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Dikkat
Veeder-Root bu yayın ile ilgili olarak, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler dahil, ancak
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir garanti vermez.
Veeder-Root bu yayının sağlanması, performansı veya kullanımı ile bağlantılı olarak burada yer alan hatalardan ya
da arızi veya dolaylı zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
Veeder-Root sistem seçeneklerini veya özelliklerini ya da bu yayında yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu yayın telif hakkı ile korunan tescilli bilgileri içermektedir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir kısmı Veeder-Root'tan
önceden yazılı izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya başka bir dile çevrilemez.
İlave sorun giderme bilgileri için 800-323-1799 no'lu numaradan Red Jacket Teknik Destek Bölümü ile temasa geçin.
HASARLI ÜRÜNLER/KAYIP EKİPMAN
Alır almaz tüm bileşenleri ve birimleri iyice inceleyin. Herhangi bir karton hasarlı veya eksik ise, navlun faturasının üzerine
hasarın veya eksikliğin tam ve ayrıntılı bir açıklamasını yazın. Nakliye şirketi temsilcisinin muayeneyi doğrulaması ve
açıklamayı imzalaması gerekmektedir. Tüm sevkiyatı değil yalnızca hasarlı ürünü reddedin.
Hükümler ve Koşullarda belirtildiği gibi VR, sevkiyatın alınmasından itibaren 30 gün içinde herhangi bir hasar ve/veya eksik
ile ilgili haberdar edilmelidir.
VEEDER-ROOT'UN TERCİH ETTİĞİ NAKLİYE ŞİRKETİ
1.

V/R Müşteri Hizmetlerine 800-234-5350 numarasından konşimentoyu fakslayın.

2.

Hasarlı veya eksik olarak alınan belirli parça numaralarını ve miktarlarını bildirmek için V/R Müşteri Hizmetlerini
800-873-3313 numarasından arayın.

3.

VR nakliye şirketi ile bir talep dosyası açacaktır ve alıcının hiçbir ücret ödemesi gerekmeden hasarlı/eksik ürünü
değiştirecektir. Müşteri Hizmetleri yedek ürünü mümkün olabildiğince kısa sürede sevk etmek için üretim tesisi ile birlikte
çalışacaktır.

MÜŞTERİNİN TERCİH ETTİĞİ NAKLİYE ŞİRKETİ
1.

Müşteri, nakliye şirketi ile talep dosyası açacaktır.

2.

Müşteri yedek satınalma siparişini sunabilir. Müşteri Hizmetleri yedek ürünü mümkün olabildiğince kısa sürede sevk
etmek için üretim tesisi ile birlikte çalışacaktır.

3.

"Kayıp" ekipman sonraki bir tarihte teslim edilirse ve artık gerekli değilse, VR bir stoklama ücreti almadan Stoka İade
sağlayacaktır.

4.

Bir müşteri, kendi nakliye şirketini seçtiğinde VR herhangi bir tazminat ile ilgili sorumlu OLMAYACAKTIR.

İADE NAKLİYESİ
Parçaların iade prosedürü için, Veeder-Root Kuzey Amerika Red Jacket Mekanik Ürünler için Ücret Kitapçığının "Politikalar
ve Literatür" bölümündeki "İade Edilmiş Ürünler için Genel Politika" sayfalarında yer alan talimatları takip edin. Veeder-Root
paketin dışına açıkça basılmış bir İade Ürün Yetki (RGA) numarası olmayan herhangi bir iade ürünü kabul etmeyecektir.

©Veeder-Root 2018. Tüm hakları saklıdır.
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Bildirim: Bu kılavuz bir çeviridir, orijinal kılavuz İngilizcedir.

Giriş
İyileştirmeler ve piyasa talepleri, sıvılaştırılmış petrol gazı pazarı için en son LPG Premier, LPG Premier
Mid-Flow ve LPG Premier Hi-Flow pompa-motor ünitelerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu yeni ATEX
sertifikalı pompa-motor üniteleri, yüksek sıcaklığa dayanıklı, iletken olmayan en yeni mühendislik
malzemelerini içermektedir. AT Tip İnceleme Sertifikası işareti:

1180 II 2G Ex b c db IIA T4 Gb

DEMKO 13 ATEX 9990794X

Red Jacket dalgıç LPG pompa ve motor, dünya çapında yirmi yıldan fazla bir süredir kullanılan kanıtlanmış bir
tasarımdır. Tüm büyük petrol ve gaz şirketleri dalgıç teknolojisini kullanmaktadır. Pompalar tüpler, otomobiller,
kamyonlar ve otobüsler için benzin istasyonlarında kullanılmaktadır. Endüstriyel sektörde yükleme tesisleri,
köpük, aerosol ve kağıt fabrikalarında kullanılmaktadır ancak kullanım alanı bunlarla sınırlı değildir.
Red Jacket dalgıç LPG pompaları LPG dolum istasyonu akış ölçüm sistemlerinde kullanılmak üzere
tasarlanmış elektrikli motor tahrikli santrifüj tip pompalardır. Pompalar genellikle doğrudan depolama
tanklarının içinde ayrı bir manifolda monte edilir ve Otogaz motor yakıtı kullanımı için onaylanmıştır. Pompalar
dikey ve yatay uygulamalarda monte edilebilir. Pompa 3000 dev/dk'lık maksimum dönme hızına sahiptir ve
elektrikli motora rijit bir şekilde monte edilmelidir. Pompalar debimetrelere her zaman pozitif basınç sağlar.
Dalgıç LPG sistemi montajı aşağıdakilerden oluşur:
• Taşma koruyucusu, kesme vanası, dengeleme hattı, elektrik bağlantı kutusu ve buhar dönüşü için bir
bağlantı, manometre ve tahliye vanası için ayrı bir bağlantı içeren manifold.
• Ürün hattı (kolon borusu) içine monte edilmiş 1/2-14 inç'lik NPTF vida dişi bir kablo borusu girişi.
• İç baypaslı ve pompa kısımlı motor
Elektrik kabloları, elektrik bağlantı kutusundan motora kanal borusu içinden giderler. Sevk borusu ürün
hattının içine monte edilir ve pompalanan sıvıya karşı sızdırmaz şekilde kapatılır. Elektrik kabloları motor
içinde sızdırmazlık sağlayan bir sokete (domuz kuyruğu kontak) monte edilir. Renk kodlu kablolar, LPG
(propan ve bütan) dirençli bir kaplama ile temin edilir.
Pompa-motor ünitesi, 50 Hz, 380-415 Vac (stator, rotor, elektrik bağlantıları ve rulmanlar) motor ve pompa
(çok kademeli santrifüj) olmak üzere iki parçadan oluşur. Motor ve pompa bölümlerinin her biri paslanmaz
çelik dış kabuk içinde bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi pompa-motor ünitesi tasarımına 6,129,529 sayılı patenti vermiştir.

Güvenli Kullanım İçin ATEX Koşulları:
• Tüm dalgıç pompa-motor üniteleri, manifoldlar ve ilgili ekipmanları, üreticinin sağladığı montaj, işletme
ve servis kılavuzları gereksinimlerine ve yerel montaj gereksinimlerine uygun şekilde monte edilecektir.
• 410742-001 numaralı çizim aleve dayanıklı mafsalların boyutlarını, metalik olmayan malzemeleri ve
çalışma sınırlarını detaylı bir şekilde göstermektedir.
• Bu pompa-motor ünitesinin tamir edilmesi veya ayarlanması amaçlanmamıştır. Pompa ve motor, Veeder
Root'tan önceden onay alınmadığı sürece tek tek değil tam bir set halinde değiştirilmelidir.
• Tüm montajlarda elektrik koruması ve eşpotansiyel bağlantı için dalgıç LPG pompa, çerçeve, borulama,
manifold veya bağlantı kutusu ve tank yapısı arasında güvenilir bir elektrik bağlantısı sağlanmalıdır.
• Montaj yüklenicisi motor iletkenlerinin sızdırmazlığını ve pompalanan sıvıdan ayrılmasını sağlayacak
uzunlukta bir elektrik kablosu sağlayacaktır.
• Tahliye başlığını sabitleyen bağlantı elemanları, sadece 144-220-5 kitinde sağlanan bağlantı elemanları
ile değiştirilebilir.
• Diferansiyel basınç şalteri veya dönüştürücünün olduğu montajlarda her biri anma sıcaklık
sınıflandırmasının aşılmamasını sağlama özelliğine sahip olmalıdır.
• Temel Sağlık ve Güvenlik Koşullarına uyum aşağıdakilere sağlanan uyum ile güvence altına alınmıştır:
EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 13463-1:2009, EN 13463-3:2005, EN 13463-5:2011,
EN 13463-6:2005, DEMKO 13 ATEX 9990794X.
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Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Önlemleri
Aşağıdaki güvenlik sembolleri önemli güvenlik tehlikeleri ve önlemleri konusunda sizi uyarmak için bu
kılavuzun tamamı boyunca kullanılır.
PATLAYICI
Yakıt ve yakıt buharı tutuştuğu takdirde son
derece patlayıcıdır.

YANICI
Yakıt ve yakıt buharı son derece yanıcıdır.

UYARI
Uyarı Alarmı - ciddi yaralanmaları, ölümleri
veya ciddi maddi hasarları önlemek için
mesajı okuyun ve yönergeleri izleyin.

OFF

ENERJİYİ KAPATIN
Bir cihazdaki aktif elektrik potansiyel bir elektrik
çarpması tehlikesi yaratır. Ünitenin servisini
yaparken cihazın ve ilgili aksesuarın enerjisini
kapatın.

ELEKTRİK
Yüksek gerilim mevcuttur ve cihaza
beslenmektedir. Potansiyel elektrik çarpması
tehlikesi vardır.

ÇALIŞMA ALANINI ÇİT İLE KAPATIN
Yakıt ve yakıt buharı tutuştuğu takdirde
son derece patlayıcıdır. Tehlikeli
bölgeye yetkisiz personelin ve araçların
girmesine izin vermeyin. Çalışma alanını
korumak için bir çit ve/veya barikat oluşturun.

KORUYUCU GÖZLÜK KULLANIN
Basınçlı yakıt hatları veya epoksi sızdırmazlık
macunu ile çalışırken olası göz yaralanmasını
önlemek için koruyucu gözlük takın.

ELDİVENLER
Ellerinizi tahrişten ya da yaralanmalardan
korumak için eldiven takın.

TÜM İLGİLİ KILAVUZLARI OKUYUN
Çalışmaya başlamadan önce ilgili tüm
prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak
önemlidir. Tüm kılavuzları baştan sona
okuyun ve iyice anlayın. Eğer bir prosedürü
anlamadıysanız, anlayan birine sorun.

UYARI

OFF

Bu ürünün bazı bölümleri LPG depolama tankında yüksek düzeyde
yanıcı bir ortamda monte edilecek ve çalıştırılacaktır. Bu kılavuzdaki
uyarı ve yönergeleri dikkatle okumak ve izlemek gereklidir, bunu
yapamamak maddi hasara, çevrenin zarar görmesine, kişisel
yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

• Eş potansiyel bağlama ulusal uygulanabilir montaj yönetmeliklerine uygun olarak montaj yüklenicisi
tarafından yapılmalıdır. Bu amaçla, monte edilmiş pompanın boru parçaları kullanılmalıdır.
• Yıldırıma karşı koruma doğrudan yıldırım düşmesinden kaynaklanan kayıp, hasar veya yaralanma riskini
azaltır ve düşük gerilim darbelerine karşı koruma sağlar.
• NFPA 780 ve IEC 62305 serisi standartlar tarafından önerildiği şekilde çeşitli yöntem ve yaklaşımlar
tarafından sağlanan koruma. Elektronik cihazların, haberleşme ve sinyal hatlarının korunması için gerilim
darbesi koruması sağlanır.
• YANGIN TEHLİKESİ! Ekipmanın montajı veya bakımı sırasında elektrikli aletler KULLANMAYIN. Kıvılcım
yakıt veya buharı tutuşturarak yangına neden olabilir. Yalnızca kıvılcım korumalı aletler kullanın.
Not: Bu bilgiler gerçekleştirilen ateşleme tehlike değerlendirmesinin bir sonucu olarak üretilmiştir.
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Red Jacket Dalgıç LPG Pompasının Temel Prensibi

Red Jacket Dalgıç LPG Pompasının Temel Prensibi
Red Jacket dalgıç LPG pompaları çok kademeli santrifüj pompalardır. Çok kademe teknolojisinin avantajı
sırasıyla Premier pompa için 2,25 kW (3 hp), Mid-Flow için 2,25 kW (3 hp) ve Hi-Flow pompa için 3,75 kW
(5 hp) düzeyinde minimum enerji ile maksimum performans elde etmektir. Çalışma sırasında basınç,
pompanın maksimum tasarım basıncına, sırasıyla Premier için 1000 kPa'ya (145 psi), Mid-Flow için
880 kPa'ya (127 psi) ve Hi-Flow için 1220 kPa'ya (180 psi) kadar kademe başına yaklaşık olarak 50 kPa
(7,25 psi) artar. LPG, atmosfer basıncında buhar fazında olan öncelikle propan ve bütandan oluşan bir
gaz karışımıdır. Karışım yeterli basınç altında olduğu sürece sıvı durumda kalır.
Her kademe üç bölümden oluşur; a. difüzör, b. difüzör plakası ve c. çark. Çarklar yüzme prensibiyle
çalışmaktadır. Bu, çalışma sırasında çarkların sıvı içinde yüzeceği anlamına gelir. Çark ile difüzör ve çark ile
difüzör plakası arasında bir sıvı filmi vardır. Bu yüzme ilkesi pompada herhangi bir gereksiz direnç oluşumunu
önler. Tüm çarklar sıvı içinde yüzdüğü sürece, pompa minimum enerjiyle maksimum kapasitede çalışır. Tüm
difüzörler (sırasıyla 17, 21 veya 24) birbirine bağlantılıdır ve paslanmaz çelik dış kabuk içinde bulunmaktadır.
Red Jacket dalgıç LPG pompaları için ilk yatakta bir rodaj periyodu olmasının gerekliliği yoktur.
Her tipteki Red Jacket dalgıç LPG pompaları için minimum diferansiyel basıncın 400 kPa'ın (58 psi) altına
düşmesine izin verilmez. 400 kPa'lık (58 psi) gerekli minimum diferansiyel basınç, çalışma sırasında
sırasıyla tüm 17, 21 veya 24 kademelerin LPG sıvısına daldırıldığından emin olunmasını sağlar.
Bir santrifüj pompa için başka bir temel kural da pompanın girişinde yeterli miktarda sıvının olması gerektiğidir.
Pompa diferansiyel basıncı sadece pompanın ilk kademesi tamamen sıvıya battığında oluşturabilir. Bu NPSH
(Net Pozitif Emme Yüksekliği) her türlü Red Jacket dalgıç LPG pompaları için pompa giriş ağzının üzerinde
127 mm'dir (5,0 inç).
Bu dalgıç pompa-motor üniteleriyle sağlanan motorlar aleve dayanıklı 11180  II 2 G Ex db IIA Gb tiptedir
ve DEMKO 13 ATEX 9483031U ve IECEx UL 13.0034U sertifikalarına sahiptir. Bu üniteler LPG'nin motorun
içinden ve etrafından akmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır ve bir iç sızdırma (baypas) içerir.
Pompalanan sıvı motor kabuğu ve stator arasındaki çarklardan kolon borusundan yukarı doğru akar.
Sıvının hesaplanan kısmı, soğutma ve yağlama için motor alev bariyerlerinden (hava deliklerinden), motor
yataklarından geçer. Bu miktarda sıvı kendinden ayarlı bir baypastan geçer ve sıvıya geri pompalanır.
Pompalanan sıvının hesaplanan kısmı pompa/motor montajı için soğutma sağlamak üzere iç baypastan
manifolda veya depolama tankına geçer.
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Dalgıç LPG Sistemi Açıklaması

Dalgıç LPG Sistemi Açıklaması

Tablo 1. LPG Pompa-Motor Ünitesi Modelleri
50 hertz, 380 – 415 Vac, 3 hp
Şalt panosu üzerinde termal anahtarın ayarlanması: 6,1 amp
Premier

680 kPa'da 70 litre/dk (98,6 psi'da 18,5 galon/dk) (maks. verimlilik)
Maks. diferansiyel basınç 1000 kPa (145 psi)

Adlandırma: LPG300V17-21

Maksimum basınçta iç baypas kapasitesi: 20 litre/dk (5,3 galon/dk)
Minimum dış akış - gerekli değildir.
Aynı anda 35 litrelik (9,2 galon) 1-2 nozul için tasarlanmıştır
50 hertz, 380 – 415 Vac, 3 hp
Şalt panosu üzerinde termal anahtarın ayarlanması: 6,1 amp

Premier MidFlow

580 kPa'da 130 litre/dk (84 psi'da 34,3 galon/dk) (maks. verimlilik)
Maks. diferansiyel basınç 880 kPa (127 psi)

Adlandırma: LPG300V17-17

Maksimum basınçta iç baypas kapasitesi: 20 litre/dk (5,3 galon/dk)
Minimum dış akış - gerekli değildir.
Aynı anda 35 litrelik (9,2 galon) 2-4 nozul için tasarlanmıştır
50 hertz, 380 – 415 Vac, 5 hp
Şalt panosu üzerinde termal anahtarın ayarlanması: 9,8 amp

Premier HiFlow

810 kPa'da 130 litre/dk (117 psi'da 34,3 galon/dk) (maks. verimlilik)
Maks. diferansiyel basınç 1220 kPa (180 psi)

Adlandırma: LPG500V17-24

Maksimum basınçta iç baypas kapasitesi: 20 litre/dk (5,3 galon/dk)
Minimum dış akış - gerekli değildir.
Aynı anda 35 litrelik (9,2 galon) 4-5 nozul veya 150 litrelik (39,6 galon) bir nozul için tasarlanmıştır

Tüm hesaplamalar atmosferik basıncın 1013 mbar (14,7 psi) ve dış sıcaklığın 15ºC (59ºF) olduğunu varsayar.
Karışımın %40 propan ve %60 bütandan oluştuğu varsayılmaktadır.
Pompa-motor üniteleri bütan ile propan ve bütan ile propanın herhangi bir karışımıyla kullanım için
onaylanmıştır. Otomotivde kullanılan LPG'nin küçük oranlarda propen, büten ve pentan/penten ve ağırlıklı
olarak propan ve bütandan oluştuğu varsayılmıştır.
Sıcaklık aralığı - 20ºC ila + 40°C (-4°F ila +104°F)
Sistem basıncı - Maks. 2500 kPa (362 psi)
Yerel yönetmeliklere göre veya aşağıdaki standartlara uygun olarak elektrik bağlantısı ve motor koruması:
NEN 1010 & NEN 3413 (Tehlikeli alanlardaki elektrik bileşenleri), VDE 0100 & VDE 0165 (Tehlikeli alanlardaki
elektrik bileşenleri).
Pompa-motor ünitesi, 50/60 Hz, 380-415 Vac (stator, rotor, elektrik bağlantıları ve rulmanlar) motor ve pompa
(17, 21 veya 24 çark) olmak üzere iki parçadan oluşur. Motor ve pompa paslanmaz çelik dış kabuk içinde
bulunmaktadır. Red Jacket dalgıç Premier, Premier Mid-Flow veya Premier Hi-Flow LPG pompaları tamir
edilemez. Bu üç pompa ve motor, tek tek değil tam bir set halinde değiştirilmelidir.
Stator sactan yapılmış bir çevreleme kabuğu ile donatılmıştır ve sarımlar tam olarak epoksi içine
gömülmüştür. Domuz kuyruğu kontaklı (tahliye başlığı) kesit metal gövdeden (Ex 'd' aleve dayanıklı
muhafaza) ve elektrik bağlantılarından oluşur. Konektördeki kablolar epoksinin içine gömülmüştür.
Rotor iletkenleri bakır çubuklardır.
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Elektrik Kablo Kanalı
Montaj yüklenicisi telleri pompalanan sıvıdan sızdırmaz şekilde ayıracak şekilde elektrik borusu sağlamalıdır.
Boru ANSI B1.20.3'e göre Çizelge 80'e uygun olmalı ve 16,2 ila 19,9 mm (0,64-0,78 inç) uzunluğunda
1/2-14 inç NPTF dişe sahip olmalıdır. Bu 5 ila 7 dişin birbirine geçmesi ile sonuçlanır. Diş profilinin ölçüsü
ANSI B1.20.5 standardında belirtilmiştir. Dişi dişler L1 soket mastar kullanarak "2 tur daha büyük" olarak
"sıfır dayanmış" olarak ayarlanmak zorundadır. Kanal borusunun her iki ucuna Loctite 565, 570 ya da
577 diş sızdırmazlık maddesi (Bütan ve Propan dirençli) uygulayın.

Doğrudan Yükleme
Bir manifold olmadan depolama tankına doğrudan dalgıç pompa takılmasına sadece yerel yönetmelikler izin
verdiği takdirde izin verilecektir.
Bu tür uygulamalarda, tankın altı ve pompa girişi arasındaki boşluk en az 125 mm (5 inç) olmalıdır. Boyutu
en az DN200 (8 inç) olduğu takdirde pompanın hemen altında bir karter kullanılabilir. Şekil 1 doğrudan tanka
monte edilmiş Red Jacket LPG pompası için önerileri tasvir etmektedir ve Tablo 2, Şekil 1 kurulumu için
ayrıntılı malzeme listesini içerir.
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Doğrudan Yükleme

Şekil 1. Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesinin Doğrudan Montajı
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Doğrudan Yükleme

Tablo 2. Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesinin Doğrudan Montajı için Önerilen Malzeme Listesi. (ref. Şekil 1)
Ürün

Tanım

Boyut
(inç)
4

Tavsiye Edilen
Üretici

Tip/Açıklama

Red Jacket

Premier/Premier MidFlow/
Premier HiFlow

Rego

A3272 G (varsa)

1

Pompa

2

Aşırı akış vanası

3/4

3

Redüktörlü soket

2 x 3/4

4

Küresel vana

1/4

Argus

5

Basınç göstergesi

1/4

Wika

6

Flanş

5

7

Flanş

2

8

Kit buatı

1

Red Jacket

114-115/-5

9

Küresel vana

2

Argus

EK/71

10

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

11

Uzaktan kumandalı vana

3/4

Argus

EK/71 (Pnö/Elektro)

12

İç sızdırma (baypas)

Red Jacket

Pompa motorunda sağlanır

13

Uzaktan kumandalı vana

2

Argus

EK/71 (Pnö/Elektro)

14

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

15

Küresel vana

2

Argus

EK/71

16

Flanş

2

17

Redüktörlü soket

18

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

19

Basınç göstergesi

1/4

Wika

20

Küresel vana

1/4

Argus

EK/71

21

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

22

Redüktörlü soket

23

Menhol kapağı

20

24

Çekvalf

2

Rego

A3186

25

Tank Altı

(uygunsa)
EK/71 (varsa)

(uygunsa)

2 x 3/4

2 x 1-1/4

Girişe minimum 125 mm (5 inç)
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Manifold

Manifold
"Yönetmeliklere"1 göre bir LPG dalgıç pompası, pompa kuyusu adı verilen parçaya monte edilmelidir.
Bu pompa kuyusu (manifold) dalgıç pompa herhangi bir koşul altında (örneğin, depolama tankı boş ya
da (kısmen) doldurulmuş olduğunda) monte edilebilecek ve çıkartılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Manifold, alev almayan basınçlı kap olarak sınıflandırılmıştır ve Basınçlı Kaplar yönetmeliklerine göre
tasarlanmıştır. Manifold yukarıda açıklanan minimum gereksinimleri karşılamak için pompa tipine uygun
olmalıdır. Şekil 2 Red Jacket LPG pompası için önerilen dikey manifoldu göstermektedir ve Tablo 3,
Şekil 2'deki manifold için ayrıntılı bir malzeme listesi içerir.

1. Bu kılavuzda geçen "Yönetmelikler", Hollanda Konut, Mekansal Planlama ve Çevre Bakanlığının
"Hollanda'da LPG Servis İstasyonları ve Yol Tanker Kamyonları ile İlgili Düzenlemelerine" atıfta
bulunmaktadır.
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Manifold

24

17

23

16

3/4" BUHAR HATTI
27

28

19

20

25

21

14
26

13
22
29

30

31

10

9
8

DOLU 2"
7
21

11

15

12

32

12a
6
18
33

5

34

FLANŞLI VANA
FLANŞ

4

YÖN OKLU
SIVI HATTI

3

BUHAR HATTI

2

1

Şekil 2. Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesiyle birlikte Dikey Manifold
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Manifold

Tablo 3. Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesi Dikey Manifold için Önerilen Malzeme Listesi. (ref. Şekil 2)
Ürün

Tanım

Boyut
(inç)

Tavsiye Edilen
Üretici

Tip/Açıklama

1

Aşırı akış vanası

2

Rego

A3292 C (varsa)

2*

Küresel vana

2

Worcester

A44

3*

Manifold

5

4

Pompa

4

5

Aşırı akış vanası

3/4

6

Redüktörlü soket

2 x 3/4

7

Küresel vana

1/4

Argus

8

Basınç göstergesi

1/4

Wika

9*

Kapatma cihazı

2

10*

Flanş

5

11*

Küresel vana

12*

Dengeleme hattı

12a*

Aşırı akış vanası

13

Flanş

2

14*

Kit buatı

15

1/2

8.5.2b Yönetmeliklerine
göre
Red Jacket

Premier/Premier MidFlow/
Premier HiFlow

Rego

A3272 G (varsa)
(uygunsa)
EK/71 (varsa)

8.5.2h Yönetmeliklerine
göre

Argus

EK/71
8.5.2c Yönetmeliklerine
göre

3/4

Rego

A3272 G (varsa)

1

Red Jacket

114-115/-5

Küresel vana

2

Argus

EK/71

16

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

17

Uzaktan kumandalı vana

3/4

Argus

EK/71 (Pnö/Elektro)

18

İç sızdırma (baypas)

Red Jacket

Pompa motorunda sağlanır

19

Uzaktan kumandalı vana

2

Argus

EK/71 (Pnö/Elektro)

20

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

21

Küresel vana

2

Argus

EK/71

22*

Flanş

2

23

Redüktörlü soket

24

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

25

Basınç göstergesi

1/4

Wika

26

Küresel vana

1/4

Argus

EK/71

27

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

28

Redüktörlü soket

29*

Pompa kuyusu
havalandırması

2 x 3/4

2 x 1-1/4
8.5.2b/c Yönetmeliklerine
göre

1/4
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Manifold

Tablo 3. Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesi Dikey Manifold için Önerilen Malzeme Listesi. (ref. Şekil 2)
Ürün

Tanım

Boyut
(inç)

Tavsiye Edilen
Üretici

Tip/Açıklama

30*

Küresel vana

1/4

Argus

EK/71

31

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

32*

Menhol kapağı

NW 420
(525 mm)

33

Çekvalf

Rego

A3186

34*

Kontrol çubuğu

2

Diğer

Red Jacket LPG pompası yatay bir manifolda da monte edilebilir. Pompa ünitesinin manifoldun içinde üç yük
taşıyan destek ile desteklenmesi gerekmektedir. Manifold genellikle depolama tankının altına monte edilir ve
depolama tankının buhar hacmine giden bir buhar dönüşü/dengeleme hattı yapılmasını gerektirir. Şekil 3 Red
Jacket LPG pompası için önerilen yatay manifoldu göstermektedir ve Tablo 4, Şekil 3'teki manifold için ayrıntılı
bir liste içerir.

Şekil 3. Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesi ile birlikte Yatay Manifold
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Tablo 4. Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesi Yatay Manifold için Önerilen Malzeme Listesi. (ref. Şekil 3)
Ürün

Tanım

Boyut
(inç)

Tavsiye Edilen
Üretici

Tip/Açıklama

1

Aşırı akış vanası

2

Rego

A3292 C (varsa)

2*

Küresel vana

2

Worcester

A44

3

İzolatör/Destek

4

DSI

PA/PE4-38

4

Pompa

4

Red Jacket

Premier/Premier MidFlow/
Premier HiFlow

5

Aşırı akış vanası

3/4

Rego

A3272 G (varsa)

6

Redüktörlü soket

2 x 3/4

7

Küresel vana

1/4

Argus

8

Basınç göstergesi

1/4

Wika

9

Aşırı akış vanası

3/4

Rego

A3272 G

10*

Flanş

11*

Küresel vana

Argus

EK/71

12*

Buhar dönüşü

13

Flanş

2

14*

Kit buatı

1

Red Jacket

114-115/-5

15

Küresel vana

2

Argus

EK/71

16

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

17

Uzaktan kumandalı vana

3/4

Argus

EK/71 (Pnö/Elektro)

18

İç sızdırma (baypas)

Red Jacket

Pompa motorunda sağlanır

19

Uzaktan kumandalı vana

2

Argus

EK/71 (Pnö/Elektro)

20

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

21

Küresel vana

2

Argus

EK/71

22*

Flanş

23

Redüktörlü soket

24

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

25

Basınç göstergesi

1/4

Wika

26

Küresel vana

1/4

Argus

EK/71

27

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

28

Redüktörlü soket

29*

Pompa kuyusu
havalandırması/buhar
dönüşü

(uygunsa)
EK/71 (varsa)

5
3/4

8.5.2c Yönetmeliklerine
göre

3/4
2 x 3/4

2 x 1-1/4
8.5.2b/c Yönetmeliklerine
göre

1/4

12
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Baypas

Tablo 4. Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesi Yatay Manifold için Önerilen Malzeme Listesi. (ref. Şekil 3)
Ürün

Tanım

Boyut
(inç)

Tavsiye Edilen
Üretici

Tip/Açıklama

30*

Küresel vana

1/4

Argus

EK/71

31

Tahliye vanası

1/4

Rego

3127 G

32

Depolama tankı

33

Çekvalf

2

Rego

A3186

Diğer

Baypas
Tüm Red Jacket dalgıç LPG pompalarının bir iç sızdırma (baypas) içeren motora bağlanması gerekmektedir.
Premier pompanın ürettiği maksimum basınç 1000 kPa (145 psi) diferansiyel basınçtır. Premier Mid-Flow
pompanın ürettiği maksimum basınç 880 kPa (127 psi) diferansiyel basınçtır. Premier Hi-Flow pompanın
ürettiği maksimum basınç 1220 kPa (180 psi) diferansiyel basınçtır. Pompanın teknik özellikleri nedeniyle
harici monte edilen bir baypas gerekli değildir.
"Yönetmeliklere"1 göre, kapalı tahliyeye karşı pompalama yaparken pompa muhafazasını aşırı basınçtan
korumak için "LPG pompası bir taşma/tahliye vanası ile birlikte sağlanacaktır. Bu baypas vanası, pompa
çalışma basıncına göre seçilen önceden belirlenmiş bir ayar basıncında LPG depolama tankına tahliye
yapacaktır. Bu baypas vanası, bu basınçtaki maksimum akışa dayanacak yeterli kapasitede olacaktır."
Red Jacket LPG motorunun iç tahliyesi bu yönetmeliğe göre tasarlanmıştır.
Yerel güvenlik düzenlemeleri harici bir baypas gerektirdiğinde bu gerekliliğin uygulanması gereklidir. Harici
baypas kullanımıyla ayar, yukarıda belirtildiği gibi normal pompa maksimum basıncının üzerinde olmalıdır.
Baypas kalıcı tahliye olmaksızın yumuşak tablalı tipte olmalıdır.

Dengeleme Hattı
Dengeleme hattının fonksiyonu dalgıç pompanın düşük sıvı seviyesi dolayısıyla kuru çalışmasını önlemek
için ve tesisatın dolumu sırasında basıncı dengelemek için tankın buhar hacmindeki basıncını ve manifoldun
basıncını dengelemektir.
Dengeleme hattı tasarımı dış hava sıcaklığının dengeleme hattı fonksiyonu üzerinde hiçbir etkisi olmayacak
şekilde olmalıdır. Bir iç dengeleme hattı tavsiye edilir. Sıvı seviyesi motorun iç sızdırmasının altında ise ve
dengeleme hattı çok küçükse iç sızdırmadaki sıvı miktarının manifolddaki basıncı artıracağı unutulmamalıdır.
Dengeleme hattı tesisatın en önemli parçalarından biridir. Yukarıda tarif edildiği gibi, dengeleme hattının
mümkün olduğu kadar kısa ve çapının nispeten büyük olması gerekmektedir. Depolama tankındaki sıvının
düzeyi ne kadar düşükse dengeleme hattının fonksiyonu o denli önemli olur.
Sıvı düzeyi motor iç baypasının altında olduğunda dengeleme hattının işlevselliği kolayca test edilebilir.
•
•
•
•

Pompayı vana kapalı şekilde çalıştırın.
Pompanın diferansiyel basıncını ölçün.
Diferansiyel basınç, pompa 10 veya 15 dakika çalıştıktan sonra aynı kalıyorsa dengeleme hattı çalışır.
Basınç düşerse, pompa kavitasyona uğramaktadır ve pompa buhardan dolayı kilitlenir. Bu durumda,
dengeleme hattı yeterli değildir.
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Sistem Koruması
Red Jacket emniyet, güvenilirlik, istikrar ve performans sağlamak için pompanın çevresinde tam bir sistem
kurulumu önermektedir. Tüm sistem kabul edilen şartnamelere göre hesaplanır ve kurulursa, kurulum
herhangi bir biçimde bakım gerektirmeden yıllarca çalışacaktır.
Performans kötüleştiği takdirde kontrol edilebilecek iki pompa özelliği vardır:
1. Basınca karşılık çıkış debisi.
2. Elektrik bağlantıları ve yük altında tüketilen amperaj değeri.

Potansiyel Sorunlar
Tablo 5. Potansiyel Performans Sorunları
Problem
Kuru çalışma
Kavitasyon

Çözüm
Alçak basınç algılamasını içeren bir denetim kutusu bu performans sorunlarının her
ikisini de algılayabilir.

Manifolddaki
dengeleme hattı
çok küçük

Red Jacket LPG pompasının dahili bir baypası vardır. Belirli bir miktar LPG geçer ve
motoru soğutur (kendini koruma prensibi) ve iç baypastan pompayı terk eder. Motorun
ısısı sıvıya aktarılır ve bu nedenle tanktaki sıvıdan daha sıcaktır. Ayrıca bu sıvı tanktaki
sıvıya göre daha yüksek bir buhar basıncına sahiptir. Manifold ve tank arasındaki
dengeleme hattının amacı her iki sıvı seviyesini dengelemektir. Bu dengeleme hattı
çok küçük veya kapalı ise, manifold, manifold girişinden boşaltılabilir ve kuru çalışmaya
ya da kavitasyona neden olabilir.

Depodaki kir

Normalde LPG'de bulunabilen LPG tozları veya demir oksitten oluşan küçük parçalar
sisteme zarar vermez. Bununla birlikte çalışma sırasında bu parçacıklar, pompamotorun girişinde havalandırma tapalarını tıkayabilir ancak pompa kapatıldığında
az miktarda sıvı tank içine geri basınçlandırılır. Bu miktardaki sıvı havalandırma
tapalarını tekrar temizler.
Ancak yine de her türlü kir oluşumu önlenmelidir çünkü kir oluşumu pompanın
beklenen ömrünü kısaltır. Basma sırasında tanka kir girmesini önlemek için
depolama tankı girişine bir süzgeç (100 mikron) takılması tavsiye edilir.

Red Jacket dalgıç LPG pompaları çok kademeli santrifüj pompalardır. Çok kademe teknolojisinin avantajı
sırasıyla 21 kademeli Premier pompa için 2,25 kW (3 hp), 17 kademeli MidFlow pompa için 2,25 kW (3 hp)
ve 24 kademeli HiFlow pompa için 3,75 kW (5 hp) düzeyinde minimum enerji ile maksimum performans elde
etmektir. Çalışma sırasında basınç, pompanın maksimum tasarım basıncına, sırasıyla Premier pompa için
1000 kPa'ya (145 psi), Premier MidFlow pompa için 880 kPa'ya (127 psi) ve Premier HiFlow pompa için
1220 kPa'ya (180 psi) kadar kademe başına yaklaşık olarak 50 kPa (7,25 psi) artar.
Her tipteki Red Jacket dalgıç LPG pompaları için minimum diferansiyel basınç 400 kPa'ın (58 psi) altına
düşemez. Gerekli minimum diferansiyel basınç, çalışma sırasında sırasıyla tüm 17, 21 veya 24 kademelerin
LPG sıvısına daldırıldığından emin olunmasını sağlar. Bir santrifüj pompa için başka bir temel kural da
pompanın girişinde yeterli miktarda sıvının olması gerektiğidir. Pompa diferansiyel basıncı sadece pompanın
ilk kademesi tamamen sıvıya battığında oluşturabilir. Her tipteki Red Jacket dalgıç LPG pompaları için NPSH
(Net Pozitif Emme Yüksekliği) pompa giriş açıklığının 127 mm (5 inç) üzerindedir.
Sıvı, yerel basıncı buhar basıncının altına düşürecek kadar yüksek bir hız ile akarak küçük gaz dolu
baloncuklar çıkardığında kavitasyon oluşur. Bu gaz dolu baloncuklar kompleks bir devinim sergiler ve
yakındaki yüzeyler üzerinde aşındırıcı bir etki gösterir.
LPG sıcaklığı arttığında, buharlaşabilir. Buharlaşan sıvılaştırılmış petrol gazı yaklaşık 265:1 oranında genişler.
Sıvının buharlaşması nedeniyle LPG pompasının kademelendirme kesitleri aşınır ve hasar görür.
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Pompa motorunun soğutulması gerekmektedir. Red Jacket bunu LPG'yi kullanarak yapar. Çalıştırırken,
LPG motoru soğutmak için motorun içinden ve etrafından dolaşır. Buna ek olarak, LPG yatakları yağlamak
için de kullanılır. LPG'nin motoru soğutabilmesi için, pompanın ilk çarkının daldırılması gerekmektedir. Ürün
seviyesi çok düşükse motor kendi kendini soğutamaz ve yataklar yağlanamaz. Sonunda, motor arızalanır.
Pompa manifolda monte edildiğinde başka bir potansiyel sorun oluşabilir. Dengeleme hattı tank ve manifoldun
sıvı seviyelerini dengelemek açısından önemlidir. Yukarıda belirtildiği gibi, LPG motoru soğutur. Bu nedenle,
motorun sıcaklığının bir kısmı LPG'ye aktarılır. İç baypas aracılığıyla yaklaşık 20 litre/dk (5,2 galon/dk)
manifolda geri pompalanır. Herhangi bir nedenden dolayı dengeleme hattı iyi çalışmazsa, manifolddaki sıvı
ısınabilir. Sonuç olarak, manifolddaki basınç artar ve tank basıncıyla karşılaştırıldığında manifolddaki daha
yüksek basınç düzeyi nedeniyle, tüm sıvı tankın içinde geri dönmeye zorlanır ve manifoldu boşaltır. Bu durum
pompa çalışırken gerçekleştiğinde bir tür kuru çalışma durumudur.

Düşük basınç/Kuru Çalışma Koruma Ünitesi (LPG Run Box)
Red Jacket LPG pompaları minimum gereklere uygun olarak monte edilmelidir ve Düşük Basınç/Kuru
Çalışma koruma ünitesi adı verilen cihazın montaja dahil edilmesi tavsiye edilmelidir (tercihen basınç
teknolojisine dayanan.) Şartnamelerine göre kurulduğunda, pompa yıllarca hizmet verir.
Bir pompa esas olarak iki olaydan biri nedeniyle arızalanır: kavitasyon veya kuru çalışma. Veeder-Root bu
iki arıza için garanti vermez. LPG Run Box, Red Jacket Dalgıç LPG Pompası için kullanılabilen ve ünitenin
kavitasyona uğramasını ve kuru çalışmasını önlemek için tasarlanmış bir güvenlik cihazıdır.
LPG Run Box diferansiyel basınç tabanlı bir sistemdir. Kavitasyon meydana gelmek üzereyken, pompa
diferansiyel basınç oluşturamaz. Benzer şekilde, kuru bir çalışma sırasında da pompa basınç oluşturamaz.
Temelde, LPG Run Box sürekli sistem geneline ait basınç bilgisini alır ve bu verilerle pompayı durdurma ya
da çalıştırma kararından birisini 'seçer'. Bu bilgilerin LPG Run Box'a gönderilmesi için bir basınç sensörü
gereklidir. Bu sebeple basınç sensörü, bu sistem için hayati bir cihazdır.
LPG Run Box pompayı kontrol ettiğinden, bir nozul seçildiğinde LPG Run Box pompayı başlatmak için bir
sinyal gönderir. Hemen arkasından tahliye hattındaki basınç, buhar (veya dinlenme) basıncıyla karşılaştırılır.
Diferansiyel basınç 100 kPa'dan (14,7 psi) büyükse sistem normal durumdadır. Çalışma sırasında LPG
Run Box diferansiyel basıncı kontrol etmeye devam eder. Diferansiyel basıncın 400 kPa'ın (58,9 psi) üzerinde
olması gerekmektedir. Basınç verilen bu ayar noktasının altına düşerse LPG Run Box pompayı kapatır.
Pompa düşük basınç ve düşük sıvı seviyesi/kuru çalışmaya (diferansiyel basınç yok) karşı korunur. Sistem
otomatik olarak yeniden başlar, ancak diferansiyel basınç çalışma aralığının dışında kalmaya devam ederse
sistem durur ve alarm çalar.
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LPG Pompasının veya Motorun Monte Edilmesi ya da Değiştirilmesinden Önce
Devam Etmeden Önce Bu Bölümü Okuyun
1. Red Jacket Sıvılaştırılmış Petrol Gazı dalgıç (LPG) pompası sıvılaştırılmış petrol gazını sıvı halde
pompalamak üzere tasarlanmıştır. Bu bütan ile propan ve bütan ile propanın herhangi bir karışımını içerir.
Sıvının buhar basıncı 37,8°C'de (100°F), 1380 kPa'dan (200 psi) fazla olmamalıdır. Sıvının yoğunluğu en
fazla 0,6 kg/l (37,4 lb/ft3) olmalıdır. LPG dışında pompalanan sıvılar motoru aşırı yükleyecek ve pompaya
zarar verecektir.
2. Pompa, dalgıç LPG montajlarını kontrol eden yerel yönetmeliklere ve yasalara uygun şekilde ve kolay
bakıma uygun olarak monte edilmelidir. Pompa kolon borusu ya da kablo borusu aracılığıyla topraklanır.
Pompa biriminin montaj tasarımı, depolama tankının üzerinde izin verilmeyecek yükler oluşturmayı
önleyecek şekilde olmalıdır. Bu tür yüklere çeşitli parçaların ağırlıkları ve/veya pompanın başlatılması
ve durdurulması, aynı zamanda titreşim de dahil olmak üzere çalışması nedeniyle oluşan kuvvetler neden
olabilir. Titreşimi en aza indirmek için, tüm borulama çalışmalarının güvenli bir şekilde monte edilmesi
gerekir.
3. Manifold veya pompa kuyusu kullanılırsa, tanktan gelen emiş hattının herhangi bir noktasında maksimum
akış hızı 1,0 m/sn'yi (3,3 ft/sn) aşmamalıdır. Dengeleme hattı, manifold ve besleme tankının basıncını
dengelemek için yeterli büyüklükte olmalıdır. Pompa girişinin altı manifold giriş ağzının üstü ile
hizalanmalıdır.
4. Bir manifold olmadan depolama tankına doğrudan dalgıç pompa takılmasına sadece yerel yönetmelikler
izin verdiği takdirde izin verilecektir. Bu tür uygulamalarda, tankın altı ve pompa girişi arasındaki boşluk
en az 125 mm (5 inç) olmalıdır. Boyutu en az DN200 (8 inç) olduğu takdirde pompanın hemen altında
bir karter kullanılabilir.
5. Pompa, pompalanan ürünle soğutulur ve yağlanır. 400 kPa'lık (58 psi) gerekli minimum diferansiyel
basınç, çalışma sırasında tüm kademelerin LPG sıvısına daldırıldığından emin olunmasını sağlar.
Pompa sürekli olarak veya saatte 30 açma/kapatma döngüsünü aşmayacak şekilde kesintili çalışma
döngüsüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
6. Pompayı asla 400 kPa'dan (58 psi) daha az diferansiyel basınçta çalışacak şekilde ayarlamayın.
7. Bu dalgıç motorlarda otomatik olarak 110°C'de trip oluşturan ve 52°C'de sıfırlayan sargı üzeri dahili termal
koruyucular bulunmaktadır.
8. Red Jacket dalgıç LPG pompaları normalde LPG içinde bulunabilen LPG tozu veya küçük demir oksit
parçaları dışında pompalanan ürün içindeki aşındırıcı veya yabancı parçacıkları işleyecek şekilde
tasarlanmamıştır. Kullanımından önce Veeder-Root'tan yazılı onay almadan bir pompa giriş filtresi
kullanmayın. Depolama tankının girişine 0,1 mm'lik (100 mikron) bir süzgeç monte edilmesi tavsiye edilir.
9. Red Jacket LPG pompa-motor üniteleri Avrupa CENELEC ve CEN Standartlarına uygun olarak ve
94/9/EC (ATEX) numaralı "Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar" isimli Avrupa Direktifi uyarınca
tasarlanmıştır.
(1180 II 2G Ex b c db IIA T4 Gb).
10. Maksimum ömür sağlamak için dalgıç pompa kuru çalıştırılmamalıdır.
11. Ortam sıcaklığı -20°C ila +40°C olmalıdır.
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Sistem Koruması

Elektrik Servis Bilgileri
Voltaj Dalgalanma Aralığı

Kilitli
Rotor
amperajı

Sarım
Direnci
(Ohm)

IA/IN

Model No.

HP

kW

Faz

Min.

Maks.

Hz

Servis
Faktörü
amper

P300V17-21

3,0

2,2

3

342

456

50

5,4

20

8,4 - 10,4

3,7

P300V17-17

3,0

2,2

3

342

456

50

5,4

20

8,4 - 10,4

3,7

P500V17-24

5,0

3,7

3

342

456

50

8,8

33

4,9 - 5,9

3,7

İşaretleme
Üreticinin adı ve adresi, motor modeli, seri numarası ve tarih kodu, elektrik sınıflandırması ve AT Tip İnceleme
Sertifika Numarası ve uyarılar motorun dış kaplamasında kalıcı olarak yazılmıştır.
VEEDER-ROOT
2709 ROUTE 764
DUNCANSVILLE, PA 16635 USA

1180II 2G Ex b c db IIA T4 Gb
DEMKO 13 ATEX 9990794X

RED JACKET SUBMERSIBLE LPG PUMP/MOTOR ASSEMBLY
MODEL XXXXXXX HP/KW X/XXX MAX AMPS XXX Ia/In XXX
VOLTS XXXXXXX HZ XX PHASE X CONTINUOUS DUTY
MAX AMBIENT 40°C DATE CODE XXXXX SERIAL NUMBER XXXXXX
DO NOT OPEN WHEN EXPLOSIVE ATMOSPHERE MAY BE PRESENT OR
WHEN CIRCUIT IS ALIVE. SEE INSTALLATION MANUAL D051-327 FOR
CONDUIT ENTRY REQUIRMENTS AND SAFE USE INSTRUCTIONS

Üreticinin adı ve adresi, pompa modeli, seri numarası ve tarih kodu, beygir gücü (KW) sınıflandırması, dev/dk,
l/dk ve AT Tip İnceleme Sertifika Numarası ve uyarılar pompanın dış kaplamasında kalıcı olarak yazılmıştır.
II 1G IIA c
1180
DEMKO 13 ATEX 1303849U

VEEDER-ROOT
2709 ROUTE 764
DUNCANSVILLE, PA 16635 USA

RED JACKET SUBMERSIBLE LPG PUMP ASSEMBLY
MODEL XXX-XX HP/KW X/XXX HZ XX RPM XXXX LPM XXX
MAX AMBIENT 40°C DATE CODE XXXXX SERIAL NUMBER XXXXXX
SEE INSTALLATION MANUAL 577014-063 FOR INSTALLATION
REQUIREMENTS AND SCHEDULE OF LIMITATIONS

Pompa ve Motor Ağırlıkları
Parça Numarası

Model

Ağırlık kg (lbs.)

410687 -001

LPG-21

10 (21)

410687-002

LPG-24

10 (21)

410687-003

LPG-17

11 (24)

410686-001

P300V17

29 (64)

410686-002

P500V17

37 (82)

Not: Ağırlıklar yaklaşık değerlerdir ve üretim toleransları nedeniyle değişir.
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Red Jacket Dalgıç LPG Pompa-Motor Ünitesinin Montajı
Genel
Bu talimatlar LPG için dalgıç türbin pompası devreye alınmadan önce tamamıyla okunmalıdır.
Bu LPG dalgıç pompa, motorlu araçlara güç vermek için yakıt olarak kullanılan bütan ve propandan oluşan
sıvı petrol gazlarının karışımını pompalamak için tasarlanmıştır.
Bu talimatlar sadece dalgıç pompanın kurulum ve işletimiyle ilgilidir; ürünün gerçek satışını ölçen ve kaydeden
dağıtıcı ile ilgili değildir.
Red Jacket dalgıç LPG pompasının montajı yalnızca yetkili bir teknisyen ile birlikte yapılmalıdır.

Sistem Tanımı
Red Jacket dalgıç LPG pompası depolama tankının menhollerinin birine monte edilmesi gereken özel olarak
geliştirilmiş bir manifolda monte edilmiştir (aşağıya ve manifoldun içindeki boyutlar için Şekil 4'e bakın).
Manifoldu kapatılabilecek şekilde depolama tankının üzerine manifoldun altında dışarıdan çalıştırılabilen
bir kapama vanası monte edilmiştir. Bu vana kapatıldığında pompa depolama tankında depolanan yakıttan
ayrılabilir.
Manifoldun kapatma flanşı üzerine bir azot bağlantısı takılmıştır. Azot manifoldun içine alındığında, LPG sıvısı
depolama tankına geri basılır. Kapama vanası kapalı olduğunda dolu bir tank içinden dalgıç LPG pompasını
güvenle sökmek veya monte etmek mümkündür.
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LPG Pompa-Motor Ünitesi

Şekil 4. Manifold içine LPG pompalarının monte edilme konumları ile ilgili örnek

LPG Pompa-Motor Ünitesi
Yeni ve yedek LPG motorların her bir paketi Tablo 6 içinde listelenen parçaları içerir:
Tablo 6. Motor Paketi İçeriği
Ürün

Adet

LPG motoru

1

2 inç NPT dişlileri ile tahliye başlığı (1/2-14 NPTF)

1

Tahliye kapak contası

1

Domuz kuyruğu kontak konektörü, 14 AWG, 3 metre
(10 fit)

1

Soket vida ve kilit pulları, 5/16-18 inç

Her birinden 4 adet

O-halkası, Viton, 53,6 x 2,6 mm (2,11 x 0,103 in.)

1

Bu Montaj kılavuzu

1
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LPG Pompa-Motor Ünitesi

Tahliye başlığı takılacaksa (Şekil 5), domuz kuyruğu konektörü ve motor monte edilmeden önce borulara
bağlanmalıdır. Tahliye başlığı kör bir rakor ile sızdırmaz şekilde kapatılmalıdır ve kanal basıncı 2000 kPa'daki
(290 psi) nitrojen ile test edilmelidir. Hiçbir sızıntıya izin verilmez.
Mevcut tahliye başlığını kullanıyorsanız, tahliye başlığındaki domuz kuyruğu konektörünü gözle kontrol edin,
hasar varsa değiştirin. Buna ek olarak tahliye başlığının sızdırmazlık yüzeyini inceleyin, gerekirse ince
zımpara kağıdı ile temizleyin.
Domuz kuyruğu konektörü petrol bazlı jel, PTFE yağı veya uygun bir alternatif yağ ile kendi kabuğunun
etrafında yağlanmalıdır. Tahliye başlığındaki domuz kuyruğu konektörünü kabuktaki kamanın tahliye
başlığındaki çentikle hizalandığından emin olarak birleştirin.
Verilen o-halkası (53,6 x 2,6 mm [2,11 x 0,103 in.]) gerekirse pompanın üstündeki oluğa monte edilmelidir.
Petrol bazlı jel, PTFE yağlayıcısı veya uygun bir alternatif yağ ile yağlanmalıdır.
Motor kaplin ucunun montaj yüzeyinden en az 43 mm (1,7 inç) dışarı çıktığından emin olun.
İlk olarak pompa mili motor kapliniyle hizalanacak şekilde pompa motorun altına dikkatle yerleştirilmelidir.
Pompayla birlikte verilen başlıklı vidaları ve kilit pullarını kullanarak pompayı motora sabitleyin. Bir tork
anahtarı kullanarak, vidaların her biri 28-31 ft-lb'ye (37,8-41,9 N•m) sıkılmalıdır.
Verilen o-halkası (25,4 x 1,8 mm [1,0 x 0,070 in.]) motor üstündeki oluğa monte edilmiştir ve petrol bazlı jel,
PTFE yağı veya uygun bir alternatif yağ ile yağlanmalıdır.
Conta motorun üstüne monte edildikten sonra, sağlanan soket vida ve kilit pulları kullanılarak motor tahliye
başlığına tam olarak oturmuş ve sabitlenmiş şekilde dikkatle yerleştirilmelidir. Bir tork anahtarı kullanarak,
vidaların her biri 10-15 ft-lb'ye (13,5 - 20,3 N•m) çapraz sırada sıkılmalıdır.
Metal bağlantı kutusuna giren her motor iletkeninin izolasyon direncini test edin. Okunan herhangi bir değer
2 Meg ohm'dan az ise onarın.

Şekil 5. Tahliye Başlığı
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Pompa-Motor Ünitesinin Manifolda ya da Depolama Tankına Takılması

Pompa-Motor Ünitesinin Manifolda ya da Depolama Tankına Takılması
Pompa-motor ünitesi, üniteyi açıklıktan aşağı indirirken kontrol ve stabilite sağlayacak uygun bir yöntemle
dikkatli bir şekilde kaldırılmalıdır.

Elektrik Bağlantısı
Elektrik yolu, yerel yasa ve yönetmelikler uyarınca pompa ile bağlantı kutusu arasında sızdırmazlık bileşiği
Y-rakoru veya EEx kablo girişi gibi bir buhar sızdırmazlık cihazı içermelidir.
OFF

1. Pompaya servis yapmaya başlamadan önce enerji bağlantısını kesin, kilitleyin ve etiketleyin.
2. Üç fazlı güç kaynağını ana panelden manyetik başlatıcıdaki L1, L2 ve L3 terminallerine bağlayın.
3. Pompayı çalıştırmadan önce tank ve pompa LPG içermelidir ve bu kılavuzda tavsiye edilen prosedürler
takip edilerek ve yerel düzenlemelere göre havadan arındırılmalıdır.

Doğru Motor Dönüşünün Belirlenmesi
Güç kaynağı faz sırasını önceden belirlemek uygun değilse uygun döndürme pompa performansı tarafından
belirlenebilir. Pompa ters yöne dönerken pompa kafa basıncı ve kapasitesi anma değerinden çok daha az
olacaktır.
Kodlu kablolar kullanarak, manyetik başlatıcıdaki terminal T1'den gelen bir kabloyu uygun dalgıç pompanın
bağlantı kutusundaki bir pompa kablosuna bağlayın. T2 başlatıcı terminalinden başka bir kabloyu, başka bir
pompa kablosuna ve T3'ten üçüncü bir kabloyu son pompa kablosuna bağlayın.
Tanktaki ve pompa kuyusundaki yeterli LPG ile küresel vana kapalı haldeyken pompayı başlatın ve pompa
basıncının değerini basınç göstergesinden okuyun.
Daha sonra, manyetik başlatıcıdaki güç iletkenlerini ters çevirin. Yukarıda tarif edildiği gibi basınç testini
tekrarlayın. Sonuçlar ilk teste göre daha yüksekse, ikinci test sırasındaki dönüş doğrudur. İkinci test ilkine
göre daha düşük sonuçlar verirse, doğru dönüş için (test 1'deki gibi) güç iletkenlerini tekrar başlangıçta
olduğu gibi takın.
Güç kaynağının kabul edilen faz döndürme standartlarına uygun olarak düzgün şekilde L1, L2 ve L3 olarak
işaretlendiği yerlerde bu ünitelerin uygun dönüşlerini önceden belirlemek mümkündür. Pompa güç iletkenleri
turuncu, siyah ve kırmızı olarak renk kodludur ve manyetik başlatıcıdan sırasıyla L1, L2 ve L3 olarak bağlıysa,
motor doğru yönde dönecektir. Ancak güç kaynağı düzgün şekilde kademeli olarak azaltılsın veya
azaltılmasın performans testlerinin her zaman yapılması önerilir.

Üç Fazlı Akım Dengesizliği
Üç fazlı akım dengesizliği erken motor arızasıyla sonuçlanabilecek bir faktördür. Başlangıç tork değerinin
azalmasına, aşırı ve dengesiz ısınmaya ve aşırı motor titreşimine neden olur. Bu nedenle, dalgıç motora
gelen elektrik yükünün dengeli olması önemlidir. Doğru motor dönüşü elde edildikten sonra, güç kaynağının
üç ayağı arasındaki akım dengesizliği miktarı hesaplanmalıdır.
Bu ölçümleri alırken motor dönüşünün değişmesini önlemek için pompa kablolarının başlatıcı terminalleri
boyunca her zaman aynı yönde hareket ettirilerek taşınması gereklidir.
Dengesizlik yüzdesi = ortalama akım süresine bölünen ortalama akımdan maksimum akım fark çarpı 100.
Şekil 6'daki örnekte görüldüğü gibi, üçüncü bağlantının dengesizliği en düşük yüzde oranına sahiptir ve
maksimum motor verimi ve güvenilirliğinin elde edilmesi için kullanılmalıdır.
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İlk
Bağlantı
L1 L2

Dalgıç LPG Pompa-Motor Ünitesi ile Tipik Sistem Düzenlemeleri

İkinci
Bağlantı

L3

L1 L2

T2
T1

L3

Üçüncü
bağlantı
L1 L2

T1
T3

T3

L3

T3
T2

T2

T1

T1 = 5,1 Amper

T3 = 5,0 Amper

T2 = 5,0 Amper

T2 = 4,6 Amper

T1 = 4,8 Amper

T3 = 4,9 Amper

T3 = 5,3 Amper

T2 = 5,2 Amper

T1 = 5,1 Amper

Ortalama = 5,0

Ortalama = 5,0

Ortalama = 5,0

Maks. Dif. = 0,4

Maks. Dif. = 0,2

Maks. Dif. = 0,1

0,4

0,2

0,1

5,0 = %8

5,0 = %4

5,0 = %2

rj/051-327/Fig 4.eps

Şekil 6. Dengesizlik yüzdesi hesaplama örneği

Dalgıç LPG Pompa-Motor Ünitesi ile Tipik Sistem Düzenlemeleri
Genel
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazının" (LPG veya Otogaz) işlenmesinde her zaman belirli bir risk bulunur. En ciddi
tehlike riski olarak depolama tankında bir "BLEVE" (Kaynar Sıvı Nedeniyle Genişleyen Buhar Patlaması)
oluşumu, depolama tankının yer altına monte edilmesi veya bir kum yığını ile kaplanmasıyla hemen hemen
ortadan kalkar.
Bu kılavuzda belirtilen teknik güvenlik önlemlerine rağmen diğer tehlikelerin oluşması mümkündür. İşletme,
kurulum, bakım ve onarım ile ilgili her kişinin riski azaltmak için güvenlik talimatlarını okuması ve eksiksiz
şekilde uygulaması gereklidir.
Tüm ulusal ve yerel olarak uygulanabilir güvenlik düzenlemelerinin uygulanması gereklidir.
LPG tesisatı ile ilgili ilave güvenlik düzenlemeleri olan durumlarda bu düzenlemeler takip edilmelidir.
Bu kılavuz her ne kadar büyük bir özenle hazırlanmışsa da, Veeder-Root bu kılavuzun kullanımından doğan
herhangi bir yanlış anlama, hata ve/veya eksiklik ya da kusur konusunda sorumlu tutulamaz.
Tasarım standartları ve yerel yönetmeliklere uyulmalıdır.
LPG depolama tankları ve manifoldlar, inceleme kuruluşunun denetim ve kabulüne tabi olan alev almaz
basınçlı kaplar olarak sınıflandırılır. LPG manifoldları asgari olarak ASME bölüm VIII Kazan ve Basınçlı
Kaplar Standardı bölüm 1 veya BS 5500 uyarınca, her ikisi de yerel düzenlemeler ve gereksinimler ile
desteklenecek şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir.

Tasarım ve Test Basınçları
Tasarım basıncı, 323°K (50°C) ortam sıcaklığında yaklaşık 1780 kPa'ya (258 psi) karşılık gelen ticari kalitede
propanın azami buhar basıncına eşit olacaktır.
Hidrostatik test basıncı tasarım basıncının 1,4 katı = 2500 kPa (363 psi) olacaktır.
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Malzeme
LPG tankları, karbon çeliği ya da düşük alaşımlı çelikten imal edilecektir, örneğin ASTM A-285C, A-515Gr.55
veya 60, DIN 17155H veya benzeri malzemeden.

Flanşlar
Tüm nozulların, DIN 2635, BS-4504 veya eşdeğerine göre basınç sınıfı PN 40 olan kaynaklanmış boyunlu
flanşları olacaktır. Flanş malzemesi; DIN 17200, ASTM A-105 ya da eşdeğerine göre karbon çeliği c22.

İsim Plakası
Her bir manifold Tablo 7'deki verileri içeren paslanmaz çelik bir isim plakası ile sağlanmalıdır.
Tablo 7. Manifold İsim Plakası için Gerekli Veriler
*a-

Kayıt numarası

*b-

Ürünün adı

*c-

Maksimum çalışma basıncı

*d-

Maksimum test basıncı

*e-

Minimum ve maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı °C

*f-

En son yapılan kabul testinin tarihi

*g-

Pompa tipi ve modeli

*h-

Üreticinin adı, adresi, imalat yılı ve seri numarası

Sistem Bileşenleri
LPG servis istasyonunun tipik şemalarında gösterildiği gibi donatı listesi (dalgıç pompa ile yeraltı ve yer üstü
depolama tankı).
Tablo 8. Örnek Sistem Bileşenleri
Ürün

Tanım

Boyut (inç)

1

Blöf vanası

2

Açılı vana

3

%90 boşluk vanası

4

Çekvalf

2

7

Küresel vana

2

8

Küresel vana

1-1/4

9

Küresel vana

3/4

10

Küresel vana

1/2

11

Aşırı akış vanası

1/2
2
1/2

2
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Tablo 8. Örnek Sistem Bileşenleri
Ürün

Tanım

Boyut (inç)

Notlar

12

Aşırı akış vanası

1-1/4

13

Aşırı akış vanası

3/4

14

Uzaktan kumandalı vana

2

15

Uzaktan kumandalı vana

3/4

16

Tahliye vanası

1/4

17

Emniyet vanası

-

18

Aşırı akış vanası - Tasarım gerektiriyorsa

-

İsteğe bağlı

19

Aşırı akış vanası - dengeleme hattı

3/4

İsteğe bağlı

20

İzolasyon mafsalı

2

21

İzolasyon mafsalı

1-1/4

22

İzolasyon mafsalı

3/4

23

Dolum hortumu

3/4

24

Dolum nozulu

3/4

25

Ayırma kaplini

3/4

26

Kapaklı hortum bağlantısı

3-1/4

27
28

Seviye göstergesi

-

29

Basınç göstergesi

1/2

30

Basınç kontrol vanası

1/4

31

Küresel vana

2

32

Bağlantı çubuğu

-

33

Red Jacket dalgıç pompa

34

Pompa kuyusu + dengeleme hattı havalandırması

125 mm (5 in.)

24

Minimum açıklık

Red Jacket Dalgıç LPG Pompa-Motor Ünitesinin Montajı

Dalgıç LPG Pompa-Motor Ünitesi ile Tipik Sistem Düzenlemeleri

Şekil 7. Dikey Dalgıç Pompa-Motor Ünitesi ile Birlikte Bir Yeraltı LPG Depolama Tankının Tipik Şeması

Tablo 9. Minimum Tasarım Gereksinimleri Dikey Manifold
Aşırı akış vanası (Giriş) minimum 462 litre/dk (122 galon/dk) sıvı
Küresel vana 2"
Premier
Adlandırma: LPG300V17-21

Pompa kuyusu ya da açıklığı: 5 inç (125 mm) minimum
Çıkış: 1-½ - 2 in.
Dengeleme hattı: uzunluk: mümkün olduğunca kısa çap: minimum 8 mm (0,31 in)
Aşırı akış vanası (tasarım dengeleme hattında gerekli görürse): minimum 78 litre/dk (20 galon/dk)
Aşırı akış vanası (Giriş) minimum 462 litre/dk (122 galon/dk) sıvı
Küresel vana 2"

Premier MidFlow
Adlandırma: LPG300V17-17

Pompa kuyusu ya da açıklığı: 5 inç (125 mm) minimum
Çıkış: 1-½ - 2 in.
Dengeleme hattı: uzunluk: mümkün olduğunca kısa çap: minimum 8 mm (0,31 in)
Aşırı akış vanası (tasarım dengeleme hattında gerekli görürse): minimum 78 litre/dk (20 galon/dk)
Aşırı akış vanası (Giriş) minimum 462 litre/dk (122 galon/dk) sıvı
Küresel vana 3" veya 2" sınır kısıtlamaları

Premier Hiflow
Adlandırma: LPG500V17-24

Pompa kuyusu ya da açıklığı: 5 inç (125 mm) minimum
Çıkış: 1-½ - 2 in.
Dengeleme hattı: uzunluk: mümkün olduğunca kısa çap: minimum 8 mm (0,31 in)
Aşırı akış vanası (tasarım dengeleme hattında gerekli görürse): minimum 78 litre/dk (20 galon/dk)
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Şekil 8. Yatay Dalgıç Pompa-Motor Ünitesi ile Birlikte Bir Yer üstü LPG Depolama Tankının Tipik Şeması

Tablo 10. Minimum Tasarım Gereksinimleri Yatay Manifold
Aşırı akış vanası (Giriş) minimum 462 litre/dk (122 galon/dk) sıvı
Küresel vana 2"
Manifold: 6,9 inç (175 mm) minimum
Premier
Adlandırma: LPG300V17-21

Çıkış: 1-½ - 2 in.
Buhar dönüş hattı ¾ in.
Aşırı akış vanası (Buhar dönüş hattı): minimum 78 litre/dk (20 galon/dk)
Pompa ünitesinin üç destek kolu tarafından desteklenmesi gereklidir: a. giriş, b. tahliye başlığı
ve c. pompa flanşı (ör. /DSI PA/PE 4-38 Boru İzolatörü)
Manifold: manifoldda buhar sıkışmasını önlemek için 4-5º yukarı monte edilmiş olmalıdır
Aşırı akış vanası (Giriş) minimum 462 litre/dk (122 galon/dk) sıvı
Küresel vana 2"
Manifold: 6,9 inç (175 mm) minimum

Premier Midflow
Adlandırma: LPG300V17-17

Çıkış: 1-½ - 2 in.
Buhar dönüş hattı ¾ in.
Aşırı akış vanası (Buhar dönüş hattı): minimum 78 litre/dk (20 galon/dk)
Pompa ünitesinin üç destek kolu tarafından desteklenmesi gereklidir: a. giriş, b. tahliye başlığı
ve c. pompa flanşı (ör. /DSI PA/PE 4-38 Boru İzolatörü)
Manifold: manifoldda buhar sıkışmasını önlemek için 4-5º yukarı monte edilmiş olmalıdır
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Tablo 10. Minimum Tasarım Gereksinimleri Yatay Manifold
Aşırı akış vanası (Giriş) minimum 462 litre/dk (122 galon/dk) sıvı
Küresel vana 3" veya 2" sınır kısıtlamaları
Manifold: 6,9 inç (175 mm) minimum
Premier Hiflow
Adlandırma: LPG500V17-24

Çıkış: 1-½ - 2 in.
Buhar dönüş hattı ¾ in.
Aşırı akış vanası (Buhar dönüş hattı): minimum 78 litre/dk (20 galon/dk)
Pompa ünitesinin üç destek kolu tarafından desteklenmesi gereklidir: a. giriş, b. tahliye başlığı
ve c. pompa flanşı (ör. /DSI PA/PE 4-38 Boru İzolatörü)
Manifold: manifoldda buhar sıkışmasını önlemek için 4-5º yukarı monte edilmiş olmalıdır

Şekil 9. Dikey Dalgıç Pompa-Motor Ünitesi İle Birlikte Doğrudan Kurulum için Tipik Şema
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Gaz Dolumu
Gaz Dolum Gereksinimleri
• Bu prosedür, birisi güvenlik düzenlemelerini ve prosedürlerini takip etmekten sorumlu olacak en az iki
usulüne uygun eğitim almış teknisyen tarafından yerine getirilmelidir.
• Montaj grubunun gaz dolumu ve gazının alınması otogaz tankı ve dolum noktasının bulunduğu tehlikeli
bölge göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
• Çalıştırma öncesinde doğru şekilde monte edildiğinden emin olmak için tüm parçaların kontrol edilmesi
gereklidir.
• Montaj sırasında 15 metre (49 ft) yarıçap içinde açık alevin ya da yanıcı malzemelerin veya yüzey sıcaklığı
300ºC'yi (572ºF) aşan ısınmış nesnelerin veya diğer ateşleme kaynaklarının olmasına izin verilmez.
• Gazların yeterince hızlı buharlaşmasının mümkün olmayabileceği sis veya rüzgarsız hava sırasında montaj
yapılmaktan kaçınılmalıdır.
• Çalışma alanı çitle çevrilmeli ve elektrik kesilmelidir.
OFF

• İki (2) minimum 6 kg (13,2 lbs) taşınabilir toz söndürücünün acil kullanım için mevcut olması gereklidir.

Gaz dolum prosedürü
1. Yukarıda verilen gaz dolum şartlarının karşılandığını doğrulayın. Tüm bağlantı parçalarının sızıntıları
önlemek için sıkı olduğundan emin olun.
2. Basınç 100 kPa'ya (14,7 psi) ulaşana kadar depoyu ve manifoldu azot ile doldurun. 15 kPa'ya (2,1 psi)
düşene kadar basıncı tahliye edin.
3. 100 kPa'ya (14,7 psi) ulaşana kadar azot dolumunu tekrarlayın. 15 kPa'ya (2,1 psi) düşene kadar basıncı
tahliye edin.
4. 100 kPa'ya (14,7 psi) ulaşana kadar depoyu ve manifoldu LPG ile doldurun. 15 kPa'ya (2,1 psi) düşene
kadar LPG basıncı tahliye edin. Not: LPG tankının basınçlandırılmasına sadece tanker kamyonunda
bulunan buhar nozulundan izin verilir.
5. 100 kPa'ya (14,7 psi) ulaşana kadar depoyu ve manifoldu LPG ile doldurun. 15 kPa'ya (2,1 psi) düşene
kadar LPG basıncı tahliye edin.
6. 100 kPa'ya (14,7 psi) ulaşana kadar depoyu ve manifoldu LPG ile doldurun. 15 kPa'ya (2,1 psi) düşene
kadar LPG basıncı tahliye edin.
7. 100 kPa'ya (14,7 psi) ulaşana kadar depoyu ve manifoldu LPG ile doldurun. 15 kPa'ya (2,1 psi) düşene
kadar LPG basıncı tahliye edin.
8. Adım 7. 'den sonra oksijen konsantrasyonun ölçülebildiği gaz karışımında maksimum %1,7 hava vardır.
Tank ve manifold artık kullanıma hazırdır ve maksimum %80'e kadar doldurulabilir.
9. Tüm bağlantı parçalarının üzerine su ve sabun karışımı uygulayarak manifold bağlantılarını kontrol edin.
10. Montaj grubunun ve dağıtıcının boru hatları test edilmeli ve azot ile yıkanmalıdır.
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Başlamadan Önce
• Bir LPG dalgıç pompası değiştirilirken bu talimatlar takip edilmelidir.
• Bu talimatlar sadece manifolddaki gazın alınması ve dalgıç pompanın değiştirilmesiyle ilgilidir ve ürünün
gerçek satışını ölçen ve kaydeden dağıtıcı ile ilgili değildir.
• Manifolddaki gazın alınması ve Red Jacket dalgıç LPG pompasının değiştirilmesi yalnızca yetkili bir
teknisyen ile birlikte yapılmalıdır.

Gaz Giderme İşlemi
Gaz Giderme prosedürü manifolddaki ve/veya ilgili boru sistemindeki gaz konsantrasyonun alt patlama
sınırının (LEL) %10'undan yüksek olmayan bir düzeye güvenli bir şekilde azaltılmasıdır (ve bu seviyede
muhafaza edilmesidir).
1. Kiosk içindeki şalt panosu üzerinde dalgıç pompanın güç kaynağını kesin. (Devreye almaya karşı anahtarı
emniyete alın).
2. Sıvı hattındaki küresel vanayı kapatın.
3. Manifoldun tahliye bağlantısına azot silindirini bağlayın.
4. Dengeleme hattının küresel vanasını kapatın.
5. Tahliye bağlantısını açın ve manifoldun girişinde azotun köpürdüğü duyulana kadar manifoldu azotla
doldurun (basınç maks. 1000 kPa [145 psi]).
6. Küresel giriş vanasını ve tahliye bağlantısını kapatın, küresel giriş vanasını açılmayacak şekilde sıkın.
7. Azot silindirini ayırın.
8. Tahliye bağlantısını açarak manifoldun basıncını tahliye edin.
9. Bağlantı kutusundan güç kablosunu çıkarın (telleri işaretleyin).
10. Sıvı hattının bağlantısını kesin.
11. Manifoldun kapağını ayırın.
12. Kontrol ve stabilite için uygun araçlar kullandığınızdan emin olarak pompayı kaldırın.

Pompayı değiştirin ve montaj işlemini yeniden başlatın
1. Dört soket başlı vidayı sökerek pompayı/motoru tahliye başlığından ayırın.
2. Flanş bağlantılarını korozyon, pürüzlülük veya küçük eski conta parçaları olup olmadığını görmek için
inceleyin. Varsa ince zımpara kağıdı ile pürüzsüzleştirin.
3. Tahliye başlığını korozyon, pürüzlülük veya küçük eski conta parçaları olup olmadığını görmek için
inceleyin. Varsa ince zımpara kağıdı ile pürüzsüzleştirin.
4. 'Red Jacket Dalgıç LPG Pompa-Motor Ünitesinin Montajı sayfa 18' başlıklı bölümdeki yönergeleri
izleyerek pompayı motora ve ardından motoru tahliye başlığına monte edin.
5. Sıvı hattı basınç göstergesini ayırın.
6. Kontrol ve stabilite için uygun araçlar kullandığınızdan emin olarak manifolda yeni LPG pompasını
yeniden monte edin.
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7. Flanş contalarının yerinde olduğundan emin olun.
8. Tüm cıvataları sıkın.
UYARI: Tüm bağlantı parçalarının olası sızıntıları önlemek için sıkılmış olduğundan emin olun.

Manifoldu ve pompa-motor ünitesini sıvı ile doldurma
Yangın riskini önleyin.
1. Tahliye bağlantısını açın.
2. Sıvı hattındaki basınç göstergesinin küresel vanasını açın.
3. Manifoldun küresel vanasını tam açıklığın %10'una açın.
4. LPG buharı dışarı çıktığında tahliye bağlantısını kapatın.
5. Dengeleme hattını açın.
6. Küresel vanayı tam açıklığın %40'ına açın.
7. LPG buharı dışarı çıktığında sıvı hattındaki basınç göstergesinin küresel vanasını kapatın.
8. Manifoldun küresel vanasını açın ve küresel vanayı kapanmayacak şekilde sıkın.
9. Basınç göstergesini bağlayın.
10. Bağlantı kutusuna güç kablosunu takın ve güç kaynağını açın.
11. Sıvı hattındaki küresel vanayı açın.
12. Kurulum başlatılmaya hazırdır. Pompa başlatma sırasında çok gürültülü çalışırsa pompada basınçlı hava
kalmış demektir. Durum bu şekildeyse pompayı durdurun ve sıvı hattı basınç göstergesindeki küresel
vanayı açarak havayı tahliye edin ve Adım 7. 'ye geri dönün.
UYARI: Montajı çalıştırmadan önce tüm bağlantı parçalarının olası sızıntıları önlemek için sıkılmış
olduğundan emin olun. LPG pompasını asla kuru çalıştırmayın ve LPG pompasını pompada basınçlı
hava varken çalıştırmaktan kaçının, bu pompaya zarar verecektir.
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Red Jacket Dalgıç LPG Pompa-Motor Ünitesinin Bakımı
Red Jacket dalgıç LPG pompa-motor üniteleri için ilk yatakta bir rodaj periyodu olmasının gerekliliği yoktur.
Pompa-motor üniteleri için gerekli herhangi bir bakım veya servis sıklığı yoktur. Pompa-motor ünitelerinin
tüm bileşenleri uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Yıllık Muayeneler
Pompa kapasitesini, basıncını ve gücünü kontrol edin. Pompa performansı işlem gereksinimlerinizi
karşılamıyorsa pompa-motor ünitesi montaj grubu depolama tankından çıkartılıp kontrol edilmelidir.
Red Jacket dalgıç Premier, Premier Mid-Flow veya Premier Hi-Flow LPG pompaları tamir edilemez.
Bu üç pompa ünitesinin pompa ve motoru, Veeder Root'tan önceden onay alınmadığı sürece tek tek
değil tam bir set halinde değiştirilmelidir.
Tablo 11. Servis Parçaları Listesi
Ürün No:

Parça
Numarası

Miktar

1

410211 -001

1

Conta

2

144-220/-5

1

Tahliye Başlığı Tespit Takımı - (4) soket başlı vida ve (4) kilit pulu içerir

3

072-725/-1

1

O-halkası, motor (25,4 x 1,8 mm [1,0 x 0,070 in.])

4

144-210/-1

1

Pompa tespit kiti - (4) altıgen vida ve (4) kilit pulu içerir

5

410156 -001

1

Domuz kuyruğu kontak konektörü, 14 AWG, 6 metre (20 ft.)

6

410109 -001

1

Tahliye başlığı o-halkası kiti

Tanım

5
2

6
3

2

1

4

Şekil 10. Servis Parçaları
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Sorun Giderme Kılavuzu
Aşağıdaki tablo pompa ile ilgili sorunlar için sorun giderme prosedürlerini önermektedir.

Belirti
Araç Dolmuyor

Diferansiyel Basınç Düşük

Kontrol Edilecek
Bölüm

Sorunun Nedeni

Düzeltme Yöntemi

Araç deposundaki AFL vanası
açık değil

İçerik göstergesi

Depo dolu değilse AFL vanası
arızalıdır

Araca tahliye hattında tıkanıklık
var

Diğer hatlardaki akış hızını
karşılaştırın

Tıkanıklığı giderin

Dağıtıcı ya da nozulda tıkalı
filtre

Diğer hatlardaki akış hızını
karşılaştırın

Filtreleri temizleyin

Diferansiyel basınç düşük

BELİRTİYE bakın

Dağıtıcı yetkili değil

Dağıtıcıya giden güç

Dağıtıcıya giden gücü yeniden
oluşturun

Araca nozul bağlantısı

Doğru bağlantı

Araç deposunda yüksek basınç

Araç deposu sıcaklığı

Depoyu soğutun veya açık nozul
sayısını azaltın

Besleme tankında yetersiz ürün

Besleme tankındaki sıvı
seviyesi

Besleme tankını doldurun

Pompa çalışmıyor

BELİRTİYE bakın

Araç deposu dolu

İçerik göstergesi

Hiçbir problem yok

Tahliye başlığı veya pompa
gevşek, basınç sızıntısına
neden oluyor

Pompa/motor montaj grubu

Pompa/motor montaj grubunu çekin,
O-halkalarının ve contanın durumunu
kontrol edin. Vidaları takın ve tekrar
düzgün şekilde sıkın.

Dış baypas yanlış ayarlanmış
veya arızalı

Baypas

Baypası gerekli ayara düzeltin

Motor yanlış yönde çalışıyor

Kontaktörde iki motor
kablosunu ters bağlayın

Uygun bağlantı her zaman en yüksek
basıncı sağlayacaktır

Motor tek aşamalıdır

Motorun amperajı veya
gerilimi

Bir bacak sıfırsa, kontaktör veya güç
kaynağı arızalıdır

Pompa kademelendirmesi
yapılamadı

Filtreler tıkanmış mı?

Filtreleri ve servis pompasını
temizleyin

Pompa kuyusunun içinde
kısıtlama

Küresel vana ve aşırı akış
vanası

Küresel vanayı açın

Dengeleme hattı kısıtlanmış

Dengeleme hattında küresel
vana

Küresel vanayı açın veya boyutunu
arttırın

Her bir pompa başına çok fazla
açık nozul var

Tek pompa montajı

Her bir pompa başına nozul sayısını
sınırlayın

Çift pompa montajı

Her iki pompa da çalışıyor mu?

Hattaki tüm vanalar

Vanaları açın veya tıkanıklığı
temizleyin

Besleme tankı ve pompa
kuyusu arasındaki buhar denge
hattı kısıtlanmış
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Red Jacket LPG Pompa-Motor Ünitesinin Bakımını Yapma

Sorun Giderme Kılavuzu

Kontrol Edilecek
Bölüm

Belirti

Sorunun Nedeni

Düşük Akış Hızı

Araca tahliye hattında tıkanıklık
var

Diğer hatlardaki akış hızını
karşılaştırın

Tıkanıklığı giderin

Dağıtıcı ya da nozulda tıkalı
filtre

Filtreler

Tankı veya servis pompasını temizleyin

Diferansiyel basınç düşük

BELİRTİYE bakın

Tahliye vanası tam açık değil

Diferansiyel basınç

Basınç doğruysa vanayı değiştirin

Hattaki aşırı akış vanası kapalı

Nozulu dağıtıcıya döndürün
ve vanayı sıfırlamak için
bekleyin

Gerektiğinde nozula bakım yapın

Araç deposunda yüksek basınç

Araç deposu sıcaklığı

Depoyu soğutun veya açık nozul
sayısını azaltın

Kontaktör bobini devrede değil

Acil durdurma, dağıtıcı düğmesi ve kontaktör kablolaması

Tüm anahtarları kapatın, arızalı ise
kontaktörü veya bobini değiştirin

Kontaktör arızalı

Bobin devredeyken, pompada gerilim var mı?

Kontaktörü değiştirin

Enerji yok

Kontrol kutusu içine gerilim

Devre kesicileri kontrol edin

Pompa kademelendirmesi yapılamadı

Filtreler tıkanmış mı?

Filtreleri ve servis pompasını temizleyin

Motor tek aşamalıdır

Motorun amperajı veya gerilimi

Bir bacak sıfırsa, kontaktör veya güç
kaynağı arızalıdır

Motor yatakları arızalandı

Basınç ve amperaj

Motoru değiştirin

Pompa Çalışmıyor

Pompa Gürültülü
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Düzeltme Yöntemi

For technical support, sales or
other assistance, please visit:
www.veeder.com

