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YAKIT SAYAÇLARI
DFM SERÝSÝ DÝJÝTAL YAKIT SAYAÇLARI

UYGULAMALARI 

* Araçlarda , kamyon ve otobüslerde
* Dizel motorlarda,  Test ölçümlerinde
* Ýþ makinelerinde ve muhtelif araçlarda kullanýlan yakýtýn ölçümünde, 

 DFM  SAYACIN ÖZELLÝKLERÝ 

* Güvenilir ve denenmiþ ring piston çalýþma sistemi, 
* Tesisatta kolay monte
* Sýfýrlanabilen total, anlýk debi ve ana total okunabilen LCD gösterge, 
* Pulse Çýkýþlarý ile gprs, gps gibi cihazlarla uyum
* Akýþkanlýk ve sýcaklýktan baðýmsýz doðru ölçüm yapabilme özelliði, 

DFM   Serisi Sayaçlar 

Aquametro DFM yakýt ölçüm cihazý kamyon ve otobüs gibi ticari araçlarda doðu yakýt sarfiyat ölçümü ve 
kontrolünü saðlar.Deneyimler göstermiþtir ki bu gibi araçlarda yakýt sarfiyatýnýn doðru kontrol edilmesi
tasarruf saðlanmaktadýr.
DFM8 volumetrik fark ölçüm sayacý, motora giden ve tanka dönen yakýtý hassas olarak ölçer ve aradaki 
farký , sürücü kabinindeki göstergeye iletir. 
Kapasitesine uygun her türlü diesel motor uygulamasýnda kullanýlabilen sistem yýllardýr avrupada binlerce 
araç üzerinde çalýþmaktadýr.
DFM8 yakýt ölçüm setinin doðru ve uygun þekilde monte edilmesi saðlýklý çalýþmasý açýsýndan önemlidir.

Sayaç Özellikleri 
Sayaç Debi Aralýklarý                : Gidiþ: 20-200 lt/h / Motor :4 - 150 lt/h 
Max. Basýnç                              : 16 Bar 
Hata Oraný                                : Her iki tarafta ölçülen deðerin ± %1 'i (Tekrarlama ±%0.2)
Basýnç Kaybý (Gidiþ)                 : 135 lt/h debide yaklaþýk 0,13 bar 
Ortam sýcaklýð                           : -40 ... +125°C 
Koruma Sýnýfý                            : IEC 60529 a göre IP66 
Hidrolik Baðlantý                        : M14 x 1,5mm (Hortum rekorlarý birliktedir) Elektrik Baðlantýsý 
                                                    3x0.75mm (7,5m kablo birliktedir) 
Emniyet                                     : IEC68 e göre vibrasyon ve þok testleri yapýlmýþtýr
Ekran Kapasitesi                       : 100 milyon litre (8 haneli) 
Pauls deðeri                              : litrede 320 puls 
Gösterger Ortam sýcaklýðý        : -10 ...+75°C 
Gösterge Koruma Sýnýfý            : 60259 a göre IP54 
Elektrik baðlantýsý                     : 2 x 0.75 (1.5 m kablo birliktedir.)
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1 . Baðlantý Þekli

DFM 8 DFM 20 DFM 25

mm 8 20 25

inch  1/4  3/4 1    

Basýnç                 Diþli Baðlantýlý Modeller bar

Çalýþma Sýcaklýk (max.) °C

Ortam Sýcaklýk (max.) °C

Maksimum Verim l/h 180 1000 2000

Nominal Ver im   ( 1) l/h 135 1000 2000

Ölçüm Hatasý ± %1 ± %0,5 ± %0,5

Tekrarlama

Emniyet Filtresi Göz Büyüklüðü mm 0,1 0,1 0,25

Aðýrlýk           Diþli Modeller - Rekorsuz 2,2 2,5 4,2

                       Flanþlý Modeller - 25 bar    3,8 4,5 7,5

Modeller
Ebatlar

16

kg

-20….+80

-40….+125

± %0.2



2 . Boyutlar

Ekran

Sayaç



3.1 

3.2 

3.3

3.4

Tesisatý çalýþmaya baþlatýn.
Yakýt 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. 

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.

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

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

3. Çalýþmaya baþlatma

4. Ýþletim talimatlarý



5. 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.

Sayacýn kullaným ömrü 10 yýldýr.

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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