


İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

SMARTLINE Serisine ait, 
LNG yakıtının kullanımına ve satışına olanak sağlayan,
Basınç değişimlerinden etkilenmeyen yüksek hassasiyete sahip gidiş ve geri 
dönüş LNG Metre,
LNG yakıtına uygun kriyojenik küresel vana, çekvalf, glob valf, safety valf, 
selenoid valf, basınç transmitteri ve manometre hidrolik elemanları, 
Soket kaynaklı monoblok hidrolik yapısı , 
Patentli Pompa Kimlik Birimi Sistemi ile ekstra veri güvenliği sağlayan,
Kolay erişilebilen hidrolik ünite ve panel arkasına gizlenmiş elektronik ünite 
ile bakım ve servis kolaylığı,
Müşteri isteğine göre opsiyonel olarak sonradan seçilen uygulanabilir 
POS/Yazarkasa imkanına sahip,
Sahada kasa giydirme bölümlerinin değişimine izin veren modüler yapı,
Çoklu dil menü seçeneği ile evrensel, 
1 ve 2 tabanca seçenekleriyle,
SMARTLINE H tipi LNG Dispenseri’dir.
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Monoblok Hidrolik ve Hortum-Tabanca Seti

Üst Düzey Güvenlik
Düşük bağlantı sayısı ve kaynak kontrollü bağlantılarıyla  minimum 
kaçak riski sağlayan yapı,
Yüksek basınçlara (40 bar)  dayanım imkanı sunabilen ve geniş sıcaklık 
çalışma aralığı( -200 /+ 50 °C)

Kompakt Tasarım

İki ayrı hidroliği birleştirebilen manifold sistemi ile minimum alan 
kullanımı,
Dar kasa LNG dispenserlerde 2 tabancaya kadar yakıt ikmali 
sağlayabilme

LNG Akış Debi Metre

Her metrenin test ve kalibrasyonu LNG ile yapılacaktır
Minumum debi miktarı, maksiumum debi miktarı 5-50 GPM
Maksimum 20 bar çalışma basıncı
Hassasiyeti Max. -+ %0,25
Yüksek hassasiyete sahip ATEX ve MID serti�kalı LNG coriolis      metre
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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,
Çevre koşullarından etkilenmeye karşı yüksek direnç

Dayanıklılık 

Endüstriyel Mühendislik Plastiği’ne sahip,
Çizilmez temperli cam ile esktra dayanıklı,
Tabanca darbelerine karşı dayanıklı plastik koruma, 
Güneş ışığından etkilenmeyen ve bütün hava koşullarında rahatlıkla 
okunabilen display,
Özel menteşe yapısı ve çift dudaklı conta kullanımı ile sızdırmazlık,

LNG Dolum Hortum Takımı 

Özel paslanmaz çelik dolum ve vent nozzeları, 
-275 °C kadar düşük sıcaklıklara dayanıklı, çift katman 
 yalıtımlı hortumlar  

Breakaway ve Vent Breakaway 

Canded yay teknolojisi ile standart kopma değer aralığı,
Ani ve yüksek basınç değişimlerinden minimum etkilenme,
Modern, şık dizayn,
Halatlı veya halatsız kullanım imkanı sağlayan özel tasarım,
ATEX serti�kalı,
Ayrılma durumunda gaz çıkışını engelleyen çift çekvalf,
Kolay birleştirme ve yeniden yeniden kullanabilme imkanı,
Bakım gerektirmeyen özel yapı
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Kon�gürasyon Çeşitliliği ve Kolay Servis İmkanı 

Tekli / Çiftli arka aydinlatmali LCD Ekran, 
Tekli / Çiftli Dokunmatik Preset / Servis Keypad  hassas tuş takımı 
seçeneklerine sahip,
Panel Üstü Ecr/Pos/Okuyucu/Yazıcı entegrasyonları, 
Menteşe yapısının panel açıldığında açılı bir yapı oluşturmasıyla birlikte 
montaj bağlantısının kolaylıkla yapılmasından dolayı servis kolaylığı

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


