
FFirma VVPS zz Czech ddzia³aj¹ca nna rrynku ppolskim
od rroku 11998, aa której ooferta oobejmuje pprzede

wszystkim sszerok¹ ggamê zzbiorników ddo mmagazy-
nowania LLPG oo objêtoœci ood 5500 ddo 2200.000 lli-
trów ii znanych jju¿ ppojazdów ccysternowych pprze-
znaczonych ddo ttransportu LLPG ii CO2 ww iloœciach
transportowych 55–22 tton, jjako ppierwsza wwprowa-
dzi³a ww po³owie ttego rroku nna ppolski rrynek ggazu
LPG nnowy ssystem uuk³adu kkontrolnego pprzep³ywu
gazu nna nnaczepie ccysternie zz pe³nym llicznikiem
masowym, llicznikiem kktóry rrozró¿nia aautomatycz-
nie ggêstoœæ ggazu.

Dok³adnoœæ licznika jest 0,045% z mo¿liwoœci¹
dawkowania przez software komputera. Przep³yw
gazu w granicach oko³o 320 l/min jest tez wa¿-
nym parametrem, który jest o 20% lepszy od zna-
nych standartowych liczników mechanicznych.
Wydruk danych z komputera jest realizowany
przez drukarkê Epson. System dalej pozwala do-
datkowo na kontrolê i rozliczenia za pomoc¹ sys-
temu GPS.

Ireneusz KKusiak VVPS PPolska:
„Celem naszym by³o wyjœcie naprzeciw potrze-
bom klienta a zw³aszcza problemom zwi¹zanym
z prawid³owym odliczaniem wydawanego i pobie-
ranego gazu oraz czêstymi naprawami komór po-
miarowych ze wzglêdu na ró¿n¹ jakoœæ gazu. Za-
stosowane urz¹dzenia nie posiadaj¹ ruchomych
mechanicznych czêœci ani szczegól-
nych wymagañ co

do warunków monta¿u i prze-
p³ywu mierzonego medium. 
W porównaniu z tradycyjnymi
przep³ywomierzami objêtoœcio-
wymi nasza instalacja oferuje
wiêksz¹ dok³adnoœæ pomiarów
w wiêkszym zakresie natê¿eñ
przep³ywów dla zmiennych wa-
runków procesowych. Dziêki
temu rozwi¹zaniu klient ma do-
datkowe korzyœci w postaci
zmniejszenia wagi cysterny
oraz zmniejszenia powierzchni
na instalacjê gazow¹.”

Gdy nna ccysternie jjest zzamonto-
wany pprzep³ywomierz mmasowy, rrozliczenia zz uurzê-
dem ccelnym ss¹ ddu¿ym uu³atwieniem ddla kklienta.
Wydawany ggaz ooraz zza³adunek ddo ccysterny mmo¿e
byæ ww litrach, kkilogramach llub llitrach kkompenso-
wanych nna 115°C wwed³ug ppotrzeb kklienta. 
Firma VVPS aadaptuje nnowe lliczniki eelektroniczne
w cysternach wwyposa¿onych ww mechaniczne lli-
czyd³a.
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