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YAKIT SAYAÇLARI
VZF SERÝSÝ DÝJÝTAL YAKIT SAYAÇLARI

UYGULAMALARI 

* Brülör ve kazanlarda kullanýlan motorin, ince ve aðýr yaðlarýn (fuel oil) ölçümünde,
* Gemilerde ve diðer deniz araçlarýndaki dizel motorlarda,  
* Ýþ makinelerinde ve muhtelif araçlarda kullanýlan yakýtýn ölçümünde, 
* Transfer edilen fuel oil ve motorinlerin dahili ölçüm ve kontrol uygulamalarýnda, 
* Debi ve batch kontrol uygulamalarýnda ve muhtelif otomasyon sistemlerinde, 

 VZF SAYACIN ÖZELLÝKLERÝ 

* Güvenilir ve denenmiþ ring piston çalýþma sistemi, 
* Tesisatta pompalardan önce veya sonra baðlanabilme özelliði, 
* Sýfýrlanabilen total, anlýk debi ve ana total okunabilen LCD gösterge, 
* 4-20mA , puls ve limit çýkýþlarý, 
* Akýþkanlýk ve sýcaklýktan baðýmsýz doðru ölçüm yapabilme özelliði, 

AVANTAJLARI 

* Montajý kolaydýr, düz boru baðlantýsý gerektirmez, 
* Küçük yapýlýdýr az yer kaplar, 
* Tesisata yatay veya dikey monte edilebilir, 
* Yüksek basýnç ve sýcaklýða dayanýklý modeller, 
* Farklý viskozitelerdeki sývýlarda kullanýlabilir. 

VZF-15 VZF-20 VZF-25 VZF-40 VZF-50 Sayaçlar 

Aquametro Contoil VZF serisi dijital göstergeli sayaçlar, motorin, fueloil ve yaðlar için geliþtirilmiþtir. 
Saðlam, güvenilir ve hassas ölçüm cihazlarýdýr. Sayaçlarýn dijital göstergesinden sýfýrlanabilen ve 
sýfýrlanmayan total ve anlýk akýþ debisi (flowrate) okunabilir. Saatte 10 lt- 30000 lt arasýndaki debilere 
uygun 5 farklý çapta üretilen sayaçlarýn, diþli ve flaþlý modelleri mevcuttur. Fabrikalarda ve ýsýtma 
sistemlerindeki brülörlerde; iþ makineleri, araçlar, gemiler ve jeneratörlerdeki dizel motorlarda ve 
çeþitli sýnai tesislerde geniþ bir kullaným alaný bulunan sayaçlarýn ölçüm sistemi ring piston tiptir ve 
farklý viskozitedeki sývýlarda bile doðru ölçüm kabiliyetine sahiptir. 130°C ve 180° sýcaklýða dayanýklý 
16 ve 25 Bar (opsiyonel 40 Bar) basýnca dayanýklý modellere sahip VZF serisi sayaçlar otomasyon 
uygulamalarý için puls ve 4-20mA çýkýþa sahiptir. Ayrýca alarm çýkýþlarý da mevcuttur.

VZFA-15 VZFA-20 VZFA-25 VZFA-40 VZFA-50 Sayaçlar 

Aquametro Contoil VZFA serisi dijital göstergeli sayaçlar, motorin, fueloil ve yaðlar için geliþtirilmiþtir. 
Saðlam, güvenilir ve hassas ölçüm cihazlarýdýr.  Ayrýca fark ölçümü gerektiren gidiþ ve dönüþ hatlarýndaki 
yakýt sarfiyatlarýnýn tespitinde veya yüksek hassasiyet gereken motor test ünitelerinde kullaným için dizayn 
edilmiþtir. Sayaçlarýn dijital göstergesinden sýfýrlanabilen ve sýfýrlanmayan total ve anlýk akýþ debisi (flowrate) 
okunabilir. Saatte 10 lt- 30000 lt arasýndaki debilere uygun 5 farklý çapta üretilen sayaçlarýn, diþli ve flaþlý 
modelleri mevcuttur. Fabrikalarda ve ýsýtma sistemlerindeki brülörlerde; iþ makineleri, araçlar, gemiler ve
 jeneratörlerdeki dizel motorlarda ve çeþitli sýnai tesislerde geniþ bir kullaným alaný bulunan sayaçlarýn ölçüm 
sistemi ring piston tiptir ve farklý viskozitedeki sývýlarda bile doðru ölçüm kabiliyetine sahiptir. 130°C ve 180° 
sýcaklýða dayanýklý 16 ve 25 Bar (opsiyonel 40 Bar) basýnca dayanýklý modellere sahip VZF serisi sayaçlar 
otomasyon uygulamalarý için puls ve 4-20mA çýkýþa sahiptir. Ayrýca alarm çýkýþlarý da mevcuttur.



1.1     Borularýn yerleþimi

1.2 Sayaç ve aksesuarlarýn yerleþimi

Sayacý okumak ve yardýmcý ekipmanlarý kontrol etmek için kolay eriþim önemlidir.

Montaj konumu
Sayacý üst kýsým aþaðý yöne bakacak þekilde monte etmeyin. Düz dengeleme borularý gerekli deðildir.

1 . Tesis tasarýmý

Eðer sayacý 5 mPa.s üzerindeki viskoziteler için kullanýyorsanýz ya da sayaç emme tarafýna 
monte edilmiþ ise, basýnç kayýp eðrileri (bakýn Teknik Bilgiler CONTOIL®) yardýmý ile hala elde 
edilebilen basýnç kaybý ve akýþ oranlarýný belirlemek gereklidir.

Sayaç ve yardýmcýlarý aþaðýdaki azami çalýþma koþullarýna uygun olarak seçin.
·Çalýþma basýncý ve sýcaklýðý
·Çevre sýcaklýðý 10 C° ... 60 C°
·Malzemenin, ölçülecek sývý, çalýþma koþullarýna karþý olan direnci
·Akýþ oraný

Akýþ sayaçlarý akýþ oranýna göre seçilir boru çapýna göre deðil. Eðer gerekli ise, boru tesisatýný 
uyarlayýn.

1.3 Kesme aygýtlarý

Geri akýþlar ve sýzmalardan kaçýnmak için 
sayaçlardan sonra çek-valf monte 
edilmelidir. Geri akýþlar ve sýzýntýlar ölçme 
hatalarýna yol açar ve sayaca hasar verebilir.

Tüm kullanýcýlar tarafýndan tüketilen miktarlar sayaç tarafýndan kaydedilmelidir.

Borularýn yerleþimi sayacýn her zaman sývý ile dolu olduðu ve hava ya da gaz giriþinin 
olmadýðýný garanti etmelidir.



1.5 Doldurma, dozajlama

1.6 Uzaktan iþletme, yardýmcýlar

1.7 Elektrik devresi

Doldurma ve dozajlama için vana, sayaç ve 
bir boþaltma yeri arasýna monte edilmelidir. 
Sayaç ve boþaltma yeri arasýndaki mesafe 
kýsaldýkça, hassasiyet artar. Vananýn hýzla 
açýlmasý ve kapatýlmasýndan (basýnç çekici!) 
Kaçýnýlmalýdýr. Basýnç çekiçleri sayaca hasar verebilir.

Uzaktan iþletme için darbe üreticiler ile teçhiz edilmiþ sayaçlarda geri akýþlardan kaçýnmak gereklidir.
Eðer uygun tesis tasarýmý ile bu elde edilemiyorsa, bir geri-döndürmez vana takýlmalýdýr.

Elektrik devreleri ve tesisatlarý, sistemi planlarken hesaba katýlmasý gerekli olan yasal düzenlemelere 
konudurlar.
Elektrik tesisatlarý sadece profesyonel uzmanlar tarafýndan yapýlmalýdýr.
Tesisatýn yerleþimi ile ilgili olarak tesis tasarýmý sýrasýnda aþaðýdaki etmenler hesaba katýlmalýdýr:
·sayaca ya da sayaçtan sonra birleþtirilen yardýmcýlar
·yükselticili ya da yükselticisiz azami kablo uzunluklarý
·baðlantý kutularý, kablo kýlavuzlarý
·çevresel düzensizlikler
Elektrik tesisatlarý özel þartlara konudurlar.

1.4 Tesis ya da sývýda yabancý maddeler

0,250 
0,400 mm *

0,400 mm*

0,600 
0,600 

VZFA - VZFA 15
VZFA - VZFA 15
VZFA - VZFA 15
VZFA - VZFA 15
VZFA - VZFA 15 mm

mm

mm

VZF VE VZFA

Tesis ya da sývýda yabancý maddeler olmasý durumunda, sayaçtan önce bir süzgecin (kir kapaný) 
tesis edilmesi gereklidir. 

* 2.4'ü göz önünde bulundurun

Sayaç giriþinde monte edilmiþ olan filtre sadece bir emniyet filtresidir ve bir süzgeç olarak iþlev 
görmek için çok küçüktür.



2.1 Montaj yeri

2.2

2.3 Montaj için hazýrlýk

2. Montaj 

Sayacý okumak ve yardýmcý ekipmanlarý kontrol etmek için kolay eriþim elzemdir.
Ýþletim sýcaklýðý aralýðýna uyun (-10 C° ... 60 C°).
Sayaç termal izolasyon içinde paketlenmeyebilir.
Tesis kavram maddeleri 1.1 ... 1.7 ‘ ye uyun.

VZEA ve VZOA sayaçlarýndaki farký ölçümleri için, lütfen her sayacýn doðru boru üzerine monte edilmiþ 
olduðundan emin olun (besleme akýþý sayacý müþteriye olan besleme borusunda, dönüþ akýþ sayacý 
dönüþ borusunda)

Sayaç ve montaj malzemelerini kontrol edin.

Sayacýn verilerini kurulumdaki tahmini azami koþullar ile kýyaslayýn. Sayaç verilerini geçmeyebilirler:
·Azami akýþ oraný (Qmax litre/saat)
·Azami hizmet basýncý (PN bar)
·Azami sýcaklýk (T)
·Yivli baðlantýlar, flanþlar ve sýzdýrmazlýk parçalarý (contalar)
·Sayaç için sabitleyiciler
·Ölçülen sývý ve sýcaklýða olan direnç

Sadece mevcut bir tesiste deðiþiklik yaparken:
Daha önceki tesisatý temizleyin ve hizmet dýþýna alýn. Giriþ kýsmýný kesen vanalarý kapatýn.

Montaj yaparken diðer kiþiler tarafýndan bir çalýþmaya baþlatma yapýlamayacaðýndan emin olun.
Ýnsanlar için tehlikeli olan maddeler ile çalýþýrken gözler, geri ve elbiseleri mutlaka koruyun.

Tesisatýn altýna bir tekne yerleþtirin.
Ne suya ne de topraða hiçbir kimyasal madde , yakýt ya da çevre için tehlikeli diðer bir madde ulaþmamalýdýr.

Boru hattýný kesin ve akýþ sayacýnýn takýlmasý için hazýrlayýn.
Kaynak, kesme ve aþýndýrma durumunda yanma/parlama riskine karþý dikkatli olun.
Kolay tutuþur maddeleri ve sývýlarý çalýþma sahasýndan uzaklaþtýrýn.

Boru parçasýný sayaç birimi için ayrýlmýþ olan uzunluk 
kadar hazýrlayýn (bakýn 8. ölçekli çizimler).
Bakýr ya da ince duvarlý çelik borular kullanýrken sayacý 
ilave olarak tutturun.
Eðer gerekli ise uzak bir parça olarak süzgeç/ön-filtre 
tesis edin.
Tesisatý çalýþmaya alýn. Kesme vanalarýný yavaþça açýn.
Basýnç ve sýzdýrmazlýk kontrolü ile devam edin.
Tesisatý uygun þekilde temizleyin.
Basýncý giderin ve tesisatý hizmet dýþýna alýn.

Montaj konum madde 1.1'e uygun



2.3  Sayacýn boru hattýna monte edilmesi, basýnç kontrolü

3.1 Elektrik baðlantýlarý

Sayacý boru hattýna monte ederken, madde 2.3'e dikkat edin.

Sayaç üzerindeki koruyucu tapalarý çýkartýn.

VZF 20 ya da 25 ile aðýr fuel-oilin ölçülmesi
Eðer azami kafes aralýðý 0,5 mm olan bir süzgeç tesis edildi ise, emniyet filtresi sayaç giriþinden çýkartýlabilir.

Sayacý boru hattýna belirtilen konum ve akýþ yönünde takýn.
Geçme flanþlarý paralel olarak ve boruda eðim olmadan takýn.

Tesis tasarým maddesi 1.7'ye dikkat edin.

Ana fiþ ve sigortalarý sökün. Elektrikli devrelerde çalýþmadan önce hiç kimsenin tesisata güç 
veremeyeceðinden emin olun.

Elektrik birimleri için aþaðýdaki kurulum talimatlarýna dikkat edin:
·güç verileri, iþletim verileri
·azami iletim uzunluðu
·kablo kesiti, uzunluðu
·çevre sýcaklýðý, montaj konumu

Sayacýn monte edilmesinden sonra diðer bir basýnç testi yapýlýrsa, aþaðýdaki basýnçlar kýsa bir süre 
için kabul edilir:
Nominal basýnç (PN)test yükü
16 bar25 bar
25 bar40 bar
40 bar64 bar

Çalýþma madde 4'te tarif edildiði þekilde baþlar.

DÝÞLÝ UÇLU SAYAÇ
FLANÞLI SAYAÇ

3 . ELEKTRÝK BAÐLANTILARI



RL: (U-5)V/0,0215 [ ]

24V : (24-5)/0,0215=883

RON<100 , ROFF>10M
Umax<48VAC/DC, Imax <50mA

3.2 Elektrik Baðlantýsý

Þimdiki Çýkýþ

Örnek

Alýcý Alaný
Bu alanda kablo ve diðer þeyler yoktur
Bu alanýn zarar görmemesini saðlayýn

Akým çýkýþ

Frekans çýkýþý

Anahtar Çýkýþý

Resistans

Ölçüler

Normal Basýnç                                      Diþli

                                                            Flanþlý
Sýcaklýk
Maksimum Akýþ Oraný
Devamlý Akýþ Oraný
Minumum Akýþ Oraný
Baþlangýç Akýþ Oraný
Hata Payý                                                                                                                                                                                                            + %1
Tekrarlama                                                                                                                                                                                                          + % 0,2

Gösterge Kapasitesi                                                                                                                                                                               8 haneli lt veya m3

Aðýrlýk kg                                                                                              diþli                                                                2,2            2,5             4,2           17,3             -
                                                                                                           flanþlý                                                              3,8            4,5             7,5           20,3             41
Koruyucu filitre göz ölçüsü                                                                   mm                                                               0,400        0,400         0,400         0,800        0,800
Hat filitre ölçüsü                                                                                   mm                                                               0,250        0,400         0,400         0,600        0,600                                                 

VZF VE VZFA SAYAÇLARIN TEKNÝK ÖZELLÝKLER

*  Koruyucu filitre sayaçlarýn üzeridedir ve emniyet maksatlýdýr. Tesisatlarda mutlaka hat filitresi kullanýlmalýdýr.
  

VZF-VZFA 15 VZF-VZFA 20 VZF-VZFA 25 VZF-VZFA 40 VZF-VZFA 50



4.1 

4.2 

4.3

4.4

4. Çalýþmaya baºlatma 

 

zamani ölçümolarak  Saniye

3600 x hacim lanmisolarak top Litre
 = Saat baþýna litre 

Tesisatý çalýþmaya baþlatýn.
Vanalarý yavaþça açýn, boru tesisatýný þebekeden kademeli olarak doldurun.
Tesisatý iyi þekilde havalandýrýn.
Sayaçta hasara yol açmamak için basýnç þoklarýndan kaçýnýlmalýdýr. Hava giriþi her tip sayaçta ölçme 
hatalarýna yol açar ve çalýþma sýrasýnda sayaçlara hasar verebilir.

Tesisatýn akýþýný kontrol edin. 
VZF akýþ oraný elektronik göstergeden okunur

Akýþ oraný aþaðýdaki formül kullanýlarak hesaplanýr:

Belirlenmiþ olan akýþ oraný sayacýn teknik özelliðinin (Qmax) üzerine çýkarsa, ya bir akýþ kontrol týkayýcý 
(Akýþ kesici) sayaç biriminin ardýna takýlmalý ya da daha büyük bir sayaç birimi kullanýlmalýdýr.

Elektrikli ekipman ve yardýmcýlar
Uygun þekilde çalýþtýklarýný kontrol edin.

Birimin baðlantýlarýnýn sýzdýrmazlýk kontrolü ile devam edin.

VZF/VZFA ÖNEMLÝ!
Elektronik kaydediciyi aktifleþtirmek için kýsaca butona basýn bu þekilde akýþ oraný kaydedilebilir 
ve gösterilebilir. Bataryayý korumak için, aygýt size teslim edildiðinde kapalý durumdadýr.

5. Ýþletim talimatlarý 

VZF elektronik kaydedici
Ýlk kez çalýþtýrýrken butona kýsaca basarak kaydedici bir kez aktifleþtirildiðinde ölçülen deðerlerin 
kaydedilmesi saðlanýr. Bundan sonra güç tasarruf amacýyla sadece gösterge kapatýlýr.
Gösterge
Butona son kez basýldýktan yaklaþýk 30 dakika sonra, gösterge kapatýlacaktýr. Daha sonra her 5 
saniyede bir kýsa bir UYKU DURUMU sinyali verir. Butona bir kez basarak gösterge yeniden açýlýr.
Verilerin alýnmasý
Butona her basýldýðýnda tüm verileri periyodik olarak uçucu-olmayan belleðe (EEPROM) kaydedilir.
Çalýþma mantýðý
Temel konumda, aygýt gösterge toplam sayýcýyý, sýfýrlanabilir sayýcýyý, akýþ oranýný sayýsal deðerde
 ve kýsým testini gösterecek þekilde kullanýcý seviyesindedir. Butona en az 8 saniye basarak toplam 
sayýcýdan servis seviyesine eriþilebilir. Servis seviyesindeki son parametreden sonra, kullanýcý 
seviyesine zorunlu bir dönüþ vardýr.
Kullanýcý seviyesi
Bar diyagram sayacýn ölçüme aralýðýna karþýlýk gelir. Akýþ oranýný Qmax'ýn yüzde 5 kademeleri halinde 
gösterir (%100).
Devreye alma
1.Bir akýþ sayacý için aþaðýdaki iþletim talimatlarý takip edilmelidir. Kalibrasyon amacý için nominal 
geniþlik fabrikada kalýcý olarak ayarlanmýþtýr.
2.Eðer bir elektronik kaydedici ayrý bir parça olarak elde edilirse, ilk olarak aþaðýdaki adýmlar 
uygulanmalýdýr:
·1 . Butona kýsaca basarak aktive edin
·2 . Hizmet seviyesine gidin
·3 . Sayaç için  nominal geniþliði ayarlayýn
·4 . Ýstenilen gösterim birimini ayarlayýn
·5 . Kullanýcý seviyesine dönmek için butona kýsaca tekrar basýn
·6 . Kaydedici þimdi sayaç ile koordine edilmiþtir ve çalýþma için hazýrdýr



6.1 Filitre ve Pislik tutucu

6.2 Sayaç, yedek parçalar

    
Sayaç Vida
VZF-VZFA 15,20 M 6 6 Nm
VZF-VZFA 25 M 8 16 Nm
VZF-VZFA 40 M 12 47 Nm
VZF-VZFA 50 M 16 100 Nm

6. Bakým 

Sayaçlarýn önüne takýlan pislik tutucular ve sayaçlarýn içinde bulunan
filitreler kýsa aralýklarda olacak þekilde periyodik olarak temizlenmelidir.

Kir kapanýný açarken lütfen madde 2.3'e dikkat edin. Yeniden hizmete koyarken bu talimatlar 
maddeler 4.1 ... 4.4'e dikkat edin.

Baðlantýlarý periyodik olarak sýzdýrmazlýklarý için kontrol edin ve eðer gerekli ise yeniden sýkýn. 
Kontrol ve temizleme amacýyla DN15 ... 50 sayaçlarý için olan ölçme haznesi ve hakla piston 
sayacý borudan sökmeden çýkartýlabilir

Temizleme ve gözden geçirme devresi büyük ölçüde çalýþma koþullarýna baðlýdýr. 
Uygun koþullar altýnda 5 ... 10 yýl yeterlidir. Korozyona karþý birimleri kontrol edin. 
Yardýmcý ekipman kullanýldýðýnda, montaj ve iþletim talimatlarýna uyun.

Yeder parça listesi Kahraman Ltd. Þti. 0 312 341 41 39 dan isteyebilir veya 
Aquametro'dan istenebilir.

 

VZF-VZFA 15-20-25 DÝÞLÝ   

DIN 2501/ SN 21843

  

VZF-VZFA 40 DÝÞLÝ   VZF-VZFA 50 FLANÞLI   

  

 

7. Ebatlar 
VZF-VZFA 15-20-25 FLANÞLI DIN 2501/ SN 21843
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8. GARANTÝ :

Aquametro yakýt sayaçlarý genel satýþ ve kullaným kýlavuzlarýnda belirtilen þartlar 
dahilinde imalat hatalarýna karþý Türkiye Mümessili KAHRAMAN ÝNÞ. MLZ. PETR. 
TEKS. GIDA  TEMZ. BÝLGS. ELEKT. ÝTH. VE ÝHR. TAAH. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. Tarafýndan 
garanti edilmiþtir.

Aquametro ürünleri ISO normlarý ve direktiflere göre imal edilmektedir.
Lütfen montaj ve çalýþma þartlarýna uyunuz. Ürünleri kesinlikle dizayn amacýna uygun 
kullanýnýz.

Sayacýn bakýmýný tavsiye edildiði þekilde yapýnýz.

Tesisatýn ve sayacýn uygun þekilde çalýþtýrýmlasýnýn sorumluluðu mal sahibine veya 
operatöre aittir. 
(Tesisatýn firmamýz servisi tarafýndan yapýlmasý durumunda)

Sayacýn montaj kýlavuzunda belirtilen talimatlar dýþýnda monte edilmesi, gerekli þartlara 
uyulmamasý, maksadý veya teknik özellikleri haricinde sökülmesi halinde sayaç garantisi 
sona erer. 

Sayacýn garanti müddeti fatura tarihinden itibaren 2 yýldýr. Üzerinde eksik bilgi, 
silinti ve tahrifat bulunan garanti belgeleri geçerli deðildir.

ÜRETÝCÝ FÝRMA :
AQUAMETRO A.G.
Ringstrasse 75
CH-4106 Therwill
SWITZERLAND
Tel  : 061 725 11 22
Fax : 061 725 15 95

ÝTHALATÇI FÝRMA
KAHRAMAN ÝNÞAAT  MALZEMELERÝ  
PETROL TEKSTÝL GIDA  TEMZLÝK BÝLGÝSAYAR 
ELEKTRONÝK ÝTHALAT VE ÝHRACAT TAAHHÜT VE 
TÝCARET  LÝMÝTED ÞÝRKETÝ.
HÝLAL MAH. 704. SOK NO:15/1
ÇANKAYA/ ANKARA - TÜRKÝYE
TEL     : 0312 341 41 39 - 442 91 73
GSM   : 0532 651 84 44
FAKS  : 0312 442 91 74
E-Mail : kahraman@akaryakitsayaci.com
Web Sayfasý : akaryakitsayaci.com
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