
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖNEMLİ !!! 
 

Sayacı Montaj Etmeden Önce Kılavuzu Mutlaka 

Okuyunuz ve Gerekli Düzenlemeleri Yapınız… 
 
 
 

 
 

 

 

 

G2 SERİSİ 
PVDF 

 

DİJİTAL TÜRBİN TİP SAYAÇ 
 

MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU 
 



 

1. TESİSİN DİZAYNI 

 

1.1 . BORU HATTININ PLANLANMASI: 

 

Sayacın kolayca okunabilmesi ve yardımcı ekipmanların rahatlıkla kontrolü önemlidir. Montaj 

esnasında buna dikkat edilmelidir.  

 

Sayaçlar elektrik motorları ve diğer güç kaynaklarından en az 50 cm uzağa monte 

edilmelidir. Ayrıca sinyal gönderen kablolar kullanıldığında da buna itina gösterilmelidir. 

 

Sayaçların bağlanacağı hat üzerinde bulunan valf, dirsek, filtre, redüksiyon gibi akışı 

değiştiren cihazlar sayacın ölçüm hassasiyetini etkileyebilir. Bunu önlemek için sayaçtan 

önce ve sonra aşağıda belirtilen mesafelerde düz boru bağlantısı olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Sayacın giriş tarafında sayaç ebadının 20 katı, çıkış tarafında ise 10 katı düz boru mesafesi 

bulunmalıdır. Örneğin 25 mm (1”) ebadındaki sayacın giriş tarafında 500 mm çıkış tarafında 

250 mm uzunluğunda 1” ebadında düz boru olmalıdır. Sayaçlar yatay, dikey veya eğik 

hatlara monte edilebilir. Yalnız sayaç, aşağıya akış hattının en tepe noktasına montaj 

edilmemelidir. 

 

Yeni bir boru hattı planlarken veya mevcut bir hatta sayacı bağlarken, boru hattının ve 

sayacın her zaman sıvı ile dolu olmalı ve boru hattında kesinlikle hava ve gaz bulunmaması 

sağlanmalıdır. Aksi halde sayaçtan geçen hava, hem sayaçta hasar meydana getirebilir, hem 

de hatalı ölçüme sebep olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 . SAYAÇ MODELİ VE AKSESUARLARININ PLANLANMASI: 

 

Sayaç ve aksesuarlarını seçerken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır. 

 

 Hattaki akış değeri sayacın ölçüm limitleri içinde olmalıdır. 

 Kullanılan sıvı sayaçta kullanılan materyallere uygun olmalıdır. 

 Sistemdeki çalışma basıncı, sayacın max. basınç değerini geçmemelidir. 

 Sisteminizin max. çalışma ısısı sayacın ve varsa aksesuarlarının max. değerlerinin 

geçmemelidir. 

 Sayacın çalışma ortamı temiz olmalı, sayaç açık hava şartlarından, direkt güneş 

ışığından, su ve diğer sıvıların harici etkilerinden korunmalıdır. 

 

Sayaçların ebadı bağlanacağı boru hattının çapına göre değil, boru hattındaki akış değerine 

göre seçilmelidir. Farklı çaptaki sayacı hatta bağlamak için düşürücü adaptörler kullanılabilir. 

(Bu taktirde yukarıda belirtilen düz boru mesafelerine riayet edilmelidir.) 

 



 

 

1.3. AKIŞ KESİCİ CİHAZLAR: 

 

Geri akışları ve hattaki sıvının boşalmasını önlemek için sayaçtan sonra geri akışı önleyici bir 

valf takılmalıdır (check-valf). Geri akış ve hattaki sıvının boşalması ölçüm hatalarına sebep 

olur ve sayaca hasar verebilir. 

 

1.4. TESİSATTAKİ VEYA SIVIDAKİ KİRLİLİK: 

 

Tesisatın içinde veya sıvıda kirlilik, pislik olabilir. Sayaçtan önce bir filtre monte edilmeli ve 

periyodik olarak temizlenmelidir. 

 

Filtre göz büyüklüğü sayaç ebatlarına göre şu şekilde olmalıdır; 

½” – ¾” – 1”  ebadındaki modeller için 125 micron veya 55 mesh 

1 ½” – 2”       ebadındaki modeller için 500 micron veya 28 mesh 

 

1.5. DOLUM VE DOZAJLAMA: 

 

Dolum ve dozajlama için valf, sayaç ile boşaltma ağzı arasına monte edilmelidir. Sayaç ve 

boşaltma ağzı arasındaki boru hattının kısa olması yüksek ölçüm doğruluğu sağlar. Valfın 

hızlı açılması ve kapanması esnasında yüksek basınçlarda oluşan ani basınç darbesinden (Su 

Çekici) kaçınılmalıdır. Ani basınç darbesi sayaçta hasar meydana getirebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundan sakınmak için hatta bir genleşme tankı monte edilmeli veya ani kapanan tipteki valf 

sayaçtan önce bağlanmalıdır. Ama bu durumda sayaçtan sonraki hatta bulunan sıvının 

boşalmaması sağlanmalı, tesisat buna göre dizayn edilmelidir. Aksi halde içindeki sıvı 

boşalmış olan sayaca aniden akış verildiğinde sayaçta hasar meydana gelecektir. 

 

 

2. MONTAJ: 

2.1. MONTAJ YERİ: 

 

Sayacın kolay okunabilmesi ve yardımcı ekipmanlara kolayca ulaşılabilmesi çok önemlidir. 

 

Montaj yerindeki ortam sıcaklığı kontrol edilmelidir.( -10°C... 60°C) 

Yukarıda 1.1 ve 1.5 ‘de belirtilen tesisatla ilgili noktalara riayet edilmelidir. 

 

 

2.2. MONTAJ POZİSYONU 1.1’e GÖRE: 

 

2.3. MONTAJ İÇİN HAZIRLIKLAR: 

 

Sayaçları ve montaj materyallerini kontrol edin. Tesisattaki tahmin edilen maksimum şartlar 

ile sayacın teknik bilgilerini karşılaştırın. Tesisattaki değerler sayacın değerlerinin üstünde 

olmamalıdır. 

 



 Maksimum Akış Değeri ( Q max. l/h) 

 Sürekli Akış Değeri  (Contunious Flow  l/h) 

 Maksimum Çalışma Basıncı (PN Bar) 

 Maksimum Sıcaklık ( T ) 

 Dişli Bağlantılar, Düşürücüler ve Contalar 

 Sayaç İçin Bağlantılar 

 Ölçülen Sıvıya ve Sıcaklığa Mukavemet 

 

Mevcut bir tesisata ekleme yapılacağı zaman; tesisatı önceden yıkayın ve kullanım dışı 

bırakın. Ekleme yapılacak bölüme gelen vanaları kapatın. Diğer personelin montaj esnasında 

hattı açmayacaklarından emin olun. 

 

Eğer kullanılan maddeler insanlar için tehlikeli ise gözleri, cildi ve elbiseleri kesinlikle 

koruyunuz. 

 

Tesisatın altına bir kap (akacak sıvıların toplanması için) yerleştirin. Çevreye zararlı 

olabilecek kimyasallar, yakıtlar ve diğer tehlikeli maddeler suya veya toprağa ulaşmamalıdır. 

 

Boru hattını kesin ve sayacı yerleştirmek üzere hazırlayın. Kesim, kaynak ve taşlama 

esnasında yanma ve parlama riskine dikkat edin. Yanıcı maddeleri ve sıvıları çalışma 

mahallinden uzaklaştırın. 

 

Ölçüm ünitesinin gerektirdiği uzunlukta bir boru parçası (ara parça)hazırlayın. Filtreyi ve ara 

parçasını monte edin. Tesisatı devreye alın. Kontrol valfini yavaşça açın. Basınç ve 

sızdırmazlık ile ilgili gereken kontrolleri yapın. Tesisattan bir miktar sıvı geçirerek hattın iyice 

temizlenmesini sağlayın. Hattaki basıncı kesin ve tesisatı devreden çıkartın. 

 

2.4. SAYACIN BORU HATTINA MONTAJI VE BASINÇ KONTROLÜ: 

 

Sayaç boru hattına monte edileceği zaman 2.3. ‘de belirtilen noktalara riayet edin. 

 

Sayacın üstündeki koruma kapaklarını çıkartın. Tesisattaki ara parçasını sökerek sayacı boru 

hattına uygun pozisyonda ve akış yönüne göre yerleştirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün GPI türbin sayaçlar sadece bir yönde akış ölçümü için dizayn edilmiştir. Akış yönü 

sayacın çıkış tarafında gövde üzerinde belirtilmiştir. 

 

Eğer akış yönünde bağlantı yapıldığında sayacın ekranı ters duracaksa, montajdan önce 

sayacın kompütür kısmı itina ile sökülerek 180° döndürülüp tekrar takılmalıdır. Eğer sayaç 

aşırı kirli bir ortamda kullanılıyorsa, sayacın elektronik kompütür kısmını korumak için, 

orijinal şeffaf ve darbelere dayanıklı gösterge koruma kapağını kullanın. (Koruma kapağı 

sayaçtan ayrı olarak satılmaktadır) 

 



Montaj esnasında boru hattında çaprazlıklar olmamasına dikkat edilmelidir. Özellikler 

polyamide, PVDF ve PVC gövdeli sayaçlarda sıkma işlemi anahtarla değil el gücü ile 

yapılmalı, plastik esaslı sayaç gövdelerinde hasara sebebiyet verilmemelidir. Boru hattının ve 

üzerindeki diğer ekipmanların ağırlığının sayaca yüklenmesi sayaç gövdesinde deformasyona 

sebep olabilir. 

 

 

 

3. ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAMA: 

 

3.1. TESİSATI DEVREYE ALIN, VALFLERİ YAVAŞÇA AÇIN BORU HATTINI KADEMELİ 

OLARAK DOLDURUN: 

Tesisata sıvının verilmesi esnasında basınç şoklarının sayaca hasar vermesine müsaade 

edilmemelidir. Bütün sayaç tiplerinde havanın sebep olduğu ölçüm hataları ve havanın 

sayaçlara hasar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

3.2. SAYAÇ VE EKİPMANLARIN SIZDIRMAZLIKLARININ KONTROLÜ: 

3.3. TESİSATTAKİ AKIŞI KONTROL EDİN; 

Akış değerini sayacın göstergesine bakarak 30 veya 60 saniye ölçün. Sayacın akış değerini 

aşağıdaki formüle göre hesap edin. 

Toplam Ölçülen Litre x 60 / Ölçüm Yapılan Saniye = Dakikadaki Akış Değeri (Litre/Dakika) 

 

Flow Rate fonksiyonu bulunan sayaçlarda direkt Flow Rate göstergesinden litre/dakika 

cinsinden akış değeri görülebilir. 

 

Tespit edilen değer yüksek ve sayacın sürekli akış debisinin (continious)  üstünde ise ya 

sayaçtan önce bir akış kontrol cihazı (vanası) monte edilerek akış kısılmalı ya da daha büyük 

ebatta bir sayaç modeli kullanılmalıdır. 

 

 

4. BAKIM: 

 

4.1. FİLTRE ve PİSLİK TUTUCU: 

Filtre ve pislik tutucular periyodik olarak temizlenmelidir. Başlangıçta temizleme süresi kısa 

tutulmalıdır. 

 

Filtre veya pislik tutucu açılacağı zaman 2.3. deki noktalara dikkat ediniz. Yerine takıldığında 

3.1. .... 3.3. deki noktalara göre hareket edin. 

 

4.2. SAYAÇ: 

Bağlantıların sızdırmazlığını periyodik olarak kontrol edin. Gerekiyorsa sıkıştırın. 

Sayaç, bakım için ehil olmayan kişiler tarafından sökülmemeli, mutlaka yetkili servise 

gönderilmelidir. 

 

Sayacın çevresi ve göstergesi temiz tutulmalı, göstergeye zarar verebilecek kimyevi 

maddelerle silinmemelidir. 

 

Sayacın kullanım yeri değiştirilirse veya kullanıldığı hatta tadilat yapılırsa sistemin bu 

kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara uygunluğu kontrol edilmeden sayaç 

çalıştırılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 



 

SAYACIN KULLANIMI 
 

 

1.  GÖSTERGENİN ÇALIŞMASI: 

 

Sayaç göstergesi lithium pil ile çalışır ( 01N12LM su sayacı hariç)  

Normalde kapalı olan gösterge içinden akış geçmeye başladığında otomatik olarak açılır. 

Ekran DISPLAY butonuna basılarak manuel olarak da açılabilir. 

 

2.  BATCH ve CUMMULATİVE TOTAL: 

 

Ana total (Cummulative Total ) ekranda (TOTAL 1 LOCKED) olarak görülür ve göstergeye 

enerji verildiğinden itibaren geçen sıvı miktarını gösterir. Sıfırlanabilen total (Batch Total) 

ekranda (TOTAL 2 ) olarak görülür ve bir kullanımda geçen sıvı miktarını gösterir. 

 

 

3. GÖSTERGELERİN SIFIRLANMASI: 

 

Batch total (TOTAL 2) her zaman sıfırlanabilir. Batch totali sıfırlamak için DISPLAY 

butonuna basın ve 3 saniye kadar basılı tutun. Ekranın 0.00 şeklinde sıfırlandığını 

göreceksiniz. 

 

Cummulative total (TOTAL 1 LOCKED) manuel olarak sıfırlanmaz. Ancak piller 

çıkartıldığında, tamamen bittiğinde veya total değer max. gösterge miktarı olan 999.999’a 

ulaştığında sıfırlanır. 

 

4. GÖSTERGELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ: 

 

Bir totalden diğerine veya FLOW RATE ekranına geçmek için DISPLAY butonuna kısa süreli 

basıp bırakırsanız, göstergede sırası ile, Cummulative total, batch total ve flowrate görülür. 

Butona, basmaya devam ederseniz tekrar cummulative total’e döner. 

 

5. FABRİKA VE KULLANICI KALİBRASYONU : 

 

GPI “09” serisi kompütür ünitelerinde geniş kalibrasyon imkanları vardır. Bütün “09” serisi 

üniteler fabrikada Litre ve Galon olarak kalibrasyon yapılmıştır. Kullanıcı istediğini seçebilir. 

GAL ve LTR olarak görünen fabrika kalibrasyonlarında ekranda PRESET işareti görülür. Bu 

da bu kalibrasyonların değiştirilemeyeceğini gösterir. 

 

Galon (GAL )veya Litre (LTR) konumunu seçmek için CALIBRATE butonuna basılı tutarken 

DISPLAY butonuna kısa süreli basıp bırakın. Bu şekilde ekranda sırası ile GAL, LTR, CAL B 

ve CAL C görülür. GAL ve LTR, Galon ve Litre cinsinden fabrika kalibrasyonunu gösterir. 

CAL B ve CAL C konumunda kullanıcı sayacı kendi sıvısına göre yeniden kalibrasyon 

yapabilir.  

Eğer sayaç hatalı gösteriyorsa kalibrasyon yapılmalıdır ve CAL B ‘de kalibrasyon yapıldı ise 

daha sonra sürekli CAL B ‘de çalıştırılmalıdır. Kalibrasyon işlemi için servis yetkilisi ile irtibat 

kurunuz. 

 

NOT: GPI “04” serisi kompütür ünitelerinde Fabrika kalibrasyonu CAL A olarak gösterilir ve 

sadece litre cinsinden ölçüm yapar ve CAL C fonksiyonu yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ 

 

  Şikayet Olası Arıza Çözümü 

 

Sayaç Hatalı  

Çalışıyor 

 

1. Kullanıcı kalibrasyonu 

doğru olarak yapılmamış. 

 

 

2. Fabrika kaliblasyonu 

ölçülen sıvı için uygun 

değil. 

 

3. Sayaç minimum akış 

değerinin altında çalışıyor. 

 

4. Sayaç ve türbin yatakları 

sıvıdaki pislik sebebi ile 

kısmen dolmuştur. 

 

 

5. Rotor miline, teflon veya 

keten gibi sızdırmazlık 

elemanları sarılmıştır. 

 

 

6. Sayacın çok yakınında 

elektronik göstergeyi 

etkileyecek güç alanları 

vardır. 

 

Kullanıcı kalibrasyonunu yenileyin 

veya fabrika kalibrasyonunu 

kullanın 

 

Kalibrasyon prosedürüne göre 

kullanıcı kalibrasyonu uygulayın. 

 

 

Akış debisini arttırın. 

 

 

Sayacı sökün, türbini sökmeden 

dikkatlice temizleyin. Rotorun 

rahat döndüğünden emin olun. 

Aksi halde servis ile görüşün. 

 

Sayacı sökün, türbini sökmeden 

dikkatlice temizleyin. Rotorun 

rahat döndüğünden emin olun. 

Aksi halde servis ile görüşün 

 

Tesisatı gerektiği gibi yenileyin. 

 

Gösterge sönük veya 

yanıp sönüyor. 

 

1. Piller akmış, bitmiş veya 

temas etmiyordur. 

 

2. Kompütür hasarlı. 

 

Kompütür ünitesini sökün, kontrol 

edin gerekiyorsa pilleri değiştirin. 

 

Servis ile temasa geçin. 

 

 

Akış normal fakat sayaç 

çalışmıyor. (Gösterge 

DISPLAY butonuna 

basınca açılıyor) 

 

 

1. Kullanıcı kalibrasyonu 

    doğru yapılmamıştır. 

 

2. Rotor sıkışmış, miline  

    teflon veya keten dolaşmış 

    veya hasara uğramış. 

 

Kullanıcı kalibrasyonunu yenileyin. 

 

 

Sayacı sökün, türbini sökmeden 

dikkatlice temizleyin. Rotorun 

rahat döndüğünden emin olun. 

 

Akış azalıyor ve sayaç 

çalışmıyor. (Gösterge 

DISPLAY butonuna 

basınca açılıyor.) 

 

1. Sayaç, kirli sıvı sebebi  

    ile tıkanmış. 

 

 

 

2. Sayaç minimum akış       

    değerinin altında      

    çalışıyor 

 

 

Sayacı sökün, türbini sökmeden 

dikkatlice temizleyin. Rotorun 

rahat döndüğünden emin olun. 

Aksi halde servis ile temasa geçin. 

 

Akış debisini arttırın. 

 

 


