
TURLabkoMax ve LabkoFlex
Zorlu ölçümlerde 
güvenilirlik 
ve doğruluk

• Petrol istasyonları
• Yağ terminalleri
• Rafineriler
• Petrokimya sanayi
• Diğer sanayi uygulamaları



LabkoMax 
ve LabkoFlex
– Zorlu ölçümlerde güvenilir-
liği ve doğruluğu, kolayca ve 
uygun maliyetle sağlama

LabkoMax 
 
LabkoMax yakıt depolama izleme sistemi, servis istasyonları, 
terminaller, rafineriler ve diğer yakıt dağıtım sistemlerinde 
kullanılır. 7100MR algılayıcılar  genellikle 5 metreden yüksek 
olmayan tanklarda kullanılır.

MPS-4 arayüzü ve bariyer birimi 
 
MPS-4 arayüz ve bariyer sistemimiz LabkoMax ve LabkoFlex 
sensörleri için tasarlanmıştır. Bir adet MPS-4 ünitesine 1 ila 4 
sensör takibi yapılabilir. MPS-4 arabirimi ölçü bilgileri iletirken, 
geçerli bir döngü ya da RS232/485 çoklu işlem çıkışı kullanılır. 
MPS-4 ara yüzü MODBUS RTU uyumludur. Depolamanın 
izlemenmesi bağımsız olarak ayrı bir ME-3 görüntüleme biri-
miyle veya LabkoMonitor PC sınıfı başkanı bilgisayar yazılımı 
ile yapılabilir.

LabkoMax bağlantısı kolaydır ve internet tabanlı LabkoFlex 
LabkoNet® görüntüleme sistemi ile çalışır.

LabkoFlex 
 
LabkoFlex sistemi terminaller, rafine-
riler ve diğer yakıt depoları için tasar-
lanmıştır. 7100V/B sensorü yüksekliği 
5 ila 15 metre yüksekliğindeki tanklar 
için idealdir. Esnek yapıdaki PVDF 
malzemelerin kullanımı ve sensörün 
kurulumu oldukça kolay ve hızlıdır.

7100 Serisi LabkoMax ve LabkoFlex sensörleri mag-
netostrictive ölçüm ilkesine dayanır. Bu nedenle yük-
sek hassasiyet ve tekrarlanabilirliği iyi olduğundan 
zorlu uygulamalar için idealdir. Kullanılan 7100MR 
ve 7100V/B sensörlerinin her ikisi de ölçülen sevi-
yeyi, sıcaklık ve nihai yoğunlaştırılmış su seviyesi 
olarak vermektedir. Sensörlerin benzin, motorin, fuel 
oil, katkı maddeleri, yakıtlar ve daha birçok endüstri-
yel kimyasala uygun sıvılarda çalışacak paslanmaz 
çelik ve PVDF plastikten uygun türleri vardır. Her iki 
sensör tipi ATEX Direktifi 94/9/EC göre onaylanan.

MPS-4 arayüzü 
ve bariyer ünitesi

LabkoMax 
sensör

LabkoFlex 
sensör



Sistem Yapılandırması

LabkoMax/LabkoFlex çok yönlü ve kolay anlaşılır
Üzerinden veya internetten 
tankı izlemek 
 
Yerel veya uzaktan erişim ile tank izleme vazifesi gören 
LabkoMonitor 8 bilgisayar yazılımı ile ME-3 ekran ünitesinin 
veya internet tabanlı LabcoNet Fuel uzaktan kontrol ünitelerinin 
konfigurasyonu kolayca yapılabilir.

LabkoNet Fuel web sitesinde www.labkonet.com, size tank 
bilgileri, alarm raporları ve herhangi bir döneme ait grafiklere 
ulaşım sağlanır. Tank bilgileri her an LabkoNet Fuel ile güncel-
lenebilir. LabkoMax veya LabkoFlex, LabkoNet Fuel ile birlikte 
e-lojistik için önemli bir araçtır.

Islak stok envanter sistemi, eşik denetleyici-
sine kaçak, POS veya dış ödeme terminali 
 
MPS-4 arayüz birimi doğrudan seviye  kontrolörleri için POS 
ve dış ödeme terminalleri olarak çok çeşitli şekillerde bağla-
nabilir. Uzaktan seviye ve hacim takibi gerektiğinde, MPS-4 
arayüz birimi Labcom 800 iletişim birimi ile bağlantılı olmalıdır. 
Dinamik ürün kaybı kontrolü (satılan ve ölçülen hacimlerinin 
karşılaştırılması) Labcom 800 kullanılarak gerçekleştirilebilir.

LabkoMonitor 8 ME-3

LabkoNet® web hizmeti
www.labkonet.com

MPS-4

LabkoMax

LabkoFlex

Labcom 800

- POS/BOS
- güvenlik denetleyicisi
- PLC sistemleri

Canlı 
demo 

görüntü-
leme
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LabkoMax 
 
7100MR serisi seviye ölçüm 
sensörü, hassas ve güvenilir bir 
şekilde ürün seviyesinin yük-
sekliğini ve yoğuşma suyunun 
sıcaklığı ölçer. Sensör, bir veya 
iki yüzer ve aynı zamanda 
isteğe bağlı olarak bir ya da beş 
sıcaklık sensörleri ile donatı-
labilir. Yüksekliği 5 meyteden 
daha az tanklar için en uygun 
ürün budur.

LabkoFlex 
 
7100V/B serisi seviye 
ölçüm sensörü 7100MR 
serisi sensör olarak aynı 
bilgileri verir ve  5-15 
metre yüksekliğindeki 
tanklarda kullanılır.

MPS-4

MPS-4 arayüz birimi ile ölçüm birimleri 
7100 serisi sensörler için bir dijital moda 
dönüştürülmektedir. En fazla dört adet 
7100 serisi sensörü bir adet MPS-4 ile 
bağlanabilir. En yaygın olarak pompa 
kontrolörleri, yazarkasa ve dış ödeme 
terminalleri (OPT) ile uyumludur. Aynı za-
manda bir MODBUS RTU arayüzü içerir.

ME-3

Ayrı bir ekran ve kontrol cihazında 7100 
serisinin en fazla sekiz adet sensörün
seviye bilgisi, yoğunlaştırılmış su ve 
sıcaklık bilgileri ekranda gösterilir. Olası 
alt ve üst sınırlar için özel alarmlar prog-
ramlanır. Ayrıca RS232 arayüzüne, saha 
kontrolörleri, nakit cihazları ve dış ödeme 
terminali (OPT) bağlanabilir.

Labkotec ürün yelpazesi benzin istasyonları, petrol terminalleri, 
çevre koruma, tehlikeli atık işleme ve ıslak stok kontrol çözümleri-
ni kapsar. Labkotec 35 çalışanı vardır ve tüm ürünlerimiz, 
ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalıdır. 
 
Genel merkez Pirkkala’dadır ve bunun yanında Vantaa, Pori, 
Oulu, Menchester ile Stockholm’de satış ofisleri bulunmaktadır. 
 
Labkotec Indutrade grubunun bir üyesidir.

Labkotec ürün grupları: 
• Benzin, motorin ve LPG istasyonları için seviye takip ürünleri
• Tank seviye göstergeleri 
• Yerel izleme sistemleri 
• İnternet tabanlı LabkoNet® uzaktan izleme sistemi 
 www.labkonet.com 
• Yağ ve gres ayırıcıları için SET-alarm üniteleri
• Kaçak dedektörleri 
• Su alt sensörleri

LabkoMonitor

7100 serisi en fazla 24 sensör için basit 
ve kullanımı kolay bir kontrol yazılımıdır. 
Yüksek ve düşük limitler için tank alarm-
ları özel olarak ayarlamak mümkündür. 
Önceki ölçüm bilgileri ilerleyen zamanda-
ki ihtiyaçları için kaydedilir. Kapsamlı ra-
porlama ve tank kaçak kontrolü sağlanır.

LabkoNet® servisi

LabkoNet®  hizmet sayfasında gerçek 
zamanlı olarak sıvı kaplarının seviye 
bilgilerini gözlemlemek mümkündür. Siz 
de belli zaman dilimleri için diagramlar 
oluşturarak seviyeleri kontrol edebilirsi-
niz. Bu çok bilgilendirici servis ile taşı-
maları planlar ve konteynerin dolumlarını 
oprimize edebilirsiniz. LabkoNet® hizmeti 
size her zaman güvenli bir alarm ve takip 
bilgisi sağlar.

www.labkonet.com

www.labkotec.com
www.labkonet.com

Labkotec Oy
Myllyhaantie 6
FI-33960 Pirkkala, FINLAND
Tel. int. +358 (0)29 006 260
Fax int. +358 (0)29 006 1260
E-mail  info@labkotec.fi

Yongrad Endüstriyel
Balkan Mahallesi
Kanuni 610 Sok. No:28
Nilüfer, Bursa, TÜRKİYE
Tel. int.  +90 (0)224 470 2971
Fax int.  +90 (0)224 470 1612
E-mail  labkotec@yongrad.com

Made in Finland

Labkotec Oy bilgi vermeksizin 
özellikleri değiştirme hakkını saklı 
tutar. Sürekli geliştirme ve Ar-Ge 
çalışmaları sonucu teknik özellik-
lerde değişiklikler olabilir. Cihaz 
kurulumu, kullanım kılavuzuna 
göre yapılmalıdır.


