
 

Bu doküman ESTA şirketine ait olup, İzinsiz olarak çoğaltılamaz, Üzerinde değişiklik yapılamaz ve üçüncü şahıslar ile paylaşılamaz. 

Estalpg markası altında hazırlanan bu doküman ESTA tarafından değiştirilip güncelleme yapılabilir ve çoğaltılabilir. 

 

LPG OTOGAZ YÖNETİM  

SİSTEMİ 

Otogaz istasyonlarında kullanılan klasik kontrol panosu yerine kullanılan Otomasyon pano klasik panoya 

ihtiyaç olmadan sistemi kumanda ve kontrol eder. Elektrik panoları şartnamesin de belirtilen tüm teknik 

özelikleri ve standartları karşılar.  

TSE 11939 yönetmeliğinde geçen Otogaz istasyon kumanda kontrol ve güvenlik sistemi içerir. Ayrıca 

Otogaz istasyon ikmallerinde Ölü adam buton kontrolü ve uzaktan ayar ve takip yapılabilmektedir. 

Mal can çevre emniyeti sağlanmasında etkili katkı sağlar, insan faktöründen bağımsız Otogaz istasyonlarını 

kumanda ve kontrol eden acil durumlarda erken uyarı oluşturan otomasyon kontrol panodur. 

                 LPG Otomasyon EM Pano    √                       LPG Otomasyon PLC Pano    √ 
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LPG Otogaz Otomasyon pano esnek yapıya sahiptir, yönetmenlik ve zorunlu kontroller panoda standarttır. 

Deprem sensoru, Katodik koruma kumanda kontrol, araç dolum topraklama kontrol, solar sistem destek, 

enerji tasarruf sistemi, elektrikli otomobil şarj sistemi ilave edilebilirliği opsiyon eldir 

Tescili marka ve faydalı model pateni altında üretilmektedir. 24 ay garanti 10 yıl yedek parça desteği 

verilmektedir. 
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1.PANO GENEL ÖZELĠKLERĠ: 

 
1) Pano LPG istasyonlarında bulunan Otogaz sistemini kumanda ve kontrol eder pano toplanan verileri veya 

yapılan kontrolleri internet üzerinden istenen şekilde uzak noktalara çevrim içi aktarır ve Sacda programı ile 

çevrim içi yönetilir, çeşitli raporlar alınır.  

2) Pano İletişim’i internet intranet uydu veya GPRS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Pano merkez sunucu 

üzerinde bulunan web programı sayesinde internet üzerinden izlenir kontrol edilir Scada yönetimi sağlanır 

çeşitli rapor alınır, veya e-posta olarak tanımlı adreslere Excel Pdf olarak gönderilir. 

3) Otogaz istasyonları ve dökme gaz forklift dolum istasyonları ila SKID sistemlerde LPG gaz kaçağı kontrolü 

ve tank seviye göstergesi güvenli dolum kontrolü acil stop sistemlerini kontrol ve kumanda eder. 

4) LPG kullanım alanları için geliştirilen Otomasyon pano istasyondaki ekipmanları kontrol ve kumanda edip 

topladığı bilgileri kendi ekranında göstermektedir ve aynı zamanda bu bilgileri internet üzerinden istenen 

merkez sunucu sistemlere ileterek erken uyarı oluşturmaktadır. 

5) Pano 2 adet tank seviyelerini % olarak gösterir ve alt limit ila üst limit olarak ayarlanır %85 kapatma sistemi 

ile sistem kapatılır, pano üzerinden veya uzaktan erişimle tank değişimi yapılacağı gibi, otomatik tank 

geçişine de imkân sağlar. 

6) 4 Adet Gaz Alarm sensoru girişi bulunmaktadır, gaz alarm sensörleri arıza durumları ile gaz algılama 

durumları ayrı izlenir ve gaz alarm oluştuktan sonra gaz kaçağı sona ermeden güvenli hale gelmeden sistem 

devreye girmez sistemin devreye girmesi de manuel olarak personel tarafından aktif edilebilir. ( gaz alarm 

sensor çoklayıcı ile çoğaltılabilir ) Adreslenen her bir sensorun konumları ve gaz alarm seviyeleri %LEL 

cinsinden pano üzerinden ve uzaktan erişim ile tespit edilmelidir. Pano üzerinden veya uzaktan erişim ile gaz 

alarm sensörleri seviyeleri ayarlanabilir, devreye alınıp devre dışı bırakılabilirdir. 

7) Tank dolumları yetki alınarak yapılır, tank dolumunum %85 seviyede veya ayarlanabilen bir seviyede kapatır, 

pano gerçek zamanlı olarak tüm kayıtları dolum ve durum bilgisi olarak tutmaktadır.  

8) Acil Stop Butonu girişi ve pano üzerinden veya uzaktan erişimle butonun açık veya kapalı olduğu izlenebilir 

ayrıca tank sahası ölü adam butonu (5 Dakka) olarak bilinen butonu kumanda kontrol eder. ( opsiyon el ) 

9) Pano üzerinde yapılabilecek tüm işlemler ortak bir grafik ekran sayesinde takip edilmektedir. Tank seviyesi, 

gaz alarm cihazı gibi sistem elemanları için ayrı panel veya ekran kullanılmamaktadır. Tüm işlemler tek bir 

ekran üzerinden izlenmekte ve yapılmaktadır. 

10) Pano üzerinden ve/veya uzaktan erişimle, dispenser ve pompaya çalıştırılabilir. 

11) Pano içerisinde PLC veya benzer işlemciler kullanılmaktadır. 

12) Kullanılan tüm malzemeler TSE ve uluslararası standartlara uygun sertifikalıdır. 

13) Sistemde faz dalgalanmalarına karşı faz koruma rölesi vardır ve fazlar pano üzerinden ve uzaktan erişim ile 

takip edilebilir alt limit üst limit olarak ayarlanabilir faz yönlerinin değişim olması veya yanlış olması halinde 

sistemi korur ve ekranda uyarı verip ayrıca rapor eder. 

14) Pano gerçek zamanlı olarak çalışan bir saat mekanizmasına sahiptir ve tüm kayıtları gerçek zaman bilgisiyle 

tutmaktadır.  

15) Pano kapağında, anahtar korumalı ve kilitli acil stop bulunmaktadır. 

16) Pano aynı anda 1 den fazla dispenser besleyebilecek yetenektedir. Tabanca switch hareketleri PLC 

üzerinden izlenebilir durumdadır. 

17) Dispenser üzerinden satış yapılmadan tank seviyede azalmalar olması halinde satışsız seviye düşümü alarm 

üretmektedir,  

18) Tanker dolumlar yetki alınarak yapılmakta olup yetki tanker dolumun start verdiği gibi dolum kontrolü yaparak 

aşırı dolumu engeller dolum miktarı %85 veya ayarlanan seviyede sistemi durdurur. 

19) Panoya müdahale edilmesi panoya müdahale edildiğinde sistem kendini kapatarak merkezden açılmak 

üzere kapalı uyarısı ile ekranda mesaj vermektedir.  
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DOLUM KONTROL VE GÜVENLĠĞĠ: 

1) Yetkili tanker operatörü tanker dolum hazırlığı yaprak sisteme tanıtılmış TOM okutularak sistem aktif hale 

gelir ve dolum prosedürüne göre dolum yapılır. ( dolum talimattı uygulanmasa doluma izin vermez)  

2) Dolum işlemleri, bir TOM sistemi yardımıyla yetki alınarak yapılır ve kayıt altına alınır. 

3) TOM tanımlama işlmi  dağıtım firması yetkilileri tarafından yapılır. 

4) Söz konusu TOM’ ların yetki kıyaslamaları pano içinde bulunan bir güvenlik protokolü ile sağlanır. 

5) TOM’ lar her bölge için farklı kodlar ile yetkilendirilebilir. 

6) TOM’ ların kopyalanması halinde dahi kopyalanan TOM’un sisteme müdahil olması engellenir. 

7) Kayıp olduğu bildirilen TOM’ lar yasaklı listesine alınır ve herhangi bir panoda işlem yapması engellenmelidir. 

SERVĠS GÜVENLĠĞĠ: 

1) İstasyonların satış sonrası hizmetler de kullanılması amacıyla tasarlanan servis TOM’u kullanılır. 

2) İstasyona servis hizmeti amacıyla gelen teknik personelin, giriş çıkış zamanlarını takip eden ayrı bir SERVİS 

TOM sistemidir. 

3) Teknik servis elemanlarınca kullanılabilecek menüler, servis TOM’u okutulduğunda aktif olur. 

4) Pano üzerinde yapılan tüm işlemler (yetkili olsa dahi) kayıt altına alınır. 

5) Servis TOM’ları için de aynı kayıp prosedürü uygulanır. 

UZAKTAN ERĠġĠM GÜVENLĠĞĠ: 

1) Uzaktan erişim ile panoya müdahale edilmek istenmesi durumunda, gelen bağlantının yetkili olup olmadığı 

(kullanıcı adı şifre ) ve yetki seviyesinin sorgulandığı bir güvenlik protokolü bulunur. Bu protokol, gelen giriş 

talebini Sisteme ulaşmadan önce karşılar ve yetkili olması durumunda sistemle iletişim kurmasına izin verir. 

2) Her durumda, uzaktan erişim girişimleri ve erişim sağlanırsa yapılan işlemler kayıt altına alınır. 

3) Uzaktan erişim yetkileri PC ve sunucu üzerinde çalışan LPG programı tarafından verilmektedir. Pano PC 

üzerinden gelecek yetkilendirme ve erişimi de kabul edebilir. 

4) Pano içerisine yapılan müdahalede sistem kendisini kapatır ve 1 defaya mahsus açıldığında işleme devam 

edebilir. Aynı müdahaleyle tekrar karşılaşması durumunda, pano kendini kalıcı olarak kilitler ve merkez ofisin 

bilgisi haricinde açılmaz ve çalışmaz. 

5) Gaz alarm algılandığında sistem sesli ve görsel uyarıyla birlikte tüm valfleri ve sistemi kapatır.  

6) Ayrıca, gaz alarm sensörlerinin aktif olmadığı veya arızalı olduğu durumlarda da alarm kaydı oluşur ve 

sensor arızalı olarak alarm oluşur. 

7) Sistem voltajlarının faz çalışma aralığının dışına çıkması durumunda, sistem kendini kapatır ve voltajın 

düzelmesi beklenir. 

8) Dispenser den satış olmadığı durumlarda, tank seviyesinde bir azalma veya görülmeyen kaçak veya satış 

dışında tanktan gaz alama olursa, sistem bunu fark eder ve alarm oluşturur. ( satışsız seviye düşümü 

allarımı verir ve kayıt altına alınır) 

9) Sistem yetki alınmadan gerçekleşen seviye yükselmelerini takip eder ve yetkisiz dolum başlığı altında. alarm 

oluşturur  

10) Tüm güvenlik protokolleri istendiğinde, yetkili kişi yetkisi kullanılarak uzaktan erişim ile geçici olarak devre 

dışı bırakılabilir durumda dır. 

SERVĠS PROGRAMI:  

1) İstasyonda panoya direk lokal bağlantı için (ilgili teknik veya teknisyenlere verilebilir ) özel bir ara yüz 

programı dır. Bu program ile tüm limit değerleri ve değişkenler tanımlanabilir. 

 

 

 

Not: EM Otomasyon pano standart istasyon kontrol panosu olup TSE 11939 yönetmeliğini karşılar ve EPDK 

istemesi durumda rapor gönderir durumda olup, sadece ileri derece güvenlik paketi içermemektedir, lpgenet 

programı ile çalışmaktadır otomasyon sistemlere uyumludur. Erken uyarı sistemi mevcuttur acil durumları ve gaz 

allarım sensor alarmlarını istenen merkezlere çevrim içi iletmekte ve rapor oluşturmaktadır. 

 

 

 

 



 

Bu doküman ESTA şirketine ait olup, İzinsiz olarak çoğaltılamaz, Üzerinde değişiklik yapılamaz ve üçüncü şahıslar ile paylaşılamaz. 

Estalpg markası altında hazırlanan bu doküman ESTA tarafından değiştirilip güncelleme yapılabilir ve çoğaltılabilir. 

PANO ÜZERĠNDEN YAPILABĠLECEKLER: 

1) Pano üzerinde bulunan grafik ekran ve servis paneli ile istasyondaki tüm verilerin temsili bir grafik üzerinde 

gösterildiği ve anlık olarak izlendiği bir ekrandır. 

2) Bu ekran aktif olduğunda iletişim çevrim içi olmakta ve veriler anında takip edilebilmektedir. 

3) Grafik ekran sayesinde pano üzerindeki tüm ayarlar yapılabilmektedir. 

4) Grafik ekran üzerinden izlenebilen veriler aşağıdaki gibidir; 

a. Tank seviyeleri % olarak izlenmesi 

b. Gaz Alarm detektörlerinin konumu ve değerleri 

c. Faz değerleri ve sıralaması 

d. Dispenser totaller 

e. Dispanserin durumu 

f. Pompanın durumu ve çalışma süresi 

g. Acil stopların konumu ve durumu 

h. Tepe lambası ve sirenin durumu 

i. Dispenser tabancasının konumu 

j. Aktif olan tank bilgisi 

k. Dolum yapılan tank bilgisi 

l. Dolum yapan tanker bilgisi 

m. Dolum izni olup olmadığı 

n. Server ile aktif bağlantı olup olmadığı 

o. İstasyonda herhangi bir alarm olup olmadığı 

p. Hava basıncının izlenmesi 

q. LPG basıncının izlenmesi 

2- Grafik ekran üzerinden yapılabilecek ayar ve değişiklikler; 

a. Gerektiğinde panonun resetlenmesi, 

b. Gerektiğinde istasyonun satışa kapatılması, 

c. Tank minimum ve maximum değerlerinin ayarlanması 

d. Tank dolum seviyesinin ayarlanması 

e. Pompa çalışma ve bekleme zamanlarının gece ve gündüz olarak ayarlanması 

f. Totallerin pulse ayarının yapılması 

g. Dolum süresinin ve zaman aşımlarının ayarlanması  

h. Sensor arıza ve gaz alarm seviyelerinin ayarlanması 

i. Faz aralığının alt ve üst limit olarak ayarlanması, 

j. Gerekli durumlarda detektörlerin kontrollü olarak devre dışı bırakılması 

k. Gerekli durumlarda seviye ve faz kontrollerinin kontrollü olarak devre dışı bırakılması 

l. Gerekli durumlarda, pompanın çalıştırılması, 

m. Gerekli durumlarda dispanserin çalıştırılması, 

n. Gerekli durumlarda dolum izni süresi verilmesi 

o. Dolum yapılacak tankın seçilmesi, 

p. Satış yapılacak tankın seçilmesi,  

q. Test amaçlı manuel pompa çalıştırma  

r. Acil durdurma butonlarının konumu ve durumu görülmesi  

s. Pompanın termik arızası veya atık durumu hata olarak görülmesi 

t. Tank ikmal ve servis yetkilerinin gerekmesi halinde acil stop şeklinde iptali  

u. Yetkisiz dolum olup olmadığına dair uyarı bilgisi  

v. Oluşan alarm veya hata mesajlarının rest elenmesi 

w. Gaz alarm oluşup normale döndüğünde sistemin devreye alınması 

x. Yapılan tüm işlemlerin ve bilgilerin grafik bir akran ile izlenmesi, 

y. Total değerleri sayıp saymadığı ve toplam total bilgileri 

z. Hava basıncı değeri düşük veya normal gibi değerler izlenir 

aa. Yukarıda sıralı ayarların bazıları şifreli servis menüsü altında yapılanlar. 
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UZAKTAN ERĠġĠMLE YAPILABĠLECEKLER: 

 

1) Panolar PC ve otomasyon sistemin bağlı olduğundan panoya direk ulaşım imkanı olmayacaktır. Panoya 

ulaşılması için kullanılan programları yetkili kişiler tarafından kullanılarak panoya uzaktan erişim sağlanabilir.  

2) Bu süreçte uzaktan erişim ile yapılabilecekler, lpgenet programında tanımlanmış olup Scada yönetimi sistem 

tanımlama ve rapor alma olarak 3 kategoridedir. 

3) Gerekli durumlarda istasyonun komple kapatılması yapılabilir.( acil durum sistemi hariç gaz alarm gibi ) 

 

KAYIT ALTINA ALINAN VERĠLER ve RAPORLAR: 

 

Aşağıdaki veriler, sahadaki sistem üzerinde 20 günlük geçmiş olarak kayıt altında tutulur. Her bağlantı esnasında 

veya PC içindeki bağlantı programı talep ettikçe, pano bu bilgileri iletir. 

Merkez serverler de işletilecek olan programsa saat veya günlük olarak tüm bilgi ve olayları alıp rapor üretmektedir. 

  

Ġkmal Raporları 

 Başlama tarih ve saati 

 Başlama seviyesi  

 Toplam yapılan ikmal 

 Bölge kodu 

 Tanker plaka ve kodu 

 İkmal süresi 

 TOM’un kaç defa okutulduğu 

 Servis Raporları 
 Servisin geliş zamanı 

 Kaldığı süre 

 Ayrıldığı zaman 

 Yaptığı işlemler 

 Servisin bölge kodu 

 Servisin kimliği 

 Bağlantı Raporları 
 Scada bağlantı raporları 

 Bağlantı kuran kişinin kodu 

 Yaptığı işlemler 

 Bağlantı tarih ve saati 

  
 

WEB UYGULAMASI ĠLE YAPILABĠLĠCEKLER 

1) Sistemde kullanıcı ve yetkileri yeni istasyon, tank, dispenser, bölge, il, ilçe, rota, tanker, gibi bilgiler 

tanımlanabilir ve güncellenebilir.  Program  www.lpgenet.com  www.lpgotomasyon.com adresleri altında 

çalışmaktadır. 
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Raporlar ve işlemler İse:  

 
TANIMLAMALAR 

1) Kullanıcı Tanımlama 

2) Bölge Tanımlama 

3) İstasyon Tanımlama ve Düzenleme 

4) Marka Tanımla 

5) Tom Tanımlama  ( tanker ve servis tom ) 

İSTASYON RAPORLARI 

1) Tank Durum Raporu 

2) Dispenser Durum Raporu 

3) Tank Dolum Raporu 

4) Dispenser Satış Raporu 

PANO KONTROL RAPORLARI 

1) Sistem Durum Raporu 

2) Servis Durum Raporu 

3) Alarm Raporu 

4) Tom Durum Raporu 

LPG SCADA KONTROL 

1) Sacda Ekran Yönetimi  

2) İstasyon Parametre Ayarları 

3) İstasyon Kontrol Paneli 

4) Sacda Raporu  

SERVİS ve ANALİZ İŞLEMLERİ 

1) LPG Sistem Versiyonları 

TANKER İŞLEMLERİ 

1) Tanker Koordinatları 

2) Tanker Servis İşlemleri 

3) Tanker İkmal Rotası  

4) Tanker Fatura İşlemleri 

Esta 7/24 Servis 

1) İş Emri Gönder 

2) Servis Bekleyenler 

3) Talanmış Servisler 

4) Hakkediş ve Fatura Onay 

5) Servis Fiyat İşlemleri 

6) İşlem Raporları 

 

ĠLETĠġĠM; 

LPG Otomasyon panolarıyla iletişim İnternet Uydu Sistemleri İntranet veya GPRS gibi diğer iletişim araçları ile 

merkezi sunucuya iletilir ve yönetilir: 

Ayrıca Bilindik Otomasyon sistemleriler uyumlu çalışır ASİS – TURPAK Akaryakıt istasyonlarında kurulu bulunan 

akaryakıt otomasyon sistemleri ile entegredir ve uyumlu çalışır tek merkezden takip edilebilir. 

 

 


