
LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) Dalgıç Pompası
Daha fazla LPG müşterisine hizmet verin ve kârlılığınızı artırın

Yakıt Dağıtımı ve Kontrolü  •  Tesis ve Perakende Yönetimi  •  Destek Hizmetleri



Veeder-Root Red Jacket LPG Premier
LPG yakıtının artan popülaritesi, yakıt dağıtım sistemi konusunda şimdiye kadar görülmemiş ölçüde talepler 
yaratıyor. Şimdi, sistemin kalbinde tam bu işe uygun bir pompa var.

Yüksek kaliteli yakıt yönetim çözümleri 
konusunda endüstrinin önde gelen 
markası olarak tanınan ve 2003’te 
LPG Premier pompa serisini başarılı bir 
şekilde piyasaya sürmüş olan Gilbarco 
Veeder-Root, günümüzde hem 
otomotiv kullanımı hem endüstriyel 
uygulamalar için uygun olan en iyi ve 
en güvenilir LPG pompa çözümünü 
sunmaya devam ediyor.  
Veeder-Root Red Jacket LPG Premier 
serisi dalgıç santrifüj pompalar, 
karlılığı en üst seviyeye çıkarırken, 
servis istasyonu sahiplerinin – daha 
iyi akış performansı, dayanıklılık, veya 
uyarlanabilme yeteneği yönlerinden 
– her türlü talebini karşılamalarına 
yardımcı olmak için tasarımlanmıştır. 

Dalgıç Pompa Teknolojisi – Müşteri 
ihtiyaçlarına göre esnek çözümler

Veeder-Root Red Jacket LPG Premier 
ve Premier HiFlow pompalarının ana 
özelliklerinden biri olan esneklik, değişen 
ihtiyaçlarla birlikte müşterinin toplam 
yatırım maliyetini azaltmasını mümkün 
kılıyor. 

Servis istasyonu sahipleri için ana 
konulardan biri ideal tesis yerleşim 
planıdır. Veeder-Root Red Jacket LPG 
Premier pompaları, performansta bir 
azalmaya neden olmadan, tankın 
tesiste, uzak bir konumda, yer altında 
veya yer üstünde muhafaza edilmesini 
mümkün kılar.

Yerleşim planı ne olursa olsun, 
pompalar çevrenin olumsuz etkisinden 
korunur,emniyetli, ve göze batmadan 
çalışmaları sağlanır. Ayrıca, bir pompa 
garanti edilmiş debilerle birçok 
dispenseri besleyebilir; dolayısıyla,  
LPG talebi arttıkça, Veeder-Root 
Red Jacket LPG Premier pompaları 
müşterinin avantajlarını en üst düzeye 
çıkaracak şekilde kolayca uyarlanabilir:

•  Daha az sayıda pompa sayesinde 
daha az bakım gerekir ve enerji 
sarfiyatı azaltılır.

•  Daha az hat sayısı sayesinde kurulum 
maliyeti düşürülür.

Dalgıç pompa teknolojisinin emişli sistemlere göre avantajları
Kalite
•  Yüksek performans sayesinde 

daha fazla müşteri memnuniyeti
 •  Herhangi bir koşul altında buhar 

sıkışması yoktur
 • Düşük ses.
•  Daha yüksek güvenilirlik seviyesi
 • Daha az bileşen
 • Daha uzun ömür
 • Daha az bakım.

Dağıtım
•  Müşteri gereksinimi ve/veya yerel 

yönetmelikleri karşılamak için daha fazla 
esneklik

 •  Yer altı veya üstü kurulum yapılabilir
 •  Büyük veya küçük tank boyutları için 

uygundur
 •  İstasyona veya uzak bir konuma 

yerleştirebilinir.
•  Daha güvenli, daha temiz kurulum
 • Harici by-pass gerektirmez
 • Daha az göze çarpar.

Emniyet tahliye valfi 

Yer altı depolama tankı kurulum şeması

Geri dönüş hattı

Likit akış hattı

Manifold içerisinde
LPG pompası

Emniyet bağlantıları gösterilmemiştir

Seviye ölçüm probu

Maliyet
• Düşük işletme maliyeti
 •  Eşdeğer akış performansı için daha 

az güç sarfiyatı
 • Daha az bakım
 •  Daha büyük toprak altı tank boyutları 

sayesinde daha az dolum işlemi.
Dolayısıyla, dalgıç pompa teknolojisi, en 
esnek çözümleri sağlar – daha güvenilir, 
daha verimli, daha düşük maliyetli ve 
kullanılması daha  kolaydır. 

Emniyet tahliye valfi

Yer üstü depolama tankı
kurulum şeması

Manifold içerisinde LPG pompası



Daha temiz bir çevre için
yüksek performanslı pompa

Ana tasarım özellikleri

•  Tescilli EEx ed IIB T3 tasarımlı 
patlamaya karşı dayanıklı elektrikli 
dalgıç motor.

•  Dağıtma işlemi sırasında maksimum 
soğutma için yatak soğutma ve 
yağlama sistemi, daha uzun ömür ve 
düşük bakım maliyeti sağlar.

•  Çalışma esnasında sistemin kesintisiz 
soğutulması için dahili By-pass.

•  Daha az güç sarfiyatı için çok-
kademeli santrifüj pompa sistemi.

•  Kolay kurulum ve bakım için split 
pompa/motor tasarımı.

•  Çeşitli LPG karışımlarıyla garantili 
yüksek akış performansı sağlayan 
yüksek kademeli basınç kapasitesi.

•  Yüksek dayanıklılık için sağlam, uzun 
ömürlü yapı.

•  Pompa ve motor için basınç-bazlı 
koruma sistemi.

•  Sessiz çalışma.

ISO 9000
Her LPG ünitesi,Gilbarco Veeder-Root’un ABD Pensilvanya’daki ISO 9001 onaylı 

tesisinde tasarlanmakta ve üretilmektedir. Veeder-Root Red Jacket LPG Premier 

ürünleri ATEX onaylıdır ve ISO 9001 kalite standardına göre Uluslararası Standartlar 

Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen kalite standartlarına uygunluğu nedeniyle 

LCIE, Fransa tarafından onaylanmıştır.

Komple çözüm

Gilbarco Veeder-Root, sonda prob 

montajı, tank izleme çözümleri 

ve LPG dispenseri dahil olmak 

üzere komple bir LPG çözümüyle 

endüstride 

uzun adımlar 

kat etmeye 

devam ediyor.

Soğutma ve yağlama için 
geliştirilmiş sıvı akışı.

Karbon grafit alaşımlı 
yataklara sahip, özel olarak 
sertleştirilmiş paslanmaz 
çelikten yapılmış motor şaft 
yatakları.

Sessiz çalışma ve uzun ömür 
için Celcon (Acetel kopolimeri) 
kalıplı, hidrolik olarak 
dengelenmiş pervane seti ve iç 
kilitlemeli yayıcılar.

Akışı güçlendirmek ve 
titreşimi sönümlemek için 
düzgünleştirilmiş bronz yatak 
taşıyıcısı. 

Akış yolunu idealleştirmek için 
hidrodinamik tasarımlı, buhar 
tasfiye deliklerine sahip giriş 
deliği.

Veeder-Root Red Jacket LPG 
Premier pompaların tamamen  
Ex-Proof olan pompa ve motor 
kısımları paslanmaz çelik koruyucu 
gövde içine yerleştirilmiş, ayrıca 
elektrik bileşenlerinin bulunduğu 
motor üst sütunu yüksek performanslı 
epoksi koruyucu ile desteklenmiştir. 
Bütan, propan veya bunların 
herhangi bir karışımı için kullanılan 
bu çok kademeli santrifüj pompalar, 
sıvılaştırılmış petrol gazını sıvı halde 
pompalamak için tasarlanmıştır. 
Endüstriyel uygulamalarda 
istenilen 9.5 bar’da 5 litre/saat 
besleme yapabilirler ve istasyon 
uygulamalarında 4 farklı noktadaki 
dispenserler için 35 litre/dakika’ya eşit 
debi değerleri ile 7.8 bar’da  
150 litre/dakikaya kadar besleme 
sağlama kapasitesine sahiptirler.
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Spesifikasyonlar

LPG Performans Eğrileri
15ºC’de Diferansiyel Basınç 

%50 Propan / %50 Bütan bar@SG=0.5 15C; %50 P / %50 B

Motor

•  Çok fazlı dalgıç motor 380-415 VAC
•  3 faz 50 Hz
•  3HP, 5.4Amps, minimum akış 

gerekmez
•  5HP, 8.7Amps, 25 litre/dakika 

minimum akış gerekir 

Pompa

•  21 veya 24 türbin rotoru kademesine 
sahip, 4” çaplı çok-kademeli santrifüj 
pompa

Toplam Ünite

•  LPG Premier 1420mm: 3HP motor 
625mm +21 kademeli pompa  
795 mm.

•  LPG Premier HiFlow 1810mm: 
5HP motor 780mm  
+24 kademeli pompa 1030mm.

•  Ağırlık: c.40Kg

reimerP GPL LPG Premier
Verim eğrisi

Düşük Basınç Akım Kesme Ayarı (4 bar)

reimerP GPL
wolFiH

LPG Premier HiFlow
Verim eğrisi 
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ΔP 6.8 bar’da 70 litre/dakika için tasarlanmıştır; 35 litre/dakika’da
eşzamanlı olarak iki tabancayı beslemek için uygundur. 

ΔP 8.1 bar’da 130 litre/dakika için tasarlanmıştır; 35 litre/dakika’da
eşzamanlı olarak 4 tabancayı veya 7.8 bar’da 150 litre/dakika’da 
1 tabancayı beslemek için tasarlanmıştır.

 

Anahtar


