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אמנת הכיולים ובדיקת התאמות בתחנות הדלק












חברת חן מערכות תבצע מעקב אחרי מועדי הכיול ותבצעה את הכיולים בתחנות הדלק בצורה עצמאית אחת לשנה.
חברת חן מערכות תחתום את ידיות התדלוק בצבתות המורשים ע"י משרד המסחר והתעשייה.
חברת חן מערכות תיישר קו בכיול ראשוני בכל תחנות הדלק ותביא את רמת הכיולים לרמה שווה בכל התחנות וזאת בשתי
ספיקות עם חשוב מרכיב הטמפ' והקפדה על תזמון הריקון  ,והמילוי של דלי הכיול והשוואת התוצאות ,למערכת המחשוב
ומונה מסכם של המשאבה .
חברת חן מערכות תפיק תעודה חתומה לכל ידית תדלוק עם ממצאי הבדיקות ומסקנות לכל תחנה .
חברת חן מערכות תתעד בשלושה העתקים את תוצאות ומסקנות הכיולים המבוצעים בתחנות ותעביר העתק לבעל
התחנה  ,לתחנה  ,ולארכיון תיעוד ,כמו כן תעביר בצורה דיגיטאלית את המידע לכתובת .E-MAIL
חברת חן מערכות תעדכן את מנהל בכל חריגה שתימצא בפקס .
חברת חן מערכות תסגור ידית תדלוק עד לתיקונה במידה ותימצא חריגה שאינה ניתנת לכיול ותדווח לממונה בפקס עד
לתיקונה .
חברת חן מערכות תחתום את ידיות התדלוק בצבתות המורשים ע"י משרד המסחר והתעשייה .
חברת חן מערכות תפיק דו"ח על מצב התחנה ,אופן קבלת הדלקים אופן ניהול התחנה  ,מצב המשאבות התאמות בין
מערכת המחשוב לבין המונים של המשאבות .
חברת חן מערכות תדביק מדבקה עם תאריך הכיול לכל אחת מידיות התדלוק בתחנות הדלק .
חברת חן מערכות תפיק תעודה לכל תחנה בגודל הנראה לעין ועמיד' ברטיבות לכל אחת מתחנות הדלק.
___________________________________________________________________
חן מערכות דלק  :א.תעשיה  3מעלות טלפון  049574671 :פקס 049997395
e-mail : sales@chenfuel.com
web: www.chenfuel.com

בדיקת דיוק המדידה וחשיבותן




















חברת חן מערכות דלק מבקרת את רמת הכיולים באמצעות תוכנת מחשב  ,ובדיקות דיוק מדידה בפרקי זמן קבועים
ובשיטה :
א -בדיקה בשתי ספיקות .
ב -בדיקת " פריסט " – ) בדיקת סכום מוגבל ובדיקת התאמה ליטר  /סכום כסף ( .
ג -בדיקת טמפ ' הנוזל .
ד -מדידת זמנים מדויקת בזמן קריאת המדידה ,וריקון הדלי .
ה -שמירה אל רמת כיול אחידה ויישור קו ראשוני בכל התחנות .
משמעות הבדיקה  :היא שתיקון הסטייה יכול להיות עד אחוז ויותר .
השיטה מבטיחה בקרה מלאה ושליטה על דיוק המדידות בתחנות הדלק של חברתכם.
חברת חן מערכות
מודעת לחשיבות דיוק המדידה ולמעקב הסיסטמי אחר המשאבות בשיטה התואמת לדרישות התקן של  OIMLולתקנות
המשרד למידות ומשקולות ,במטרה לבצע מסחר הוגן מצד אחד ולמנוע הפסדים מצד שני .
הבדיקות השיטתיות המוצעות על ידינו יבואו לידי ביטוי הניתן למדידה ואשר יצדיק את המהלך בכל צורה
חברת חן מערכות תיישר קו בכיול ראשוני בכל תחנות הדלק ותביא את רמת הכיולים לרמה שווה בכל התחנות וזאת בכפוף
לחוק הכיולים בתחנות הדלק .
חברת חן מערכות תפיק תעודה חתומה בגודל הנראה לעין מצופה בניילון עמיד ברטיבות ובמספר העתקים לכל תחנה .
חברת חן מערכות תתעד בשלושה העתקים את הכיולים המבוצעים בתחנות ותעביר העתק לבעל התחנה  ,לתחנה  ,ולארכיון
תיעוד ,כמו כן תעביר בצורה דיגיטאלית את המידע לכתובת  E-MAILמוסכמת .
חברת חן מערכות תעדכן את מנהל השרות בכל חריגה שתימצא בפקס .
חברת חן מערכות תדביק מדבקה עם תאריך הכיול לכל אחת מידיות התדלוק בתחנות הדלק .
חברת חן מערכות תבצעה את הכיולים בתחנות הדלק בצורה עצמאית אחת לשנה בתחנות הדלק ותהיה אחראית לנושא
הכיולים בתחנות הדלק.
חברת חן מערכות תחתום את ידיות התדלוק בצבתות המורשים ע"י משרד המסחר והתעשייה בלבד.
חברת חן מערכות דלק מציעה לבצע הדגמה לבדיקת דיוק מדידה לתחנת דלק שתבחר באופן אקראי

לחברת חן מערכות דלק מעבדה המשוכללת ביותר במדינת ישראל לכיול
ובדיקת מוני דלק ,מאושרת ע"י המפקח על המידות ומשקולות .
בדיקת הכיול מבוצעת לפי תקן OIML :

תעודות הסמכות והרשאות
תעודה למורשי חתימה
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תעודת הסמכה OIML

תעודות הסמכות והרשאות
תעודת ISO-9001

רשם החברות

חבר PEI















שרותי כיול כוונון ובדיקת התאמות למשאבות דלק
עם עלית מחירי הדלק בעולם כיול משאבת הדלק וזאת בהתייחסות למרכיבי הטמפרטורה וצפיפות הנוזל ,
משפיעים השפעה רבה על ביצועי התחנה ורווחיות הבעלים  .נוצר הצורך להתייחס לביצועי כל ידית תדלוק
בתחנה ורמת דיוקה .
חברת חן מערכות דלק מספקת שרותי כיול וכוונון למשאבות דלק בתחנות השרות.
לטכנאי החברה יש וותק וניסיון מקצועי רב הבא לידי ביטוי בשיפור מצב המשאבות ורמת דיוק המדידה.
כוונון משאבות הדלק מבוצע ע"י צוות מקצועי ומוסמך של החברה בהתאם להמלצות .OIML
פעולות הכוונון מתבצעות בעזרת ציוד מדידה חדש ומכויל ובספיקות שונות כדי לוודא מדידה נכונה ומדויקת
במצבי זרימה שונים.
טכנאי החברה בודקים גם את מצבה המכאני של המשאבה לשלמות אביזרים והעדר דליפות דלק.
בסיום הבדיקות מופק דו"ח טכני ממוחשב לכל פיית תדלוק המתאר את דיוק המדידה על ידי טבלה וגרף עם
עקומת דיוק.
כמו כן הדוח מתאר את מצבה הטכני הכללי של המשאבה כולה.
אנו מעוניינים לראותכם בין חוג לקוחותינו ונשמח לקבל מכם הזדמנות לפגישה לפרוט ,הדגמה והרחבה של
השרות המוצע על ידינו.
ב כ ב ו ד ר ב,
חן דוד – מנכ"ל
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טפסים לדוגמא
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