


İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

İstasyon depolama tanklarına;
Yakıtın kalitesini analiz ederek,
DOĞRU ve KALİTELİyakıtın aktarılmasını sağlayan, 
Tanktaki yakıt ile tankerdeki yakıtın doğru eşleşmesiyle yakıt geçişine izin 
veren,
Doluma ait bilgilere anlık olarak Android tabanlı cihazlardan erişim olanağı 
tanıyan,
Mobil kullanıma imkan veren,
MEPSAN Ar-Ge Mühendisleri tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş, 
ATEX Serti�kalı,
Patentli, 
AKILLI bir cihazdır.

1- Dolum Ağzı
2- Akış Gözleme Camı
3- Taşıma Kolu
4- Kilitleme Kolu
5- Gösterge Paneli
6- Buat
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Merkez Raporlama     

Önceki dolumlara ait bilgilere kolayca erişilebilir ve merkeze 
raporlanabilir.            

Güvenli Batarya

Batarya ID Koruması ile ekstra güvenliğe sahip ve uygun olmayan 
batarya kullanımını engelleyen sistem yapısı,
Sarsıntı, darbe ve oluşabilecek kıvılcımlara karşı reçine ile doldurulmuş 
güvenli batarya kutusu,
Lityum Tiyonil Klorür Pil ile uzun süreli kullanım

Güç Tasarrufu ve Düşük Batarya Uyarısı

Uyku modu özelliği ile düşük güç tüketimi sağlayarak                                                                             
uzun süreli kullanım olanağı,
Dolum esnasında pilin bitmesinin önüne geçmek amacıyla; 
dolumlardaki voltaj, akım ve zaman ölçümlerini alarak önceden düşük 
batarya uyarısı vermesi

Değiştirilebilir Dolum Ağzı ve Kilit Mekanizması  

Değiştirilebilir dolum ağzı seçenekleriyle her istasyona uyum,
Tanka kolaylıkla kilitlenebilme özelliği sağlayan kilit mekanizması.

Yakıt Analizi ve Yakıt Kalite Kontrolü

Üzerinde bulunan akıllı sensör sayesinde yakıt cinsi tespiti ve yakıt kalite 
kontrolü,
Yakıtın genel özelliklerini değiştirebilecek miktardaki su, solvent vb 
kimyasalları ve kirleticileri algılayarak yakıt geçişini engelleme

Yüksek Sensör Teknolojisi

Tankerden gelen yakıtın analizini yapan sensör ile akaryakıt tankının 
içerisinde yer alan yakıtın cinsini tanımlayan sensörden gelen bilginin 
karşılaştırılarak yakıt transferine izin verilmesi

Mobil Kullanım ve Ha�f Tasarım

Her istasyonda bir adet kullanıma olanak sağlayan özel mobil tasarım,
Ha�f tasarımı ile kullanım kolaylığı

Sızdırmaz Klepe Valf Sistemi     

İçerisinde yer alan özel tasarım klepe ile sıfır sızdırmazlık sağlayarak yeraltı 
tankına yanlış yakıt aktarılmasının önüne geçme
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Yetkilendirme

Yetkili Personel tarafından Aktivasyon Kartı ile ürünün aktif hale 
getirilerek yetkisiz dolumların önlenmesi,
Müşterinin ölçüm parametrelerini kendi isteği doğrultusunda 
ayarlayabilmesi, 
İstasyon yetkilileri tarafından istenilen kullanıcının 
tanımlanabilmesi.

Akıllı Adaptör

Akıllı adaptörler vasıtasıyla takıldığı tankın içerisindeki yakıt cinsinin 
tanınmasına olanak sağlayan

Sızdırmaz Klepe Valf Sistemi                  

İçerisinde yer alan özel tasarım klepe ile sıfır sızdırmazlık sağlayarak yeraltı 
tankına yanlış yakıt aktarılmasının önüne geçme

Akış Kontrol Camı

Yakıt akışının gözlemlenebilmesine imkan veren Vizör Camı,
Gövde üzerinde tüm unsurları bünyesinde bulunduran ve tek bir erişim 
noktası sağlayan buat

Anlık Veri Görüntüleme

Dolum zamanı, dolum süresi, yakıt tipi ve operatör bilgisi bilgilerini anlık 
olarak Android yazılımı ile görüntüleyebilme.

Model
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Derinlik (mm)
Net Ağırlık (kg)
Çalışma Sıcaklığı (°C)

Smart Elbow 
227 mm
294 mm
227 mm
13,5 ± 0,5 kg
-40 °C /+60 °C


