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Pompa İsim Plakası 
 

 

 
Tür *) Pompa türü 
S/N *) Seri numarası 
Kalem No Müşteriyle ilgili sipariş numarası 
n Hız 
pmaks İzin verilen maksimum muhafaza-çalışma-

basıncı (=pompa muhafazasının kullanım 
sınırını gösteren, anma çalışma sıcaklığında 
en yüksek boşalma basıncı). 

Q Çalışma noktasında anma kapasitesi 
H Çalışma noktasında basma yüksekliği (Güç 
basma yüksekliği) 
P Çalışma noktasında anma gücü 
tmaks Pompalanan sıvının izin verilen maksimum 

çalışma sıcaklığı 
effp Verimlilik 
Yıl İmal yılı  
ØF Pompa dişlisi çapı, tam 
ØT Pompa dişlisi çapı, traşlanmış 
MEI Pompanın Minimum Verimlilik dizini 

*) Tasarım ve malzemelerin tüm ayrıntıları bu 
bilgilerle tanımlanmıştır. Üreticiye yapılan tüm 
başvurularda ve ardından yedek parça siparişlerinde 
bunlar belirtilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ATEX-etiketi (yalnız AT direktifi 94/9/EG'ye uyumlu pompalar için) 

 
CE AT direktifi 94/9/EG'ye uyumluluk işareti 
Ex patlama koruması için özel işaretleme 
II Cihaz grubu sembolü 
2G Kategori (2) sembolü, gazlar, buharlar ya da 

buğudan kaynaklanan patlayıcı atmosfer (G) 
c Tutuşma koruması için kullanılan sembol 

(konstrüksiyon açısından güvenli "c") 
T1-T. Sıcaklık sınıflarının teorik olarak kullanılabilir 

aralığını sınıflandırma sembolü - sıcaklık sınıfı 
verileri için bkz. bölüm 2.7.5; Pompalanan 
sıvının izin verilen maksimum sıcaklığı verileri 
için bkz. pompa isim plakası, veri kağıdı 
ve/veya sipariş onayı. 

 

"Patlama tehlikesi olan alanlarda belirlenen kullanım 
için Cihazlar ve Koruma Sistemleri" AT direktifi 
94/9/EG'ye uyumluluk AT-Uygunluk Beyanının ve 
pompada (taşıma braketi) ATEX-etiketinin 
düzenlenmesiyle beyan edilir. ATEX etiketi ayrıca 
pompa isim plakasına iliştirilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/efficiency.html
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1. Genel
Bu ürün Makine direktifi 2006/42/EG gerekliliklerini 
karşılar. 
 

 

Kurulum, kullanım, inceleme ve bakımda 
istihdam edilen personel ilgili kaza önleme 
yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu 
iş için uygun yeterliliğe sahip olmalıdır. 
Personelin yeterli bilgisi yoksa kendilerine uygun 
talimat verilmelidir. 

 

Teslim edilen pompanın ve ilgili ünitenin (= motorlu 
pompa) çalışma güvenliği yalnız ekte verilen veri 
kağıdı ve/veya sipariş onayına ve ardından bölüm 6, 
"Başlatma, Kullanma, Kapatma"ya göre belirlenen 
kullanım üzerine garanti edilebilir. 
Operatör aşağıdaki talimatları izlemekten ve bu 
Kullanım Talimatlarında belirtilen güvenlik 
gerekliliklerine uyumlu davranmaktan sorumludur. 
Pompanın ya da pompa ünitesinin sıkıntısız kullanımı 
ancak kurulum ve bakım işlemlerinin mühendislik ve 
elektrik mühendisliği alanlarında geçerli genel 
kurallara uygun olarak dikkatlice gerçekleştirilmesiyle 
elde edilebilir. 
Bu bilgilerin tümünü bu Kullanım Talimatlarında 
bulamazsanız lütfen bize başvurun. 
Bu Kullanım Talimatlarının gözetilmemesi durumunda 
üretici pompa ya da pompa ünitesiyle ilgili hiçbir 
sorumluluk üstlenmez. 
Bu Kullanım Talimatları gelecekteki kullanım için 
güvenli bir yerde saklanmalıdır. 
Bu pompa ya da pompa ünitesi herhangi bir üçüncü 
tarafa verilirse bu Kullanım Talimatları ile Sipariş 
Onayında verilen kullanım koşulları ve çalışma 
sınırlarının da eksiksiz olarak verilmesi elzemdir. 
Bu Kullanım Talimatlarında tüm tasarım ayrıntıları ve 
varyantları ile kurulum, kullanım ve bakım sırasında 

meydana gelebilecek tüm muhtemel olay ve durumlar 
dikkate alınmamıştır. 
Bu Kullanım Talimatlarındaki tüm telif hakkı bize aittir 
ve bu Talimatlar yalnız pompa ya da pompa ünitesinin 
sahibi tarafından kişisel kullanım amacı taşımaktadır. 
Bu Kullanım Talimatları rekabet amacıyla herhangi bir 
yetkisiz yolla kısmen ya da tamamen 
çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ya da 
kullanılamayacak veya başkalarına verilemeyecek 
teknik talimatlar ve çizimler içerir. 
 
1.1 Garanti 
Bu garanti Teslimat Koşullarımıza ve/veya sipariş 
onayımıza uygun olarak verilmiştir. 
Garanti dönemindeki onarım işleri yalnızca 
tarafımızdan ya da yazılı onayımız alınarak 
gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde garantinin geçerliliği 
ortadan kalkar. 
Uzun süreli garantiler temel olarak, belirtilen 
malzemelerin yalnız doğru kullanımını ve muamelesini 
kapsar. Bu garanti normal aşınma ve yıpranmayı, 
çarklar, şaft sızdırmazlığı, şaftlar, şaft manşonları, 
yataklar, aşınma halkaları vs. gibi aşınmaya maruz 
kalan hiçbir parçayı ve nakliye ya da hatalı 
kullanımdan kaynaklanan hiçbir hasarı kapsamaz. 
Garantinin geçerli olabilmesi için pompanın ya da 
pompa ünitesinin isim plakasında, sipariş onayında ve 
veri kağıdında belirtilen kullanım koşullarına uygun 
kullanılması elzemdir. Bu durum özellikle 
malzemelerin dayanıklılığı ve pompa ile şaft 
sızdırmazlığının pürüzsüz çalışması için geçerlidir. 
Gerçek kullanım koşullarının bir ya da daha fazla 
ciheti farklı ise pompanın uygun olup olmadığına dair 
bizden yazılı olarak onay alınmalıdır. 

 
2. Güvenlik Yönetmelikleri
Bu Kullanım Talimatları pompa monte edilip işletmeye 
alınırken ve kullanım ve bakım sırasında gözetilmesi 
gereken önemli talimatlar içerir. Bu nedenle, bu 
Kullanım Talimatları kurulum ve işletmeye alımdan 
önce sorumlu vasıflı personel ve/veya tesis operatörü 
tarafından mutlaka okunmalı ve pompa ya da pompa 
ünitesinin kullanım yerinde kullanılabilecek şekilde 
kalıcı olarak bırakılmalıdır. 
Bu Kullanım Talimatları Kaza Önlemeye dair Genel 
Yönetmeliklere ya da yerel güvenlik ve/veya 
kullanım yönetmeliklerine atıfta bulunmaz. 
Operatör bunlara uyumlu davranmaktan 
sorumludur (gerekirse ilave kurulum personeli 
çağrılarak).  
Eşit derecede, pompalanan ortam ve/veya yıkama, 
yağlama vs. amaçlı yardımcı ortamın, özellikle 
patlayıcı, toksik, sıcak vs. iseler kullanımı ve 
bertarafıyla ilgili talimatlar ve güvenlik cihazları bu 
kullanım talimatlarının bir parçası değildir. 
Yetkin ve öngörülmüş kullanımdan yalnız operatör 
sorumludur. 

2.1 Kullanım Talimatlarında Referansların 
İşaretlenmesi 
Bu Kullanım Talimatlarındaki güvenlik düzenlemeleri 
DIN 4844'e uygun şekilde güvenlik işaretleriyle özel 
olarak işaretlenmiştir: 
 

 

Güvenlik referansı!  
Bunların gözetilmemesi pompayı ve işlevlerini 
bozabilir. 

 

 

EC-Ex İşaretlemesi 
Patlayıcı ortamlarda kullanımı amaçlanan 
ürünler mutlaka işaretlenmelidir. 

 

 

Genel Tehlike Sembolü!  
Kişiler tehlike altında olabilir. 

 

 

Elektrik gerilimi uyarısı! 
 

 

Pompaya ve pompa ünitesine doğrudan eklenmiş 
güvenlik talimatları her türlü durumda gözetilmelidir. 
Ayrıca, bunlar iyi okunaklı şartlarda tutulmalıdır. 
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Bu İşletme Talimatlarıyla aynı şekilde, 
aksesuarların (ör. motor) tüm İşletme Talimatları 
da dikkate alınmalı ve kullanılabilir tutulmalıdır. 
 
2.2 Güvenlik Talimatlarının 
gözetilmemesinin zararları 
Güvenlik Talimatlarının gözetilmemesi hasarlara 
dair tazmin talebi hakkının kaybına neden olabilir. 
Ayrıca, bunların gözetilmemesi aşağıdaki riskleri 
doğurabilir: 
 Makine ya da tesislerin önemli işlevlerinde arıza. 
 Elektronik cihazların ve ölçüm cihazlarının 

manyetik alanlar tarafından bozulması. 
 Kişilerin ve bunların kişisel eşyalarının manyetik 

alanlardan dolayı tehlikeye düşmesi. 
 Kişilerin elektrik, mekanik ve kimyasal etkilerden 

dolayı tehlikeye düşmesi. 
 Ortamların tehlikeli madde kaçağından dolayı 

tehlikeye düşmesi. 
 

 

Ünitenin patlama tehlikesi olan alanlarda 
kullanımında Ex ile işaretli kısımlara dikkat 
edilmelidir. 

 
2.3 Operatör / İşçi için Güvenlik 
Talimatları 
 Kullanım koşullarına bağlı olarak aşınma ve 

yıpranma, korozyon ya da yaş pompanın/pompa 
ünitesinin çalışma ömrünü ve belirtilen özelliklerini 
sınırlar. Operatör düzenli inceleme ve bakım 
işlemlerinin, tüm parçaların zamanında 
değiştirilmesini sağlayacak şekilde yürütülmesini 
sağlamalıdır; aksi takdirde sistemin güvenli 
çalışması tehlikeye atılmış olur. Anormal kullanım 
ya da herhangi bir hasar gözlenirse pompanın 
çalışması derhal durdurulmalıdır. 

 Herhangi bir sistem ya da ünitenin bozulması ya 
da görevini görmemesi kişilerin yaralanmasına ya 
da maddi hasara yol açabilecekse bu sistem ya da 
ünite alarm cihazları ve/veya yedek modüllerle 
donatılmalı ve bunların düzgün çalıştığı düzenli 
olarak test edilmelidir. 

 Sıcak ya da soğuk makine parçalarından herhangi 
bir yaralanma riski varsa bu parçaların kullanıcıyla 
teması önlenmeli ya da uygun uyarı işaretleri 
yapıştırılmalıdır. 

 Hareketli parçalardaki temas koruması (ör. kaplin 
korumaları) çalışmakta olan sistemlerden 
çıkarılmamalıdır. 

 Bir pompa ya da pompa ünitesinin ses seviyesi 85 
dB(A)'nın üzerinde olması durumunda, pompanın 
yanında bir süre kalınacaksa kulak koruyucu 
kullanılmalıdır. 

 Tehlikeli ortam (ör. patlayıcı, toksik, sıcak) kaçağı 
varsa (ör. şaft sızdırmazlıklarından), kişi veya 
ortama tehlikesi olmayacak şekilde uzağa 
yönlendirilmelidir. Yasa hükümleri mutlaka 
gözetilmelidir. 

 Elektrikten kaynaklanan her türlü tehlikenin 
uzaklaştırılması için önlem alınmalıdır (ör. elektrikli 
teçhizat hakkındaki yerel yönetmelikler 
gözetilerek). Elektrik bileşenler hakkında çalışma 

yürütülecekse bunların şebeke bağlantısı kesilmeli 
ya da ana şalter kapatılıp sigorta çıkartılmalıdır. 
Bir motor koruma anahtarı temin edilmelidir. 

 
2.4 Bakım, İnceleme ve Montaj İşleri için 
Güvenlik Talimatları 
 Operatör her türlü bakım, inceleme ve montaj 

işleminin yetkili yetkin personel tarafından 
yaptırılmasından sorumludur ve bu kişilerin 
Kullanım Talimatlarını okuyarak bilgi edinmeleri 
sağlanmalıdır. 

 Temel olarak, pompa ya da pompa ünitesi 
üzerindeki her türlü iş yalnız pompa duruyorken ve 
basınç altında değilken yapılmalıdır. Tüm 
parçaların ortam sıcaklığına dönmesine izin 
verilmelidir. Bu işler sırasında hiç kimsenin motoru 
çalıştıramaması sağlanmalıdır. Sistemi durdurmak 
için Kullanım Talimatlarında açıklanan prosedürün 
gözetilmesi elzemdir. Sağlığa zararlı ortam taşıyan 
pompa ya da pompa sistemleri parçalara 
ayrılmadan önce mutlaka dekontamine edilmelidir. 
İşlem yapılan çeşitli sıvıların Güvenlik Veri 
Kağıtları. İş tamamlandıktan hemen sonra tüm 
güvenlik ve koruyucu cihazlar mutlaka yerine 
takılmalı veya yeniden başlatılmalıdır. 

 
2.5 Yetkisiz Parça Değişimi ve Yedek 
Parça Üretimi 
Makinedeki her türlü değişik veya değiştirmeye üretici 
ile anlaşıldıktan sonra izin verilir. 
Üretici tarafından yetkilendirilen orijinal yedek parçalar 
ve aksesuarlar güvenliğe hizmet eder. 
Diğer parçaların kullanımı sonuçta ortaya çıkan 
durumlardan dolayı sorumluluğun ortadan kalkmasına 
neden olabilir. 
 
2.6 Beklenmeyen Kullanım 
Teslim edilen makinenin kullanım güvenliği yalnız 
Kullanım Talimatlarının aşağıdaki bölümlerine göre 
belirlenen kullanımla sağlanabilir. Veri kağıdında 
ve/veya sipariş onayında belirtilen sınırlar hiçbir 
durumda aşılmamalıdır. 
 
2.7 Patlama Koruması 
Ünitelerin patlama tehlikesi bulunan ortamlarda 
kullanımında bölüm 2.7.1 ila 2.7.6'daki önlem ve 
referanslar mutlaka gözetilmelidir, böylece patlama 
koruması sağlanır. 
 
2.7.1 Ünitenin dolumu 
 

 

Pompa çalışırken emme ve basınç borusu 
sistemi ile pompanın kendisi pompalanan sıvı 
ile kalıcı olarak dolu olmalıdır. Böylece, hiçbir 
patlayıcı ortam gelişemez ve kuru çalışma 
tehlikesinden sakınılır. 

 

 

Operatör bunu sağlayamazsa uygun izleme 
önlemleri alınmalıdır. 
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Tüm sızdırmazlık muhafazaları, şaft 
sızdırmazlığının yardımcı sistemleri ve ısıtma ve 
soğutma sistemleri eşit derecede dikkatlice 
doldurulmalıdır. 

 
2.7.2 İşaretleme 
 

 

Motorun işaretlemeleri bizzat pompaya bakar. 
Daha sonraki ilavelerle ilgili olarak kaplinler ve 
motor için ayrı bir Uygunluk Beyanı ve ilgili 
işaretleme sağlanmalıdır. 

 

Pompadaki işaretlemeye bir örnek: 
CE Ex II 2 G c T... . 
Bu işaretleme sıcaklık sınıflarının teorik olarak 
uygulanır aralığını gösterir. Pompa tasarımına göre 
izin verilen farklı sıcaklıklar bölüm 2.7.5'te gösterildiği 
şekildedir. Aynı durum tahrik için de geçerlidir. 
Farklı sıcaklık sınıflarına sahip bir bütün ünite (pompa, 
kaplin, motor) için en düşüğü geçerlidir. 
 
2.7.3 Dönme Kontrol 
 

 

Dönme kontrolünü yalnız ayrılmış kaplin 
yarımlarıyla gerçekleştirin! Ayrıca bkz. 5.5 ve 
6.1. 

 

 

Kurulum sırasında patlama tehlikesi de varsa 
dönen ve sabit parçaların teması durumunda 
beklenmedik sıcaklık artışından sakınmak 
amacıyla dönme kontrolü boş pompanın kısa 
süreli çalıştırılmasıyla yürütülmemelidir. 

 
2.7.4 Pompanın kullanımı 
Pompa, ancak emme tarafı vanası tam ve basınç 
tarafı vanası hafifçe açıkken başlatılabilir. Bununla 
beraber, tek yönlü vana kapalıyken başlatma 
mümkündür. Başlatmanın hemen ardından boşaltma 
tarafındaki vana çalışma noktasına ayarlanmalıdır. 
Ayrıca bkz. 6.2. 
Emme ve/veya boşaltma borusundaki vana 
kapalıyken başlatmaya izin verilmez! 
 

 

Pompanın içindeki sıvının hızlı ısınması yoluyla 
görece kısa süre sonra pompa muhafazasında 
yüksek yüzey sıcaklıklarının gelişmesi tehlikesi 
mevcuttur. 

 

 

Pompanın içerisindeki hızlı basınç artışı aşırı 
yüklenmeye ve bu da pompanın patlamasına 
yol açabilir. 

 

Bölüm 6.4.1'de minimum akış belirtilmiştir. Bu 
akışlarla ve adı verilen sıvılarla daha uzun kullanım 
aşamaları pompada yüzey sıcaklığında ilave artışa 
neden olmaz.  
Buna ek olarak, bu kullanım talimatlarının 6. 
bölümündeki referanslar mutlaka dikkate alınmalıdır. 
 

 

Mekanik sızdırmazlık içeren pompalarda izin 
verilen sıcaklık sınırları kuru çalıştırmadan 
dolayı aşılabilir. Kuru çalışma yalnız yetersiz 
doldurulmuş sızdırmazlık muhafazasında değil, 
ortamda çok fazla gaz olmasından dolayı da 
meydana gelebilir. 
Pompanın izin verilen çalışma aralığı dışında 
kullanımı da kuru çalışmaya neden olabilir. 

 
2.7.5 Sıcaklık Sınırları 
 

 

Normal kullanım koşullarında, en yüksek 
sıcaklıklar pompa muhafazası yüzeyinde ve 
yatak alanları içinde beklenmelidir. 

 

Pompa muhafazasında oluşan yüzey sıcaklığı 
pompalanan sıvının sıcaklığına karşılık gelir. 
 

 

Pompa ısıtılırsa (ör. ısıtma ceketi) tesis için 
öngörülen sıcaklık sınıflarının gözetilmesi 
hususunda dikkatli olunmalıdır. 

 

Yatak braketi alanında yüzeyden etrafa serbest temas 
sağlanmalıdır. 
 

 

Pompanın çalışması sırasında, izin verilen 
sıcaklıkta pompa yüzeyinin ısıtılması önlemek 
için bol miktarda çökmüş tozdan sakınılması 
(düzenli temizlik) sağlanmalıdır. 

 

Tesis operatörü tanımlanan çalışma sıcaklığının 
gözetilmesini sağlamalıdır. Emmede pompalanan 
sıvının izin verilen maksimum sıcaklığı belli 
sıcaklık sınıfına bağlıdır. 
Aşağıdaki tabloda, EN 13463-1'e göre sıcaklık sınıfları 
dikkate alınarak pompalanan sıvının teorik sıcaklık 
sınırları gösterilmiştir. 
 

EN 13463-1'e göre sıcaklık 
sınıfı 

Pompalanan sıvının 
sıcaklık sınırı 

T4 (135°C) 135°C 
T3 (200°C) 180°C 
T2 (300°C) 180°C 
T1 (450°C) 180°C 

 

 

Pompanın özellikle izin verilen çalışma sıcaklığı 
veri kağıdında ve/veya sipariş onayında ve 
ardından pompadaki tür plakasında 
gösterilmiştir. 

 

Yatakların alanında, ortam sıcaklığının 40°C olması ve 
cihazın usulünce çalıştırılıp bakımının yapılması 
kaydıyla T4 sıcaklık sınıfı garanti edilir. 
 
2.7.6 Bakım 
 

 

Güvenli ve güvenilir kullanım için ünitenin yetkin 
şekilde bakımının yapıldığı ve iyi teknik 
durumda tutulduğuna dair düzenli incelemeler 
yapılmalıdır. 

 
Örnek: Yatakların işlevi. Kullanım ve uygulama 
koşulları, esasen elde edilebilir hayat döngülerinden 
sorumludur.  
 

Yağlama yağının ve sağlam çalıştığının düzenli 
kontrolüyle sıcak çalışmadan ya da arızalı yatak 
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sızdırmazlıklarından kaynaklanan aşırı sıcaklık 
tehlikesinden sakınılır. Bkz. 6.6 ve 7.4. 
Şaft sızdırmazlığının işlevi düzenli kontrol ile 
sağlanmalıdır. 
Yardımcı sistemler (ör. harici yıkama, soğutma, 
ısıtma) takılıysa işlevin sağlanması için izleme 
cihazlarının gerekip gerekmediği kontrol edilmelidir. 
 
2.7.7 Elektrik anahtarları ve kontrol cihazı, Aletler 
ve aksesuarlar 
 

 

Elektrik anahtarları ve kontrol cihazları, aletler 
ve yıkama tankları vs. gibi aksesuarlar geçerli 
güvenlik gerekliliklerine ve patlama koruması 
yönetmeliklerine karşılık gelmelidir. 

 
2.8 Yönetmeliklere uygun kullanım 
 

2.8.1 Hız, Basınç, Sıcaklık 
 

 

Pompanın ve şaft sızdırmazlığının hızının, 
basıncının ve sıcaklığının veri kağıdında 
ve/veya sipariş onayında verilen sınır değerleri 
aşmadığından emin olmak için tesiste uygun 
güvenlik önlemleri alınmalıdır. Verilen kabul 
basınçları da (sistem basınçları) yeterince 
yüksek olmalıdır. 

 

Buna ilaveten, tesisin çok hızlı kapatılmasında 
meydana gelebilen basınç şokları pompadan uzak 
tutulmalıdır (ör. basınç tarafında tek yönlü vana, volan, 
hava tankları). Hızlı sıcaklık değişikliklerinden 
sakınılmalıdır. Bunlar bir sıcaklık şokuna neden olabilir 
ve tekli bileşenlere hasar verip onları bozabilir. 
 
2.8.2 İzin Verilen Nozül Yükleri ve Torklar 
 

 

Temel olarak, emme ve boşaltma boruları, 
pompayı etkileyen mümkün olduğunda az 
kuvvet olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu 
tamamen mümkün değilse, bölüm 3.5'te 
gösterilen değer hiçbir durumda aşılmamalıdır. 
Bu durum pompanın çalışması ve durması ve 
dolayısıyla, ünitenin muhtemel tüm basınçları ve 
sıcaklıkları için geçerlidir. 

2.8.3 NPSH 
 

 

Pompalanan sıvının çark girişinde min. NPSH 
basıncı olmalıdır; böylece, kavitasyonlarda 
serbest çalışma sağlanır ve ardından pompa 
akışının "kesilmesi" önlenir. Sistemin NPSH-
değeri (NPSHA) tüm işletme koşullarında 
pompanın NPSH-değerinin (NPSHR) üzerinde 
olduğunda bu koşul karşılanır. 

 

Pompalama sıvılarına dair buhar basıncına yakın 
NPSH değerine özellikle dikkat edilmelidir. Pompanın 
NPSH değeri bunun altında kalırsa, kavitasyonlardan 
kaynaklanan malzeme hasarı aşırı ısınmayla tahribata 
yol açabilir. 
Pompanın NPSH-değeri (NPSHR) tüm pompa 
türlerinin eğrilerinde gösterilir. 
 
2.8.4 Sızdırmazlık, Yıkama, Soğutma 
Sızdırmazlık, yıkama ya da soğutmanın düzenlenmesi 
ve izlenmesi için uygun imkanlar sağlanmalıdır. 
Tehlikeli sıvılarla uğraşırken ya da sıcaklıklar 
yüksekse, sızdırmazlık, yıkama ya da soğutma 
sisteminin çalışmaması durumunda pompanın 
çalışmasının durmasının sağlanması hususuna dikkat 
edilmelidir. 
Pompa başlatılmadan önce sızdırmazlık, yıkama ve 
soğutma sistemleri her zaman çalışır durumda 
olmalıdır. Çalışmanın mahiyeti buna tamamen izin 
vermesi kaydıyla, pompa durana kadar kullanımdan 
çıkarılmamalıdırlar. 
 
2.8.5 Geriye Akış 
Pompaların basınç altındaki kapalı devrelerde çalıştığı 
sistemlerde (gaz yastıkları, buhar basıncı), gaz 
yastığının basıncı pompa aracılığıyla azaltılmamalıdır, 
zira geri akış hızı çalışma hızından çok daha yüksek 
olabilir ve bu durum üniteyi tahrip edebilir. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Açıklama

3.1 Tasarım 
LS-Pompaları tek aşamalı kıvrımlı muhafazalı ve 
süreç tasarımında kapalı çarka sahip muhafazalardır; 
ISO 5199 / EN 25199 teknik özelliklerine uygundurlar. 
LC-Pompaları LS gibidir, ama daha yüksek muhafaza 
basıncına uygundur. 
LCP-Pompaları LC gibidir, ama orta çizgisinde 
muhafaza ayakları vardır. 
 

Bu pompalar modüler sistemler olarak tasarlanmıştır 
ve dolayısıyla, birçok varyantta sunulabilirler (ör. farklı 
malzemeler, şaft sızdırmazlığı, farklı yağlama yağı 
çeşitleri, soğutma / ısıtma vs.). 
Teslim edilen pompaların izin verilen uygulama 
koşulları ve tasarım ayrıntıları ekteki veri kağıdında 
ve/veya sipariş onayında gösterilmiştir. 

 
3.1.1 Belirtim planı 
Teslim edilen pompaların izin verilen uygulama 
koşulları ve tasarım ayrıntıları ekteki veri kağıdında 
ve/veya sipariş onayında gösterilmiştir. 
Örneğin: 
 

LS 200 - 500 S1 N L 1 2500 4 
(0) (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Konum (0) - Model belirtimi: 
LS - Ayak takılmış muhafaza tasarımı (12 / 16 bar) 
LC - Ayak takılmış muhafaza tasarımı (25 bar) 
LCP - Muhafaza ayağı orta çizgisi (25 bar) 

Konum (1) - Boşaltma nozülünün mm olarak nominal 
çapı 
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Konum (2) - mm olarak nominal çark 
Konum (3) - Şaft sızdırmazlığı yöntemi: 

S1 - EN 12756'ya göre tekli mekanik conta, 
tasarım K, form U (dengelenmemiş) 
S2 - EN 12756'ya göre tekli mekanik conta, 
tasarım K, form B (dengelenmiş) 
S4 - EN 12756'ya göre tekli mekanik conta, 
tasarım K, form U (dengelenmemiş), Suverme 
dahil (itme burcuyla) 
S5 - EN 12756'ya göre tekli mekanik conta, 
tasarım K, form B (dengelenmiş), Suverme dahil 
(itme burcuyla) 
S6 - EN 12756'ya göre tekli mekanik conta, 
tasarım K, form U (dengelenmemiş), pompa ile 
mekanik conta haznesi arasında itme dahil (itme 
burcuyla) 
S7 - EN 12756'ya göre tekli mekanik conta, 
tasarım K, form B (dengelenmiş), pompa ile 
mekanik conta haznesi arasında itme dahil (itme 
burcuyla) 
T3 - EN 12756'ya göre tekli mekanik conta, 
tasarım K, form B (dengelenmiş), genişletilmiş 
itme burcuyla kör uç yapılandırmasında 
D1 - Arka arkaya ikili mekanik conta, EN 12756'ya 
göre 2 tekli mekanik conta, tasarım K, her iki form 
U (dengelenmemiş) 
D3 - Arka arkaya ikili mekanik conta, EN 12756'ya 
göre 2 tekli mekanik conta, tasarım K, akışkan 
tarafından form U (dengelenmemiş), atmosfer 
tarafı form B (dengelenmiş) 
C1/C2 - Pompa manşonunda kartuş mekanik 
contası 
C3/C4 - Şaftta kartuş mekanik contası 
P1 - Yağlama çemberi içermeyen salmastra 
P2 - Yağlama çemberi içeren salmastra, 
pompalanan akışkan engelli 
P3 - Yağlama çemberi içeren salmastra, harici 
akışkan engelli 
P4 - Yağlama çemberi içeren salmastra, yıkamalı 
P5 - Yağlama çemberi içermeyen salmastra, harici 
soğutmalı 

Konum (4) *) - Çark malzemesi: 
N = Döküm demir (0,6025) 
S = Bronz (2.1050.01) - yalnız model LS'de 
L = Sünek demir (0,7040) 
V = Paslanmaz çelik (1,4408) 
W = Dupleks paslanmaz çelik (1,4517) 
F = Karbon çeliği (1,0619) 
X = Diğer malzemeler 

Konum (5) *) - Muhafaza malzemesi: 
N = Döküm demir (0,6025) 
L = Sünek demir (0,7040) 
V = Paslanmaz çelik (1,4408) 
W = Dupleks paslanmaz çelik (1,4517) 
F = Karbon çeliği (1,0619) 
X = Diğer malzemeler 

Konum (6) - Şaft tasarımı: 
1 - şaft manşonu ile 
2 - şaft manşonu olmadan 

Konum (7) - 1/10 kW'de motor gücü 
Yalnız verilirse geçerlidir (ör. 2500 = 250 kW) 

Konum (8) - Motor kutbu sayısı 
Yalnız verilirse geçerlidir 

 

*) Konum (4) ve (5) = Malzeme Kodu (ör. NL, VV, WW 
vs.) 
 
3.2 Şaft Sızdırmazlığı 
Temel olarak, salmastra ve mekanik conta olarak iki 
tür şaft sızdırmazlığı vardır ve her iki türün birçok 
varyantı mevcuttur. Veri kağıdında ve/veya sipariş 
onayında pompanızın şaft sızdırmazlığı türü 
gösterilmiştir. 
Bir salmastra kutusu salmastrası ve ardından mekanik 
contaların montajı ve işletimiyle ilgili talimatlar belli 
"Şaft Sızdırmazlığı için Montaj Talimatları" ekinde 
bulunabilir. 
 

 

Salmastra ve mekanik contalar ve bunlarla 
bağlantılı kaza tehlikeleri hakkında ilave bilgileri 
bölüm 6.6, 7.2 ve 7.3'te bulabilirsiniz. 

 

 

Patlama tehlikesi olan alanlarda salmastra 
içeren pompaların kullanımı yasaktır! 

 
3.3 Yataklar 
Pompa şaftı sürtünme önleyici yataklarla korunur. Veri 
kağıdında ve/veya sipariş onayında pompanızın yağ 
ile mi (standart tasarım) yoksa gres ile mi (özel 
tasarım) yağlanmak üzere tasarlandığını görebilirsiniz. 
 

 

Patlama tehlikesi olan alanlarda gres yağlamalı 
yatakların kullanımı yasaktır! 

 
3.3.1 Kullanılan yataklar 
Pompanızın yatak braketinin büyüklüğü veri kağıdında 
ve/veya sipariş onayında gösterilmiştir. 
 

Yatak braketi Yatak türü 
pompa tarafı tahrik tarafı 

42 S NU 311 EC 2x 7311 BECB 
55 S NU 315 EC 2x 7315 BECB 

75 S, 90 S NU 320 EC 2x 7320 BECB 
100 S NU 324 EC 2x 7324 BCB 

 
3.3.2 Yağ Karteri Soğutması 
180°C'nin üzerindeki pompalanan sıvı sıcaklıklarında 
bir yağ karteri soğurması gereklidir. 
Bağlantı için ekteki "Bağlantılar" listesine başvurun. 
 

 Soğutma için 30°C'lik maksimum gelen 
sıcaklığına sahip aşındırıcı olmayan ve saf su 
kullanın. 

 Soğutma suyu boşalma sırasında eli yakmayacak 
sıcaklıkta olmalıdır. 

 Soğutma sistemindeki basınç maks. 6 barı 
geçmemelidir. 

 Sıcaklık ve basınç izlemesi için kontrol cihazları 
sağlayın. 
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3.4 Sıhhatli Basınç Seviyesi için Yaklaşık 
Değer 
Nominal 

güç 
PN 
kW 

olarak 

dB(A) olarak sıhhatli basınç seviyesi LpA 
Tek başına pompa Pompa + Motor 

2950 
d/d 

1450 
d/d 

975 
d/d 

2950 
d/d 

1450 
d/d 

975 
d/d 

5,5 -- 61,0 - - - - 64,0 - - 
7,5 -- 63,0 - - - - 64,5 - - 

11,0 -- 65,0 - - - - 66,0 - - 
15,0 -- 66,5 - - - - 67,5 - - 
18,5 68,5 68,0 - - 69,0 69,0 - - 
22,0 69,5 68,5 - - 70,0 69,5 - - 
30,0 71,0 70,5 - - 71,5 71,0 - - 
37,0 72,0 71,5 - - 73,0 72,0 - - 
45,0 73,0 72,5 - - 74,0 73,5 - - 
55,0 74,5 73,5 - - 75,0 74,5 - - 
75,0 76,0 75,5 - - 76,5 76,5 - - 
90,0 77,0 76,5 - - 77,5 77,5 - - 
110,0 78,0 77,5 77,0 79,0 78,5 80,0 
132,0 79,0 78,5 78,0 79,5 79,5 80,0 
160,0 80,0 79,5 79,0 80,5 81,0 80,5 
200,0 81,5 81,0 80,5 81,5 82,0 83,0 
250,0 82,5 82,0 81,5 84,5 83,0 84,0 
315,0 83,5 83,0 83,0 85,0 85,5 84,5 
355,0 84,5 84,0 - - 85,5 86,0 - - 
400,0 85,0 84,5 - - 88,0 86,5 - - 
450,0 -- 85,0 - - - - 87,0 - - 
500,0 -- 85,5 - - - - 87,0 - - 

 

DIN 45635, bölüm 1 ve 24'e göre pompa yüzeyinden 1 
m uzaklıkta ölçülen sıhhatli basınç seviyesi LpA. Oda 
ve temel etkileri dikkate alınmamıştır. Bu değerlerin 
toleransı ±3 dB(A)'dır. 
60 Hz işletime ek olarak: 
Tek başına pompa: − 
Motor içeren pompa: +4 dB(A) 

3.5 ISO 5199'a göre pompalar hakkında 
Europump Önerileri gözetilerek... 
... İzin Verilen Pompa Nozülleri ve Pompa 
Nozüllerindeki Torklar. 
Kuvvet ve tork verileri yalnız statik boru sistemi yükleri 
için geçerlidir. 
Tabloda verilen değerler standart LS- ya da LCP-
tabanlı kasalara sahip (harç eklenmiş) pompa üniteleri 
için geçerlidir. 
Kuvvet ve tork verileri LC ya da LCP-standart 
malzemeleri 0,7040 (sünek demir) ve 1,4408'e 
(paslanmaz çelik) atıfta bulunur. 
LS-standart malzemesi 0,6025 (döküm demir) için bu 
değerler 0,5 çarpanıyla çarpılmalıdır. 
 

LS, LC 

 

LCP 

 

res 1 
 
 
 

 

Boyutlar 
Emme nozülü Boşaltma nozülü 

∅DN 
N olarak kuvvetler Nm olarak torklar 

∅DN 
N olarak kuvvetler Nm olarak torklar 

Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M 
LS, LC 

125-330 150 4000 3600 3240 6280 2000 1400 1640 2920 125 2840 2560 3160 4960 1680 1200 1520 2440 
125-500 150 4000 3600 3240 6280 2000 1400 1640 2920 125 2840 2560 3160 4960 1680 1200 1520 2440 

                   

150-500 200 5360 4800 4320 8360 2600 1840 2120 3840 150 3600 3240 4000 6280 2000 1400 1640 2920 
                   

200-260 250 6680 5960 5400 10440 3560 2520 2920 5240 200 4800 4320 5360 8360 2600 1840 2120 3840 
200-350 250 6680 5960 5400 10440 3560 2520 2920 5240 200 4800 4320 5360 8360 2600 1840 2120 3840 
200-400 250 6680 5960 5400 10440 3560 2520 2920 5240 200 4800 4320 5360 8360 2600 1840 2120 3840 
200-500 250 6680 5960 5400 10440 3560 2520 2920 5240 200 4800 4320 5360 8360 2600 1840 2120 3840 

                   

250-315 300 8000 7160 6440 12520 4840 3440 3960 7120 250 5960 5400 6680 10440 3560 2520 2920 5240 
250-350 300 8000 7160 6440 12520 4840 3440 3960 7120 250 5960 5400 6680 10440 3560 2520 2920 5240 
250-400 300 8000 7160 6440 12520 4840 3440 3960 7120 250 5960 5400 6680 10440 3560 2520 2920 5240 
250-500 300 8000 7160 6440 12520 4840 3440 3960 7120 250 5960 5400 6680 10440 3560 2520 2920 5240 

                   

300-400 350 9320 8360 7520 14600 6200 4400 5080 9120 300 7160 6440 8000 12520 4840 3440 3960 7120 
300-450 350 9320 8360 7520 14600 6200 4400 5080 9120 300 7160 6440 8000 12520 4840 3440 3960 7120 
300-500 350 9320 8360 7520 14600 6200 4400 5080 9120 300 7160 6440 8000 12520 4840 3440 3960 7120 

                   

350-450 400 10640 9560 8600 16680 7760 5520 6360 11440 350 8360 7520 9320 14600 6200 4400 5080 9120 
                   

400-400 400 10640 9560 8600 16680 7760 5520 6360 11440 400 9560 8600 10640 16680 7760 5520 6360 11440 
                   

600-600 600 15920 14360 12920 25000 16160 11520 13280 23920 600 14360 12920 15920 25000 16160 11520 13280 23920 
 

LCP 
125-500 150 5000 4500 4050 7850 2500 1750 2050 3650 125 3550 3200 3950 6200 2100 1500 1900 3050 

                   

150-500 200 6700 6000 5400 10450 3250 2300 2650 4800 150 4500 4050 5000 7850 2500 1750 2050 3650 
                   

200-260 250 8350 7450 6750 13050 4450 3150 3650 6550 200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800 
200-350 250 8350 7450 6750 13050 4450 3150 3650 6550 200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800 
200-400 250 8350 7450 6750 13050 4450 3150 3650 6550 200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800 
200-500 250 8350 7450 6750 13050 4450 3150 3650 6550 200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800 

                   

250-315 300 10000 8950 8050 15650 6050 4300 4950 8900 250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550 
250-350 300 10000 8950 8050 15650 6050 4300 4950 8900 250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550 
250-400 300 10000 8950 8050 15650 6050 4300 4950 8900 250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550 
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250-500 300 10000 8950 8050 15650 6050 4300 4950 8900 250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550 
                   

300-400 350 11650 10450 9400 18250 7750 5500 6350 11400 300 8950 8050 10000 15650 6050 4300 4950 8900 
300-450 350 11650 10450 9400 18250 7750 5500 6350 11400 300 8950 8050 10000 15650 6050 4300 4950 8900 
300-500 350 11650 10450 9400 18250 7750 5500 6350 11400 300 8950 8050 10000 15650 6050 4300 4950 8900 

                   

350-450 400 13300 11950 10750 20850 9700 6900 7950 14300 350 10450 9400 11650 18250 7750 5500 6350 11400 
                   

400-400 400 13300 11950 10750 20850 9700 6900 7950 14300 400 11950 10750 13300 20850 9700 6900 7950 14300 
                   

600-600 600 19900 17950 16150 31250 20200 14400 16600 29900 600 17950 16150 19900 31250 20200 14400 16600 29900 

 
4. Nakliye, Kullanım, Saklama 

4.1 Nakliye, Kullanım 
 Gönderilen pompayı / pompa ünitesini teslim alır 

almaz hasara ya da eksik parçalara karşı kontrol 
edin. 

 Pompa / pompa ünitesi dikkatlice ve yetkin 
personel tarafından nakledilmelidir. Ciddi 
darbelerden sakının. 

 Pompayı/pompa ünitesini fabrikadan temin edildiği 
aynı konumda tutun. Ambalajın üzerindeki 
talimatlara dikkat edin. 

 Pompanın emme ve boşaltma tarafı nakliye ve 
saklama sırasında tapalarla kapatılmalıdır. 

 

 

Tüm ambalaj malzemesi yerel yönetmeliklere 
uygun olarak atılmalıdır. 

 

 Kaldırma cihazları (ör. forklift, vinç, vinç cihazı, 
makaralar, askı halatları vs.) yeterince güçlü 
olmalı ve yalnız yetkili personel tarafından 
kullanılmalıdır. Pompanın / pompa ünitesinin 
ağırlığı veri kağıdında verilmiştir. 

 Pompa / pompa ünitesi yalnız kasa, flanş ya da 
muhafaza gibi içi dolu noktalardan kaldırılabilir. 
Resim 2'de vinç ile doğru taşıma yöntemi 
gösterilmiştir. 

 

 
           res 2 

 

 

Asılı yüklerin altında durmayın.  
Kazaların önlenmesine dair genel 
yönetmeliklere dikkat edin. 
Pompa / pompa ünitesi nihai yerine sabitlenene 
kadar devrilmeye ve kaymaya karşı sağlama 
alınmalıdır. 

 

 

Askı halatları şaftların ucuna ya da motorun 
halka kulaklarına bağlanmamalıdır. 

 

 

Pompanın/pompa ünitesinin nakliye kaldırma 
cihazından kayıp çıkması insan ve eşyalarda 
hasara neden olabilir. 

 
4.2 Saklama / Muhafaza 
Çalıştırılmadan önce uzun süreliğine (maks. 6 ay) 
saklanan pompalar ya da üniteler nem, titreşim ve 
kirden korunmalıdır (ör. yağlı kağıda ya da plastiğe 
sarılarak). Pompalar temel olarak hava koşullarından 
korunaklı bir yerde, örneğin kuru örtü altında 
saklanmalıdır. Bu süre zarfında, tüm emme ve 
boşaltma çatalları ve tüm diğer giriş ve çıkışlar sahte 
flanşlar ya da tapalarla kapatılmalıdır. 
Daha uzun süreli saklamalar için işlenmiş yüzeylerde 
muhafaza ölçümleri ve nem koruması içeren ambalaj 
gerekebilir! 

 
5. Montaj / Kurulum

5.1 Pompanın / Ünitenin Montajı 
 

5.1.1 Pompanın bir taban çerçevesine montajı 
Pompa ve motor (= pompa ünitesi) için, bulunmaması 
ya da teslimata dahil olmaması durumunda çelik ya da 
dökme demirden yapılmış bir taban ya da imal edilmiş 
(kaynaklanmış) bir çerçeve temin edilmelidir. Bu taban 
çerçevesi kullanım sırasında ortaya çıkan tüm yüklere 
(bkz. bölüm 5.1.2) dayanabilecek bir temele 
yerleştirilmelidir. 
 

Pompayı taban çerçevesine monte ederken 
aşağıdakilere dikkat edilmelidir: 

 Taban çerçevesinin içi dolu olmalıdır; böylece 
kullanım sırasında hiçbir bükülme ya da titreşim 
meydana gelmez. 

 Taban çerçevesinin üzerindeki pompa ayağının ve 
motorun montaj yüzeyi düz olmalıdır (işleme 
önerilir). Pompanın braketle desteklenmesi 
pompanın zamanından önce bozulmasına ve 
garanti kaybına neden olur. 

 Pompa montaj delikleri güvenli sabitleme 
sağlanacak şekilde açılmalıdır. 

 Pompa ile motor şaft arasında, kullanılan kapline 
bağlı olarak yeterli boşluk bırakılmalıdır, bkz. 
bölüm 5.3. 
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 Pompa ile taban çerçevesi arasında yeterli 
şimleme yapılmalıdır; böylece pompanın yerine 
konması sırasında taban ile orta çizgi arasında 
eşit yükseklik ayarlanabilir (önerilen dikey 
ayarlama 4 ila 6 mm). 

 Pompayı ve motoru hizalayın; ayrıca bkz. bölüm 
5.3. 

 
5.1.2. Ünitenin bir temele bağlanması 
Pompanın monte edildiği yer boyutsal çizimlerin 
boyutlarına göre hazırlanmalıdır. Beton temeller 
sağlam ve işlevsel bir montaj sağlamak için DIN 1045 
ya da eşdeğer standarda (min. BN 15) uygun yeterli 
sağlamlığa sahip olmalıdır. 
Beton temel, ünite konulmadan önce donmuş 
olmalıdır. Yüzeyi yatay ve tesviyeli olmalıdır. 
 

 

Bakım ve onarım işi, özellikle tahrik motorunun 
ya da tüm pompa ünitesinin değiştirilmesi için 
yeterli boşluk sağlanmalıdır. Motor fanı yeterli 
soğuk hava alabilecek şekilde olmalıdır; 
dolayısıyla alım ızgarası tüm duvarlardan vs. en 
az 10 cm uzak olmalıdır. 

 

 Ankraj cıvataları seti için uygun girintiler temin 
edilmelidir. Bu sağlanmamışsa beton genleşme 
cıvataları ve ardından epoksi kapsül ankraj 
cıvataları kullanılabilir. 

 Pompa temele monte edilirken (boşaltma 
nozülünde) su terazisi kullanılarak boşaltma 
nozülünde ayarlanmalıdır. İzin verilen sapma 0,2 
mm/m'dir. Temel cıvatalarını taktıktan sonra beton 
ile temelin içine dökülmelidir. Harç donduktan 
sonra kaplin hizalaması bölüm 5.3.1'e göre kontrol 
edilmeli ve muhtemel hatalı hizalamalar tahrik 
motoru alanında temel çerçevesi ayarlanarak 
düzeltilmelidir. Taban kasasının pürüzsüzlüğü 
doldurulmadan ve ardından sabitlenmeden önce 
0,2 mm/m olmalıdır.  Ayarlama için tesviye şimleri 
ya da tesviye vidaları (isteğe bağlıdır, standart 
olarak verilmez) kullanılabilir. Tesviye şimleri 
temel ankrajlarının yanına takılmalı ve düz olarak 
durmalıdır. Bunun ardından, temel cıvatalarını 
simetrik olarak, ama hafifçe sabitleyin. Taban 
çerçevesini büzüşmeyen harçla doldurun.  

 

Dikkat: 
 Hava kabarcıklarını giderin (ör. titreşim vererek). 
 Harcın düzgünce donup sertleştiğini kontrol edin. 
 Betona dair daha sonraki işlemleri DIN 1045'e 

göre gerçekleştirin. 
 

Donduktan sonra temel ankrajını eşit dereceli ve 
sertçe sıkın. Kaplinin hizasını bölüm 5.3.1'e göre 
kontrol edip gerekirse yeniden ayarlayın. Bunun 
ardından, pompa / motor arasındaki tüm vidaların ve 
taban çerçevesinin örtüşerek oturduğunu kontrol edin. 
Orijinal LS ve ardından LCP tabanlı çerçeveler içi dolu 
olarak tasarlanmasına karşın ayarlanan taban 
çerçevelerinin harç işlemleri kesinlikle gereklidir. 
 

 Temelden bitişik bileşenlere titreşimler iletilirse 
uygun titreşim sönümleme tamponları aracılığıyla 
bundan korunulmalıdır (dışta gelen titreşim yatağı 
bozabilir). 

 Titreşimlerin bitişik bileşenlere iletimini önlemek 
için temel uygun bir yalıtım tabanının üzerine 
serilmelidir. 

 

 

Bu yalıtım tamponlarının büyüklüğü duruma 
bağlı olarak değişkenlik gösterir ve dolayısıyla 
deneyimli bir uzman tarafından belirlenmelidir. 

  
5.2 Boru Sisteminin Pompaya Bağlanması 
 

 

Bu pompa boru sistemi için bir sabit nokta 
olarak kullanılmalıdır. İzin verilen boru sistemi 
yükleri aşılmamalıdır; bkz. bölüm 3.5. 

 
5.2.1 Emme ve boşaltma boruları 
 Borular, sıvının pompaya serbestçe akabileceği ve 

pompanın sorun olmadan çalışacağı şekilde 
olmalıdır. Emme borularının hava sızdırmaz 
olmasını ve NPSH değerlerinin gözetilmesini 
sağlamak için özellikle dikkat edilmelidir. Emme 
kaldırma şartı altında emme borusunu, hiçbir hava 
hapsolmayacak ve hafifçe yukarıya eğimli olacak 
şekilde pompaya doğru yatak kısımda döşeyin. 
Pozitif emme basma yüksekliği şartı altında emme 
borusunu, pompaya doğru hafifçe aşağıya inecek 
şekilde yerleştirin. Fitingleri ya da dirsekleri emme 
nozülünün hemen öncesine takmayın. 

 Emme beslemesi vakum altındaysa ve sıvıda 
eklenen gaz mevcutsa maks. sıvı seviyesinin 
üzerinde emme beslemesine dönüş olacak şekilde 
pompa emmesinin akış yukarısında bir tahliye 
hattının düşünülmesi önerilir. 

 İlave bir yıkanan boru sistemi (boşaltma çatalı 
tahliye hattı), başlatmadan önce pompanın 
havasının alınmasını kolaylaştırır (res 3). 

 

 
               res 3 
 

Vent line Tahliye hattı 
 

 Boruları döşerken pompaya bakım, kurulum ve 
demontaj için erişilebilmesini sağlayın. 

 "Flanşlarda İzin Verilen Kuvvetler"e dikkat edin 
(bölüm 3.5). 

 Borularda uzatma ek yerleri kullanılmışsa bunlar, 
borulardaki yüksek basınçtan dolayı olması 
gerekenden yüksek yüklenmeyecekleri tarzda 
desteklenmelidir. 

 Pompaya bağlamadan önce: emme ve boşaltma 
çatallarından koruyucu örtüleri çıkarın. 

 Başlatmadan önce boru sistemi, fiting ve teçhizat 
kaynak sıçramalarını, pulları vs. kaldırmak için 
temizlenmelidir. Kurulum yapılmadan ya da 
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kullanıma alınmadan önce tüm kirleticiler 
doğrudan ya da dolaylı olarak içme suyu 
sistemlerine bağlı pompa ünitelerinden 
giderilmelidir. 

 Şaft sızdırmazlığını yabancı maddelere karşı 
korumak için (özellikle mekanik contalarda) motor 
başlatılırken emme/alım borusuna 800 mikronluk 
bir elek takılması önerilir. 

 Boru sistemi pompa takılıyken test edilirse 
pompanın ve/veya şaft sızdırmazlığının izin verilen 
maksimum muhafaza basıncını (bkz. veri kağıdı) 
aşmayın. 

 Basınç testinden sonra boruyu boşaltırken 
pompada doğru işlemlerin yapıldığından emin olun 
(başlatma sırasında pas tehlikesi ve sorunlar). 

 Salmastra kutusu olan pompalarda salmastrayı 
basınç testinden sonra yerine takın (salmastra 
aşırı sıkıştırılmış, dolayısıyla kullanıma artık 
uygunsuz olabilir). 

 
5.2.2 İlave Bağlantılar 
Gerekli her türlü sızdırmazlık, yıkama ya da soğutma 
boru bağlantıları takılmalıdır. Hangi boru, basınç ve 
miktarların gerektiğini öğrenmek için lütfen veri 
kağıdına başvurun. Pompaya yapılan bağlantıların 
konum ve büyüklüğü "Bağlantılar" ekinde verilmiştir. 
 

 

Bu bağlantılar işlev için elzemdir! 

 

Şaft contasından her türlü kaçağı uzaklaştırmak için 
bir bozu hattının döşenmesi önerilir. Bağlantı için bkz. 
"Bağlantılar" eki. 
 
5.3 Kaplin 
 

 

Kaplin üzerinde iş yaparken hiç kimsenin 
motoru çalıştıramaması sağlanmalıdır. 
Kaza Önleme Yönetmeliklerine göre pompa 
ünitesi ancak kaplin koruması takılıyken 
çalıştırılabilir. 

 

 

Bölge 1 ve 2'de çalışma sırasında geçerli Atex 
sertifikasyonuna sahip kaplin kullanılmalıdır. 

 

Üreticinin Kullanım Talimatları gözetilmelidir. 
 
5.3.1 Kaplin hizalaması 
 

 

Kaplin hizalaması , ünitenin ileride arızasız 
çalışması için çok büyük dikkat ve özenle 
yürütülmelidir. Bu püf noktaya dikkat etmezseniz 
garantinizi kaybedersiniz! 
 

 

 

Temele montajdan ve boru sisteminin 
bağlantısından sonra ünite, tamamen muhafaza 
üzerinde monte edilmiş olarak teslim edilmiş 
olsa bile kaplin yeniden ayarlanmalıdır. 

 

 Kuruluma başlamadan önce şaft uçlarını ve kaplin 
bileşenlerini dikkatlice temizleyin. 

 Kaplini ayarlamadan önce yatak braketi (10) ile 
muhafaza ayağı (80/F) arasındaki vidaları (S7) 
gevşetin ve ancak ayarlamadan sonra yeniden 

sabitleyin. Vidalar (S7) sıkıldıktan sonra ölçümü 
tekrarlayın. 

 Bu ünite, bir cetvel her iki kaplin yarımı üzerine 
eksenel olarak yatırıldığında çevresi üzerinde her 
yerde belli şafta aynı uzaklığa sahip olduğunda 
düzgün hizalanmış demektir. Ayrıca, her iki kaplin 
yarımı da çevrenin her bir yerinde birbirine eşit 
uzaklıkta olmalıdır. Bu durum bir izleyici, mastar 
ya da kadranlı mastar ile kontrol edilmelidir; bkz. 
res. 4 ve 5. 

 Kaplininiz için izin verilen toleranslar kaplinin 
kullanım talimatlarında gösterilmiştir. Kaplininizin 
tam karakterizasyonu için veri kağıdına ve/veya 
sipariş onayına başvurun. 

 

 

 

res 4 - Kaplinin mastar ve cetvelle hizalanması 

 

res 5 - Kaplinin mesafe burcuyla hizalanması 
 
 

 

Kaplinin hizasını yeniden çalışma sırasında ılık 
koşullarda ve sistem basıncında (mümkünse) 
kontrol edip gerekirse düzeltin. Bunun 
öncesinde bölüm 6'yı dikkate alın! Ünite kolayca 
ve uyumlu şekilde elle döndürülebilmelidir. 
 

 

 

Ünitenin yanlış hizalanması kaplinde ve ünitede 
hasarlara yol açabilir! 

 

 

Hizalamadan sonra ve başlatmadan önce kaplin 
koruyucusunu takın. 

 
5.3.2 Kaplin Koruması 
 

 

Kaza önleme yönetmeliklerine göre pompa 
yalnız kaplin koruması varken kullanılmalıdır. 

 

 

Kullanılan kaplin korumasının kıvılcım 
üretmeyen malzemeden yapılmış olmasına 
dikkat edilmelidir. 

 
 
 
 

cetvel mastar 

cetvel mastar 
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Parçalar: 

 
Montaj: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Coupling guard (two 
equal halves) 

Kaplin koruyucusu (iki 
eşit yarım) 

Adjusting piece Ayarlama parçası 
Bearing cover Yatak kapağı 
Coupling Kaplin 
Motor Motor 
1.) Screw part 2 at 
button of bearing 
cover. 

1.) Kısım 2’yi yatak 
kapağının düğmesine 
vidalayın. 

2.) Insert part 3 with 
slot downwards with 
press axially to teh 
motor. 

2.) Kısım 3’ü motoru 
eksenel olarak 
bastırarak yuva aşağı 
bakacak şekilde takın. 

3.) Screw part 1 to the 
bearing cover. 

3.) Kısım 1’i yatak 
kapağına vidalayın. 

4.) Screw part 1 and 
part 2 together, which 
fixes the adjusting 
piece. 

4.) Ayarlama parçasını 
sabitleyen kısım 1 ve 
kısım 2’yi birlikte 
vidalayın. 

 
5.4 Tahrik 
Motor büyüklüğünü seçerken ISO 5199 gerekliliklerinin 
karşılanmasına dikkat edilmelidir. Motor üreticisinin 
İşletme Talimatlarına dikkat edin. 
 

 

Bölge 1 ve 2'de uygulama sırasında geçerli Atex 
sertifikasyonuna sahip bir motor kullanılmalıdır. 

 
5.5 Elektrik Bağlantısı 
 

 
 

Elektrik bağlantısı işleri ancak yetkili bir 
profesyonel tarafından yürütülebilir. Elektrik 
teknolojisi için geçerli ve özellikle güvenlik 
önlemleriyle ilgili olan kural ve yönetmelikler 
gözetilmelidir. Bu alanda çalışan ulusal enerji 
tedarik şirketleri düzenlemeleri de gözetilmelidir. 

 

İşe başlamadan önce motor isim plakasındaki 
bilgilerin yerel şebeke ağındakilerle aynı olduğunu 
kontrol edin. Bağlı tahrik motorunun enerji besleme 
kablosu motor üreticisi tarafından üretilen elektrik 
şemasına uygun olarak bağlanmalıdır. Koruyucu bir 
motor anahtarı temin edilmelidir. 
 

 

Patlama tehlikesi olan yerlerde elektrik tesisatı 
için IEC 60079-14 de dikkate alınmalıdır. 

 

 

İlgili önlemler alınarak taban çerçevesinin 
(topraklama vidaları için 2x M10-diş 
kullanılabilir) topraklanmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

Dönme yönü yalnız pompa doluyken kontrol 
edilmelidir. Kuru çalıştırma pompaya hasar 
verir. 

 
5.6 Son Kontrol 
Kaplinin hizasını bölüm 5.3.1'e göre yeniden kontrol 
edin. Ünite kaplinde kolayca ve elle 
döndürülebilmelidir. 
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6. Başlatma, Kullanma, Kapatma 

 

Tesis yalnız yerel güvenlik düzenlemelerine ve 
işbu Kullanım Talimatlarına (özellikle burada 
verilen güvenlik düzenlemelerine ve güvenlik 
talimatlarına) aşina kişiler tarafından 
başlatılabilir. 

 
6.1 İlk çalıştırma 
Pompayı çalıştırmadan önce aşağıdaki noktaların 
kontrol edilip yürütüldüğünü kontrol edin: 
 Pompa yağla yağlanıyorsa ilk önce yağ giderini 

(AS) açıp birikmiş olabilen (ör. yoğuşma) her türlü 
sıvıyı boşaltın. Yağ giderini (AS) kapatın ve bölüm 
6.5.1'de açıklandığı şekilde yağ doldurun. 

 Gres yağlaması olan pompalarda ilk çalıştırmadan 
önce başka yağlama gerekmez. 

 Pompa ve emme borusu başlatma sırasında 
tamamen sıvıyla doğru olmalıdır. 

 Pompa ünitesini yeniden bir defa elle döndürün ve 
pürüzsüz ve eşit derecede döndüğünü kontrol 
edin. 

 Kaplin korumasının takılı ve tüm güvenlik 
cihazlarının çalışır durumda olduğunu kontrol edin. 

 Temin edilen her türlü sızdırmazlık, yıkama ya da 
soğutma cihazını açın. Miktar ve basınç için veri 
kağıdına başvurun. 

 Emme/alım borusundaki vanayı açın. 
 Boşalma tarafı vanasını anma akış miktarının 

yaklaşık %25'ine ayarlayın. 200'den az boşaltma 
çatalı anma genişliği olan pompalarda başlatma 
sırasında vana kapalı kalabilir. 

 Ünitenin tüm güvenlik cihazlarını içerdiğinden ve 
tüm yönetmeliklere uygun olarak elektriksel olarak 
bağlandığından emin olun. 

 Kısa süreli açıp kapatarak dönme yönünü kontrol 
edin. Yatak çerçevesindeki yön okuyla aynı yönde 
dönmelidir. 

 
6.2 Tahriğin açılması 
 Normal çalışma hızına ulaşılır ulaşılmaz (50 Hz 

akım beslemesinde maks. 20 saniye veya 60 Hz 
akım beslemesinde maks. 11 saniye) boşaltma 
vanasını açın ve gerekli çalışma noktasını 
ayarlayın. Tip plakasında ya da veri kağıdında 
ve/veya sipariş onayında gösterilen pompalama 
verileri mutlaka karşılanmalıdır. Tüm değişikliklere 
ancak üreticiyle konuştuktan sonra izin verilir! 

 

 

Emme ve/veya boşaltma boru sistemindeki 
vana kapalıyken başlatmaya izin verilmez. 

 
 

 

Geri basınç olmadan başlatıldığında geri 
basınç, boşaltma tarafında kısma yoluyla geri 
basınç üretilmelidir. Tam geri basınca 
ulaşıldığında vanayı açın 

 

 

Şaft sızdırmazlığının engelsiz şekilde izlenmesi 
ve bakımının yapılabilmesi için bu alanda hiçbir 
koruma örtüsü temin edilmemiştir. Bu yüzden, 
pompa çalışırken özellikle dikkatli olunmalıdır 
(uzun saç, bol elbise vs. bulunmamalıdır). 

 

 Salmastra: 
Salmastra, sorunsuz çalışma için kaçağa ihtiyaç 
duyar (pompalanan ortamdan damlalar şeklinde 
çıkış). Başlangıçta bol kaçak ayarlayın. Pompa 
çalışırken salmastra bileziğini sürekli sıkarak ilk 
çalışma saatlerinde bunu yavaşça azaltın (kesit 
çiziminde "69" ve "M2" konumuna başvurun). 
Yaklaşık değer olan 30-100 damla / dakikayı alın. 

 

 

Salmastranın kuru çalıştırılması şaft 
sızdırmazlığını ve ardından şaftı sertleştirir ve 
zarar verir. 

 

 

Pompa arzulanan basma yüksekliğine ulaşmaz 
ya da tipik ses ya da titreşimler ortaya çıkarsa: 
Pompayı kapatın (bkz. bölüm 6.7) ve 
nedenlerini arayın (bkz. bölüm 10). 

 
6.3 Yeniden çalıştırma 
Temel olarak, ilk defa çalıştırıldığından izlenenle aynı 
prosedürler izlenmelidir. Bununla beraber, dönüş 
yönünü ve pompa ünitesine erişilebilirliği kontrol 
etmeye gerek yoktur. 
Bu pompa ancak bekleme sırasında dolu kaldığından 
emin olunduktan sonra otomatik olarak yeniden 
başlatılmalıdır. 
 

 

Sıcak makine kısımlarına dokunmamaya ve 
korunmayan şaft contası alanında çalışırken 
özellikle dikkat edilmelidir. Otomatik olarak 
kontrol edilen sistemlerin her zaman birden 
açılabileceğini unutmayın. Uygun uyarı işaretleri 
iliştirilmelidir. 

 
6.4 Çalışma Sınırları 
 

 

Pompanın / ünitenin basınç, sıcaklık, 
performans ve hızla ilgili çalışma sınırları veri 
kağıdında ve/veya sipariş onayında 
gösterilmiştir ve her türlü koşul altında 
gözetilmelidir! 

 

 Motor isim plakasında belirtilen çıkışı aşmayın. 
 Ani sıcaklık değişimlerinden (sıcaklık şokları) 

sakının. 
 Pompa ve motor eşit derecede ve titreşimsiz 

çalıştırılmalı ve en az haftada bir kontrol 
edilmelidir. 
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6.4.1 Min. / maks. akış 
Eğrilerde ya da veri kağıtlarında başka veri 
verilmemişse aşağıdakiler geçerlidir: 
 

Qmin = 0,1 x QBEP, kısa süreli çalışma için 
Qmin = 0,3 x QBEP, sürekli çalışma için 
Qmaks = 1,2 x QBEP, sürekli çalışma için *) 
 

QBEP = En uygun verimlilikte akış 
*) NPSHtesis > (NPSHpompa + 0,5 m) olmak kaydıyla 

 
6.4.2 Aşındırıcı ortam 
 

 

Aşındırıcı bileşen içeren sıvıların 
pompalanmasında hidrolik ve şaft 
sızdırmazlığında daha fazla aşınma beklenir. 
İnceleme aralıkları normal zamana göre 
artırılmalıdır. 

 
6.4.3 İzin verilen başlatma sayısı 
Pompanın izin verilen başlatma sayısı aşılmamalıdır; 
bkz. diyagram 6.  

1,0

10,0

100,0

1 10 100 1000

Motor power [kW]

m
ax

. p
er

m
. s

ta
rt

s/
h

                        Diyagram 6 
 

max. perm. starts/h maks. izin verilen 
başlatma/sa 

Motor power P [kW] Motor gücü P [kW] 
 

Elektrik motorlarında izin verilen başlatma sayısı 
ekteki motor kullanım talimatlarında verilmiştir. 
İki farklı rakam verilmişse daha düşük değer 
geçerlidir. 
 
6.5 Yatakların Yağlanması 
 

6.5.1 Yağla Yağlama 
 

 

Yatak braketi yağla doldurulmalıdır. Yağın 
kalitesi için bkz. bölüm 7.4.1. 
Yağın miktarı için bkz. bölüm 7.4.1. 
Pompalar yağ doldurulmamış şekilde teslim 
edilir! 

 
 
 
 
 

Yağ seviyesi gözetleme camı (standart tasarım) 
Yağ dolum tapasını (FS) çıkarın ve 
bağlantı açıklığına yağ doldurun. 
Yağ seviyesi gözetleme camının ortasına 
kadar (ÖA) (res 7) yağla doldurun. 
Seviyeyi tam olarak tutturun. Aşırı dolum 
yatak sıcaklığının artmasına ve muhtemel 
yağ kaçağına neden olur. Yağ seviyesi 
çok düşük olursa yağlamanın yetersiz 
kalmasına neden olabilir. 

 
      res 7 

 
Sabit seviye yağlayıcısı (özel tasarım) 
 Ayrıca tedarik edilir. 
 Rezervuarı ana gövdeye bağlayan vidaları çıkarın 

(sağ dişli) ve bir kenara koyun. 
 Ana gövdeyi yatak braketine (10) bir PTFE 

sızdırmazlık bantıyla sabit seviye yağlayıcısı 
bağlantısında (ÖK) sızdırmaz şekilde bağlayın. 
Dişli parça dik konuma gelene kadar sıkın (resim 
8). 

 Yağ dolum tapasını (FS) çıkarın (yatak braketinin 
üst tarafı) ve yağ seviyesi ana gövdedeki yağ 
seviyesi gözetleme camının neredeyse ortasına 
ulaşana kadar bağlantı açıklığından (GF1) yağı 
doldurun. 

 Bir huni kullanarak rezervuarı doldurun (resim 8). 
 O-ring'in rezervuar musluğunda olduğundan emin 

olun.  
 Rezervuar musluğunun üzerine başparmağınızı 

koyun, ters çevirin ve musluğu ana gövde 
üzerindeki dahili dişli parçanın içine takın. 
Rezervuarı sıkın (resim 8). 

 Şimdi yağ, rezervuardan yatak haznesine akıyor 
olmalıdır. 

 Rezervuarın 2/3'lük kısmı dolu kalana kadar 
doldurmaya devam edin. 

 Yağ seviyesi 1/3'lük kısmın altına düşer düşmez 
yağı ikmal edin. 

 

 

res 8 
Oil level sight glass Yağ seviyesi 

gözetleme camı 
Main body Ana gövde 
OIL YAĞ 

 
6.5.2 Gresle Yağlama 
 

 

Gresin kalitesi için bkz. bölüm 7.4.2. 
Gresin miktarı için bkz. bölüm 7.4.2. 

 

 Yataklar fabrikada lityum bazlı gresle önceden 
doldurulmuştur ve kullanıma hazırdır. 

10 
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 Temin edilen gres -30° ila +90°C (yatak braketinin 
yüzeyinde ölçülmüştür) sıcaklık aralığı için 
uygundur. 

 Yeniden yağlama iki gres memesi (SN) içinden 
yapılır. 

 
6.5.3 Yatak sıcaklığı 
 Yatak sıcaklığı (yatak braketinde ölçülür) ortam 

sıcaklığının maks. 50°C üzerinde olmalı, 90°C'yi 
aşmamalı ve en az haftalık olarak kontrol 
edilmelidir. Gresle yağlamada, yataklarda 
muhtemel gres fazlası kesilene kadar yeniden 
greslemeden sonra yatak sıcaklığı geçici olarak 5-
10°C daha yüksek olabilir. 

 
6.6 İzleme 
 

 

Patlama tehlikesi olan yerlerde yatakların 
sıcaklığını ve yatak braketi titreşimini izlemenizi 
öneririz. 

 

 

Düzenli izleme ve bakım pompanızın ya da 
pompa sisteminizin ömrünü uzatır. 

 

 Yağ seviyesini en az haftada bir defa kontrol edip 
gerekirse üzerini tamamlayın. 

 Pompanızı kaçaklara karşı en az haftada bir 
kontrol edin. 

 Salmastra için, kaçak miktarını en az haftada bir 
defa kontrol edin ("Salmastra" başlıklı bölüm 
6.2'ya başvurun). 

 Doğru çalıştıklarından emin olmak için her türlü 
sızdırmazlık, yıkama ya da soğutma sistemlerinin 
düzenleme ve izleme cihazlarını haftada bir defa 
kontrol edin. Giden soğutma suyu eli yakmayacak 
sıcaklıkta olmalıdır. 

 Çift mekanik contayla mekanik conta alanındaki 
basıncı ve debiyi izleyin ve en az haftada bir defa 
kontrol edin. 

 Korozif kimyasallara ya da aşınmadan dolayı 
yıpranmaya maruz kalan pompalar korozyona 
veya aşınmaya/yıpranmaya karşı düzenli olarak 
incelenmelidir. İlk inceleme altı ayın ardından 
yapılmalıdır. Sonraki tüm inceleme aralıkları 
pompanın durumuna bakılarak belirlenmelidir. 

 
6.7 Kapatma 
 Motoru kapatmadan hemen önce (maks. 30 

saniye) boşaltma borusundaki vanayı kapatın. Yay 
yüklü vana varsa bu işlem gerekmez. 

 Motoru kapatın (çalışmasının sessizce sona 
erdiğinden emin olun). 

 Emme tarafındaki vanayı kapatın. 

 Yardımcı sistemleri kapatın. Soğutma sistemini 
pompa soğuyana kadar kapatmayın. 

 Herhangi bir donma riski varsa pompayı, soğutma 
alanlarını ve boruları tamamen boşaltın. 

 Pompa hareketsiz konumda çalışma koşulları 
(basınç ve sıcaklık) altında da kalıyorsa tüm 
sızdırmazlık, yıkama ve soğutma sistemlerini açık 
bırakın. 

 Havanın emilme riski varsa şaft sızdırmazlığı, 
sızdırmaz konumda kalmalıdır (vakum 
sistemlerinden besleme ya da paylaşılan emme 
borusuyla paralel kullanım durumunda). 

 
6.8 Saklama / uzun süreli kullanmama 
durumu 
 

6.8.1 Yeni pompaların saklanması 
Pompa teslimattan uzun süre sonra kullanıma 
alınacaksa pompanın saklanması için aşağıdaki 
önlemleri öneriyoruz: 
 Pompayı kuru yerde saklayın. 
 Pompayı elle en az haftada bir defa döndürün. 
 
6.8.2 Uzun süreli kullanım dışı bırakma önlemleri 
Pompa takılı ve kullanıma hazır kalır: 
 Düzenli aralıklarla 5 dakikalık test çalışmaları 

yapılmalıdır. Test çalışmaları arasındaki süre 
tesisin durumuna bağlıdır. Bununla beraber, en az 
haftada bir defa yapılmalıdır. 

 
6.8.3 Uzun süreli kullanmama durumu 
 

 

Uzun süreli hareketsiz dönemlerde salmastra 
sertleşebilir ve ilk defa çalıştırmadan önce 
değiştirilmelidir. 
İlk çalıştırma için ilk çalıştırma talimatlarını 
izleyin (bkz. bölüm 6)! 

 
a) Dolu pompalar 
 Bekleme pompalarını haftada bir açın ve hemen 

kapatın. Muhtemelen ana pompa olarak kullanın. 
 Bekleme pompası çalışma basıncı ve 

sıcaklığındaysa, tüm sızdırmazlık, yıkama ve 
soğutma sistemlerini açık bırakın. 

 Yağ veya gresi 2 yılın ardından değiştirin. 
 Salmastra kutusu salmastranın yağlamasını 

korumaya ayarlanmalıdır (ör. aşırı sıkmayın). 
 
b) Boşaltılmış pompalar 
 Şaftı en az haftada 1 defa döndürün (kuru 

çalışacağından dolayı açmayın). 
 Yağ veya gresi 2 yılın ardından değiştirin. 
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7. Servis, Bakım

7.1 Genel açıklamalar 
 

 

Pompa ya da pompa ünitesi üzerindeki işler 
ancak çalışmıyorken yürütülmelidir. Bölüm 2'yi 
izlemelisiniz. 

 

 

Bakım ve servis işleri yalnız işbu Kullanım 
Talimatlarının içeriğine aşina deneyimli personel 
ya da Üreticinin kendi servis personeli 
tarafından yürütülmelidir. 
 

 
7.2 Mekanik contalar 
 

 

Pompayı açmadan önce bölüm 2 ve 8'i dikkate 
almalısınız. 

 

Muamelede bulunulan sıvı mekanik contadan 
sızıyorsa hasarlı demektir ve değiştirilmelidir. 
Mekanik conta "Şaft sızdırmazlığı montaj talimatları"na 
göre değiştirilmelidir. 
 
7.3 Salmastra kutuları 
Salmastra kutuları düzenli bakım gerektirir; bkz. bölüm 
6.2, kısım "Salmastra kutusu". Kaçak oranı artık doğru 
şekilde ayarlanamıyorsa salmastra aşınmıştır ve 
uygun zamanda değiştirilmelidir (şaft manşonunda 
artan aşınma). Salmastra kutusu ekteki "Şaft 
sızdırmazlığı montaj talimatları"na göre 
değiştirilmelidir. 
 

 

Kaza riskinden dolayı kullanım sırasında ya da 
çalışma basıncı veya sıcaklığında pompalara 
salmastra eklenmesi kesinlikle yasaktır! 

 
7.4 Yağlama ve Yağlayıcının 
Değiştirilmesi 
 

7.4.1 Yağla Yağlama 
 

Yataktaki sıcaklık 
İlk yağ değişimi 
........ çalışma 

saatinden sonra 

Sonraki tüm yağ 
değişimleri 
..... çalışma 

saatinden sonra 
60°C'ye kadar 300 8760 *) 
60°C - 80°C 300 4000 *) 
80°C - 90°C 200 3000 *) 

 

*) en az yılda bir defa 
 

 

Patlama tehlikesi olan tesislerde yağ değişim 
aralığı her türlü durumda mutlaka gözetilmelidir! 

 
Yağ değişimi 
 İlk ...... çalışma saatinin ardından yağı boşaltın 

(yağı "AS" boşaltma tapasından boşaltın) ve taze 
yağla yıkayın. Yağ boşaltma tapasını temizleyin ve 
yağ giderini yeniden kapatın. 

 Bölüm 6.5'e göre yeni yağ doldurun. 
 Pompa uzun süre atıl bırakılmışsa iki yılın 

ardından yağ değiştirilmelidir. 
 

 

Eski yağ geçerli ulusal çevre yönetmeliklerine 
göre bertaraf edilmelidir. 

 
Yağ kalitesi 

 Ad 

Yağlama yağı 
CLP46 

DIN 51517 ya da 
HD 20W/20 SAE 

 DIN 51502'ye göre sembol  
 40°C'de kinematik viskozite 
 Parlama noktası (Cleveland'a 
göre) 
 Sertleşme noktası (Dökme 
noktası) 
 Uygulama sıcaklığı *) 

46 ±4 mm2/s 
+175°C 
-15°C 

izin verilen yatak 
sıcaklığından daha 

yüksek 
*) -10°C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında uygun türde başka 
yağlama yağı kullanılmalıdır. 
Talep edilmelidir. 

 
Yağ miktarı 

Yatak braketi litre olarak yağ miktarı 
42 S 1,9 
55 S 3,7 

75 S, 90 S 7,5 
100 S 18,0 

 
7.4.2 Gresle Yağlama 
Yeniden gresleme 
 Yeniden greslenebilen ve gresle yağlanmış 

yataklar 4000 çalışma saatinde bir, ama en az yıl 
bir defa yeniden yağlanmalıdır. İlk önce yağlama 
memelerini (SN) temizleyin. 

 
Gres yağlayıcının kalitesi... 
... NLGI GRADE 2'ye göre 
 
Yeniden gresleme miktarı (yakl. değer) 

Yatak braketi pompa tarafından 
yatak  

tahrik tarafından 
yatak  

42 S 20 g / 22 cm3 35 g / 39 cm3 
55 S 30 g / 33 cm3 60 g / 66 cm3 

75 S, 90 S 50 g / 55 cm3 100 g / 110 cm3 
100 S 75 g / 83 cm3 145 g / 160 cm3 

 

 Pompa uzun süre atıl bırakılmışsa yataklardaki 
gres iki yılın ardından değiştirilmelidir. 

 
7.5 Kaplin 
Kaplin bileşenlerindeki boşluğu düzenli olarak yaklaşık 
her 1000 çalışma saatinde bir, ama en az yılda bir 
defa kontrol edin; kaplin parçalarındaki radyal boşluk 
kontrol edilmelidir. 
Lastik tamponları olan kaplinler için aşağıdakiler 
geçerlidir: 
Kaplinde bir boşluk gerekmedikçe kaplin tamponları 
değiştirilmeleri gerekmeden önce her zamanki 
kalınlıklarının yaklaşık ¼'ü kadar aşınabilirler. Kaplin 
boşluğunun ölçümü için her bir kaplin göbeğinin dış 
çapına bir işaret koyun (aşağıdaki resme bakın). 
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Ardından, bir göbeği sabitleyin, karşısındaki göbeği 
mümkün olan en uzak noktaya çevirin. Ardından 
kaplin işaretleri arasındaki uzaklığı (∆SV) ölçün. Bu 
ölçüm tabloda verilen değeri aşıyorsa salmastra 
değiştirilmelidir. Set olarak değiştirilmelidir. 

 
 

Büyüklük 80 95 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 350 400 
∆Sv [mm] 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,5 10,5 11,5 13,0 
 

 

Aşınma çoksa motorun pompayla düzgün 
hizalanmadığı ya da kaplin kısımları arasındaki 
uzaklığın değiştiği varsayılmalıdır. Aşınmış 
elemanları değiştirin ve bölüm 5.3'te açıklandığı 
şekilde kaplini yeniden takın ya da ayarlayın. 
 

7.6 Pompanın temizliği 

 

Pompa basınçlı suyla temizlenmemelidir, zira 
yatakların içine su girer. 

 
 

 Pompanın dış tarafındaki kir ısının iletilmesi 
üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu yüzden, 
pompa düzenli aralıklarla (kirin derecesine bağlı 
olarak) temizlenmelidir. 

 Radyal-Şaft sızdırmazlığı (WD1 ve WD2) 
kaçaktan tamamen hali değildir. Yabancı 
maddeler çerçevenin şaft sızdırmazlık alanında 
kaçağa neden olabilir. Bu yüzden, yabancı 
maddeleri zaman zaman üstüpü ile temizleyin. 

 Kirli yağ seviyesi gözetleme camını (ÖA) 
değiştirin. 

 
8. Pompanın sökülmesi ve onarımı 

8.1 Genel açıklamalar 
 

 

Pompa ya da pompa ünitesindeki onarımlar 
yalnız yetkili ve vasıflı personel ya da üreticinin 
uzman personeli tarafından yürütülebilir. 

 

 

Pompayı demonte ederken bölüm 2 ve 4.1'i 
dikkate alın. 

 

Montaj ve onarım için isterseniz uzman personel 
hizmeti sipariş edebilirsiniz. 
 

 

Tehlikeli sıvılar pompalanıyorsa pompa 
demonte edilmeden önce uğraşılan sıvının 
uygun şekilde bertarafı gereklidir. Boşaltılan 
pompalarda bile uğraşılan sıvı artıklarının 
kaldığı gerçeğine dikkat edin. Gerekirse pompa 
yıkanmalı ya da dekontamine edilmelidir. 
Yasalara uyulmalıdır; aksi takdirde, sağlık 
açısından tehlikeler ortaya çıkar! 

 

 Pompayı demonte etmeden önce 
çalıştırılamayacak şekilde güvenlik altına 
alınmalıdır. 

 Pompa kasası boşaltılmalı ve basınçsız kalması 
sağlanmalıdır. 

 Emme ve boşaltma borusundaki tüm kilitleme 
cihazları kapatılmalıdır. 

 Tüm parçalar ortam sıcaklığına getirilmelidir. 
 

 

Demonte edilen pompa, ünite ya da tek 
parçaları devrilmeye ve yürüyüp ilerlemeye karşı 
güvence altına alın. 

 

 

Pompayı demonte ederken yalnızca çıplak alev 
kullanımı (pürmüs lambası vs.) ateş yakma 
tehlikesi olmadığında patlamaya ya da çeşitli 
yaralanmalara neden olabilir. 
Çark somununu çıkarmak için asla ısı 
kullanmayın. Isı kullanımı fiziksel yaralanmaya 
ve maddi hasara neden olabilir. 

 

 

Yalnız orijinal yedek parça kullanın. Doğru 
malzeme ve eşleşen tasarımlara dikkat edin. 

 
8.2 Genel 
 

 

Şok (çekiç) gerektiren işler yalnız patlayıcı 
ortamın dışında yapılmalı ya da kıvılcım 
üretmeyen aletler kullanılmalıdır. 

 

Demontaj ve montaj işlemlerini uygun kesit çizimlerine 
göre yürütün. 
Yalnız her zamanki aletlere ihtiyacınız olacaktır. 
Demontaj işleminden önce gereken parçaların hazır 
olduğunu kontrol edin. 
Pompayı ancak onarılan parçanın yerine konmasını 
gerektirecek seviyeye kadar demonte edin. 
 
8.3 Çekip Çıkarma Grubunun Demontajı 
Çekip Çıkarma Grubu, sarmal muhafaza (4) dışında 
pompanın tüm parçalarını içerir. Pompalar, proses 
tasarımı için üretildiğinden sarmal muhafaza (4), 
bizzat sarmal muhafazanın onarılması gerekmedikçe 
taban çerçevesinde ve borularda kalabilir. 
 Sarmal muhafazayı (4) boşaltma tapasından (E) 

boşaltın. 
 Tüm yardımcı boru sisteminin (yıkama, soğutma, 

suverme vs.) vidalarını sökün ve vidalı yağ tapası 
aracılığıyla (AS) yatak braketinden (10) yağlama 
yağını boşaltın. 

 Kaplin korumasını çıkarın. 
 Ara parça türü kaplinin (varsa) ara parçasını 

çıkarın. Standart kaplindeki motoru çıkarın. 
 Taban çerçevesinden destek ayağının (80/F) 

vidalarını gevşetin. 
 Çekip Çıkarma Grubunu, demontaj sırasında 

sarmal muhafazaya batmayacak ya da içine 
basmayacak şekilde bir kaldırma cihazının üzerine 
asın. Kaldırma önerileri örnekleri için bkz. resim 9. 
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                 res 9 
 

 Muhafaza vidalarını gevşetin (altıgen somunlar 
"M1"). 

 Muhtemel mevcut vidalı krikoyu kullanarak Çekip 
Çıkarma Grubunu muhafazadan ayırın. 

 
8.4 Çarkın Çıkarılması 
 

 

Ekteki "Şaft Sızdırmazlığı için Montaj 
Talimatları"na dikkat edin. 

 

 Rotoru kaplin ucuna sabitleyerek çark somununu 
(28) (sağ dişli) gevşetin. 

 Çarkı (1) iki tornavida ya da levye ile çekip çıkarın 
(resim 10). Anahtarı çıkarın (PF1). 

 

 
             res 10 
 

 

Çarkta hasara yol açmamak için levyeleri çark 
kanatlarının altına yerleştirdiğinizden emin olun. 

 

 Demontaj işlemine devam etmek için Çekip 
Çıkarma Grubu dikey konumda yerleştirilmelidir 
(dikey şaft için bkz. resim 11). Dikkat: Çekip 
Çıkarma Grubunun devrilmesini önlemek için 
dikkatli olunmalıdır! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               res 11 
 
8.5 Şaft Sızdırmazlığının Çıkarılması 
 Muhafaza kapağını (18..) çıkarmadan önce "Şaft 

Sızdırmazlığı Montaj Talimatları"nı dikkate alın. 
 
8.6 Yatağın Çıkarılması 
 Kaplini bir kaplin çekici (resim 12) ile çıkarın ve 

kaplin anahtarını (PF2) çıkarın. 
 

  

res 12 

 

 Fırlatıcıyı çıkarın (73). 
 Altıgen vidaları (S5) ve ardından altıgen somunları 

(M5) gevşetip çıkarın ve yağlama çemberini (11) 
çıkarın. 

 Yalnız yatak braketi 100S için: Altıgen somunların 
(M8) vidasını sökün ve yatak kapağını (12/P) 
demonte edin. 

 Altıgen vidaları (S6) gevşetip çıkarın ve yatak 
kapağını (12) çıkarın. 

 Şaftı (24), tahrik ucuna (resim 13) dikkat ederek 
ahşap ya da plastik çekiç kullanarak açısal temas 
yataklarıyla (K2) ve hap içeren rulmanın iç 
halkasıyla (K1) birlikte hareket ettirin. 

 
resim 13 

 

 Rulmanı (K1) (kafes) yatak braketinden (10) 
kurtararak demonte edin. 

 Kilit pulunu (SB) yukarı bükün, yatak somununun 
(50) vidalarını (sağ dişli) sökün ve kilit pulunu (SB) 
çıkarın. 

 Açısal temas yataklarını (K2) ve rulmanın iç 
halkasını (K1) ısıtın ve bu iş için olan aletlerle (ör. 
kancasız çekici) şafttan (24) çıkarın. 
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8.7 Elden geçirme 
Demontajdan sonra tüm parçalar temizlenmeli ve 
aşınmaya karşı dikkatlice kontrol edilmelidir. Aşınmış 
ya da hasarlı parçalar mutlaka yenileriyle (yedek 
parçalar) değiştirilmelidir. 
Pompayı yeniden monte ederken tüm contaların (düz 
contalar, o-ringler ve radyal şaft conta halkaları) 
değiştirilmesi önerilir. 
 

 

PTFE ve ardından Grafitten mamul tüm 
sızdırmazlık malzemeleri tek kullanımlıktır. 

 

Çoğu durumda, eğer hasar görmüşse mekanik contayı 
ve yatakları yenilemek anlamlıdır. 
Çarktaki (1), sarmal muhafazadaki (4) ya da muhafaza 
kapağındaki (18) birikintiler giderilmelidir. 
 
8.7.1 Çarkta boşluk 
 

Çarkın emme tarafı 
 

 

Çarkın tahrik tarafı 

 
 

Pompa 
büyüklüğ

ü 

Emme tarafı Tahrik tarafı 

D *) 
(mm) 

Radyal boşluk 
s (mm) D *) 

(mm) 

Radyal boşluk 
s (mm) 

yeni aşınm
a sınırı 

yeni aşınm
a sınırı min. maks. min. maks. 

125-330 200 0,20 
(0,45) 

0,24 
(0,50) 

1,15 
(1,40) 200 0,20 

(0,45) 
0,24 

(0,50) 
1,15 

(1,40) 

125-500 220 0,20 
(0,45) 

0,24 
(0,50) 

1,15 
(1,40) 250 0,20 

(0,50) 
0,24 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

150-500 250 0,20 
(0,45) 

0,24 
(0,50) 

1,20 
(1,45) 250 0,20 

(0,50) 
0,24 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

200-260 220 0,23 
(0,50) 

0,28 
(0,55) 

1,15 
(1,45) 220 0,23 

(0,50) 
0,28 

(0,55) 
1,15 

(1,45) 

200-350 250 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

1,20 
(1,75) 250 0,23 

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,20 

(1,75) 

200-400 270 0,23 
(0,60) 

0,28 
(0,65) 

1,25 
(1,65) 270 0,23 

(0,60) 
0,28 

(0,65) 
1,25 

(1,65) 

200-500 250 0,23 
(0,50) 

0,28 
(0,55) 

1,20 
(1,50) 250 0,23 

(0,50) 
0,28 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

250-315 250 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

1,20 
(1,75) 250 0,23 

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,20 

(1,75) 

250-350 270 0,23 
(0,60) 

0,28 
(0,65) 

1,25 
(1,65) 270 0,23 

(0,60) 
0,28 

(0,65) 
1,25 

(1,65) 

250-400 280 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

1,25 
(1,80) 280 0,23 

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,25 

(1,80) 

250-500 280 0,23 
(0,70) 

0,28 
(0,75) 

1,25 
(1,75) 280 0,23 

(0,70) 
0,28 

(0,75) 
1,25 

(1,75) 

300-400 315 0,23 
(0,68) 

0,28 
(0,73) 

1,33 
(1,80) 315 0,23 

(0,68) 
0,28 

(0,73) 
1,33 

(1,80) 

300-450 315 0,23 
(0,68) 

0,28 
(0,73) 

1,33 
(1,80) 315 0,23 

(0,68) 
0,28 

(0,73) 
1,33 

(1,80) 

300-500 330 0,23 
(1,00) 

0,28 
(1,05) 

1,40 
(2,20) 330 0,23 

(0,70) 
0,28 

(0,75) 
1,40 

(1,90) 

350-450 380 0,25 
(0,68) 

0,29 
(0,73) 

1,45 
(1,90) 350 0,25 

(0,68) 
0,29 

(0,73) 
1,45 

(1,90) 

400-400 370 0,25 
(0,65) 

0,29 
(0,75) 

1,45 
(1,90) 250 0,20 

(0,45) 
0,24 

(0,50) 
1,45 

(1,70) 

600-600 515 0,25 
(0,65) 

0,30 
(0,75) 

1,60 
(2,05) 515 0,25 

(0,65) 
0,30 

(0,75) 
1,60 

(2,05) 
 Parantez içindeki değerler kod VV ve WW için geçerlidir. 
 *) nominal çap 
 

 

Aşınma sınırlarına ulaşıldığında ya da bunlar 
aşıldığında aşınmış parçalar değiştirilmelidir. 

 

Doğru boşlukları geri kazanmak için aşağıdaki 
imkanlar mevcuttur: 
a) Çarkı (1) ve aşınma halkalarını (9/S ve 9/D) 

yenileyin. Daha sonra, orijinal ölçümler geri 
kurtarılabilir. 

b) Çarkın değiştirilmesinden sakınmak için 
özelleştirilmiş bir aşınma halkası (uyacak şekilde 
delinmiş) temin edilebilir. Ayrıntılar için lütfen 
fabrikaya başvurun. 

 
8.8 Montaj 
Pompa demontajı için yürütülen adımları ters sırada 
uygulayarak pompaları yeniden monte edin. Bununla 
beraber, aşağıdaki hususlar gözetilmelidir: 
 Pompayı yeniden monte ederken maksimum 

temizliğe dikkat edin. 
 Sıkma toleransları için, örneğin şaft manşonu (44) 

ile şaft (24) arasında ya da çark (1) ile şaft (24) 
arasında ve ayrıca dişlerde uygun bir sürtünme 
yapışmasını önleyici bileşik (ör. Molykote/Never-
Seeze) kullanın; böylece montaj ve sonraki 
demontaj daha kolay olacaktır. 

 

 

Sürtünme yapışmasını önleyici bileşik pompa 
parçalarına uyumlu olmalıdır. 

 

 Vidalar aşağıdaki torkta sıkılmalıdır: 
 

 Yer 
Vida 

büyüklüğ
ü 

Nm olarak vida torku 
Yağlanmış diş Kuru diş 

 Muhafaza vidaları 

M16 75 110 
M20 165 (255) 255 (385) 
M24 325 (440) 495 (665) 
M30 575 870 

 Tüm diğer vidalar 

M12 40 60 
M16 100 150 
M20 190 290 
M24 330 500 

 Parantez içindeki değerler aşağıdakiler için geçerlidir: 
 - pompa büyüklüğü LS 400-400 ve model LC & LCP için M20 
 - pompa büyüklüğü LS 608-600 ve LS 606-600 için M24 
 

 Yalnız bölüm 3.3.1'e göre öngörülen yatağın 
kullanılmasına izin verilir. 

 

 

Yalnız tek bir üreticiye ait açısal yatak çiftinin 
montajına izin verilir. 

 

 Açısal temas yataklarını (K2) ve rulmanın iç 
halkasını (K1) bir yağ banyosunda ya da 
endüktifte 80 C'ye kadar ısıtın, şaftın (24) 
üzerindeki temas yüzeyine kadar yatakları kaydırın 
ve şaftın üzerine sıkıca basana kadar bastırın. 

 

 

Açısal temas yatakları (K2) X-düzeninde ve 
ardından 100S yatak braketinde O-düzeninde 
monte edilmelidir. 

 

 Kilit pulunu (SB) takın ve eğri cıvata anahtarı ile 
yatak somununu (50) sıkın. 

 Açısal temas yataklarını ortam sıcaklığına 
soğutun. 

 Yatak somununu (50) yeniden sabitleyin ve yatak 
somununun kilit pulunu (SB) bükün. 
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 Rulmanın çalışan yüzeyinin silindirlerin 
kenarlarından zarar görmemesi için, açısal temas 
yatakları (K2) ve rulmanların (K1) iç halkası yatak 
braketine (10) monte edilmiş durumda şaftın (24) 
montajına dikkat edin. 

 Montaj işleminde, yağlama çemberi (11) içeren 
yatak braketine (10) ve sarmal muhafaza (4) 
içeren yağlama çemberinden (11) vidaların, boşluk 
deliklerinin merkezinde konumlandırılmasına 
dikkat edin. 
Aksi takdirde, yatak braketi (10) sarmal 
muhafazaya (4) karşı eğilir ve ardından yağ 
seviyesinin kesin ayarı etkilenir. 

 Şaft sızdırmazlığının (salmastra ya da mekanik 
conta) montajı için bkz. ayrı "Şaft Sızdırmazlığı 
Montaj Talimatı" açıklaması ve bölüm 8.5. 

 Çekip Çıkarma Grubunun montajından ve sarmal 
muhafazaya takılmasından sonra şaft döndürün 
ve pompanın bu yolda serbest hareket ettiğini 
kontrol edin. Döndürürken şaft sızdırmazlığı 
hafifçe direnç gösterir, ama metal parçalar 
arasında hiçbir temas olmamalıdır. 

 Pompayı başlatmadan önce kaplinin hizasını 
kontrol edin. Pompa muhafazası ve motor 
demonte edilmemişse ara parça kaplini olan 
pompalara düşürülemez. 

 

 

Pompayı başlatmadan önce yağ ile doldurmayı 
unutmayın! 

 

 

Pompayı başlatmadan önce tüm güvenlik 
cihazlarını kurup bağlamayı unutmayın. 

 

 
9. Önerilen Yedek Parçalar, Yedek Pompalar 

9.1 Yedek Parçalar 
Yedek parçalar iki yıllık sürekli çalışmaya yetecek 
kadar seçilmelidir. Başka yolgösterim olmaması 
durumunda aşağıda listelenen parça numaralarını 
stoklamanızı öneririz (DIN 24296'ya göre). 
 

 Pompa sayısı 
(bekleme pompaları dahil) 

    2        3        4        5       6/7    8/9    10/+ 
Yedek Parçalar Yedek Parça Sayısı 
Çark 1 1 1 2 2 2 %20 
Aşınma halkası 2 2 2 3 3 4 %50 
Anahtar ve somun 
içeren şaft 1 1 1 2 2 2 %20 

Küresel vana                
set 

1 1 2 2 2 3 %25 

Şaft manşonu 2 2 2 3 3 4 %50 
Yağlama çemberi 1 1 2 2 2 3 %30 
Salmastra halkası 16 16 24 24 24 32 %100 
Pompa muhafaza ek 
yerleri            set 4 6 8 8 9 12 %150 

diğer ek yerleri                  
set 

4 6 8 8 9 10 %100 

Mek. Contalar              
set 

1 1 2 2 2 3 %25 

Yatak (yatak braketi 
içeren yağlama 
çemberi, şaft, yataklar 
vs. ile eksiksiz) 

- - - - - - 2 

 

 

En uygun kullanılabilirliği sağlamak için, özellikle 
daha uzun teslim süresi olduğundan özel 
malzemeden yapılmışsa ve mekanik contalar 
için stokta yedek parçalardan uygun miktarda 
bulundurmanızı öneririz. 

Yedek Parça Siparişi 
Yedek parça sipariş ederken lütfen aşağıdaki bilgileri 
belirtin: 
 

 Tür: ______________________________________________________________________ 
 

 S/N (Sipariş No.): 
____________________________________________________ 

 

 Parça adı: _____________________________________________________________ 
 

 Kesit Çizimi __________________________________________________ 
 

Tüm bilgiler veri kağıdında ve ilgili kesit çiziminde 
verilmiştir. 
 

 

Yedek parçaları kuru ve temiz odalarda 
saklayın! 

 
9.2 Bekleme pompaları 
 

 

Bir pompanın çalışmaması insan hayatını 
tehlikeye atabilecek ya da maddi hasara veya 
büyük maliyetlere yol açabilecekse tesislerde 
kullanıma hazır yeterli sayıda bekleme pompası 
bulundurulması elzemdir. Bu pompaların her 
zaman kullanıma hazır olmasını sağlamak için 
düzenli kontroller yapılmalıdır (bkz. bölüm 6.8). 

 

 

Bekleme pompalarını bölüm 6.8'e göre 
saklayın. 

 
 

 

10. Arızalar - Nedenleri ve Çözümleri 
Arıza nedenlerine ve bunların nasıl düzeltileceğine dair 
aşağıdaki notlar sorunun tanımlanmasına yardım 
etme amacını taşır. Üreticinin Müşteri Hizmetleri 
Departmanı operatörün onaramadığı ya da onarmayı 
istemediği arızaları onarmaya yardım etmeye hazırdır. 
Operatör pompayı onarır ya da pompada değişiklik 
yaparsa özellikle Veri Kağıdı ve işbu Kullanım 
Talimatlarının 2. bölümü dikkate alınmalıdır. 
Gerekirse, üreticinin yazılı anlaşması temin edilmelidir. 
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Neden 
 

Çözüm 
 

■           Geri basınç çok yüksek 
 

tesiste kirlenmeyi kontrol edin, boşaltma vanasını açın 
boşaltma borusundaki direnci azaltın (ör. gerekirse filtreyi 
temizleyin) 
daha büyük çark kullanın (kullanılabilir motor gücünü not edin) 

  ■  ■    ■   Geri basınç çok düşük, boşaltma çok düşük boşalma vanasını kısın 
   ■ ■       Hız çok yüksek hızı azaltın 

motorun hızını belirtilen pompa hızıyla karşılaştırın (anma 
plakası) 
hızı ayarlarken (frekans dönüştürücü) referans değer ayarını 
kontrol edin 

■  ■         Hız çok düşük hızı artırın (kullanılabilir motor gücünü kontrol edin) 
motorun hızını belirtilen pompa hızıyla karşılaştırın (anma 
plakası) 
hızı ayarlarken (frekans dönüştürücü) referans değer ayarlarını 
kontrol edin 

 ■ ■   ■ ■     Akış çok düşük min. akışı artırın (boşalma vanasını açın, baypas) 
        ■   Akış çok fazla akışı azaltın (boşalma vanasını kısın) 
   ■ ■       Çark çapı çok büyük daha küçük çark kullanın 
■  ■         Çark çapı çok küçük daha büyük çark kullanın (kullanılabilir motor gücünü kontrol 

edin) 
■  ■   ■ ■     Pompa ve/veya borular tamamen sıvıyla dolu değil doldurun 

havasını alın 
■ ■ ■         Pompa ya da emme/alım borusu tıkalı temizleyin 
■  ■         Boru hattında hava cebi havasını alın 

boru gidişini iyileştirin 
■ ■ ■   ■ ■     Emme yüksekliği çok büyük / sistem NPSH'si çok küçük 

 
sıvı seviyesini ve alım basıncını artırın 
alım/emme borusundaki direnci azaltın (gidişi ve anma 
genişliğini değiştirin, kapatma vanalarını açın, filtreleri 
temizleyin) 

■ ■ ■         Hava emiliyor sıvı seviyesini artırın 
emme borusunun vakum sızdırmaz olduğunu kontrol edin 

■ ■ ■         Şaft sızdırmazlığından hava emiliyor sızdırmazlık borusunu temizleyin 
sızdırmazlık basıncını artırın 
şaft sızdırmazlığını değiştirin 

■  ■         Dönme yönü yanlış güç kaynağının iki fazının yerini değiştirin (elektrikçi tarafından 
yapılmalıdır) 

■  ■   ■   ■   İç bileşenlerde aşınma var aşınmış parçaları değiştirin 
■  ■  ■       Uğraşılan sıvının yoğunluğu ve/veya viskozitesi çok yüksek yardım alın 
    ■      ■ Uygunsuz salmastra malzemesi eşit derecede sıkın 
       ■    Salmastra kutusu çok sıkı bağlanmış ve ardından şaft 

sızdırmazlığı aşınmış 
salmastra kutusunu gevşetin  
salmastrayı ve/veya mekanik contayı değiştirin 
sızdırmazlık, yıkama ve soğutma borularını (basınç) kontrol 
edin 
kuru çalıştırmadan sakının 

       ■   ■ Şaft ya da şaft manşonunda çizgiler veya pürüzler parçaları değiştirin 
       ■   ■ Uygunsuz salmastra malzemesi uygun malzeme kullanın (şaftı ya da şaft manşonunun önden 

hasara karşı kontrol edin) 
       ■   ■ Mekanik contada birikinti 

 
temizleyin 
gerekirse mekanik contayı değiştirin 
gerekirse ilave durulama ya da suverme sağlayın 

     ■     ■ Çark balansı bozuk 
 

engelleri/birikintileri giderin 
kırılmışsa ya da eşit olmayan şekilde aşınmışsa çarkı değiştirin 
doğru çalıştıklarından emin olmak için şaftları kontrol edin 

     ■   ■  ■ Kaplin hizalı değil pompa ünitesini daha iyi hizalayın 
     ■   ■   Kaplin uzaklığı çok küçük değiştirin 
    ■ ■   ■ ■ ■ Boru hattındaki kuvvetler çok yüksek (pompa ünitesi gerilim 

altında) 
değiştirin (boruları destekleyin, dengeleyiciler kullanın vs.) 
temel plakası/çerçevesi yerine düzgün dökülmüş mü? 

        ■   Çok fazla, çok az ya da hatalı türde yağlayıcı değiştirin 
    ■       Elektrik kaynağı doğru değil (2 fazlı çalışma) tüm fazların gerilimini kontrol edin  

kablo bağlantılarını ve sigortaları kontrol edin 
         ■  Sızdırmazlık yetersiz vidaları sıkın 

sızdırmazlığı değiştirin 
     ■   ■   Yatak hasarlı değiştirin 

yağlayıcıyı ve yatak boşluğunu kirleticilere karşı kontrol edin 
(yağ alanını durulayın) 

        ■   Tahliye fitingleri yetersiz 
 

çarktaki tahliye açıklıklarını temizleyin 
aşınmış parçaları değiştirin (çark, yarık halkalar) 
siparişte verilen sistem basıncına/emme basıncına paralel 
ayarlayın 

     ■      Sistemle ilgili titreşimler (rezonans) yardım alın 
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