabilme,

LPG S-Meter

Yüksek Hassasiyet
± % 0,5 ölçüm hassasiyeti ile OIML R 117 de belirtilen yasal sınırlar 
içerisinde yer alan,
5-50 lt/dk debi ölçüm aralığı,
Maksimum 25 bar çalışma basıncı,
Test ve kalibrasyonun her metre için LPG sıvısı ile uygulandığı,

Dayanıklı Yapı

Yüksek dirençli paslanmaz malzeme gömlek ve pistonlar,
 Flanşlı tipi hızlı bağlantılar,
 Düşük arıza frekansı,
 Sahada çalışan 12.000'den fazla ünite,

Güvenli Yapı

Dahili pulser sistemi ile yüksek veri güvenliği,
Akıllı pulser teknolojisi ile ölçümleme,
 Kaçak oluşturmayan sızdırmaz yapı,
4 pistonlu tasarım,
ATEX ve OIML Belgeli, 



Doğru Miktarda Yakıt Alımı

Mevsimsel sıcaklık farklarından kaynaklı hacim değişimlerinin 15 °C 
sıcaklık değeri referans 
alınarakbelirlenmesi,
ATC Prob’dan alınan sıcaklık ölçüm değerinin ATC formülasyonunda 
kullanılarak doğru hacim değerinin hesaplanıp satışın düzeltilmesi,

Güvenli Kullanım ve Kalibrasyon

Arıza durumunda sistemin arızayı algılayarak satışa izin vermemesi,
Sıcalık ölçüm kalibrasyonunun, yoğunluk değişimlerinin ve devre dışı 
bırakılmasının mühür altında korunup ancak mührün kırılarak bu 
işlemlerin yapılabilmesi,
Elektronik üniteye bilgi transferi müdahaleye açık olmayarak araya 
konulabilecek direnç, vb. elemanlarla sıcaklık ölçümünün değişmemesi,
Güvenli bir haberleşme protokolü ile veri transferi sağlanması ve 
müdahalelerin algılanması,
OIML , ATEX ve EMC sert�kaları ile dünya standartlarında uygunluk

Tekrar Kullanılabilme Özelliği

Breakawayin kopması halindesahada kolaylıkla montaj imkanı,  
Birleştirilen breakawayin tekrardan kullanılabilmesi,

MSV-02 Selenoid Valf Sistemi

Elektro-selenoid valf sistemi,
İç boru ve komponentlerde minimum titreşim,
Ani basınç ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeme,
Düşük ve yüksek debilerden etkilenmeyen hassasiyet,
ATEX serti�kalı,

MBK 100 LPG Breakaway

Canded Yay Teknolojisi
Canded yay teknolojisi ile standartlara uygun olan 200 N ile 500 N 
kuvvetleri arasında kopma değeri,
Bu teknoloji sayesinde dispensere bir halat yardımıyla sabitlenmeden 
kullanım imkanı,

Üst Düzey Güvenlik
Her iki kısımda bulunan çekval�er ile çift yönlü yakıt akışını 
kesebilme,
Pirinç yapısı ile kopma işleminin ardından yere sürterek kıvılcım çıkma 
ihtimalinin önüne geçme,
Özel tasarımı ile yüksek basınçlarda dahi sorunsuz çalışabilme.
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Kaliteli Ürün Seçimi ve Uzun Süreli Kullanım

Deformasyona dayanıklı özel üretim o-ring kullanımı,
Breakawayin kopması durumunda koruyucu kılıf ile sürtünme kaynaklı 
hasarların önüne geçilmesi,

Kullanım Seçenekleri

Dispenser şasesine halatla bağlanabilme veya üst kısımda yer alan 
adaptöre halatsız montaj imkanı,
Dispenser altında kullanım olanağı,

Ürün Kalite Kontrolü

Tahliye kanalı yardımıyla ürün içerisinde gözle görülemeyen bir hata 
oluşumunda bu kanalda oluşacak gaz tahliyesiyle kusurlu ürünün ayırt 
edilebilmesi,

Serti�kasyon

Patlayıcı ortamlarda çalışabilme yeterliliği sağlayan ATEX serti�kasına 
sahip olması.  
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Model
Yakıt Çeşitleri
Debi Seçenekleri (lt/dk) 
Min. Debi (lt/dk)
Çalışma Sıcaklığı (°C)
Max. Çalışma Basıncı (Bar)
Bağıl Nem (%)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Derinlik (mm)
Tabanca Sayısı
Hortum Ölçüleri (inch)
Hidrolik Koruma Sınıfı
Panel Koruma Sınıfı
ATEX Serti�kası 
MID Serti�kası

BASELINE R LPG
LPG
50
5
-25 °C /+55 °C
25
%95
855
2150
545
1 ve 2
5/8'' 
IP 23
IP 54
1783 ATEX-002
TCM141/08-4646


