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1 Giriş ve Güvenlik   
1.1 Giriş 

Bu kılavuzun amacı 

Bu el kitabının amacı aşağıdakiler için gerekli bilgileri vermektir: 

 Kurulum 

 Kullanım 

 Bakım 

 

DİKKAT: 

Ürünü kurmadan ve kullanmadan önce, bu kılavuzun tüm bölümlerini okuduğunuzdan ve tam 
olarak anladığınızdan emin olun. Ürünün yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara ve maddi hasara 
yol açabileceği gibi garantiyi de geçersiz hale getirebilir. 

 

 UYARI: 

Bu kılavuz ürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Her zaman kullanıcı için hazır olmalı, ürünün yakınında 
saklanmalı ve iyi muhafaza edilmelidir. 

1.2 Güvenlik 

1.2.1 Tehlike seviyeleri ve güvenlik sembolleri 

Ürünü kullanmadan önce ve aşağıdaki riskleri önlemek amacıyla, aşağıdaki tehlike uyarılarını 
dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan, anladığınızdan ve bunlara uyduğunuzdan emin olun: 

 Yaralanmalar ve sağlık tehlikeleri 

 Ürünün hasar görmesi 

 Ürünün arızalanması. 

Tehlike seviyeleri 

Tehlike seviyesi Belirti 

 

TEHLİKE: 
 

 

Önlenmediği takdirde ciddi yaralanmalara, hatta ölüme neden olan 
tehlikeli bir durumu tanımlar. 

 

İKAZ: 
 

 

Önlenmediği takdirde ciddi yaralanmalara, hatta ölüme neden 
olabilecek tehlikeli bir durumu tanımlar. 

 

DİKKAT: 
 

 

Önlenmediği takdirde küçük veya orta seviyeli yaralanmalara neden 
olabilecek tehlikeli bir durumu tanımlar. 

 UYARI: 
 

 

Önlenmediği takdirde insanlara zarar vermeyen ancak maddi hasara 
neden olabilecek bir durumu tanımlar. 
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Özel semboller 

Bazı tehlike kategorileri, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi özel sembollere sahiptir: 

Sembol Açıklama 

 

Elektrik tehlikesi 

 

Manyetik tehlike 

 

Sıcak yüzey tehlikesi 

 

İyonlaştırıcı radyasyon tehlikesi 

 

Potansiyel patlayıcı atmosfer tehlikesi (ATEX AB 
Yönetmeliği) 

 

Kesilme ve aşınma tehlikesi 

 

Ezilme tehlikesi (uzuvlar) 

Diğer semboller 

Sembol Açıklama 

 

Kullanıcı 
Ürünün kullanıcıları için spesifik bilgiler. 

 

Yükleyici / Bakım teknisyeni 
Ürünün sisteme (hidrolik ve/veya elektrik sistemi) 
kurulumundan ya da bakım işlemlerinden sorumlu personel 
için spesifik bilgiler. 

1.2.2 Kullanıcı güvenliği 

Mevcut sağlık ve güvenlik düzenlemelerine kesinlikle uyulmalıdır. 

 

İKAZ: 

Bu ürün sadece vasıflı kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır. 

Bu kılavuzun amaçları doğrultusunda, herhangi bir yerel yönetmeliğin hükümlerine ek olarak, 
vasıflı personel, tecrübeleri veya eğitimleri sayesinde mevcut tehlikeleri anlayabilen ve ürünün 
kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasında tehlikeleri önleyebilen kişileri ifade eder. 
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Tecrübesiz kullanıcılar 

 

İKAZ: 

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN 

 Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve cihaz kullanımıyla ilgili tehlikeler konusunda 
bilgilendirilmemiş ve gözetim altında tutulmayan kişiler ile 8 yaşından küçük çocuklar ve 
deneyimsiz veya bilgisiz kişiler tarafından ya da fiziki, algılama veya mental özellikleri 
gelişmemiş kişiler tarafından kullanılmamalıdır.  

 Çocuklar cihazla oynamamalıdır.  

 Temizlik ve bakım işleri, yetişkin gözetimi altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 
DİĞER ÜLKELER İÇİN 

 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olacak bir kişi tarafından cihazı kullanımları konusunda ve 
sırasında gözetim altında tutulmamaları halinde çocuklar dahil olmak üzere deneyimsiz veya 
bilgisiz kişiler tarafından ya da fiziki, algılama veya mental özellikleri gelişmemiş kişiler 
tarafından kullanılmamalıdır. 

 Cihaz ile oynamadıklarından emin olunması açısından çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. 

1.2.3 Genel güvenlik kuralları 

 

İKAZ: 

 Çalışma alanını daima temiz tutun. 

 Çalışma alanında gaz ve buharlardan kaynaklanan risklere dikkat edin. 

 Boğulma, elektrik kazaları ve yanık yaralanmaları riskini her zaman göz önünde bulundurun. 
 

 

TEHLİKE: Elektrik tehlikesi 

 Tüm elektrik tehlikelerini önleyin; elektrik çarpması veya elektrik arkları riskine dikkat edin 

 Motorların istem dışı dönüşü gerilim oluşturur ve üniteyi şarj edebilir, bu da ölüm, ciddi 
yaralanma veya ekipman hasarına yol açabilir. İstem dışı dönüşü önlemek için motorların 
bloke olduğundan emin olun. 

Manyetik alanlar 

Motor gövdesindeki rotorun sökülmesi veya montajı güçlü bir manyetik alan oluşturur. 

 

TEHLİKE: Manyetik tehlike 

Manyetik alan, kalp pili veya manyetik alanlara duyarlı diğer tıbbi cihazları kullananlar için tehlikeli 
olabilir. 

 

 NOT 

Manyetik alan, rotor yüzeyindeki metal kalıntılarını çekerek rotor yüzeyinde hasara neden olabilir. 

Elektrik bağlantıları 

 

TEHLİKE: Elektrik tehlikesi 

 Elektrik güç kaynağına bağlantı, mevcut düzenlemelerde belirtilen teknik-mesleki gerekliliklere 
sahip bir elektrik teknisyeni tarafından tamamlanmalıdır 

İş öncesinde alınması gereken önlemler 

 

İKAZ: 

 Çalışma alanı etrafına uygun bir bariyer, örneğin bir koruma rayı yerleştirin 

 Tüm güvelik korumalarının yerinde ve güvende olduğundan emin olun. 

 Geri çekilme için açık bir yolunuz olduğundan emin olun. 

 Ürünün yuvarlanıp devrilmeyeceğinden ve insanları yaralamayacağından veya maddi hasara 
yol açmayacağından emin olun. 

 Kaldırma ekipmanının iyi durumda olduğundan emin olun. 
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 Gerektiğinde kaldırma donanımı, güvenlik hattı ve solunum cihazı kullanın. 

 Taşımadan önce tüm hidrofor seti bileşenlerini soğumaya bırakın 

 Ürünün iyice temizlendiğinden emin olun 

 Elektrikli pompa bakımına başlamadan önce gücü kesin ve devre dışı bırakın. 

 Kaynak yapmadan veya elektrikli el aletlerini kullanmadan önce patlama riskini kontrol edin. 

İş sırasında alınması gereken önlemler 

 

İKAZ: 

 Hiçbir zaman yalnız çalışmayın. 

 Her zaman kişisel koruyucu ekipman kullanın 

 Her zaman uygun iş aletlerini kullanın 

 Ürünü her zaman kendi kaldırma cihazıyla kaldırın. 

 Asılı haldeki yüklerden uzak durun. 

 Ürünün otomatik seviye kontrolü ile kullanılması durumunda, ani bir başlatma riskine karşı 
dikkatli olun. 

 Güçlü olabilecek başlatma sarsıntısına karşı dikkatli olun. 

 Elektrikli pompayı söktükten sonra bileşenleri suyla yıkayın. 

 Elektrikli pompanın maksimum çalışma basıncını aşmayın. 

 Hidrofor seti basınç altındayken havalandırma veya boşaltma valfini açmayın veya fişleri 
çıkarmayın. 

 Elektrikli pompanın sistemden ayrıldığından ve pompayı sökmeden, tapaları çıkarmadan veya 
boru bağlantısını kesmeden önce tüm basıncın salındığından emin olun. 

 Elektrikli pompayı düzgün monte edilmiş bir kaplin koruması olmadan asla çalıştırmayın. 

Kimyasal maddelere veya tehlikeli sıvılara temas edilmesi durumunda 

Gözlerinize veya cildinize temas eden kimyasallar veya tehlikeli sıvılar için şu prosedürleri 
uygulayın: 

Durum Eylem 

Gözlerde kimyasallar veya 
tehlikeli sıvılar 

1. Parmaklarınızla göz kapaklarınızı güç kullanarak ayırın. 
2. Gözleri en az 15 dakika boyunca göz yıkama suyu veya akan su ile durulayın. 
3. Tıbbi yardım isteyin. 

Ciltte kimyasallar veya tehlikeli 
sıvılar 

1. Kirlenen giysiyi çıkarın. 
2. Cildi en az 1 dakika boyunca sabun ve su ile yıkayın.  
3. Gerekirse tıbbi yardım isteyin. 

1.2.4 Çevrenin korunması 

Ambalaj ve ürünün atılması 

Sınıflandırılmış atıkların atılmasına ilişkin mevcut düzenlemelere uyun. 

1.2.5 İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan yerler 

 

İKAZ: İyonlaştırıcı radyasyon tehlikesi 

Ürün iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmışsa, insanların korunması için gerekli güvenlik 
tedbirlerini uygulayın. Ürünün sevkiyatı gerekiyorsa, uygun güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için 
taşıyıcı ve alıcıyı bu doğrultuda bilgilendirin. 

1.3 Yedek parçalar 

Teknik bilgi veya yedek parça talep etmek için Xylem veya Yetkili Distribütöre başvururken daima 
ürün türünü ve kodunu belirtin. 

1.4 Ürün garantisi 

Garanti ile ilgili bilgi için satış sözleşmesi belgelerine bakın.  
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2 Nakliyat ve Muhafaza   
Ambalaj denetimi 

1. Miktarın, açıklamaların ve ürün kodlarının siparişle eşleştiğini kontrol edin. 
2. Ambalajda herhangi bir hasar veya eksik bileşen olup olmadığını kontrol edin. 
3. Hemen tespit edilebilir hasar veya eksik parça olması durumunda: 

 Tüm bulguları taşıma belgesinde belirterek ürünleri şartlı olarak kabul edin veya 

 Gerekçeyi taşıma belgesinde belirterek ürünleri reddedin. 
Her iki durumda da derhal Xylem'e veya ürünün satın alındığı Yetkili Distribütöre başvurun. 

Ürün ambalajının açılması ve kontrolü 

1. Üründen ambalaj malzemesini çıkarın. 
2. Takılmışsa, vidaları çıkararak ve/veya şeritleri keserek ürünü serbest bırakın. 

 

DİKKAT: Kesilme ve aşınma tehlikesi 

Her zaman kişisel koruyucu ekipman kullanın. 

3. Ürünü bütünlük açısından ve eksik bileşenler olmadığından emin olmak için kontrol edin. 
4. Hasar veya eksik bileşenler varsa, derhal Xylem veya Yetkili Distribütörle irtibata geçin. 

2.1 Hidrofor setinin taşınması 

Hidrofor seti, Şekil 1'de gösterildiği gibi kayışlarla bağlanıp kaldırılmalıdır. 

 

İKAZ: Ezilme tehlikesi (uzuvlar) 

 Ürün ve bileşenleri ağır olabilir: ezilme tehlikesi 

 Her zaman kişisel koruyucu ekipman kullanın 

 Ürünün ve bileşenlerinin manuel olarak taşınması, omurga yaralanması riskine neden olan 
olumsuz ergonomik koşullardan kaçınmak için " manuel yük taşıma" ile ilgili mevcut 
düzenlemelere uygun olmalıdır. 

 Mevcut düzenlemelerle uyumlu ve spesifik kullanıma uygun vinçler, halatlar, kaldırma 
kayışları, kancalar ve kenetler kullanın 

 Kayışların hidrofor setine hasar vermediğinden emin olun 

 Kaldırma işlemleri sırasında yükün dengesini tehlikeye atabilecek ani hareketlerden her 
zaman kaçının 

 Taşıma sırasında, insanların ve hayvanların yaralanmasının ve/veya maddi zarar oluşmasının 
önlendiğinden emin olun. 
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Şekil 1: Kaldırma 

2.2 Depolama 

Ürün şöyle depolanmalıdır: 

 Kapalı ve kuru bir yerde 

 Isı kaynaklarından uzakta 

 Pislikten korunmuş halde 

 Titreşimlerden korunaklı halde 

 -25°C ile +55°C (-13°F-131°F) arasındaki ortam sıcaklığında ve %5 ile 95 arasındaki bağıl 
nemde. 

 

UYARI: 

 Ürünün üzerine ağır yükler koymayın 

 Ürünü çarpışmalardan koruyun. 
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3 Teknik Açıklama   
3.1 Tanım 

Paralel bağlı bir (SMB10) veya daha fazla özdeş değişken hızlı dikey veya yatay çok kademeli 
kendinden emişli olmayan elektrik pompalarından (SMB20, SMB30) oluşan hidrofor seti. 

Elektrikli pompalar emiş ve çıkış boruları, açma kapama valfleri, geri dönüşsüz valfler, basınç 
ölçüm aleti, basınç vericileri ve tek fazlı veya üç fazlı kontrol paneli ile ortak bir tabana monte 
edilir. Elektrikli pompası (SMB10) olan bir hidrofor seti bir kontrol paneli ile beraber satılmaz ve 
bir tabana sahip olmayabilir.  
Diyaframlı basınç tanklarını bir açma kapama valfi ile monte etmek için taşıma manifoldu 
üzerinde 1" kaplinleri vardır. Tanklar gibi manifold da uygun destek gerektirir. 
Manifolda ilave diyaframlı basınç tankları monte edilebilir ve bağlanabilir. 

3.2 Veri plakaları 

Veri plakası şunları gösteren bir etikettir: 

 Ana ürün bilgileri 

 Tanımlama kodu 

Onay ve sertifikalar 

Onaylar için bk. hidrofor seti veri plakası: 

 yalnızca  

3.2.1 Hidrofor seti 

Hidrofor seti veri plakası 

 

Şekil 2: Hidrofor seti veri plakası 
 

1. Hidrofor seti kodu 
2. Hidrofor seti tanım kodu 
3. Elektrikli servis pompası 
4. Jokey pompa 
5. Seri numarası (tarih+artan numara) 

 
 

Hidrofor seti tanım kodu 

 

Şekil 3: Hidrofor seti tanım kodu 
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1. Seri SMB 

2. Elektrikli pompaların sayısı [10] = 1 elektrikli pompa 
[20] = 2 elektrikli pompa 
[30] = 3 elektrikli pompa 

3. Geri dönüşsüz valf [_] = İletim tarafı 
[RA] = Emiş tarafı 

4. İçme suyu birimi sertifikası A = WRAS, ACS, M.D.174 
B = ACS, M.D.174 
Z = üçüncü bir tarafça onaylanmadı 

5. e-SM elektrikli pompa SVE 
VME 
HME 

6. Kontrol paneli güç kaynağı [M2] = Tek fazlı, 1 x 230 V 
[T3] = Üç fazlı, 3 x 230 V 
[T4] = Üç fazlı, 3 x 400 V 

7. Malzemenin versiyonu [__] = Standart bileşen 
[A304] = Özel AISI 304 versiyonu 
[B304] = Özel AISI 304 versiyonu 
[C304] = Özel AISI 304 versiyonu 
[A316] = Özel AISI 316 versiyonu 
[B316] = Özel AISI 316 versiyonu 
[C316] = Özel AISI 316 versiyonu 

8. Seçenek [PA] = Emiş manifoldu üzerinde bulunan ve kazara çalıştırmaya karşı koruma sağlayan 
asgari basınç basınç anahtarı.  
[WM] = Duvara monte kontrol paneli; kablolar L = 5 m 

NOT: Daha fazla bilgi için B/W kataloğuna bakınız 

3.2.2 Dağıtım paneli 

Kontrol panelinin veri plakası 

 

Şekil 4: Kontrol panelinin veri plakası 
 

1. Kontrol paneli tanım kodu 
2. Kontrol paneli kodu 
3. Anma gerilimi 
4. Anma akımı 
5. Seri numarası (tarih+artan numara) 
6. Koruma sınıfı 
7. Anma frekansı 
8. Kısa devre akımı 
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3.3 Tasarım ve yerleşim 

Hidrolik setinin standart yapı ögeleri 

 

Şekil 5: Hidrofor seti 
 

Konum 
numarası 

Açıklama Miktar 

1. Dağıtım paneli 1 

2. E serisi elektrikli pompalar (e-SM üniteleri) n 

3. Taban  1 

4. Hazırlama bağlantısı 1 

5. Titreşim önleme ayağı 2 x n 

6. Emiş manifoldu 1 

7. Emiş hattındaki açma kapama valfi n 

8. Geri dönüşsüz valf  n 

9. Taşıma hattındaki açma kapama valfi n 

10. Basınç sensörü n 

11. Basınç ölçüm aleti 1 

12. Diyaframlı basınç tankı bağlantısı 1/2/3 

13. Taşıma manifoldu 1 

14. Montaj kelepçesi 1 

Frekans dönüştürücü 

Akıllı Pompa Serisindeki elektrikli pompaların Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na bakın.  
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3.4 Kullanım amacı 

Ürün şunları pompalamak için kullanılabilir: 

 Soğuk su 

 Sıcak su 

Teknik Veri bölümünde belirtilen limitleri inceleyin. 

SMB hidrofor setlerine takılan değişken hızlı elektrikli pompalar aşağıdaki uygulamalar için 
uygundur:  

 Basınç, seviye ve akış düzenlemesi (açık devre sistemler)  

 Tekli veya çoklu elektrikli pompalı sulama sistemleri.  

3.4.1 Uygulama alternatifleri 

Aktüatör (sabit hız) 

Ünite hız ayar noktasına göre bir aktüatör olarak çalışır; bu, kullanıcı arayüzü, ilgili analog giriş 
veya iletişim veri yolu vasıtasıyla gerçekleştirilir. 

Kontrolör (sabit basınç) 

Bu mod, varsayılan çalışma modu olarak ayarlanmış olup tekli elektrikli pompa ile çalışan üniteler 
için kullanılır. 

Kaskat seri / Senkron kaskat 

Üniteler RS485 arayüzü üzerinden bağlanır ve sağlanan protokol aracılığıyla iletişim kurar. 
Çok pompalı bir sistemde kullanılan farklı ünitelerin kombinasyonu, sistem gereksinimlerine 
bağlıdır. 
Kaskat seri modunda tüm elektrikli pompaları (çoklu pompa sistemleri için varsayılan mod) ve 
senkron modda çalıştırmak mümkündür. Bir ünite arızalanırsa hidrolik setin her elektrikli pompası 
ana elektrikli pompa haline gelebilir ve kontrolü alabilir. 

3.5 Uygun olmayan kullanım 

Ürün, genelde hidrofor setinin çıkışı ve emişinde olduğu gibi, sistemin iki ucu arasındaki basınç 
farkının, onu sabit tutmak amacıyla iki sensör tarafından kontrol edildiği kapalı devre 
sistemlerinde kullanılmamalıdır. 

  



tr - Orijinal talimatların tercümesi 
 

15 

4 Kurulum  
4.1 Mekanik kurulum 

4.1.1 Kurulum alanı 

 

TEHLİKE: Potansiyel patlayıcı atmosfer tehlikesi 

Hidrofor setinin potansiyel patlayıcı atmosferlerin veya yanıcı tozların (örneğin ahşap tozu, un, 
şeker ve tahıllar) bulunduğu ortamlarda çalıştırılması kesinlikle yasaktır. 

 

 

İKAZ: 

 Her zaman kişisel koruyucu ekipman kullanın 

 Her zaman uygun iş aletlerini kullanın 

 Kurulum yerini seçerken ve üniteyi hidrolik ve elektrik güç kaynaklarına bağlarken, mevcut 
düzenlemelere kesinlikle uyun. 

 Ünitenin (IP 55, tip 1) giriş koruma standardının kurulum ortamı için uygun olduğundan emin 
olun. 

 

 

DİKKAT: 

 Giriş koruması: IP55 (tip 1) koruma indeksini sağlamak için cihazın doğru şekilde 
kapatıldığından emin olun. 

 Terminal kutusu kapağını açmadan önce ünitenin içinde su olmadığından emin olun 

 Kullanılmayan tüm kablo rakorlarının ve kablo deliklerinin doğru şekilde kapatılmış olduğundan 
emin olun 

 Plastik kapağın doğru şekilde kapatılmış olduğundan emin olun 

 Terminal kutusunu kapaksız bırakmayın: kirlilikten dolayı hasar görme riski 

 Elektrik panelinin doğru şekilde kapatılmış olduğundan emin olun. 

Hidrofor setinin dış mekan kurulumu 

Hidrofor setinin dış mekanda kurulması durumunda uygun şekilde kapatıldığından emin olun 
(Şekil 6'daki örneğe bakın). Kapağın boyutu hidrofor setinin kar, yağmur ve direk güneş ışığına 
karşı korunmasını sağlayacak şekilde olmalıdır. 

 

Şekil 6: Hidrofor setinin dış mekan kurulumu 
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4.1.2 Mekanik kurulum talimatları 

 Elektrikli pompa gövdesindeki oklar motorun akış ve dönüş yönünü belirtir 

 Motorun standart dönüş yönü saat yönündedir (fan kapağına bakıldığında) 

 Hidrofor setini iyi havalandırılan bir odaya monte edip bakım işlemleri için her iki tarafta ve ön 
tarafta yeterli boşluk bırakın (en az 0,5 m); ayrıca hidrofor setinin en yüksek kısmı üzerinde 
0.5 m açıklık olmalıdır 

 Hidrofor setini sabitlemeden düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin 

 Boruları gerilmeye karşı korumak için onlara genleşme contaları ve uygun destekler monte 
edin, bk. Şekil 7. İçleri su dolu olduğunda boru ve basınç tanklarının ağırlığı artar. Seti 
çalıştırmadan önce, kullanılmayan tüm kaplinleri kapattığınızdan ve sıktığınızdan emin olun. 

 

Şekil 7: Hidrofor setinin mekanik kurulumu 

4.2 Hidrolik kurulum 

Şekil 8 ve 9'te sırasıyla tek pompa sistemi ve çoklu pompa sistemi gösterilmektedir. 

 

Şekil 8: Tekli elektrikli pompa sistemi 
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Şekil 9: Çoklu pompa sistemi 
 

1. Motorlu e-SM elektrikli pompa 
2. Diyaframlı basınç tankı 
3. Dağıtım paneli 

4. Açma kapama valfi 
5. Geri dönüşsüz valf 
6. Düşük su kontrolü 

7. Basınç ölçüm aleti 
8. Basınç sensörü 
9. Tahliye musluğu 

4.2.1 Hidrolik kurulum için talimatlar 

 Hidrofor setini sistemin su debisine göre kurun 

 Elektrikli pompa gövdesindeki oklar akış ve dönüş yönünü belirtir 

 Bir emmeli kaldırıcı sistem söz konusuysa taban çek valfi takın 

 Hidrofor setinin tam akıntı aşağı yönünde bir açma kapama valfi takın 

 Hidrofor setinin hemen yanında bir valf yoksa testler için bir boşaltma valfi takın 

 Hidrofor setine bağlanan borular yeterli büyüklükte olmalıdır (mümkünse manifold çapına 
göre). Manifoldun her iki ucunu da kullanabilirsiniz, ancak kullanılmayan ucu takmayı 
unutmayın. 

 Emiş borusunun ve taban çek valfinin boyutları aşırı yük kaybını ve bundan kaynaklanabilecek 
kavitasyon olayını önleyecek oranda olmalıdır 

Diyaframlı basınç tankı 

Elektrikli pompanın iletim tarafında, hidrofor seti kullanılmadığında boru tesisatındaki basıncın 
korunmasına olanak tanıyan bir membran genleşme kabı vardır. Diyaframlı basınç tankı, elektrikli 
pompanın sıfır talep durumunda çalışmaya devam etmesini durdurur ve besleme amacıyla 
gerekli olan tankın boyutunu küçültür. 
Sistemin basıncına uygun bir diyaframlı basınç tankı seçin. 
Değişken hızlı hidrofor setleri geleneksel sistemlerden daha küçük boyutlardaki diyaframlı basınç 
tanklarıyla çalışabilir. Litre /dakika cinsinden ifade edilen tekli bir elektrikli pompanın akış hızının 
yaklaşık %10'una denk düzeyde bir litre kapasiteli diyaframlı basınç tankı. Gerekli su hacmi 
birkaç tank arasında dağıtılabilir. 
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4.3 Elektrik Kurulumu  

 

TEHLİKE: Elektrik tehlikesi 

Elektrik güç kaynağına bağlantı, mevcut düzenlemelerde belirtilen teknik-mesleki gerekliliklere 
sahip bir elektrik teknisyeni tarafından tamamlanmalıdır. 

Elektrik bağlantıları için kontrol panelindeki kablolama şemasına bakın. 

4.3.1 Elektriksel gereksinimler 

Yerel direktifler aşağıda belirtilen spesifik gerekliliklerden üstün kabul edilir. 

4.3.2 Elektriksel bağlantı kontrol listesi 

Aşağıdaki gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol edin: 

 Elektrik telleri yüksek ısı, titreşim ve çarpışmalara karşı korumalıdır. 

 Şebeke güç kaynağının akımı ve voltajı, kontrol panelinin plakası üzerindeki verilerle veya 
kontrol paneli olmayan hidrofor setlerinde elektrikli pompanın plakası üzerindeki verilerle 
uyumlu olmalıdır. 

 Güç kaynağı kablosunun hidrofor setinin nominal akımını taşıyabildiğinden emin olup onu 
kontrol panelinin ilgili terminallerine bağlayın. Kablolama şeması ve paneldeki etiketler, 
bağlantı ve gerekli güç kaynağı değerleri hakkında gereken bilgiyi sağlar. Kontrol panelsiz 
hidrolik setleri için Akıllı Pompa Serisindeki elektrikli pompaların Kurulum, Kullanım ve Bakım 
Kılavuzu'na bakın. 

 Bir kontrol paneli varsa güç kablosunu şöyle bağlayın: 
- Tek fazlı olanı L-N kutuplarına, PE'yi topraklama kutbuna 
- Tek fazlı olanı L1, L2 ve L3 kutuplarına, PE'yi topraklama kutbuna 

 Açıkta kalan kablolar uygun bir şekilde korunmalıdır 

 Güç kaynağı hattı aşağıdakileri içerir: 
- DC veya atımlı DC içeriğine (bir Tip B RCD önerilir) sahip toprak kaçak akımlarına uygun, 

yüksek hassasiyetli diferansiyel anahtar (30 mA) [kalıntı akım cihazı RCD]. 
- Kontak aralığı en az 3 mm olan bir ana şebeke izolatör anahtarı. 

4.3.3 Elektrikli kontrol paneli kontrol listesi 

 UYARI: 
Standart üretim hidrofor seti bir kontrol paneline sahiptir.  
Hidrofor seti bir kontrol paneli olmadan teslim edilirse elektrikli pompanın değerleriyle uyumlu bir 
kontrol paneli takın. 
Uygun olmayan kombinasyonlar hidrofor setinin korunmasını garanti etmez. 

Aşağıdaki gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol edin: 

 Kontrol paneli, elektrikli pompayı kısa devreye karşı korumalıdır. Elektrikli pompayı korumak 
için geciktirmeli bir sigorta veya bir şalter (C Tipi model önerilir) kullanılabilir. 

 Elektrikli pompa cihaz içi bir aşırı yük ve ısı emniyetine sahiptir. Ek aşırı yük emniyetine gerek 
yoktur. 

 

TEHLİKE: Elektrik tehlikesi 

Basınç yükselticisini çalıştırmaya başlamadan önce hidrofor setinin ve kumanda panelinin güç 
beslemesinden yalıtıldığından ve çalışmayacağından emin olun. 
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Topraklama 

 

TEHLİKE: Elektrik tehlikesi 

 Diğer elektrik bağlantılarını yapmaya başlamadan önce her zaman harici koruma iletkenini 
topraklama terminaline bağlayın 

 Tüm elektrikli donanım topraklanmalıdır (topraklanmış); bu, hidrofor seti ve donanımı için de 
geçerlidir. Topraklama terminalinin düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 

 Koruma iletkeninin (toprak) faz iletkenlerinden daha uzun olduğunu kontrol edin; güç besleme 
iletkeninin bağlantısının kazayla kesilmesi halinde koruma iletkeni (toprak) kendisini 
terminalden ayırmak için sonuncu olmalıdır. 

 Toprak kablosu bağlantılarını mümkün olduğunca kısa tutun. 

 Elektrik gürültüsünü azaltmak için birçok teli olan bir kablo kullanın. 

4.3.4 Tel türleri ve değerleri 

Kontrol panelli standart hidrofor seti elektrikli pompanın güç kablolarıyla ve kontrol kablolarıyla 
birlikte teslim edilir. Kontrol paneli olmayan hidrofor seti, basınç sensörünü bağlamak için 
kabloyla birlikte verilir, ancak elektrikli pompanın güç kabloları olmadan. 
Elektrikli pompanın ve/veya kontrol kablolarının güç kablosunun değiştirilmesi veya uzatılması 
gerekirse Akıllı Pompa Serisindeki elektrikli pompaların Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na 
bakın. 

 Tüm kablolar kesit ve ortam sıcaklığı bakımından yerel ve ulusal standartlara uygun olmalıdır  

 En az +70°C (158°F) ısıya dayanıklı kablolar kullanın  

 Kablolar asla motor gövdesine, elektrikli pompaya ve boru tesisatına temas etmemelidir. 

 Güç kaynağı terminallerine bağlanan teller ve arıza sinyali rölesi (NO, C) güçlendirilmiş 
yalıtımla diğerlerinden ayrılmalıdır. 

Güç kaynağı bağlantısı 

 

İKAZ: 

 Önce güç kaynağını söküp Tablo 1'deki asgari süreyi beklemeden elektrik pompasının 
bağlantı panosu kutusuna herhangi bir bağlantı yapmayın. 

 Standart üretim hidrofor seti motorun güç kablolarıyla birlikte teslim edilir. Gerekirse motorun 
güç kablosunu elektrik motorundan en yüksek verim almaya uygun kesilmiş bir kablo 
parçasıyla değiştirin. 

Kontrol kabloları 

Harici gerilimsiz kontaklar < 10 VDC anahtarlamaya uygun olmalıdır. 

 UYARI: 

 Kontrol kablolarını güç kaynağı kablolarından ve arıza sinyal rölesi kablosundan ayrı takın  

 Kontrol kablolarının güç kaynağı kablosu veya arıza sinyal rölesine paralel olarak takılması 
durumunda, kablolar arasındaki mesafe 200 mm'yi aşmalıdır  

 Güç kaynağı kablolarını birbiri üzerinden geçirmeyin; gerekli olması durumunda, 90°lik kesişim 
açısına izin verilir. 

Kontrol panelini bağlama 

Kontrol panelindeki kablolama şemasına bakın. 

Frekans dönüştürücüyü bağlama 

Akıllı Pompa Serisindeki elektrikli pompaların Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na bakın. 
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4.3.5 Kazara çalıştırmaya karşı emniyet 

Standart kontrol paneli, açık tanklar için ortak bir şamandıraya veya emme tarafındaki asgari 
basınç basınç anahtarına bağlanabilir (önerilen değer: 0.2-0.4 bar). Asgari basıncın şartları tekrar 
oluştuğunda elektrikli pompalar otomatikman çalışmaya başlar. Kazara çalıştırma emniyetinin 
gereksiz olduğu düşünülürse kontrol panelindeki terminal üzerinde bulunan jumperi çıkarmayın. 
Terminallerin doğru numaraları kontrol panelinde bulunan bağlantı şemasında yazmaktadır. 

 UYARI: 
Hidrofor seti, takılan jumper ile birlikte teslim edildiğinden kazara çalıştırma emniyeti etkin 
değildir. 

İsteğe bağlı elektronik seviye kontrol kiti, elektrot problarıyla kontrol edilmesine izin verir. 
Kitle birlikte tedarik edilen üç probu toplama tankına takıp kontrol panelindeki terminallere 
bağlayın. 
Terminallerin doğru numaraları panelde bulunan kablolama şemasında yazmaktadır: 

 Maks prob (A), toplama tankının doldurulması sırasında hidrofor setinin devreye alınacağı 
seviyeyi belirler. 

 Min prob (B), hidrofor setinin devre dışı bırakılacağı seviyeyi belirler. 

 Prob (C), Min probun (B) seviyesinin altında olmalıdır. 
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5 Kullanım ve işletim   
Aşağıdaki koşullardan ikisi veya daha fazlasının bir arada olması durumunda: 

 yüksek ortam sıcaklığı 

 yüksek su sıcaklığı 

 hidrofor setinin maksimum gücü konusunda ısrar eden görev noktaları  

 ana şebeke geriliminin düşük olması, 
hidrofor setinin ömrü tehlikeye atılabilir ve/veya indirgeme meydana gelebilir: daha fazla bilgi için 
Xylem veya Yetkili Distribütörle irtibata geçin. 

5.1 Bekleme süreleri 

 

İKAZ: Elektrik tehlikesi 

Elektrik bileşenlerine temas edilmesi, hidrofor seti kapatıldıktan sonra dahi ölüme neden olabilir. 
Hidrofor seti üzerinde herhangi bir müdahaleden önce, şebeke gerilimi ve diğer giriş gerilimleri 
Tablo 1'de belirtilen minimum süre boyunca kesilmelidir. 

 

Tablo 1: Bekleme süreleri 

e-SM Tahrik modeli Minimum bekleme süreleri [dk.] 

103, 105, 107, 111, 115 4 

303, 305, 307, 311, 315, 322 5 
 

 

İKAZ: Elektrik tehlikesi 

Frekans dönüştürücüler, frekans dönüştürücüye güç verilmemiş olsa bile şarjlı kalabilen DC-
bağlantısı kapasitörlerini içerir. 
Elektrik tehlikelerini önlemek için: 

 AC güç kaynağının bağlantısını kesin 

 Her türdeki kalıcı mıknatıslı motorların bağlantısını kesin 

 Batarya yedekleri, Kesintisiz Güç Kaynağı üniteleri ve diğer frekans dönüştürücülere DC-
bağlantısı bağlantıları dahil olmak üzere tüm DC-bağlantısı uzaktan güç kaynaklarının 
bağlantısını kesin 

 Herhangi bir bakım veya onarım yapmadan önce kapasitörlerin tamamen boşalmasını 
bekleyin; bekleme süreleri için Tablo 1'a bakın. 

5.2 Çalıştırma ve durdurma 

Elektrikli pompaların çalıştırılması ve durdurulması, frekans dönüştürücünün kontrol edilecek 
elektrikli pompaya göre yapılmış ayarlarına bağlıdır (basınç, seviye). 
Her frekans dönüştürücü bir sensöre bağlanır. Frekans dönüştürücüler tüm bilgileri paylaşır ve 
döngüsel anahtarlamayı uygular. 

 

Elektrik tehlikesi: 

Herhangi bir ayarlama yapmadan önce güç kaynağını kesin. 

Ayarlar için elektrikli pompaların Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na bakın. 
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Şekil 10, iki elektrikli pompanın basınç ayarlama modunda olduğu durum için çalışma eğrilerini 
göstermektedir. 

 Tank, son kullanıcının talebini karşılamak için su temin eder. 

 Basınç, PS değerinin altına düştüğünde ilk elektrikli pompa çalışmaya başlar; talep arttıkça 
basıncı sabit tutmak için hız ayarlanır. 

 Talep azaldığında hız en aza indirilir; bu noktada elektrikli pompalardan biri devre dışı 
bırakılır. 

 Talep artmaya devam ederse ve elektrik pompası maksimum hıza ulaşırsa, ikinci elektrikli 
pompa çalıştırılır ve sabit basıncı korumak için hız ayarlanır. 

 Talep daha da azalırsa elektrik pompası yavaşlar, depoyu doldurur ve ardından PS değerine 
ulaşıldığında durur. 

 

Şekil 10: Çalışma modu 
 

H Başlık Pmax Maksimum basınç 

Q Akış PS Basınç ayar değeri 

5.2.1 Frekans dönüştürücüyü ayarlama 

1. Ayarları değiştirmek için elektrikli pompaların Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na bakın. 
2. Yeni bir basınç ayar değeri belirlemek, rampaların süresini seçmek, en son alarmları kontrol 

etmek veya tüm ayarlara erişmek için frekans dönüştürücü düğmelerini kullanın. 
3. Yeni seçilen değerin, elektrik pompasının veri plakasında belirtilen başlık aralığında olduğunu 

kontrol edin. 

5.2.2 Diyaframlı basınç tankı ön şarjı 

1. Diyaframlı basınç tankının tamamen boşalmış olduğundan emin olun. 
2. Diyaframlı basınç tankını basınç değerinin 0.6 katı ön şarj edin. 

5.2.3 Hidrofor setinin çalıştırılması 

1. Su kaynağını bağlayın. 
2. Güç kaynağını bağlayın. 
3. Diyaframlı basınç tankının ön şarj değerini kontrol edin. 
4. Elektrikli pompanın taşıma hattındaki açma kapama valflerini kapatın. 
5. Hidrofor setini (Akıllı Pompa Serisindeki elektrikli pompaların Kurulum, Kullanım ve Bakım 

Kılavuzu'na bakın) ve emiş manifoldunu hazırlayın. 
6. Güç kaynağını panel anahtarına bağlayın ve frekans dönüştürücüyü manuel moda ayarlayın. 
7. İlk elektrikli pompayı çalıştırın. 
8. Elektrikli pompa tahliyesi açma kapama valfini yavaşça açıp havayı boşaltın. 
9. Diğer elektrikli pompalar için yukarıdaki işlemleri tekrarlayın. 
10. Frekans dönüştürücüleri otomatik moda ayarlayın. 
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Ayarların değiştirilmesi 

Hidrofor seti çalışırken, elektrikli pompaların veya sistemin ya da her ikisinin de maksimum 
basınç sınırları içerisinde, ayarların nasıl değiştirileceği ile ilgili aşağıdaki talimatlara uyun: 
1. Gerekli basınç değerini belirleyin. 
2. Frekans dönüştürücünün düğmelerini kullanarak yeni değeri ayarlayın; diğer dönüştürücü için 

de değer otomatik olarak değiştirilir. 
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6 Bakım  

 

TEHLİKE: Elektrik tehlikesi 

 Üniteyi kullanmaya başlamadan önce, fişinin çekili olduğunu, elektrikli pompa ve kontrol 
panelinin istemeden olsa dahi tekrar çalıştırılmayacağını kontrol edin. Bu, elektrikli pompanın 
yardımcı kontrol devresi için de geçerlidir. 

 Hidrofor seti üzerinde herhangi bir müdahaleden önce, şebeke gerilimi ve diğer giriş gerilimleri 
Bekleme Süreleri (ara devre kapasitörleri dahili deşarj dirençleri tarafından deşarj edilmelidir) 
paragrafında belirtilen minimum süre boyunca kesilmelidir. 

1. Soğutma fanının ve havalandırma deliklerinin tozdan arındırılmış olduğundan emin olun. 
2. Ortam sıcaklığının hidrofor setinin limitlerine göre doğru olduğundan emin olun. 
3. Hidrofor setinin tüm modifikasyonlarının vasıflı personel tarafından gerçekleştirdiğinden emin 

olun. 
4. Herhangi bir çalışma yapılmadan önce hidrofor setinin güç kaynağıyla bağlantısının 

kesildiğinden emin olun. 
5. Daima elektrikli pompa ve motor talimatlarına uyunuz. 

6.1 Kontrol paneli ve frekans dönüştürücülerin bakımı 

Kontrol paneli ve frekans dönüştürücüleri bakım gerektirmez. 

6.2 Diyaframlı basınç tankı bakımı 

 Diyaframlı basınç tankının Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na bakın 

 Ön şarjı yılda en az bir kez kontrol edin. 

Fonksiyon ve parametre kontrolü 

Hidrofor setinde değişiklik olması durumunda: 
1. Tüm fonksiyonların ve parametrelerin doğru olduğundan emin olun. 
2. Gerekirse fonksiyonları ve parametreleri ayarlayın. 
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7 Sorunları giderme  
Önlemler 

 

İKAZ: 

 Hatalar geçerli düzenlemelerde belirtilen teknik-profesyonel gereklilikleri karşılayan bir 
teknisyen tarafından düzeltilmelidir 

 Kullanım ve İşletim ve Bakım bölümlerinde belirtilen güvenlik gerekliliklerini gözden geçirin 

 Arızanın düzeltilememesi veya belirtilmemiş olması halinde Xylem veya Yetkili Distribütörle 
iletişime geçin. 

Frekans dönüştürücü meydana gelen son alarmları kaydeder. Frekans dönüştürücünün arıza 
türleri için kullanım kılavuzuna ve meydana gelen son alarmların nasıl kontrol edileceğine bakın. 

7.1 Hidrofor seti kapalı 

Sebep Çözüm 

Güç kaynağı kesintisi Gücün gelmesini sağlayın 

KAPALI konumuna getirin Anahtarı AÇIK konuma getirin 

7.2 Motor çalışmıyor 

Sebep Çözüm 

Güç kaynağı kesintisi Gücün gelmesini sağlayın 

Motorun termal aşırı yük koruması 
tetiklenmiş 

Arızayı giderip anahtarı sıfırlayın 

Motor (bobin) arızası Motoru kontrol edin ve onarın veya değiştirin 

7.3 Sık başlatma ve durdurmalar 

Sebep Çözüm 

Diyaframlı basınç tankı arızalı Diyaframlı basınç tankını onarın veya değiştirin  

Diyaframlı basınç tankının yanlış ön 
şarjı 

Yeni basınç ön şarj değerini elektrikli pompa ve ayar noktasına göre ayarlayın  

Diyaframlı basınç tankının ön şarj 
değeri sıfırdır 

Diyaframlı basınç tankı önceden şarj edilmiş olmalıdır 

7.4 Elektrikli pompanın hızı durmadan ve su tüketmeden artıp azalıyor 
(şebeke kapalı) 

Sebep Çözüm 

Geri dönüşsüz valften su kaybı Hidrolik sistemi ve valfi kontrol edin 

Diyaframlı basınç tankı hasarlı veya 
küçük boyutlu  

Diyaframlı basınç tankını onarın veya değiştirin  
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7.5 Motor çalışıyor ancak su tahliye edilmiyor 

Sebep Çözüm 

Emiş tarafında veya elektrikli 
pompanın içinde su yok 

1. Elektrikli pompayı veya emiş borusunu (hazırlayın) doldurun  
2. Açma kapama valflerini açın 

Emiş borusu veya elektrikli pompa 
içinde hava var 

1. Elektrikli pompayı havalandırın 
2. Emiş bağlantılarını kontrol edin 

Emiş tarafında basınç kaybı NPSH'yi kontrol edin ve gerekirse sistemi değiştirin 

Geri dönüşsüz valf tıkanmış Valfi temizleyin 

Tıkalı boru Boruyu temizleyin 

7.6 Elektrikli pompadan su kaybı 

Sebep Çözüm 

Mekanik salmastra aşınmış veya 
hasarlı 

Mekanik keçeyi değiştirin 

Elektrikli pompada yetersiz mekanik 
gerilim 

Boruları destekleyin 

7.7 Çok gürültülü 

Sebep Çözüm 

Elektrikli pompa çalışmıyorken 
suyun geri dönüşü 

Geri dönüşsüz valfi kontrol edin 

Kavitasyon Emişi kontrol et 

Elektrikli pompanın dönmesi engellendi Elektrikli pompada yetersiz mekanik gerilim olup olmadığını kontrol edin  

7.8 Hidrofor seti gerekli basıncı üretmiyor 

Sebep Çözüm 

Açma kapama valfleri kapalı Valfleri açın 

Emme borusunda hava var  1. Havayı çıkarın 
2. Elektrikli pompayı hazırlayın 

Aşırı negatif emme ucu Negatif emme ucunu küçültün 

Emiş tarafında aşırı basınç kaybı Boruların çapını artırın 

Taban çek valfi hasarlı Taban valfini değiştirin 

Dağıtım borularında ve/veya valfte 
aşırı basınç kaybı 

Su kaybını azaltın 

 
 

7.9 Ana koruma sisteminin devreye alınması (sigortalar) 

Sebep Çözüm 

Kısa devre 1. Bağlantı kablolarını kontrol edin 
2. Frekans dönüştürücüyü kontrol edin 
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7.10 Diferansiyel korumanın devreye girmesi 

Sebep Çözüm 

Hasarlı motor Motoru değiştirin 

Motorun güç kablosu arızalı veya 
aşınmış 

Kabloyu değiştirin 

Teknik özellikler ile uyumlu olmayan 
diferansiyel anahtar 

Diferansiyel anahtarı değiştirin 

Diferansiyel akım çok yüksek Elektrik sisteminde değişimler yapılması için yetkili bir teknisyene başvurun  

7.11 Elektrikli pompa durmadan en yüksek hızda çalışıyor 

Sebep Çözüm 

Basınç ayar noktası sistem için 
uygun değil (değer elektrikli 
pompanın verebileceği basınçtan 
daha yüksektir) 

Yeni ayar noktasını elektrikli pompanın performansına göre ayarlayın  

Sensör bağlı değil veya hasarlı Sensörün hidrolik ve elektrik bağlantısını kontrol edin 

7.12 Sadece bir elektrikli pompa çalışıyor 

Sebep Çözüm 

Elektrikli pompalar farklı ayarlara 
sahip 

1. Frekans dönüştürücünün ayarını kontrol edin 
2. İki frekans dönüştürücüsü arasındaki seri bağlantıyı kontrol edin  

7.13 Suya ihtiyaç var ama elektrikli pompa çalışmıyor 

Sebep Çözüm 

Ayar noktası sıfır olarak ayarlanmış  1. Frekans dönüştürücünün ayarını kontrol edin 
2. Ayar noktasını ayarlayın 
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8 Teknik Veriler   
Tablo 2: Standart üretim hidrofor seti elektrik, çevre ve tesisat özellikleri 

 Hidrofor setinin modeli 

Kontrol paneli güç kaynağı M2 T3 T4 

Giriş 

Giriş frekansı [Hz] 50/60 ± 2 

Ana kaynak LN L1 L2 L3 

Kontrol panelinin nominal giriş 
voltajı [V] 

230 ± 10% 230 ± 10% 400 ± 10% 

Maks. Sürekli Giriş Akımı [A] Kontrol panelinin veri plakasına bakın 

Kontrol panelinin maksimum gücü 
[kW] 

Kontrol panelinin veri plakasına bakın 

Çıkış 

Elektrikli pompa için min-maks hız 
[min] 

800 ila 3600 

İnvertör için kaçak akım [mA] < 3,5 

I/O yardımcı + 15VDC güç kaynağı 
[mA] 

Imaks < 40 

Arıza sinyali rölesi  1 x NO Vmaks < 250 [VAC] , Imaks < 2 
[A] 

1 x NO Vmaks < 250 [VAC] , Imaks < 2 [A] 

Motor durumu rölesi  - 1 x NO Vmaks < 250 [VAC] , Imaks < 2 [A] 

Ses basıncı LpA [dB(A)] @ [rpm] <62 @3000 
<66 @3600 

Koruma sınıfı IP 55, Kabin Türü 1 
Ürünü doğrudan güneş ışığından ve yağmurdan koruyun 

Su sıcaklığı [°C] / [°F] 0÷80 / 32÷176 

Çalışma sıcaklığına göre bağıl nem 
[°C] / [°F] 

5% - 50% RH @ 40 / 104 
5% - 90% RH @ 20 / 68 

Depolama için bağıl nem %5 ÷ %95 RH 

Depolama sıcaklığı [°C] / [°F] -25÷65 / -13÷149 

Çalıştırma sıcaklığı 
[°C] / [°F] 

-20÷40 / -4÷104 

Kurulum rakımı a.s.l. [m] / [ft] 
< 1000 / 3280 

Daha yüksek rakımlarda indirgeme meydana gelebilir 

Maks. çalışma basıncı [bar] Elektrikli pompanın tipine bağlı olarak 8, 10 veya 16. Akıllı Pompa 
Serisindeki elektrikli pompanın Kurulum, Kullanım ve Bakım 

Kılavuzu'na bakın. 

Min giriş basıncı [bar] NPSH eğrisine göre, hava içermeyen su için en az 0,5 m'lik bir marj 
ile 

Maks giriş basıncı [bar] Giriş basıncının ve kapalı dağıtım basıncının maksimum çalışma 
basıncını geçmediğinden emin olun 

Elektrikli pompanın genel verileri Akıllı Pompa Serisindeki elektrikli pompanın Kurulum, Kullanım ve 
Bakım Kılavuzu'na bakın 

Diyaframlı basınç tankı [bar] Diyaframlı basınç tankının standart Kurulum, Kullanım ve Bakım 
Kılavuzu'na bakın. Takılı diyaframlı basınç tankları, hidrofor setinin 

sıcaklığını ve çalışma basıncını sınırlayabilir 
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8.1 Boyutlar ve ağırlıklar 

 Hidrofor seti: teknik kataloğa başvurun veya Xylem'e veya Yetkili Dağıtıcıya başvurun. 

 Akıllı Pompa Serisindeki elektrikli pompalar: Kurulum, Kullanım ve Bakım Kılavuzu'na bakın. 

9 Beyanlar 
9.1 AT Uygunluk Beyanı (Tercümesi) 

Merkez ofisi Via Vittorio Lombardi 14 - 36075 Montecchio Maggiore VI - Italy adresinde bulunan 
Xylem Service Italia S.r.I., işbu belge ile ürünün aşağıdaki teknik standartlara uygunluğunu beyan 
eder: 

Entegre değişken hızlı sürücülü elektrikli pompalara sahip pompa ünitesi (ilk sayfadaki etikete 
bakın) 

aşağıdaki Avrupa Direktiflerinin geçerli koşullarını karşılar: 

 Makineler 2006/42/AT (EK II - teknik dosyayı yorumlayacak doğal ya da yasal kişi: Xylem 
Service Italia S.r.l.) 

ve aşağıdaki teknik standartlar 

 EN 809:1998+A1:2009,  

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Mühendislik ve Ar-Ge Direktörü)  
rev.00  

9.2 AB Uygunluk Beyanı (No EMCD23) 

1. Cihaz modeli/Ürün:  
birinci sayfadaki etikete bakın 

2. Üreticinin isim ve adresi:  
Xylem Service Italia S.r.l. 
Via Vittorio Lombardi 14 
36075 Montecchio Maggiore VI 
Italy 

3. Bu uygunluk taahhütnamesi üreticinin yegane sorumluluğu altında çıkarılmıştır. 
4. Taahhütnamenin içeriği: 

Entegre değişken hızlı sürücülü elektrikli pompalara sahip pompa ünitesi (ilk sayfadaki etikete 
bakın) 

5. Yukarıda açıklanan beyanın hedefi, ilgili Birlik uyumlaştırma mevzuatı ile uyumludur: 
Direktif 2014/30/AB, 26 Şubat 2014 (elektromanyetik uyumluluk) 

6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara ya da diğer teknik özelliklere yapılan atıflar, 
uygunluk beyanı ile uyumludur: 
EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011 

7. Onaylanmış kuruluş: - 
8. Ek bilgiler: 

Namına imzalanan: Xylem Service Italia S.r.l. 
Montecchio Maggiore, 22/02/2017  
Amedeo Valente 
(Mühendislik ve Ar-Ge Direktörü)  
rev.00  

Lowara, Xylem Inc. veya bağlı kuruluşlarından birisinin ticari markasıdır. 
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