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Ölçüler

Normal Basýnç                                      Diþli

                                                            Flanþlý
Sýcaklýk
Maksimum Akýþ Oraný
Devamlý Akýþ Oraný
Minumum Akýþ Oraný
Baþlangýç Akýþ Oraný

Uzaktan Kumanda Sensörü
Reed Pulser
Inductive Pulser
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                                                 

*  Koruyucu filitre sayaçlarýn üzeridedir ve emniyet maksatlýdýr. Tesisatlarda mutlaka hat filitresi kullanýlmalýdýr.
   VZOA modellerde filitre göz ölçüleri için montaj kýlavuzlarýna bakýnýz.

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

YAKIT SAYAÇLARI
VZO ve VZOA Serisi Mekanik Yakýt Sayaçlarý
VZO ve VZOA model akaryakýt yakýt sayaçlarý brülörlerde , fýrýnlarda, jeneratörler ve diðer 
akaryakýt ölçümü istenen her yerde kullanýlabilen saðlam ,hasas ölçüm yapabilen ve çok 
iþlevli cihazlardýr.

VZO ve VZOA serisi akaryakýt sayaçlarý mekanik göstergelidir. Bu tip sayaçlar herkesin 
kullanabileceði tipte saðlam dayanýklý sayaçlardýr. VZO ve VZOA Tipi sayaçlar 15 mm ile 
50 mm arasýndaki modelleri her türlü akaryakýt ve yaðlarýn ölçümünde kullanýlmasý uygundur. 
VZOA serisi sayaçlarda +%5 ya da daha iyi artýrýlmýþ doðruluk gerektiren uygulamalar için, 
Örneðin test tesislerinde ýsýtma yakýtý yada motorin ölçümü ve fark ölçümlerinde kullanýlýr.

Sayaçlarýn her türlü dýþ etmenden korumasýný saðlayan vakumlu mekanik göstergesi her 
taraftan okunabilmesini saðlanmasý için 360° dönebilmektedir. Bu kullanýcýya okuma kolaylýðý 
saðlar. Sayaçlar her tesisata yatay veya dikey kolayca monte edilebilir. Bütün sayaçlarda giriþ 
bölümlerinde sayacý koruyucu filtre bulunmaktadýr.

VZO ve VZOA akaryakýt sayaçlarý kullaným alanlarýna ,basýnç deðerlerine ve çalýþma 
sýcaklýklarýna göre diþli veya flaþlý baðlantýlý olarak üretilmektedir. Sayaçlarýn , otomasyon 
sistemleri için bilgisayar baðlantýlý modelleri de bulunmaktadýr.

VZO 8
VZ 8

VZO 4
VZ 4

VZO   15
VZOA 15

VZO   20
VZOA 20

VZO   25
VZOA 25

VZO   40
VZOA 40

VZO   50
VZOA 50



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 kesme aygýtlarý 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 çek-valf 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

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

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

0,250 
0,400 mm *

0,400 mm*

0,600 
0,600 

VZO - VZOA 15
VZO - VZOA 20
VZO - VZOA 25
VZO - VZOA 40
VZO - VZOA 50 mm

mm

mm

VZO VE VZOA

* 2.4'ü göz önünde bulundurun



2.1 Montaj yeri

2.2

2.3 Montaj için hazýrlýk

2. Montaj 

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



3.2

3.3

3.4
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4

3
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Rollcrimping 0,2 - 0,5 mm2 / Pressmaster

Darbe üreticiler için kablo diyagramý, teknik veriler 
RV tipi darbe üretici 

 
Kablo 3 m 
Kutup seçimi serbest 

Darbe üreticiler için kablo diyagramý, teknik veriler 
RV tipi darbe üretici 

 
Kablo 3 m 
Kutup seçimi serbest 
 

· çevre sýcaklýðý  -10 Co ... 70 Co 
· açma-kapama elemaný Reed kontak 
· açma-kapama gerilimi azami 48 V DC/AC 
· açma-kapama akýmý azami 50 mA (Ri 47 Ù) 
· açma-kapama kapasitesi azami 2 W 
· statik akým  hiç 

darbe deðeri  bakýn tip levhasý 

IN ve INA tipi darbe iletici 

Fiºi birleºtirirken kutuplara dikkat edin. 

· çevre sýcaklýðý  -10 Co ... 70 Co 
· açma-kapama elemaný DIN 19234’e uygun yuva baþlatýcý 
· açma-kapama gerilimi 5 – 15 V DC 
· artan dalgalanma  < %5 
· açma-kapama akýmý > 3 mA (8V,  1Ù’da) 
· statik akým  < 1 mA (8V,  1Ù’da) 
· darbe deðeri  bakýn tip levhasý 

baðlantý   kablo asgari 2 x 0,35 mm2 ve 4 ... 6 mm dýþ çaplý, ürün ile fiþ tedarik edilmiþtir ya da kablosu 
monte edilmiþ seçime baðlý pn 80019’u kullanýn 

Yardýmcý birimler 
Kimi yardýmcý birimler darbe deðeri ya da frekans için bir programlama gerektirirler (bakýn servis talimatlarý) 
Sayaçlarýn darbe deðerleri: takýn tip levhalarý. 
Frekans aþaðýdaki formüle göre hesaplanýr: 
 

3600 x degeri darbeolarak  litre

orani akis azmiolarak  litre/saat
 = Hz olarak frekans 

Ýþlevsel kontrol 
Maddeler 4.1 ... 4.4 ile tesisatý çalýþtýrýn. 
Yardýmcýlarýn çalýþmasýný kontrol edin. 



VZO/VZOA
 VZO15,20,25

VZOA 15,20,25
DÝÞLÝ   

DIN 2501/SN 21843

  

VZO 40
VZOA 40

DÝÞLÝ

   

VZO 40,50
VZOA 40,50

FLANÞLI   
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Electronic
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pulser
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max. 70¡ C

Electronic

 

Electronic
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T

 

max.130¡ C

 

T

 

max.180¡ C

7. Ebatlar 

Ekran Ekran 

Ekran Ekran 

VZO15,20,25
VZOA 15,20,25

FLANÞLI

DIN 2501/SN 21843
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T i p l e r

V Z O - V Z O A  1 5
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VZO 4 -8
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VZO 8 / VZTH 8

5.
6 5
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4 A

VZO 4

5.
6 5

80
3.

4 B

5,5



VZO/VZOA  

VZOA15,20,25
VZO15,20,25

     
RV pulse IN pulser

T Max 130 C

VZO 40 - 50      
VZOA 15 .. 50  RV pulse IN pulser

T Max 130 C

VZO 15..50       
VZOA 15..50  RV pulser IN pulser

T Max 180 C

Ölçüm Bölümü 

Ölçüm kafasý             Ölçüm kafasý              Ölçüm kafasý 

Ölçüm kafasý             Ölçüm kafasý              Ölçüm kafasý 

Ölçüm kafasý             Ölçüm kafasý              Ölçüm kafasý 



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.

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

TÜRKÝYE MÜMESSÝLÝ :
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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