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EU Uygunluk beyanı 
Tahrik üniteli bütün pompa 

Biz: Fluid Handling LLC 
A-C Fire Pump Systems
8200 N. Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053, ABD,

Bu uygunluk beyanının sorumluluğu tamamen imalatçıya aittir. 

Bu ekipmanın üreticisi, 8100, 8150, 8200 ve 9100 serisi Yatay Milli Ayrılabilir Gövdeli Santrifüj Pompası 
ürünlerinin ve boyutlarının aşağıdaki gibi bir dizi harf ve sayı olarak gösterildiğini beyan eder: Harf olmadan 
veya H harfini takip eden giriş borusu çapını belirten bir veya iki haneli sayı,çıkış borusu çapını belirten bir 
veya iki haneli sayı, çark çapını belirten bir veya iki haneli sayı, F, S, M, L veya XL şeklinde gösterilebilir.  
Bu beyan ilgili olduğu Avrupa Direktiflerinin ilgili hükümleri ve temel gereklilikleri ile uyumludur ve bunları 
yerine getirmektedir. 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC).
- Düşük Voltaj Direktifi (2014/35/EU).
- Elektromanyetik Uyum Yönetmeliği (2014/30/EU).

Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan referanslar ve uygunluğa ilişkin diğer teknik şartnamelere yapılan referanslar: 

- EN 809:1998+A1:2009.
- EN ISO 12100:2010.
- EN 12162:2001 +A1:2009.
- EN ISO 20361: 2015.
- EN ISO 4871: 2009.

- EN ISO 14120:2015.
- EN ISO 13857:2008.
- EN 60204-1:2006+A1:2009.(tahrik motorlu modeller)
- EN 61000-6-2:2005.(dizel tahrik motorlu modeller)
- EN 55011:2009+A1:2010.(dizel tahrik motorlu modeller)

EC Birleştirme Beyanı 
Tahrik motorsuz pompa 

Biz: Fluid Handling LLC 
A-C Fire Pump Systems
8200 N. Austin Ave.
Morton Grove, IL 60053, ABD,

Bu uygunluk beyanının sorumluluğu tamamen imalatçıya aittir. 

Bu ekipmanın üreticisi, 8100, 8150, 8200 ve 9100 serisi Yatay milli Ayrılabilir Gövdeli Santrifüj Pompası 
ürünlerinin ve boyutlarının aşağıdaki gibi bir dizi harf ve sayı olarak gösterildiğini beyan eder: Harf olmadan 
veya H harfini takip eden giriş borusu çapını belirten bir veya iki haneli sayı,çıkış borusu çapını belirten bir 
veya iki haneli sayı, çark çapını belirten bir veya iki haneli sayı, F, S, M, L veya XL şeklinde gösterilebilir 
Bu beyan ilgili olduğu Avrupa Direktiflerinin ilgili hükümleri ve temel gereklilikleri ile uyumludur ve bunları 
yerine getirmektedir: 

- Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC).

Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan referanslar ve uygunluğa ilişkin diğer teknik şartnamelere yapılan 
referanslar: 

- EN 809:1998+A1:2009. - EN ISO 12100:2010.

Bu beyanın kapsadığı pompa, dahil edilecek ekipman Direktif hükümlerine uygun olarak beyan edilinceye 
kadar kullanılmamalıdır. 

Yetkili ulusal makamların makul bir talebine cevaben, teknik dosya Avrupa Topluluğu’nda bulunan yetkili temsilcimiz aracılığı 
ile tedarik edilebilir: 

Türkiye'de bulunan Yangın Pompa Sistemleri Temsilcisi İletişim Bilgileri: 
Ercan TANRIVERMIS, 
Yönetim Müdürü, 
Norm Teknik Malzeme Ticaret İnşaat Sanayi Ltd.Şti 
Eyüp Sultan Mah. Ulubatlı Hasan Cad. Başkent Sok. No:6 
34885 Sancaktepe, 
İstanbul, Türkiye. 

Xylem Service Italia S.r.l.,  
Via Vittorio Lombardi 14,  
36075 Montecchio Maggiore, 
Vicenza, İtalya.  

Fluid Handling LLC namına imzalayan: 

Brian Buscher 
Küresel Ürün Müdürü Morton Grove, Illinois 

3 Ağustos 2017 
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1 Giriş 

1.1  Genel 

A-C Fire Pump'ın yatay ayrılabilir gövdeli santrifüj yangın
pompası ürün gamı, özenli mühendislik ve kalifiye işçiliğin bir
ürünüdür ve düzgün şekilde monte edilir, bakımı yapılır ve
çalıştırılırsa etkin ve sorunsuz bir hizmet sunar.

Bu kılavuz, kullanıcıya pompa ünitesini ve kullanım 
amaçlarını tanıtır. Pompayı güvenli şekilde çalıştırmak için 
kullanım talimatlarının okunması, anlaşılması ve takip 
edilmesi çok önemlidir. 

Bu talimatlar yerel yönetmelikleri dikkate almaz. Kullanıcı, 
pompa ünitesini takanlar dahil olmak üzere bu 
yönetmeliklere uyumun sağlanmasından sorumludur. 

DİKKAT 
Pompayı takmadan, çalıştırmadan ve bakımını 
yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. 
Pompanın yanlış kullanımı yaralanmaya ve 
maddi hasara neden olabilir ve garantiyi 
geçersiz kılabilir. 

BİLGİ 
Sonradan başvurmak için bu kılavuzu ünitenin 
yakınında bir yerde saklayın. 

1.2  Hedef Grup 

Bu kılavuz, yangın söndürme için kullanılan pompaların 
çalıştırılması ve bakımı için yeterli eğitime ve deneyime 
sahip personelin kullanımına yöneliktir. 

1.3  Bu kılavuzda kullanılan güvenlik 
sembolleri

UYARI 
Bu güvenlik talimatları takip edilmezse, ciddi 
kişisel yaralanma ya da ölüm veya maddi 
hasar meydana gelebilir. 

DİKKAT 
Bu güvenlik talimatları takip edilmezse, 
ekipman hasarı oluşabilir. 

UYARI 
Güvenlik talimatlarının takip edilmemesi 
sonucu elektrik çarpması, yaralanma ya da 
ölüm gerçekleşebilir. 

UYARI 
Pompanın yüzeyi çok ısınarak yanıklara veya 
yaralanmaya neden olabilir. 

BİLGİ 
Güvenlikle ilgili olmayan talimatlar pompanın 
çalışması ile ilgilidir. 

UYARI 
Ses basıncı çok yüksek olduğundan işitme 
koruması kullanılmalıdır. 

BİLGİ 
Kurulum, çalıştırma ve bakım talimatlarını 
okuyun. 

1.4  Üretici 

A-C Fire Pump Systems

8200 N. Austin Avenue

Morton Grove, Illinois 60053

ABD

Tel.: +1-847-966-3700

Web: www.acfirepump.com

1.5 İlave teknik belgeler 

 Siparişle alakalı belgeler.
 Elektrik motoru çalıştırma ve bakım talimatları (varsa).
 Motor çalıştırma ve bakım talimatları (varsa).
 Tedarikçi belgeleri (kaplin, vb.).
 Aksesuar belgeleri, (varsa).
 Pompa ünitesi genel boyut çizimi.
 Pompanın performans eğrisi.

2 Güvenlik

2.1  Genel 

Bu kılavuz, güvenli pompa çalışmasını sağlamak ve kişisel 
yaralanma ve maddi hasarı önlemek için uyulması gereken 
genel kurulum, çalıştırma ve bakım talimatlarını içerir.  

2.2  Kullanım Amacı

Standart yatay ayrılabilir gövdeli pompa, yangın önleme 
uygulamalarında kullanım için tasarlanmıştır ve her bir 
pompa, müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
tasarlanır. 

Pompa sadece bu kılavuzdaki ve 1.5 Ek teknik belgeler 
bölümünde listelenmiş diğer geçerli belgelerdeki çalışma 
limitlerinde kullanılmalıdır. 

2.3  Yanlış Kullanım

Pompa ünitesinin çalışma güvenliği sadece pompa bu 
kılavuzdaki bölümlerde bulunan özelliklerle uyumlu 
kullanılırsa garanti edilebilir. Pompa ünitesinin ad 
plakasındaki çalışma limitleri asla aşılmamalıdır. 
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2.4 Uyarı ve Talimat Etiketleri 

Pompa üzerindeki güvenlik talimat etiketlerine uyulmalı ve 
bunlar daima okunur olmalıdır. Etiketler eksik ya da 
okunmuyorsa, değişim için yerel A-C Fire Pump temsilcinize 
başvurun. 

UYARI 
Döner Parçalar. 
Servis öncesinde ana şalteri 
kapatın ve kilitleyin. Tüm korumalar 
olması gerektiği gibi olmadan 
çalıştırmayın. Çalıştırma ve servis 
öncesinde, kurulum ve servis 
talimat kağıtlarına danışın. 
Talimatların takip edilmemesi, 
yaralanma ya da ölüme sebebiyet 
verebilir. 

UYARI 
Mevcut ise, halkalı cıvatalar veya 
kaldırma kulakları sadece bağlı 
oldukları parçaları kaldırmak içindir. 
Talimatların takip edilmemesi, 
maddi hasara sebebiyet verebilir, 
yaralanma veya ölüm ile 
sonuçlanabilir. 

UYARI 
Akışın sıfır ya da sıfıra yakın olduğu 
durumlarda çalıştırmayın (kapama 
valfi kapalıyken). Patlama 
gerçekleşebilir. Talimatların takip 
edilmemesi, maddi hasara, 
yaralanmalara ya da ölüme 
sebebiyet verebilir. 

DİKKAT 
Pompa kuruyken çalıştırmayın. 
Keçe hasarı oluşabilir. Pompa 
keçesini düzenli olarak kaçaklara 
karşı kontrol edin. Gerekirse 
değiştirin. Yağlama gereksinimleri 
için servis talimatlarına başvurun. 
Talimatların takip edilmemesi, 
yaralanma ya da maddi hasara 
sebebiyet verebilir. 

DİKKAT 
Kaplin hizalaması gerekmektedir! 
Pompayı kullanmadan önce 
hizalama ve harçlama yapın! 
Harçlamadan önce, sistem 
doldurma ve pompa bakımından 
sonra ve gerektiğinde hizalama 
kontrolü yapın. Ayrıntılar için servis 
talimatlarına başvurun. Bu 
talimatların takip edilmemesi, 
yaralanma ya da maddi hasara 
sebebiyet verebilir. 

2.5  Personel nitelikleri ve eğitim 

Pompa ünitesinin çalıştırma, kurulum, kontrol ve bakımı ile 
ilgilenen tüm personel, ilgili çalışmayı uygulayacak niteliğe 
sahip olmalıdır. Personelin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadığı durumlarda, uygun eğitim ve talimatlar 
sağlanmalıdır.

2.6 Güvenlik Bilinci 

Bu kılavuzda yer alan güvenlik talimatları, sağlık ve güvenlik 
düzenlemelerinin yanı sıra kullanıcı tarafına verilen dahili 
çalışma, çalıştırma ve güvenlik kuralları uygulanmalıdır.

2.7 Kullanıcı için güvenlik talimatları 

 Hareketli parçalar ile kazara temasın önlenmesi için
kurulan korumalar, pompa çalışmaktayken
çıkarılmamalıdır.

 Elektriksel tehlikelere karşı önlem alınmalıdır.
Pompanın kurulu olduğu bölge ile ilgili güvenlik
düzenlemelerine başvurun.

2.8 Bakım, kontrol ve kurulum için 
güvenlik talimatları 

Kullanıcı, tüm bakım, kontrol ve kurulum işlerinin yetkili ve bu 
kılavuza aşina kalifiye personel tarafından yapılmasını 
sağlamaktan sorumludur. 

Pompanın ortam sıcaklığına düşmesini bekleyin. Pompanın 
basıncının alınması ve sıvının boşaltılması gerekmektedir. 

Pompa üzerinde yapılan çalışmalar, pompa tamamen 
durduktan ve elektrik yükü boşaltıldıktan sonra 
gerçekleştirilmelidir. Bu kılavuzda açıklanan kapatma 
prosedürleri eksiksiz uygulanmalıdır. 

Çalışma tamamlandıktan hemen sonra, tüm korumalar tekrar 
kurulmalıdır. 

Çalıştırmadan önce, bölüm 8'de anlatılan "Başlatma, 
çalıştırma ve kapatma" prosedürleri yerine getirilmelidir. 

2.9  Gürültü Emisyonları 

Pompa ünitesi, 85 dB(A) düzeyini geçen ses basıncı üretir. 
Haftalık işlevsellik testi gerçekleştirirken, ekipmanı çalıştıran 
personelin işitme koruması kullanması önerilir. 

UYARI 
Ses basıncı çok yüksek olduğundan işitme 
koruması kullanılmalıdır. 

2.10 Yedek parçaların izinsiz 
modifikasyonu ve üretimi 

 Pompanın ya da pompa ünitesinin değiştirilmesi ya da 
modifikasyonu, A-C Fire Pump'a danışılmadan 
yapılmamalıdır. Pompanın güvenliği, sadece A-C Fire Pump 
tarafından onaylanmış orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar 
kullanılırsa garanti edilebilir. A-C Fire Pump, orijinal olmayan 
parçaların kullanılması sonucu oluşan durumlarda 
sorumluluk kabul etmez. 
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2.11  Ürün Garantisi 

2.11.1  Kapsam 

A-C Fire Pump, kendi ürünlerindeki hataları şu şartlarda
gidermeyi taahhüt eder:

 Tasarım, malzeme ya da işçilik sebebiyle oluşan
arızalar.

 Satış sözleşmesindeki Satış Şartlar ve Koşulları
kısmında açıklanan şekilde, garanti süresi dahilinde
yerel satış ve servis temsilcisine bildirilen arızalar.

 Ürünün, bu kılavuz dahilinde açıklanan koşullarda
kullanılması durumunda.

 Ürüne entegre izleme ekipmanının bağlantılarının doğru
olduğu ve izleme ekipmanlarının kullanıldığı 
durumlarda. 

 Tüm servis ve onarım çalışmalarının kalifiye personel
tarafından yapıldığı durumlarda.

2.11.2  Sınırlamalar 

Garanti aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hataları 
kapsamaz:

 Yetersiz bakım.
 Yanlış kurulum.
 A-C Fire Pump yetkili temsilcisine danışılmadan ürüne

yapılan modifikasyon ya da değişiklikler.
 Onarım çalışmasının yanlış yapılması.
 Normal aşınma ve eskime durumlarında.

A-C Fire Pump, aşağıdaki durumlarda sorumluluk kabul
etmez:

 Fiziksel yaralanma.
 Maddi hasar.
 Ekonomik kayıp.

2.11.3  Garanti Talebi 

A-C Fire Pump ürünleri, en yüksek kalite standartlarında
güvenilir çalışma ve uzun ömür teminatları ile üretilir.
Teminat talebiniz olması durumunda, yerel satış ve servis
temsilciniz ile iletişime geçin.

3 Uygulamalar
A-C Fire Pump Yatay Ayrılabilir Gövdeli Santrifüj Yangın
Pompaları, endüstriyel ve ticari tesislerdeki yangın
borularına, püskürtücülere ve sulama sistemlerine, yangınla
mücadele amacıyla su sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

UYARI 
Pompanın, açıklananlardan farklı 
uygulamalarda kullanılması yanlış kullanım 
sayılır. A-C Fire Pump, yanlış kullanılmış bir 
ürün hakkında sorumluluk kabul etmez. 

4 Çalışma Limitleri 

UYARI 
Basınç, akış hızı ya da sıvı sıcaklığı değerleri, 
pompa için belirlenen değerlerle uyuşmadığı 
durumlarda pompayı çalıştırmayın. Bu 
talimatların takip edilmemesi, maddi hasara, 
yaralanmalara ya da ölüme sebebiyet verebilir. 

Pompalar, ad plakasında belirtilen çalışma limitleri dışında 
çalıştırılmamalıdır. 

4.1 Pompalanan sıvılar 

Pompalar, katı parça veya yabancı madde içermeyen temiz 
su ile kullanılmaya uyumludur. 

4.2 Sıvı sıcaklığı 

Elektrik motorlu tahrikli pompa üniteleri için uygun 
maksimum sıvı sıcaklığı 105°F [40°C]'dır. 

Motorlu tahrikli pompa üniteleri için maksimum sıvı sıcaklığı, 
Motor Üreticisinin Kurulum Kılavuzu içeriğinde tanımlanan 
soğutma suyu gereksinimlerine bağlıdır. 

Pompa, 250°F [120°C] değerine kadar olan sıcaklıklar ile 
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

4.3 Basınç limitleri 

Yatay ayrılabilir gövdeli pompa serileri için maksimum 
çalışma basınçları, aşağıdaki gibidir: 

Tip 
Gövde 

Malzemesi 

Maksimum 
Çalışma 
Basıncı 
psi [bar] 

8100 
Döküm Demir 225 [15] 

Dövülebilir Demir 375 [25] 

8150 Dövülebilir Demir 325 [22] 

8200 
Döküm Demir 450 [30] 

Dövülebilir Demir 650 [45] 

9100 
Döküm Demir 250 [17] 

Dövülebilir Demir 375 [25] 

Tablo 1 Maksimum Çalışma Basıncı 

4.4 Ortam sıcaklığı

Motorlu tahrikli pompa üniteleri için maksimum ortam 
sıcaklığı, motorun maksimum ortam değeri tabanlı ve 105°F 
[40°C]'dır. 

Motorlu tahrikli pompa üniteleri için maksimum ortam 
sıcaklığı, motor üreticisinin kurulum kılavuzunda 
tanımlanmıştır. 

4.5 Pompa Hızı 

Pompa hızı, pompa ünitesinin ad plakasında listelenmiştir. 
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5 Teslimat, taşıma ve depolama 

5.1   Teslimat 

Pompanın fabrikadan teslim edildiği hali, forklift ya da 
benzeri bir araç ile taşımaya elverişli olan bir konteynır 
şeklindedir. Pompayı teslim alırken, teslimat esnasında bir 
hasar oluşup oluşmadığını görsel olarak kontrol edin.

Pompalar ve tahrik sistemleri, fabrikadan bir taban plakasına 
monte edilmiş olarak sevk edilir. Parçalar ve aksesuarlar, 
farklı bir konteynırda paketlenmiş ya da taban plakasına 
pompa ile takılmış şekilde sevk edilebilir. 

Hasar olması halinde, en kısa süre içinde nakliyeci 
temsilcisini bilgilendirin. 

5.2   Taşıma 

UYARI 
Taşıma araçları yeterli güce sahip olmalıdır ve 
sadece yetkili personel tarafından 
kullanılmalıdır. Mevcut ise, halkalı cıvatalar 
veya kaldırma kulakları sadece bağlı oldukları 
parçaların taşınması içindir. Asılı duran yüklerin 
altında durmayın. Taşıma aracında ya da 
teçhizatta bir hata olması maddi hasara, 
yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir. 

BİLGİ 
Tüm paketleme malzemelerini yerel 
düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin. 

5.2.1   Çıplak Milli Pompa (Model 100) 

Çıplak milli pompa, Şekil 1'de gösterilen şekilde 
kaldırılmalıdır. İki destek yatağının da altına sağlam bağlama 
tertibatlı naylon halat yerleştirin. 

Şekil 1 Model 100'ü kaldırma 

5.2.2  Komple Pompa ünitesi (Model 150M) 

5.2.2.1 Kaldırma delikleri olan tabanlar 

Şekil 2'de gösterildiği üzere büyük tabanlar, yanlarında ya da 
taban uçlarında kaldırma delikleri ile temin edilirler. Kaldırma 
kancalarını, tabanın dört köşesindeki deliklere yerleştirin. 
Kancaların uçlarının pompa tabanına temas etmediğinden 
emin olun. Naylon halatları, zincirleri veya çelik halatı 
kaldırma kancalarına takın. Yükün, dikeyden 45°'den daha 
az bir kaldırma açısına sahip olduğunu doğrulayın. 

Şekil 2 Model 150M büyük tabanlı pompa ünitesini kaldırma 

5.2.2.2 Kaldırma delikleri olmayan tabanlar 

UYARI 
Pompa ünitesini kaldırmak için pompanın üst 
gövdesindeki kulakları kullanmayın. 

Kaldırma delikleri olmayan tabana sahip pompa ünitelerini 
şekil 3'de gösterildiği gibi kaldırın. Dış rulman yuvasının 
etrafından bir halat geçirin. Halatın kalan kısmını motorun 
arka tarafından dolaştırarak montaj ayaklarına olabildiğince 
yakın şekilde yerleştirin. 
Halatın, yuva kapağına ya da kofraya hasar 
vermeyeceğinden emin olun. Halatın serbest uçlarını, 
kaldırma kancasından birbirlerine bağlayın. Motorun 
kaymaması için, halatı motor altına konumlandırırken çok 
dikkatli olun. 

Naylon Halat 

45° MAKS
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Şekil 3 Model 150M büyük tabanlı pompa ünitesini kaldırma 

5.2.3 Motor tahrikli pompa üniteleri (Model 
150E) 

Motor tahrikli pompa ünitelerini kaldırmadan önce motor 
üreticisinin talimatlarına bakın. 

5.3 Depolama 

DİKKAT 
Pompa ünitesinin, kalıntı ya da nem kaynaklı 
aşınması ve kirlenmesi sonucu hasar oluşabilir. 

BİLGİ 
Elektrikli motorların, dizel motorların ve 
kaplinlerin uzun dönemli depolama prosedürleri 
için özel korumalarının sağlanması hakkında 
bilgi için, üreticinin talimatlarına bakın. 

5.3.1 Geçici Depolama 

Pompa ünitesi, teslimattan sonra kısa süre içinde kurulup 
kullanılmayacaksa, temiz ve ortam sıcaklığının çok 
değişmediği nem oranının düşük olduğu bir yerde depolayın. 
Yabancı madde ve kirin pompa gövdesine girmemesi için, 
boru bağlantılarının kapaklarını çıkarmayın. 

Mil uzatmaları ve makinenin diğer açık yüzeylerin, Valvoline 
Tectyl 502-C gibi kolay çıkarılabilen bir pas önleyiciyle 
kaplanması gerekir. 

Rulmanları yağlamak ve rulmanlardaki oksitlenme, aşınma 
ve yatak çiziklenmelerini önlemek için, pompa milini iki ayda 
bir 10-15 kez döndürün. 

5.3.2 Uzun Dönemli Depolama 

Altı ayı aşan depolamalar, uzun dönemli depolama olarak 
kabul edilir. Geçici depolamada uygulanan prosedürleri, 
aşağıdaki eklemeler ile yerine getirin. 

Salmastra ve salmastra halkasını, salmastra kutusundan 
çıkarın. 

Pompa gövdesinin iç kısımlarına ve salmastra kutusuna, 

Cortec Corporation VpCI-329 gibi bir aşınma önleyici 
çözünür yağ ürünü uygulayın. [Aşınma önleyici çözeltiyi, 
üreticinin talimatlarına göre hazırlayın]. 

Salmastra kutusunun ucunu su geçirmez bant ile kapatın 

1/2 oz [14 g] Cortec VpCI-329'u rulman yataklarına ekleyin, 
tüm açıklıkları kapatın ve rulman keçelerinin etrafına su 
geçirmez bant uygulayın. 

Pompa milinin tutukluk yapmasını önlemek için en az üç 
ayda bir 10-15 kez döndürün. 

45° MAKS
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6 Açıklama

6.1  Genel 

Yatay ayrılabilir gövdeli santrifüj yangın pompası, kendi 
kendine besleme yapmayan tek aşamalı [8100, 8150 ve 
9100 serileri] ve çift aşamalı [8200 serisi] pompalardır. 

6.2  Tanım 

Yangın pompası, ad plakasındaki boyut tanımı aracılığıyla 
tanımlanabilir. Örneğin, H10 X 8 X 17F-S şunları temsil eder: 

Kod Açıklama 

H 
Ön eksiz=Döküm demir A48, 
H=Dövülebilir demir A536 

10 Emiş giriş boyutu ANSI  

8 Deşarj çıkış boyutu ANSI 

17 Nominal çark çapı 

F-S
S-küçük, M-orta, L-büyük
kapasiteli çark

Tablo 2 Boyut tanımı şablonu 

6.3  Ad plakası 

6.3.1  Pompa ad plakası 

Ad plakası, pompa hakkındaki tüm önemli verileri gösterir. 
Gövdenin üst kısmına yerleştirilmiştir. Pompa kayıtları, bir 
seri numarasına sahiptir ve bu seri numarası, yedek ya da 
değişim parçası sipariş edilirken kullanılır. [Seri numarasının 
son hanesi, birden fazla pompanın sipariş edildiği 
durumlarda pompayı belirler]. 

Şekil 4 Yangın pompasının Ad plakası 

Öğe Açıklama 

1 Üretici 

2 Tasdikleyen Kuruluşlar 

3 Boyut 

4 Model Tipi 

5 Seri numarası 

6 Yükseklik [fit] 

7 Nominal akış hızı [GPM] 

8 Nominal basınç [psi] 

9 Hız [RPM] 

10 Aşama sayısı 

11 Oluşturduğu net basınç [psi] 

12 Akışın %150'sinde net basınç [psi] 

13 Maksimum güç [BHP] 

14 Maksimum emiş basıncı [psi] 

15 İç rulman numarası 

16 Dış rulman numarası 

17 Menşe ülkesi 

18 Çark çapı [inç] 

Tablo 3 Yangın pompasının Ad plakası 

6.3.2 Pompa ünitesi ad plakası 

Ad plakası, pompa ünitesi hakkındaki tüm önemli verileri 
gösterir. Gövdenin üst kısmına yerleştirilmiştir. 

Şekil 5 Yangın pompası ünitesinin Ad plakası 
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Öğe Açıklama 

1 Üretici 

2 CE İşareti 

3 Tip 

4 Pompa Boyutu 

5 Model serisi 

6 Seri numarası 

7 Motor tipi [motor tahrikli pompa üniteleri] 

8 Elektrikli motor voltajı 

9 Frekans 

10 Çark çapı [mm] 

11 Nominal akış hızı [m3/sa] 

12 Yükseklik [m] 

13 Güç [kW] 

14 Hız [RPM] 

15 Pompa ünitesi ağırlığı [kg] 

16 Üretim tarihi 

17 Menşe ülkesi 

Tablo 4 Yangın pompası ünitesinin Ad plakası 

6.4 Tasarım detayı 

6.4.1  Gövde 

Pompa gövdesi, Döküm Demir ya da Dövülebilir Demirden 
yapılmıştır. Tümleşik gövde ayaklı, deşarj flanşlı ve emişli 
eksensel olarak ayrılabilir çift emişli volüt tasarıma sahiptir. 

Besleme, hava çıkışı, tahliye ve sayaç bağlantıları için 
kılavuzlu ve tıpalı deliklere sahiptir. Gövdenin üst yarısı, 
emiş ya da deşarj borusu çalışmasını bozmadan çıkarılabilir. 
Pompa flanşları, ANSI Sınıf 125 veya 250 işlemeli olarak, şu 
kombinasyonlarda üretilirler, [Emiş/Deşarj]: 125/125; 
125/250; ve 250/250. 

Emiş ve deşarj, tüm pompa model tiplerinde dikey yönde 
ortak merkez hattına, 8100, 8150 ve 9100 model tiplerinde 
ise yatay ortak merkez hattına sahiptirler. 

6.4.2  Çark 

Çark, statik ve hidrolik olarak dengeli, çift emişli tipte kapalı 
yapıya sahiptir ve bronzdan üretilmiştir. Çark, mil 
manşonlarının yanındaki bir kama ile mile sağlam bir şekilde 
sabitlenir ve mil manşonlarının kilit somunları aracılığıyla 
oldukları yere sabitlenirler.  

6.4.3  Mil 

Mil, AISI 1045 veya 4140 çelikten üretilmiştir. Yüklüyken 
minimum eğilme ile çalışmasını sağlayacak boyuttadır. 

6.4.4 Mil manşonları 

Mil manşonları, mili aşınmalara, pompalanan sıvı ile temasa 
karşı korur ve bronzdan yapılmıştır. Mil manşonları, dişli 
bronz mil manşonu somunları tarafından sabitlenirler. 
Sızıntıları önlemek için manşonun altına bir O-ring 
yerleştirilmiştir. 

6.4.5  Salmastra Kutusu 

Salmastra kutusu, kalıplama ile üretilmiş ve grafit kaplıdır, 
sentetik fiber conta halkaları vardır; salmastraya erişimi 
sağlayan ve engelleyen ayrılabilir tip salmastra contasına 
sahiptir. [8100 serisi salmastra kutusunun yuvası döküm 
demirdendir ve pompa gövdesinden ayrıdır]. Salmastra 
kutusunun yuvası, tahliye bağlantılarına göre kılavuzlu ve 
işlemelidir. 

6.4.6  Gövde Halkaları 

Gövde halkaları, halka yuvasından sızıntıyı engellemek için 
tasarlanmış ve bronzdan yapılmıştır. Dönmeyi engelleyici 
cihaz içine kurulurlar. 

6.4.7  Rulmanlar 

Rulmanlar, gres ile yağlanmış yuvarlanan tiptedirler, radyal 
ve itme yüklerini taşıyabilecek olanlar seçilmiştir. Dış rulman, 
eksenel itme yüklerini taşıyabilecek olanlar seçilmiştir, 
tutulur. 

6.4.8  Rulman Yuvaları 

Rulman yuvaları, döner elemanların doğru hizalamasını 
garantiler ve pompaya cıvatalanmıştır. Bu yuvalar, termal 
genişlemeye serbestlik sağlayan iç rulmana alan sağlarken 
dış rulmanı(ları) yerlerine sabitleyerek itme yüklerinin 
karşılanmasını ve döner elemanların olması gerektikleri 
eksensel konumda kalmalarını sağlarlar. Gres ekleme ve 
tahliyesi için gerekli açıklıklara sahiptir. 

6.4.9  Taban plakası 

Taban plakası, çelikten üretilmiş kaynaklı bir yapıdır. Pompa 
ve tahrik sistemini destekleyecek sağlamlığa sahiptir. 

6.4.10  Kaplin 

Kaplin esnek tiptedir. Kaplin göbekleri, tahrik sistemi ve 
tahrik millerine, kama üzerindeki bir saplama vidası 
aracılığıyla sabitlenirler. 

6.4.11  Kaplin Koruması 

Kaplin koruması, EN ISO 13857 gerekliliklerini karşılar ve 
metalden yapılmıştır. 

6.4.12  Dönüş 

Pompalar, tahrik tarafından bakıldığında saat yönünde veya 
saat yönünün tersinde dönüşe sahiptir. 
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6.5  Gürültü karakteristikleri 

Pompa ve elektrikli motor için ölçülen maksimum A-ağırlıklı 
ses basınç seviyesi [LpA], pompadan 3,3 fit [1m] uzaklıktan, 
tam yükte EN ISO 3746 uyarınca 90dB olarak ölçülmüştür. 

Pompa ve dizel motor için ölçülen maksimum A-ağırlıklı ses 
basınç seviyesi [LpA], pompadan 3,3 fit [1m] uzaklıktan, tam 
yükte EN ISO 3746 uyarınca 106dB olarak ölçülmüştür. 

6.6 Tedarik kapsamı 

Pompa ünitesi, aşağıdaki öğeleri içerir: 

 Pompa
 Tahrik sistemi, (elektrik motoru veya motor)
 Taban plakası
 Kaplin
 Kaplin koruması

6.7  Boyut ve ağırlıklar 

Pompa ünitesi ile birlikte verilen genel boyut çizimine bakın 

7 Kurulum
Bu bölümde, komple pompa ünitesinin kurulumu açıklanmaktadır. 

DİKKAT 
Kurulumlar, pompalama ekipmanlarının 
kurulumunu bilen kişiler tarafından yapılmalıdır. 

UYARI 
Tüm elektrik düzeneği kalifiye personel 
tarafından yapılmalıdır. 

7.1  Konum 

UYARI 
Motor tahrikli pompa üniteleri: 
Elektrikli motor, yanma sisteminin 
gereksinimlerini karşılayacak düzeyde 
havalandırmaya ve radyan ısıyı dağıtacak 
yeterli tahliyeye sahip olmalıdır. 

Pompayı, havalandırması iyi ve mümkün olduğunca zemin 
seviyesinden yüksek yerlere kurun. Pompanın, 
çalıştırılmadığı soğuk havalarda donmasını engellemek için 
gerekli önlemleri alın. 

Pompa, havalandırma, kontrol, bakım ve servis için yeterli alana 
sahip bir şekilde kurulmalıdır. Ünitenin kaldırılması için gezer 
köprülü vinç veya kaldıraç kullanımına olanak sağlayacak yeterli 
boş alan ve yüksekliğe sahip bir oda kullanılmalıdır. 

Pompayı, emiş beslemesine, mümkün olan en kısa ve düz 
emiş borusu ile olabildiğince yakın kurun. Toplam dinamik 
emiş kaldırma (statik kaldırma artı emiş hattındaki sürtünme 
kayıpları), pompanın limitlerini aşmamalıdır. 

Pompayı kurarken sistem ile ilgili konumunu hesaplarken, 
pompa giriş bağlantısındaki Net Pozitif Emme Yüksekliği 
[NPSH] için yeterli alan olduğundan emin olun. Mevcut 
NPSH [NPSHA] her zaman pompa için gerekli NPSH'den 
[NPSHR] yüksek veya eşit olmalıdır. 

Pompa başlatılmadan önce beslenmelidir. Beslemenin 
sağlanması için pompa, sıvı seviyesinin mümkün olduğunca 
altında olmalıdır. Bu durum, pompaya pozitif emme 
yüksekliği sağlar. Emiş kanalına basınç uygulayarak da 
pompayı beslemek mümkündür. 

7.2 Temel 

Pompa ünitesinin, titreşimi emebilecek ve taban plakası için 
sağlam ve kalıcı bir destek oluşturacak beton bir temel 
üzerine kurulması önerilir. 

Beton taban ağırlığının pompa ünitesi ağırlığından 3 ila 5 kata 
daha fazla olması önerilir. 

Temel, kurulacak olan taban plakasından 75 ila 150 mm 
[3 ila 6 inç] daha uzunlukta ve geniş olmalıdır. 

Temel cıvata taban plakası üzerindeki delikler aynı olmalıdır. 
Temel, biten yüksekliğin 12,7 ila 38,1 mm  
[1/2 ila 1-1/2 inç] aralığı dahilinde kesintisiz olarak 
dökülmelidir. Beton dökülmeden önce, temelin üst yüzeyi iyice 
çentiklenmeli ve oluklu bir hale getirilmelidir; bu işlem 
harçlama için bir aderans (yapışma) yüzeyi oluşmasını sağlar. 



AC6106 Rev 04 16

Temel cıvataları Şekil 6'da gösterildiği gibi betona 
yerleştirilmelidir. Betonun üstündeki cıvatalar arasında, isteğe 
bağlı 102 mm'lik [4 inç] uzunluğunda bir manşon bırakılması, 
taban plakasındaki delikleri eşleştirirken cıvata hizalamasında 
esneklik olmasını sağlayacaktır. Harçlama, şimler, alt taban 
plakası flanşı, somunlar ve rondelalarda cıvataların uzunluğu 
için yeterli alan bırakın. Taban plakasında şimleme ve 
harçlama yapılmadan önce, temelin birkaç gün kuruması 
beklenmelidir. 

Ses ve titreşim seviyeleri özellikle önemli olduğu kurulumlarda, 
komple pompa ünitesinin 5 katından daha fazla bir kütleye 
sahip bir temel kurmanız önerilir.. 

Şekil 6 Temel 

7.3 Taban plakası seviye ayarı 

UYARI 
Taşıma araçları yeterli güce sahip olmalıdır ve 
sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. 
Mevcut ise, halkalı cıvatalar veya kaldırma 
kulakları sadece bağlı oldukları parçaların 
taşınması içindir. Asılı duran yüklerin altında 
durmayın. Taşıma aracında ya da teçhizatta bir 
hata olması maddi hasara, yaralanmalara veya 
ölümle sebebiyet verebilir. 

BİLGİ 
Bu prosedürde, beton temelin ankrajla veya 
pompa ünitesinin yerleştirilmesi için hazır olan 
tespit cıvataları ile hazırlandığı 
varsayılmaktadır. Pompanın ve tahrik 
sisteminin fabrikada monte edildiği ve kabaca 
hizalandığı unutulmamalıdır. Tahrik sistemini 
kendiniz monte edecekseniz, AC Fire Pump'a 
danışın. AC Fire Pump, yapılacak son 
hizalama için hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

Ankraj cıvatalarına ve cıvatalar arasındaki yola destek 
sağlamak için taban plakasının altındaki blokları ve şimleri 
kullanın. Böylece taban plakasının konumu, taban plakasının 
deliklerindeki sapmalarla birlikte, Şekil 7'de gösterildiği gibi 
beton temelin yaklaşık 25,4 mm [1 inç] üzerinde olacaktır. 

Tabanın altındaki şimleri çıkararak veya tabanın altına şim 
ekleyerek, pompa milini ve flanşlarını aynı seviyeye getirin. 
Taban plakası için seviye ayarı yapılması gerekmez. 

Ankraj somunlarını tabana iyice sabitleyin ve pompanın, motor 
millerinin veya kaplin göbeklerinin aynı seviyede olup 
olmadıklarını kontrol edin. (Seviye kontrolü yapmak için kaplin 

korumasını geçici olarak çıkarın. Bkz. Bölüm 8.2 Kaplin 
Koruması) 

Hizalamanın düzeltilmesi gerekiyorsa, taban plakasının 
altındaki uygun yerlere şim veya takoz ekleyin, böylece ankraj 
somunlarının tekrar sağlamlaştırılması milleri daha yakın bir 
hizaya getirecektir. "Makul bir hizalama" oluşana kadar bu 
prosedürü tekrarlayın.  

NOT: Makul hizalama, pompa yüklenicisinin ve kabul eden 
tesisin üzerinde ortak bir karara vardığı hizalama olarak 
tanımlanır (nihai operatör). 

Boruların, hiçbir flanş üzerinde gerilim yaratmadan pompa 
flanşları ile hizalanıp hizalanmadığından emin olmak için 
kontrolünü sağlayın. 

Harcı taban plakası üzerine tamamen dökün (Bkz. Bölüm 7.4 
Harçlama) ve boruları pompaya bağlamadan önce harcın iyice 
kurumasını bekleyin. (Onaylı harçlama prosedürlerinde 24 saat 
yeterli bir süredir.) 

Şekil 7 Pompa ünitesinin seviye ayarının yapılması 

7.4 Harçlama

Harç, düz olmayan temeli dengeler, pompa ünitesinin ağırlığını 
dağıtır ve kaymayı önler. Üniteyi kurduktan ve seviye ayarını 
yaptıktan sonra, onaylı ve çekmeye karşı dayanıklı bir harç 
kullanın (Bkz. Şekil 7). 

Harcı koymak için, temelin etrafına sağlam bir yapı oluşturun. 
Beton temelin üst kısmını tamamen harca batırın, ardından 
yüzeyde kalan suyu temizleyin. Taban plakası tamamen harçla 
dolmuş olmalıdır. 

Harç iyice sertleştikten sonra, temel cıvatalarını kontrol edin ve 
gerekirse sıkın. Temel cıvataları sağlamlaştırıldıktan sonra, 
hizalamayı kontrol edin. 

Harç döküldükten yaklaşık 14 gün sonra veya harç tamamen 
kuruduğunda, harcın hava ve nemle temas etmesini önlemek 
için harcın açıkta kalan kenarlarını yağ bazlı boya ile kaplayın. 

BORU MANŞONU
TEMEL 
CIVATASI

(OPSİYONEL)

PUL

YERLEŞİK BETON 
TEMEL

YAKL. 1" BOŞLUK

HARÇ
TABAN RAYI ÜZERİNE 
KADAR HARÇ

POMPA TABAN RAYI

BETON 
TEMEL

ŞİM
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7.5 İlk Hizalama 

UYARI 
Hizalama öncesinde ana şalteri kapatın ve 
kilitleyin. Bu talimatların takip edilmemesi, ciddi 
yaralanmaya sebebiyet verebilir. 

BİLGİ 
Takip edilmesi gereken hizalama prosedürleri, 
elektrik motorlu tahrikli pompa üniteleri için 
verilmiştir. Motor tahrikli pompa üniteleri için 
takip edilmesi gereken prosedürler Motor 
Üreticisinin Kurulum Kılavuzunda 
bulunmaktadır. 

UYARI 
Hizalama işleminde sonra, kaplin korumasını 
değiştirin. Bu talimatların takip edilmemesi, 
ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir. 

DİKKAT 
Yanlış hizalama; erken rulman arızasıyla ve 
pompanın tutukluk yapmasıyla sonuçlanan 
aşırı yıpranmaya, aşırı titreşime ve rulmana 
aşırı yük binmesine sebep olur. 

BİLGİ 
Hizalama, borular bağlanmadan önce 
yapılmalıdır; aksi takdirde pompayı hareket 
ettirmek mümkün olmayabilir ve tahrik sistemini 
hareket ettirmek de zor olacaktır. 

BİLGİ 
Hizalama işlemine başlamadan önce, pompa 
ünitesi ile birlikte verilen Kaplin Üretici 
talimatlarını okuyun. 

Komple pompa ünitesi fabrikadan monte edilmiş halde 
gönderildiğinde, kaplin; pompa ve tahrik sisteminin altında 
takılı olan şimler vasıtasıyla doğru bir biçimde hizalanmıştır. 

Pompanın/tahrik sisteminin hizalaması, taşıma ve kurulum 
esnasında bozulmuş olabilir. Yanlış hizalama; yatay ve dikey 
düzlemlerde, açısal, paralel veya bunların her ikisi birden 
olabilir. 

Pompanın düzgün çalışması için doğru bir hizalama yapılması 
şarttır. Hizalama, taban plakası düzgün bir biçimde 
kurulduktan ve harç tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır. 

Hizalama, tahrik sistemini kaplin göbekleri önerilen tolerans 
aralıklarına gelinceye kadar hareket ettirerek ve şimleyerek 
yapılmalı ve normal koşullardaki çalışma sıcaklıklarında 
gerçekleştirilmelidir. 

Tüm ölçüler, pompa ve tahrik sistemi ayak cıvataları sıkılmış 
halde alınmalıdır. 

Esnek kaplinlerde karşılaşılan iki tür yanlış hizalama vardır: 
millerin birbirine paralel olmadığı, açısal yanlış hizalama ve 
millerin birbirine paralel olduğu fakat aynı eksen üzerinde 
olmadığı, paralel yanlış hizalama. 

Yanlış hizalamanın belirlenmesi için genelde kullanılan üç 
yöntem vardır: 

1. Mastar ve çap pergeli.
2. Komparatör
3. Lazer Hizalama Ekipmanı

(kullanım için üretici talimatlarına bakın).

7.5.1 Mastar yöntemi ile hizalama 

Hizalama kontrolü en basit şekilde bir mastar ve çap pergeli ile 
yapılır. Bu yöntem, doğruluk oranı en düşük yöntemdir, fakat 
komparatörünüz veya lazeriniz yoksa kullanılabilir. 

7.5.1.1  Açılı Hizalama 

Kaplin göbekleri kırtasiye ile 90 ° aralıklarla bağlama göbekleri 
arasındaki boşluğu ölçmek için kaliperleri kullanın. Ayarlayın ve / 
veya şim ekipman göbekleri çevresindeki tüm noktalarda farkı 
kavrama üreticisinin kurallar dahilinde olana, 
(Bkz. Şekil 8). 

Şekil 8 Açısal Hizalama 

7.5.1.2 Paralel Hizalama 

Kaplin göbekleri sabitken, dikey ve yatay hizalama ofsetlerini 
belirlemek için mastarı kaplin göbeğinin kenarına 90° aralıkla 
koyun. Mastar, iki göbek kenarına dikey ve yatay olarak düz bir 
şekilde uzanıncaya kadar ekipmanı ayarlayın ve/veya şimleyin.
İzin verilen aralıkta için bağlantı üreticileri yönergeleri kontrol 
edin, (Bkz. Şekil 9). 

Şekil 9 Paralel Hizalama 

7.5.2  Komparatör yöntemi ile hizalama 

Daha büyük hizalama doğruluğu gerektiğinde komparatör 
kullanılmalıdır. Kabul edilebilir hizalama toleransları için kaplin 
üreticileri kuralları inceleyin. 

Şekil 10 Komparatör 
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7.5.2.1 Açılı Hizalama 

Açısal hizalamayı kontrol etmek için, komparatörü (A) kaplin 
yarımına (X) monte edin ve komparatörün düğmesini karşı 
taraftaki kaplin yarımının (Y) ön yüzüne gelecek şekilde 
konumlandırın. Şekil 10'da gösterildiği gibi, iki kaplin 
göbeğindeki skala hatlarını çizici ile işaretleyin. Komparatörü 
sıfıra ayarlayın, skala hatlarının eşleşmesi için komparatör 
düğmesinin her zaman aynı yeri işaret etmesine dikkat ederek, 
her iki kaplin yarımını da döndürün. Kabul edilebilir hizalama 
toleransları için kaplin üreticileri kuralları inceleyin. 

7.5.2.2 Paralel Hizalama 

Paralel hizalamayı kontrol etmek için, komparatörü (P) kaplin 
yarımına (X) monte edin ve komparatörün düğmesini karşı 
taraftaki kaplin yarımının (Y) dış yarıçapına gelecek şekilde 
konumlandırın, (Bkz. Şekil 10). Komparatörü sıfıra ayarlayın, 
skala hatlarının eşleşmesi için komparatör düğmesinin her 
zaman aynı yeri işaret etmesine dikkat ederek, her iki kaplin 
yarımını da döndürün. Kabul edilebilir hizalama toleransları için 
kaplin üreticileri kuralları inceleyin. 

7.5.3 Konik kaplinlerin hizalanması 

Aşağıdaki prosedürün amacı, Rexnord Industries, LLC and 
Clarke Fire Protection Products, Inc., Type T10 Kapalı Akuple 
Konik Kaplinlerin monte edilmesi ve hizalanmasıdır. 

Hizalama, doğruluğu birçok endüstriyel uygulamada 
kanıtlanmış olan bir aralık demiri ve mastar kullanılarak yapılır. 
Ancak, daha doğru ve son bir hizalama yapmak için, Bölüm 
7.5.2.'de belirtildiği üzere komparatörlerin kullanılması önerilir. 

7.5.3.1 Keçe ve Göbeklerin Takılması 

Yanıcı olmayan bir çözelti kullanarak tüm metal parçaları 
temizleyin. Keçeleri, kaplin üreticisi tarafından temin edilen 
gres ile hafifçe kaplayın ve mil göbeklerini takmadan önce 
millerin üzerine koyun. Kamaları takın ve flanşı mil uçlarıyla 
birlikte tahliye sistemine bakacak şekilde göbekleri monte edin. 
Tablo 5'te belirtilen göbek boşluğunu oluşturmak için millerin 
üzerindeki göbekleri gerektiği şekilde yeniden konumlandırın. 
Her milin birleşme uzunluğu yaklaşık mil çapına eşit olmalıdır. 
Saplama vidalarını sıkın. 

7.5.3.2 Boşluk ve Açısal Hizalama (X-Y) 

Tablo 5'te belirtilen boşluğun kalınlığına eşit bir aralık demiri 
kullanın. Demiri, yukarıda gösterildiği gibi, 90°aralıklarla aynı 
derinliğe yerleştirin ve demir ve göbek yüzü arasındaki boşluğu 
sentil ile ölçün. Minimum ve maksimum ölçümler arasındaki 
fark Tablo 5'te belirtilen açısal kurulum limitlerini aşmamalıdır. 

Şekil 11 Aralık Demirinin Kullanımı 

7.5.3.3 Paralel Ofset Hizalama (P) 

Mastar dümdüz kalacak şekilde hizalayın, (veya Tablo 5'te 
belirtilen ve yukarıda gösterilen her iki göbeğin limitleri içinde 
ve 90° aralıklarla kalacak şekilde hizalayın, (Bkz. Şekil 12). 
Sentillerle kontrol edin. Açıklık, Tablo 5'te belirtilen Paralel 

Ofset kurulum limitlerini aşmamalıdır. 

Ayarlama gerekiyorsa, motor cıvatalarını gevşetin ve yüksekliği 
hizalamak için her motor ayağının altındaki şim miktarı kadar şim 
ekleyin veya çıkarın. Yan taraftaki yanlış hizalamayı düzeltmek 
için, motor ayağının yanına bir tokmakla vurun. 

Motor cıvatalarını sıkın ve tekrar kontrol edin. Hizalamayı tüm 
yönlerde tekrar kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin. İstenen 
sonuç elde edilene kadar işlemi tekrarlayın. 

Şekil 12 Mastarın Kullanımı 

7.5.3.4 Ek Izgara 

Izgarayı takmadan önce, boşluğu ve olukları kaplin üreticisi 
tarafından temin edilen gres ile kaplayın. Izgaralar iki veya 
daha fazla segmente döşenince, bunları Şekil 13'te gösterildiği 
gibi kesik uçları aynı yönde uzanacak şekilde takın. Böylece, 
ızgara ile kapak yarımlarındaki dönmeyen pim arasında doğru 
bir temas olacaktır. 

Şekil 13 Yakınlaştırılmış ızgaralar 

Kaplin dişinin üzerinden geçmek için ızgarayı hafifçe döşeyin 
ve yumuşak bir tokmakla yerine oturtun, (Bkz. Şekil 14). 

Şekil 14 Izgaranın yerine oturtulması 

7.5.3.5 Gres uygulama ve kapakları monte etme 

Izgaranın etrafındaki ve arasındaki yerleri mümkün olduğunca 
fazla gresle tamamen kaplayın ve fazla gresi ızgaranın üstü ile 
silin. Göbeklerdeki keçeleri kapaktaki oluklarla aynı doğrultuya 
gelecek şekilde konumlandırın. Alt kapak yarımının flanşındaki 
contaları konumlandırın ve eşleme işaretleri aynı tarafta olacak 
şekilde kapakları monte edin, (Şekil 15). Bağlayıcılı kapak 
yarımlarının Tablo 5'te belirtilen torkla sıkıldığından emin olun. 



8100/8150/8200/9100 Serisi Yangın Pompası 

19 AC6106 Rev 04

Şekil 15 Kapağın takılması 

UYARI 
Kaplini iyice yağlamadan çalıştırmayın. 

DİKKAT 
Yağ tapalarının kapağın içine takılmış 
olduğundan emin olun. 

Şekil 16 Yanlış Hizalama ve Uç Gezintisi 

Kurulum Limitleri 

Boyut Paralel Ofset (P) Açısal (x-y) 
Göbek Boşluğu 

± 10% 
Uç Gezintisi (Min) 

2 x F 

MAKS 
İNÇ 

MAKS 
mm 

MAKS 
İNÇ 

MAKS mm 
MAKS 
İNÇ 

MAKS 
mm 

MAKS 
İNÇ 

MAKS 
mm 

1040T 0,01 0,15 0 0,08 0,13 3 0,21 5,36 

1050T 0,01 0,20 0 0,10 0,13 3 0,21 5,38 

1060T 0,01 0,20 0,01 0,13 0,13 3 0,26 6,55 

1070T 0,01 0,20 0,01 0,13 0,13 3 0,26 6,58 

1080T 0,01 0,20 0,01 0,15 0,13 3 0,29 7,32 

Tablo 5 Yanlış Hizalama ve Uç Gezintisi

BOYUT
Kapak 

Sabitleyici 
Sıkma Torku 

İzin Verilen 
Maksimum 
Hız (rpm) 

Yağ Ağırlığı 

inç.lb Nm oz g 

1040T 100 11.3 3600 1,90 54 

1050T 200 22.6 3600 2,40 68 

1060T 200 22.6 3600 3,00 86 

1070T 200 22.6 1800 4,00 114

1080T 200 22.6 1800 6,10 172

Tablo 5 Devamı 

7.6 Boru bağlantıları

DİKKAT 
Boruları, pompanın flanşlı bağlantılarına güç 
kullanarak döşemeyin. Boru gerilimi pompanın 
çalışmasını kötü etkileyerek ciddi yaralanma 
veya hasara neden olabilir. 

7.6.1 Emiş ve deşarj borusu genel uyarıları 

Pompa borularını takarken, aşağıdaki önlemleri aldığınızdan 
emin olun: 

1. Borular daima pompaya doğru taşınmalıdır.
2. Pompayı borulara doğru hareket ettirmeye çalışmayın. Aksi

takdirde,son hizalama yapılması mümkün olmayabilir.
3. Destek sağlamak için, gerekli aralıklarda boru askıları

veya diğer destek elemanları kullanın.
4. Boru sisteminde kullanılan genleşme bağlantıları, pompaya

en yakın olan boru desteklerinin arkasına takılmalıdır.
5. Sürtünmeden dolayı kafada oluşacak hasarı azaltmak

için, pompa bağlantılarındaki emiş ve deşarj borularının
boyutunun arttırılması önerilir.

6. Gereksiz eğilme veya bükülme olmamasına dikkat
ederek, boruları mümkün olduğunca düz bir şekilde takın.
Gerekirse, sürtünme kayıplarını azaltmak için 45° uzun
yarıçaplı veya 90°fiting kullanın.

7. Tüm boru bağlantılarının hava geçirmez olduğundan emin
olun.

8. Flanşlı bağlantılar kullanılıyorsa, iç çapların düzgün bir
şekilde eşleştiğinden emin olun.

9. Bağlantıları birleştirirken çapakları ve keskin uçları
temizleyin.

Pompa flanşları için izin verilen maksimum kuvvet ve 
momentler pompa boyutuna ve modeline göre değişir. Aşırı 
oldukları takdirde yanlış hizalamaya, rulmanların ısınmasına, 
kaplinlerin aşınmasına, titreşime ve erken pompa arızasına 
neden olabilecek bu kuvvetleri ve momentleri en aza indirmek 
için aşağıda belirtilen kurallara uyulmalıdır: 

1. Boruya dışarıdan aşırı güç binmesini önleyin.
2. Bağlantı yaparken boruları asla "bükmeyin".
3. Flanş cıvataları sıkıldığında gerilimin pompaya aktarılmaması

için pompanın yanındaki emiş ve deşarj boruları için ayrı ayrı 
ankraj yapın ve düzgün bir şekilde hizalayın. 

4. Genleşme bağlantılarını pompanın yanına veya 
sistemdeki basınç değişimleri yüzünden pompada gerilime 
neden olabilecek bir yere takmayın. Boruda gerilim 
oluşmasını önlemek için, genleşme bağlantıları ile birlikte 
tespit cıvataları ve ara manşonlar kullanılması önerilir. 

8100, 8150, 8200 ve 9100 serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli 
yangın pompası gövdeleri için izin verilen maksimum kuvvetler 
ve momentler bölüm 7.6.2'deki tablolarda özetlenmektedir. 

EŞLEŞME İŞARETİ

EŞLEŞME İŞARETİ

AÇISAL SAPMA  PARALEL OFSET SAPMA  UÇ GEZİNTİSİ

BOŞLUK
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7.6.2 Pompa flanşında izin verilen maksimum kuvvetler ve momentler 

7.6.2.1 8100 serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli pompada izin verilen azami kuvvet ve momentler 

Boyut 
Maksimum kuvvet (F) lbf (N) ve momentler (M) ise lbf.ft (Nm) cinsindedir 

Emiş Deşarj 
Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 

3X2X11 
37 46 40 20 25 51 28 30 38 24 25 30 

(165) (205) (178) (27) (34) (69) (125) (133) (169) (33) (34) (41) 

6X4X9 
143 178 102 103 129 258 32 40 47 20 25 51 

(636) (792) (454) (140) (175) (350) (142) (178) (209) (27) (34) (69) 

6X4X10 
143 178 102 103 129 258 32 40 47 20 25 51 

(636) (792) (454) (140) (175) (350) (142) (178) (209) (27) (34) (69) 

6X4X11 
143 178 102 103 129 258 32 40 47 20 25 51 

(636) (792) (454) (140) (175) (350) (142) (178) (209) (27) (34) (69) 

6X4X12 
124 155 88 89 112 224 33 42 44 21 26 54 

(552) (689) (391) (121) (152) (304) (147) (187) (196) (28) (35) (73) 

6X6X9 
143 178 102 103 129 258 117 147 89 91 114 229 

(636) (792) (454) (140) (175) (350) (520) (654) (396) (123) (155) (311) 

8X6X9 
143 178 102 103 129 258 117 147 89 91 114 229 

(636) (792) (454) (140) (175) (350) (520) (654) (396) (123) (155) (311) 

8X6X10 
201 251 116 156 195 390 117 147 89 91 114 229 

(894) (1116) (516) (212) (264) (529) (520) (654) (396) (123) (155) (311) 

8X6X12 
201 251 116 156 195 390 117 147 89 91 114 229 

(894) (1116) (516) (212) (264) (529) (520) (654) (396) (123) (155) (311) 

8X6X13 
181 227 116 156 195 390 80 100 71 57 72 144 

(805) (1010) (516) (212) (264) (529) (356) (445) (316) (77) (98) (195) 

8X6X18 
227 284 150 202 253 506 68 85 78 53 66 132 

(1010) (1263) (667) (274) (343) (686) (302) (378) (347) (72) (89) (179) 

8X8X12 
170 213 116 156 195 390 117 147 89 91 114 229 

(756) (947) (516) (212) (264) (529) (520) (654) (396) (123) (155) (311) 

8X8X17 
195 244 133 179 223 447 90 112 92 75 93 187 

(867) (1085) (592) (243) (302) (606) (400) (498) (409) (102) (126) (254) 

10X8X17 
463 579 274 463 579 1158 150 187 129 133 166 333 

(2059) (2575) (1219) (628) (785) (1570) (667) (832) (574) (180) (225) (452) 

10X8X20 
514 643 304 514 643 1287 167 208 143 148 184 370 

(2286) (2860) (1352) (697) (872) (1745) (743) (925) (636) (201) (250) (502) 

12X10X18 
490 613 270 544 680 1361 169 211 153 168 211 422 

(2180) (2727) (1201) (738) (922) (1846) (752) (939) (681) (228) (286) (572) 

7.6.2.2 8150 serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli pompada izin verilen azami kuvvet ve momentler 

Boyut 
Maksimum kuvvet (F) lbf (N) ve momentler (M) ise lbf.ft (Nm) cinsindedir 

Emiş Deşarj 
Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 

16X10X22 
623 779 323 865 1081 2163 196 245 160 207 259 518 

(2771) (3465) (1437) (1173) (1466) (2933) (872) (1090) (712) (281) (351) (702) 

7.6.2.3 8200 serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli pompada izin verilen azami kuvvet ve momentler 

Boyut 
Maksimum kuvvet (F) lbf (N) ve momentler (M) ise lbf.ft (Nm) cinsindedir 

Emiş Deşarj 
Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 

8X6X14 
454 568 300 404 506 1012 136 170 156 106 132 264 

(2019) (2526) (1334) (548) (686) (1372) (605) (756) (694) (144) (179) (358) 

8X6X18 
454 568 300 404 506 1012 136 170 156 106 132 264 

(2019) (2526) (1334) (548) (686) (1372) (605) 756 (694) (144) (179) (358)
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7.6.2.4 9100 serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli pompada izin verilen azami kuvvet ve momentler 

Boyut 
Maksimum kuvvet (F) lbf (N) ve momentler (M) ise lbf.ft (Nm) cinsindedir 

Emiş Deşarj 
Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 

12X8X21 
193 242 167 226 282 565 79 98 108 92 115 230 

(858) (1076) (743) (306) (382) (766) (351) (436) (480) (125) (156) (312) 

12X8X22 
193 242 167 226 282 565 79 98 108 92 115 230 

(858) (1076) (743) (306) (382) (766) (351) (436) (480) (125) (156) (312) 

14X10X20 
571 714 284 666 833 1666 196 245 160 207 259 518 

(2540) (3176) (1263) (903) (1130) (2259) (872) (1090) (712) (281) (351) (702) 

16X12X23 
623 779 323 865 1081 2163 215 268 192 298 373 746 

(2771) (3465) (1437) (1173) (1466) (2933) (956) (1192) (854) (404) (506) (1012) 
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Şekil 17 Yatay Ayrılabilir Gövdeli yangın pompası gövdeleri için 
yük ve momentler 

Notlar: 
1) F = Harici kuvvet (gerginlik veya sıkıştırma (+/-))
2) M = Harici moment (saat yönü veya saat yönünün

tersi)
3) ∑F=√ Fx

2 + Fy
2 + Fz

2, (∑F = bileşke kuvvet).
4) ∑M=√ Mx

2 + My
2 + Mz

2, (∑M = bileşke kuvvet).
5) Pompa flanşlarına uygulanan nozül yükleri,

tablolarda verilen değerleri geçmemelidir.
6) Değerler, + veya – olarak aynı yönden uygulanan

yükler içindir. ∑F ve ∑M geçilmediği sürece,
münferit kuvvetler ve momentler artırılabilir.

7.6.3 Emiş borusu

Emiş borusunun boyutları ve kurulumu çok önemlidir. Emiş 
borusunun kurulum yeri, pompa başlatıldığında ve 
çalıştırıldığında yeterli sıvının akışının sağlanması ve basınç 
kaybının en aza indirilmesi göz önünde bulundurularak 
seçilmelidir. NPSH (Net Pozitif Emme Yüksekliği) sorunlarının 
büyük bir kısmı, emiş boru sistemleri kaynaklıdır.  

Emiş borusunun uzunluğu kısa, şekli olabildiğince düz ve çapı 
da pompa emiş girişinden büyük olmalıdır.  

Dirsek/t parçası ve pompa arasında en az onluk (10) bir boru 
çapına müsaade edecek şekilde seçilmelidir. Uzun bir emiş 
borusu gerektiğinde, uzunluğuna bağlı olarak emiş girişinden 
bir ya da iki kat daha büyük olmalıdır. 

DİKKAT 
Dirsek, düzlem pompa miline paralelse 
doğrudan çift emiş pompasının emişinden önce 
kullanılmamalıdır. Bu, pompada eşit olmayan 
akış dağılımından kaynaklanan fazla açısal 
yüke ya da NPSH sorunlarına neden olabilir. 
Başka bir seçenek yoksa, akışın eşit 
dağılımına yardımcı olması için, dirseğe 
düzleme vanaları eklenmelidir. 

Aşırı türbülans ve gürültünün önlenmesi için eksantrik 
redüktörlerin her biri bir boru boyutu redüksiyonu ile 
sınırlandırılmalıdır. Hepsi koni tipi olmalıdır. Kontur redüktörleri 
önerilmez. Emiş kaldırma yapılırken, emiş pompası pompa 
nozülüne doğru eğimli olmalıdır.  

Yatay bir emiş hattında pompaya tedrici yükselme olmalıdır. 
Borudaki herhangi bir yüksek nokta hava ile dolabilir ve 
pompanın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Borular emiş 
açıklığı çapına indirilirken, hava ceplerini önlemek için 
eksantrik tarafı aşağıya gelen bir eksantrik redüktör kullanın. 

NOT: Emiş kaldırması yaparken, yatay bir emiş hattında asla 
konsantrik redüktör kullanmayın çünkü konsantrik redüktör, 
redüktörün ve borunun üstünde bir hava cebi oluşmasına 
neden olabilir. Bazı doğru ve yanlış emiş borusu ayarları Şekil 
18'de gösterilmiştir. 

Valfleri emiş borusuna takarken, şu önlemleri almayı 
unutmayın: Pompa, statik emiş kaldırma koşullarında 
çalışıyorsa, pompa her çalıştırıldığında besleme yapılması 
ihtiyacını ortadan kaldırmak için emiş hattına bir ayak valfi 
takılabilir.  

Emiş hattında aşırı sürtünmeyi önlemek için, bu valfin çok yaylı 
tip değil, flaper tipi valf olması gerekir. (Diğer tüm koşullarda, 
deşarj hattına bir kontrol valfi (eğer kullanılıyorsa) takılmalıdır. 
Bkz. Bölüm 7.6.4 Deşarj Borusu). 

Ayak valfleri kullanılıyorsa veya "su çekici" olasılığı varsa 
pompayı kapatmadan önce deşarj valfini yavaşça kapatın. 

Aynı emiş hattına iki veya daha fazla pompa bağlıysa, 
pompanın hattan izole olabilmesi için geçit valfleri takın. 

Geçit valfleri, bakım amacıyla, tüm pompaların emiş taraflarına 
pozitik bir basınç uygulayarak takılmalıdır. Hava ceplerini 
önlemek için geçit valflerini yatay millerle takın.  

Özellikle NPSH (Net Pozitif Emme Yüksekliği) önemli 
olduğunda konik valfler kullanılmamalıdır. 
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Pompa, pompanın emiş tarafında bulunan bir valf kullanılarak 
asla sıkıştırılmamalıdır. Emiş valfleri sadece bakım amacıyla 
pompayı izole etmek için kullanılmalı ve hava ceplerini 
önleyecek konumlara takılmalıdır. 

Şekil 18 Emiş borusu ayarları 

7.6.4 Deşarj borusu 

Deşarj borusu kısaysa, boru çapı deşarj açıklığı ile aynı 
olabilir. Borular uzunsa, boru çapı deşarj açıklığından bir veya 
iki boyut büyük olmalıdır. Uzun yatay çalışmalarda düzgün bir 
eğimin olabildiğince korunması istenir. Döngüler gibi havayı 
toplayacak yüksek noktalardan kaçının, bu durum sistemi 
boğmaya ya da bozuk pompalamaya neden olabilir.  

Yavaş bir kapatma çek valfi ve bir kesici geçit valfi deşarj 
hattına takılmalıdır. Pompa ile geçit valfi arasına konulan çek 
valf (üçlü grev valfi), pompayı aşırı geri basınçtan korur ve 
sıvının elektrik kesintisi durumunda pompaya geri akışını 
önler. Geçit valfi besleme ve başlatma ile pompayı kapatırken 
kullanılır. 

7.6.5 Ek Tahliye Boruları 

Emiş beslemesi pompa olmadan yeterli basınçtaysa, pompa 
bir ek tahliye olmadan takılacaktır. 

Ek tahliye boru çapı en az deşarj boru çapı kadar olmalıdır.  

7.6.6 Soğutma Sistemi 

BİLGİ 
Bu bölüm sadece su soğutmalı ısı eşanjörleri 
olan motor tahrikli pompa üniteleri için 
geçerlidir. 

Isı eşanjörlü tipte motorun soğutma suyu beslemesi pompa 
deşarj kontrol valfinden önce çıkarılan pompa deşarjından 
olacaktır. 

Soğutma suyu akışı Motor Üreticisinin sağladığı azami ortam 
soğutma parametrelerine dayalı olarak ayarlanır. 

7.6.7 Tahliye sistemi 

BİLGİ 
Bu bölüm sadece motor tahrikli pompa üniteleri için 
geçerlidir. 

UYARI 
Tahliye emisyonlarının kişileri etkilemeyecek ve 
binaları tehlikeye atmayacak pompa odası 
dışındaki güvenli bir noktaya atılması gerekir. 
Yeterli bir tahliye sistemi olmayan bir motorun 
çalıştırılması ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir. 

UYARI 
Tahliye boruları sıcaktır ve dokunulursa ciddi 
yaralanmaya sebebiyet verebilir. 

Her pompa motoru bağımsız bir tahliye sistemine sahiptir. 
Tahliye borusu, motor tahliye çıkışı çapından küçük çapta 
olmamalı ve olabildiğince kısa olmalıdır. 

Tahliye borusu yüksek sıcaklığa dayanıklı bir yalıtımla 
kaplanmalı, aksi durumda yaralanmaya karşı korunmalıdır. 

Tahliye borusu ve susturucu eğer kullanılacaksa kullanım 
amacına uygun olmalı ve tahliye geri basıncı motor üreticisinin 
önerilerini aşmamalıdır.
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Tahliye boruları yanıcı maddelere en az 9 inç [229mm] 
mesafede takılmalıdır. 

7.6.8 Manometreler 

Verilen sayaç valflerindeki hem emiş hem de deşarj 
nozüllerine uygun boyuttaki manometreler takılmalıdır. 
Sayaçlar operatörün kolayca pompa çalışmasını kontrol 
edebilmesini ve pompanın performans eğrisi ile uyumlu 
çalışıp çalışmadığını görmesini sağlar. 

7.6.9 Salmastra kutusu yağlaması 

7.6.9.1 Genel talimatlar 

Pompalanan sıvıdaki kirleticiler salmastra kutusuna 
girmemelidir. Bir kirleticiler, mil ya da mil manşonunda ciddi 
aşınma veya korozyona ve hızlı conta bozulmasına ve hatta 
salmastra kutusu yıkama ve yağlama sisteminde tıkanıklığa 
neden olabilirler.  

Contayı yıkamak ve yağlamak için salmastra kutusuna daima 
temiz berrak su verilmelidir. 

Bu normalde, salmastra kutusuna pompa deşarj 
salyangozundan bir besleme ile elde edilir. Salmastra 
kutusuna gelen basıncı kontrol etmek için besleme hattına bir 
kontrol valfi takılabilir. 

7.6.9.2 Conta 

Pompalar normal olarak sevkiyat öncesinde contalanır. Pompa 
sevkiyat sonrasında 60 gün içinde takılırsa, conta yeterli yağ 
sevki ile iyi durumda olacaktır. 

Pompa uzun süre saklanırsa, salmastra kutusunu yeniden 
contalamak gerekebilir. Her durumda, pompa başlatılmadan 
önce contayı kontrol edin. 

Kirleticileri salmastra kutusu boşluğundan uzak tutacak ideal 
yıkama basıncını oluşturmak önemlidir. Bu basınç çok 
düşükse, pompalanan sıvı salmastra kutusuna girebilir. 
Basınç çok yüksekse, aşırı bir conta aşınması olabilir ve 
yüksek rulman sıcaklığına neden olan aşırı bir ısınma 
meydana gelebilir.  

Bu nedenle en çok istenilen koşul, azami salmastra kutusu 
basıncının yaklaşık 15-20 psig [1 bar] üzerinde bir basınçta 
yaklaşık 0,25 gpm'lik [0,95 lpm] bir akış hızıyla suyun 
uygulanmasıdır. [Saniyede yaklaşık bir [1] damla.] 

NOT: Conta ayarına bölüm 9, Bakım'da yer verilmiştir. 

7.7 Son hizalama

UYARI 
Kaplin hizalama dışıyken pompayı 
çalıştırmayın. Kaplin üretici talimatlarına göre 
değerler dahilinde son kaplin hizalamasını 
sağlayın. Kaplin, pompa veya tahrik sistemi 
arızası olabilir. Bu talimatların takip 
edilmemesi, ciddi yaralanmaya sebebiyet 
verebilir. 

Borular pompaya bağlandıktan sonra, bir sıkışma olmamasını 
ve tüm parçaların serbest olmasını sağlamak için mili bir kaç 
kez çevirin. Boru gerilmesi olmadığından emin olmak için, 
daha önce açıklandığı gibi kaplin hizalamasını yeniden kontrol 
edin. Gerekirse sadece motoru ayarlayarak düzeltin. 

7.8 Elektrik Bağlantısı 

UYARI 
Elektrik çarpması riski. Tüm elektrik 
bağlantıları, geçerli kodlar, kanunlar ve mesleki 
ilkeler dahilinde kalifiye bir elektrik teknisyeni 
tarafından yapılmalıdır. Bu talimatların takip 
edilmemesi ciddi yaralanmalara, ölüme ve/veya 
maddi hasara yol açabilir. 

UYARI 
Döner parçalar nedeniyle yaralanma riski. 
Pompa üzerinde çalışma yaparken, elektrik 
motorunu, besleme voltajından ayırın ve kapalı 
tutun. 

BİLGİ 
Motor üreticisinin talimatlarını yerine getirin. 

BİLGİ 
Motor tahrikli pompa üniteleri: Motor ünitesinin 
elektrik bağlantısının gereksinimleri, motor 
üreticisinin Kurulum Kılavuzu içeriğinde 
anlatılmıştır. 

Çalışma voltajı ve frekansı, elektrikli motor ad plakasında 
işaretlenmiştir. 

Elektrikli motor, kurulum alanındaki güç kaynağına uygun 
olmalıdır. 

Elektrik bağlantıları, elektrikli motor ad plakası ve/veya kofrada 
belirtilen şekilde yapılmalıdır. 
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8 Başlatma, çalıştırma ve kapatma 

8.1 Başlatma 

UYARI 
Başlatma, yetkili personel tarafından 
yapılmalıdır. Tüm başlatma öncesi kontrolleri 
yerine getirmeden pompayı başlatmayın 

DİKKAT 
Pompayı, havası alınmadan ve tamamen sıvı 
ile doldurulmadan başlatmayın. Pompa, büyük 
bir hasar oluşmaması için kuru 
çalıştırılmamalıdır. 

UYARI 
Elektrik Çarpması Riski: Elektrik bağlantıları, 
geçerli kodlar, kanunlar ve mesleki ilkeler 
dahilinde kalifiye personel tarafından 
yapılmalıdır.  

BİLGİ 
Varsa, elektrik motoru için olan kurulum ve 
çalıştırma talimatlarına da bakın. 

BİLGİ 
Varsa, dizel motor için olan kurulum ve 
çalıştırma talimatlarına da bakın. Dizel motor 
kaydını, motoru çalıştırmadan önce üreticisine 
bildirmenizi öneririz. Aksi halde, motorun arızalı 
olması durumunda motorunuz garanti kapsamı 
dışında kalacaktır. 

8.1.1 Başlatma için hazırlık 

UYARI 
Beklenmedik Başlatma Riski: Başlatma öncesi 
kontrollere başlamadan önce ana şalteri 
kapatın ve kilitleyin. Bu talimatların takip 
edilmemesi, ciddi yaralanmaya veya ölüme 
sebebiyet verebilir. 

Pompanın ilk başlatılmasını gerçekleştirmeden önce, 
aşağıdaki kontrolleri yapın: 

1. Tüm aşınma korumalarını, bölüm 5.3 Depolama
bölümünde anlatıldığı üzere, üreticinin önerileri
doğrultusunda çıkarın.

2. Pompa ve tahrik sistemi hizalamasını kontrol edin,
(Elektrik motoru veya motor). Bkz. bölüm 7.5 İlk 
Hizalama. 

3. Tüm boruların ve hortumların kurulumunun doğru bir
şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol edin. 

4. Tüm elektrik bağlantılarını kontrol edin. Voltaj, faz ve
frekans kontrolü yapın.

5. Doğru çalışma için, emiş ve deşarj borularını ve
barometreleri kontrol edin.

6. Tüm güvenlik araçlarının kurulumunu doğrulayın.
7. Döner elemanın dönüşünde sıkıntı olmadığını el ile

döndürerek doğrulayın.
8. Salmastra kutusunun hizalamasını, yağını ve borularını

kontrol edin. 

9. Tahrik sisteminin yağını kontrol edin. 
10. Pompa rulmanlarının yağını kontrol edin. 
11. Gerekiyorsa, kaplinlerin yağını kontrol edin.
12. Pompanın sıvı ile dolu olduğunu, deşarj valfi kapalı ve

emiş valfi açık olacak şekilde, tüm valflerin doğru şekilde
ayarlandığını ve çalıştığını doğrulayın. Gövdenin üst
kısmından tüm havayı boşaltın.

13. Dönüşü kontrol edin. Tahrik sisteminin, pompa
gövdesindeki okun gösterdiği önde çalıştığından emin
olun. Pompanın ters yönde çalışması durumunda ciddi bir
hasar meydana gelebilir.

8.1.2 Besleme 

BİLGİ 
Yıkama: Eski ve yeni sistemleri, yabancı 
maddelerden arındırmak için yıkamak gerekir. 
Kablo, kaynak çapakları ve diğer ağır ölçekli, 
büyük maddeler, pompa çarkını tıkayabilirler. 

Pompa pozitif emme yüksekliğiyle kurulmuşsa, emiş valfi ile 
beslenebilir ve gövdenin üst kısmındaki hava alma tapasının 
gevşetilmesiyle (Çıkarmayın), gövdedeki hava boşaltılabilir. 

Besleme, pompanın emiş kaldırma ile kurulduğu durumlarda, 
taban valfi, ejektör veya gövdenin ve emiş hattının manuel 
olarak doldurulması gibi yöntemlerle yapılmalıdır. 

Tüm tahliye valfleri, sistem doldurulurken kapalı olmalıdır. 
Doldurma, pompalama elemanlarının dönmemesi için yavaş 
bir hızda yapılmalıdır. Aksi durumlarda pompa veya tahliye 
sistemi hasar görebilir. Bu aşamada, boruların ankraj ve 
askılarının yeterlilik kontrolü, borulara bağlantısı olmayan 
sağlam bir yapıya komparatör monte edilip düğmesinin, 
nozüllerin eksensel konumu yönünde pompa flanşına 
ayarlanmasıyla yapılır. 

Komparatör göstergesi dolum esnasında hareket ederse, 
ankraj ve desteklerin yeterli olmadığı ya da doğru 
ayarlanmadığını gösterir. Bu durumun giderilmesi gerekir. 

8.2 Kaplin Koruması 

UYARI 
Beklenmedik Başlatma Riski: Başlatma öncesi 
kontrollere başlamadan önce ana şalteri 
kapatın ve kilitleyin. Bu talimatların takip 
edilmemesi, ciddi yaralanmaya veya ölüme 
sebebiyet verebilir. 

BİLGİ 
Burada anlatılan kaplin koruması, elektrik 
motorlu tahrik sistemi olan pompalar için A-C 
Fire Pump tarafından verilen korumadır. Motor 
tahrikli pompalar için, pompa ünitesi ile birlikte 
verilen motor üreticilerinin talimatlarına bakın. 

NOT: Kaplin koruma bağlayıcıları, koruma veya pompadan 
tamamen ayrılmalarını engelleyen araçlar ile donatılmıştır. 
Bu araçları, korumadan veya pompadan çıkarmayın. 

NOT: Koruma çıkarma ve takma sırasında iç ve dış korumaları 
gerektiğinden fazla açmayın. Korumaların aşırı açılması 
montaj konumu ve görünümlerini değiştirebilir. 
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8.2.1  Kaplin korumasının çıkarılması 

1. Kaplin korumasının parçalarını bulun, bkz Şekil 19.
2. Kapak vidalarını (4) gevşetin, [parça 6], iç korumaya

[parça 5], diğer korumayı sabitleyin, [parça 8].
4. Dış korumayı [parça 8] açın ve iç korumadan ayırın,

(parça 5).
4. İç korumayı [parça 5], destek braketlerine [parça 2]

sabitleyen kapak vidalarını (4) sökün, [parça 6].
5. İç korumayı açın [parça 5] ve kaplin üzerine doğru çekin.

8.2.2 Kaplin korumasının takılması 

1. Kaplin korumasının parçalarını bulun, bkz Şekil 19.
2. Destek braketlerini [parça 3] pompanın iç rulman

yuvasına [parça 1] kapak vidalarını (4), [parça 4] ve (4)
düz rondelaları [parça 3] kullanarak takın (yeni bir
kurulumsa). Bkz. adım 1.

3. İç korumayı açın [parça 5] ve kaplin üzerine yerleştirin.
4. İç korumayı [parça 5], destek braketlerine [parça 2] (4)

kapak vidalarını, [parça 6] ve (4) vida tutucuları [parça 7]
kullanarak takın. Bkz. adım 2.

5. Dış korumayı [parça 8] açın ve iç korumaya yerleştirin
[parça 5]. Bkz. adım 3.

6. Dış korumayı [parça 8], yuvaları iç korumadaki donanım
ile hizalanacak şekilde konumlayın [parça 5]. Bkz. adım 4.

7. Dış korumayı [parça 8], iç korumaya [parça 5] (4) kapak
vidalarını, [parça 6] ve (4) vida tutucuları [parça 7]
kullanarak takın. Dış korumayı iç koruma üzerinde
kayacak şekilde sıkın. Bkz. adım 3.

8. Dış korumayı [parça 8], açık motor milinden 6,35 mm
[1/4 inç]'den az mesafede olacak şekilde motora doğru
kaydırın. Bkz. adım 4.

9. Dış korumayı bu konumda tutarken, kapak vidalarını (4)
sıkın.

1 2 

3 

4 

Şekil 19 Kaplin Koruması 
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8.3 Çalıştırma 

UYARI 
Pompa üniteleri, 85 dB(A)'dan yüksek ses 
basınç seviyesine sahiptir. Pompa çalışır 
konumdayken işitme koruması kullanılmalıdır. 

UYARI 
Akışın sıfır ya da sıfıra yakın olduğu 
durumlarda pompayı çalıştırmayın, örneğin 
kapama deşarj valfi. Patlama gerçekleşebilir. 
Bu talimatların takip edilmemesi, ciddi 
yaralanmaya ve parça hasarına sebebiyet 
verebilir. 

UYARI 
Tüm korumalar olması gerektiği gibi olmadan 
pompayı çalıştırmayın. 

8.3.1 Genel Prosedür 

1. Tahliye valflerini ve deşarj hattındaki valfi kapatın.
2. Emiş hattındaki tüm valfleri tam olarak açın.
3. Su keçesini yavaşça salmastra kutusuna doğru çevirin.

(Pompalanan sıvı kirliyse ya da hava kaçağının
önlenmesi gerekiyorsa, bu hatlar daima açık
bırakılmalıdır.)

4. Pompayı besleyin. [NOT: Pompa düzgün beslemiyorsa ya
da ilk çalıştırma sırasında beslemeyi yitiriyorsa,
kapatılmalı ve prosedür tekrarlanmadan önce durumu
düzeltilmelidir.]

5. Pompa tahrik sistemini başlatın (Motorlar ısıtma
gerektirebilir; üretici talimatlarına bakın).

6. Pompa tam hızda çalışırken deşarj valfini yavaşça açın.
Bu işlem, sıfır akışta çalıştırarak pompada hasarı 
önlemek için ilk çalıştırmanın hemen sonrasında 
yapılmalıdır. 

7. Takılan alet kutusu için önerilen basıncı üretmek amacıyla
sıvı yalıtım valflerini ayarlayın.

8.3.2 Opsiyonel Kontrol listesi 

BİLGİ 
Bu bölüm pompa ünitesinin performansını 
değerlendirmeye yarayan parametreler için 
geçerlidir. 

1. Tahrik Sistemi/Pompa Dönüşü: Motor kabloları her
söküldüğünde dönüşü kontrol edin. Tahrik sisteminin
pompa gövdesinde ok ile gösterilen yönde
çalıştırıldığından emin olun.

2. Akış: Akış hızının sahada doğru şekilde ölçümü zordur.
Venturi ölçerler, akış nozülleri, orifis plakaları veya ıslak
kuyuda çekiş zamanlaması ayarı olası metodlardır.
Sonradan kullanım için değerleri kaydedin.

3. Basınç: Sonradan kulanım için emiş ve deşarj sayaç
değerlerini kontrol edin ve kaydedin.

4. Güç: Voltajı, faz başına amperajı, wattmetre varsa
kilowatt değerini ve pompa hızını kaydedin.

5. Sıcaklık: Bir termometre ile rulman sıcaklığını kontrol edin
ve kaydedin. Sıcaklık, poliüre-gresli rulmanlar için 225°F
[107°C] ve lityum-gresli rulmanlar için de 180°F [82°C]
değerini aşmamalıdır.

8.4  Kapatma

UYARI 
Basınçlı sıvılar çıkabilir. Pompadan sıvı çıkışı 
yaralanma ve maddi hasara sebebiyet verebilir. 

BİLGİ 
Bu bölüm tüm pompa ünitesi için geçerlidir. 
Tahrik sistemi (elektrik motorlu veya dizel 
motorlu) ve denetleyicinin kurulum ve çalıştırma 
talimatlarına da bakın. 

Aşağıdaki adımlar, pompanın normal kapatılma işlemini, bakım 
işlerini ve proses borusu, valfler, vb. parçaların ayarını 
kapsayacaktır. 

1. Tahrik sistemine gelen gücü kesin.
2. Emme ve deşarj valflerini kapatın.
3. Keçe sıvı valflerini kapatın. (Pompalanan sıvı kirliyse ya

da kaçağın önlenmesi gerekiyorsa, pompanın tam olarak
boşaltılması durumu haricinde bu hatlar daima açık
bırakılmalıdır.)

4. Gerektiğinde tahliye valflerini açın.

8.5 Yeniden hizmete alma 

Uzun dönemli depolamanın ardından ve işletmeye almadan 
önce keçeleri, rulmanları ve yağlamayı kontrol edin.

8.6  Donma Koruması 

DİKKAT 
Pompanın donmasını önlemek için ısı 
kullanılırsa, sıcaklığın 150°F [66°C] üzerine 
çıkmasına izin vermeyin. 

Donma şartlarında kapatılan pompalar aşağıdaki metodlardan 
biriyle korunmalıdır: 

1. Pompayı boşaltın; tüm sıvıyı gövdeden tahliye edin.
2. Sıvının pompada akmasını sağlayın ve donmayı önlemek

için pompayı yalıtın veya ısıtın. 

8.7  Saha testi 

Pompa ünitesinin performans eğrisi pompa ünitesi ile birlikte 
verilen belge paketinde bulunur ve A-C Fire Pump'tan elde 
edilebilir. Bu, gerekirse bir saha testinde kullanılabilir. 

Tüm A-C Yangın Pompası testleri ve eğrileri Hidrolik Enstitüsü 
Standartlarına dayalıdır. Tüm saha testleri bu standartlara göre 
yürütülmelidir. 

Aksi belirtilmedikçe, tüm kapasite, yükseklik ve verimlilik 
değerleri 85°F [29°C]'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta berrak 
su ile yapılan fabrika testlerine dayalıdır. 
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9 Bakım

UYARI 
Döner parçalar. Bakım öncesinde ana şalteri 
kapatın ve kilitleyin. Bu talimatların takip 
edilmemesi, ciddi yaralanmaya sebebiyet 
verebilir. 

UYARI 
Elektrik Çarpması Riski. 
Bakım öncesinde ana şalteri kapatın ve 
kilitleyin. Bu talimatların takip edilmemesi, 
ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir. 

BİLGİ 
Tüm bakım işlerinin yetkili ve kalifiye personel 
tarafından yapılması operatörün 
sorumluluğundadır. 

BİLGİ 
Bu talimatlarda değinilmeyen bakım 
gereksinimleri için tahrik sistemi ve kaplinin 
kurulum ve çalıştırma talimatlarını okuyun. 

9.1 Genel 

Pompayı iyi çalışır durumda tutmak için düzenli bir kontrol ve 
bakım programı planlanıp takip edilmelidir. Pompanızda 
yapılan periyodik kontrol ve bakım işlemlerinin sürekli bir 
kaydının tutulmasını öneririz. Bakım işlemlerinin bu şekilde 
yapılması, pompanızı iyi durumda tutacak ve maliyetli arızaları 
önleyecektir. 

9.2 Bakım Aralığı

Kontrol aralıkları bakım tablosu olan Tablo 6'ya göre 
yürütülmelidir. 

Eylem 
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lı
k

A
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Y
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Pompanın test çalışmasını yapın X 

Pompa/tahrik sistemi hizalamasını kontrol edin   X

Rulman yuvası sıcaklığını kontrol edin X

Rulman gresini kontrol edin   X

Salmastra kutusu kaçak oranını kontrol edin X

Rulmanları yağlayın  X

Ankraj cıvatalarını kontrol edin ve sıkın   X

Kaplin koruma cıvatalarını kontrol edin ve sıkın X

Anormal gürültü ve titreşimi kontrol edin X

Pompa ve borularda kaçak kontrolü yapın X

Pompa mili uç boşluğunu kontrol edin  X

Çark grubunda aşınmayı kontrol edin  X

Pompayı performans eğrisine göre test edin  X

Tablo 6 Bakım Aralığı 

9.3 Yağlama 

9.3.1 Yağlayıcı gres gereksinimleri

NLGI Sınıf 2'ye uygun yüksek kaliteli yağlayıcı kullanın. 
Önerilen gres yağlayıcılar Tablo 7'de gösterilmektedir. 

Poliüre tabanlı gres (Aralık 2014'ten sonra üretilen pompalar) 

Üretici Marka Adı 

Exxon Mobil Polyrex EM 

Chevron SRI NLGI 2 

Shell Gadus S5 T100 2 

Lityum tabanlı gres (Aralık 2014'ten önce üretilen pompalar) 

Üretici Marka Adı 

Exxon Mobil Mobilux EP 2 

Chevron Multifak EP2

Shell Gadus S2 V100 2 

Tablo 7 Önerilen Gres Yağlayıcılar 
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9.3.2 Gresle Yağlama 

UYARI 
Elinizle asla rulman gövdesi sıcaklığını kontrol 
etmeyin, bir sıcaklık ölçüm cihazı kullanın. 

DİKKAT 
Farklı tabanlı gresler (lityum, poliüre, vb.) 
karıştırıldığında uyumlu olmayabilir. Gresleri 
karıştırma daha düşük yağlayıcı ömrüne ve 
erken rulman arızasına neden olabilir. 

Gresle yağlanmış rulmanlar fabrikada gresle kaplıdır ve ilk 
çalıştırma öncesinde temiz ve kuru bir yerde saklanmışsa 
herhangi bir müdahale gerektirmez. 

Rulman gövdesinden ölçülen rulman sıcaklığı aylık ölçümlerde 
poliüre tabanlı greste 225°F [107°C] değerini ve lityum tabanlı 
da ise 180°F [82°C] değerini aşmamalıdır. Rulman gövdesi 
sıcaklığı limit üzerine çıktığında, nedeni belirlemek için pompa 
kapatılmalıdır. 

9.3.3 Yağlama prosedürü 

DİKKAT 
Aşırı gresleme, aşırı ısınma ve erken rulman 
arızasının en yaygın nedenidir. 

DİKKAT 
Sadece manuel gres tabancası kullanın. 
Yüksek basınç, rulmanlar ya da keçelerde 
hasara, gresin gereksiz kaybına neden olabilir, 
aşırı gresleme sonucu aşırı ısınma tehlikesi 
yaratır ve rulman çevresinde görünmeyen 
koşullar yaratır. 

Aşırı yüklemeyi önlemek için pompa durmuşken gres ekleyin. 

Gres seviyesi yaklaşık rulman kapasitesinde ya da rulman ile 
gresörlük arasındaki boşluğun 1/3 ila 1/2'i kadarsa yeterli 
yağlama garanti edilir. Kural olarak daha fazla yağlama keçe 
tarafından atılacak ve tahliye edilecektir. 

Rulmanları gres ile yağlamak için şu şekilde hareket edin: 

1. Gresörlükten kiri temizleyin.
2. Gres boşluklarını fitinglerden önerilen gres ile doldurun.
3. Fazla gresi silin.
4. Gresi dağıtmak için pompayı çalıştırın.

Fazla gresten ötürü yeniden gresleme yaptıktan sonra rulman 
sıcaklığı genellikle artar. Pompa çalıştıkça sıcaklıklar normale 
döner ve fazla gres rulmanlardan atılır. 

9.4 Contalı Salmastra Kutusu

9.4.1 Conta özellikleri 

Pompalar standart olarak, John Crane stil 1340 veya eşdeğeri 
grafit kaplı genel servis fiber conta ile sunulurlar. 

9.4.2 Conta bakımı 

Bakım planı ile uyumlu şekilde, conta ayda bir kontrol edilmeli 
kaçak oranına bakılmalıdır. Kaçak oranı aşırıysa, salmastra 
somunları dakikada 40 ila 60 damla olan gerekli kaçak oranı 

elde edilene dek sıkılabilir. 

Salmastra iticisi hareket sınırına ulaştığında ve contaya daha 
fazla bastırılamıyorsa, tüm conta çıkarılmalı ve değiştirilmelidir. 
Eski ve sorunlu contayı asla kullanmayın veya birkaç yeni 
halka ekleyin. 

9.4.3 Contanın Çıkarılması 

UYARI 
Salmastra kutusunun güvenli taşınması için 
pompanın yeterince soğutulması gerekir. Tüm 
eski contaların salmastra kutusundan alınması 
için bir conta aleti kullanılmalıdır. Yeni contayı 
takmadan önce salmastra kutusunun iyice 
temizlendiğinden emin olun. Mil veya manşonu 
çizik ya da eksantriklik açısından da kontrol 
edin. Ciddi hasarlı parçalar değiştirilmelidir. 

9.4.4 Contanın Montajı 

Yeni contalar, bobin uzunluğu dikkate alınarak belirtilen 
boyutlara göre üretilmiş kalıplı halkalar olarak sağlanabilir. 
Sürekli uzunluk verildiğinde, gerekli halka sayısını bulmak için 
malzeme uzunlukları kesilmelidir. Genellikle salmastra kutusu 
başına 5 veya 6 halka gerekir. 

Kalıplı halkalar kullanılırsa, halkalar yanal olarak açılmalı ve 
önce bağlantılar salmastra kutusuna sokulmalıdır.  

Bobin conta kullanılırsa, contayı mile sarın ve kesme konumunu 
işaretleyin. Conta boyutun 1/8-1/4 inç [3-6mm] üzerinde 
kesilmelidir. Mil çapını büyüttükçe, daha fazla uzunluk gerekir. 
Conta küçük kesilmemelidir. Bir halkayı bir gönye (45°) ile doğru 
boyuta kesin. (Tam olarak kesilmiş bir alın bağlantısı zayıf 
montajlı köşe bağlantısından daha uygundur). 

Uygun uzunluğu sağlamak için halkayı mile takın. Ardından 
diğer tüm halkaları ilk örneğe göre kesin. Halkalar mil 
çevresine takıldığında bir sıkı bağlantı oluşmalıdır. 

İlk salmastra halkasını mil çevresine takın ve iki uç arasında 
sıkı bir alın bağlantısı oluşturun. Halkayı salmastra kutusuna 
itin. Önce bağlantıyı itin ve ardından karşı tarafı ve kalan iki 
tarafı da itin. İki conta ucunun birlikte sıkıca itilmesi önemlidir. 

Halkanın düzgün takılmasını fakat fazla sıkışmamasını 
sağlamak için makul bir baskı uygulayarak halkayı salmastra 
kutusunun altına itin. 

BİLGİ 
Salmastra halkaları ayrı ayrı takılmalı ve hiçbir 
durumda komple setler tek bir ünite olarak 
monte edilmemelidir. 

Halkalar teker teker takılırlar ve her bir halka sıkıca oturtulur ve 
bağlantılar ise önceki bağlantıya göre yaklaşık 90° derece 
çevrilir. 3 komşu halka için, saat 4, 8 ve 12 konumlarını kullanın. 

Her salmastra halkasını taktıktan sonra milin dönebildiğini 
kontrol edin. 

Hiçbir contanın çıkıntı yapmamasına ve contaları 
sıkıştırmamasına dikkate ederek salmastra kutusuna 
olabildiğince çok sayıda halka takın 

NOT: Pompa belli bir süre çalıştırılana dek her kutudaki son 
halkaya gerek olmayabilir. 
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NOT: Verildiğinde, keçe kafesi salmastra kutusunun altından 
üçüncü salmastra halkasının yerini alacaktır. Contaya 
bastırıldığında, keçe kafesi su giriş keçesi ile hizalanmalıdır. 

Salmastra iticiyi dik şekilde son salmastra halkasına getirin ve 
somunları eşit şekilde parmakla sıkın. 

9.4.5 Conta Ayarı 

Uygun tahliye sistemini kurun. Pompayı başlatın ve contanın 
ilk çalıştırmada rahatça kaçak yapmasını sağlayın. Alıştırma 
periyodunda, ayarlamalar tedrici olarak yapılmalı (tek seferde 
salmastra somunlarının 1/4 tur sıkılması) ve ayarlamalar 
arasında 5 ile 10 dakika arasında beklemeler olmalıdır. 

Alıştırma periyodunun ardından, kaçak oranı dakikada 40 ila 
60 damlamaya kadar kontrol edilebilir. 



8100/8150/8200/9100 Serisi Yangın Pompası 

31 AC6106 Rev 04

10 Servis 
Bu bölümde verilen prosedürler, dört farklı model Yatay 
Ayrılabilir Gövdeli yangın pompasının demontajını ve 
toplanmasını kapsar: 

1. 8100
2. 8150
3. 8200
4. 9100

Pompa üzerinde çalışırken, parçalarda gereksiz hasarı 
önlemek için kabul edilmiş mekanik işlemleri kullanın. Pompa 
dağıtıldığında parçaların boşluklarını ve durumlarını kontrol 
edin ve gerekirse değiştirin. Orijinal boşluğu üç kat aşmışsa, 
çark ve gövde halkası boşluğunu düzeltmek için gerekli 
adımlar atılmalıdır. 

UYARI 
Döner parçalar. Servis öncesinde ana şalteri 
kapatın ve kilitleyin. Bu talimatların takip 
edilmemesi, ciddi yaralanmaya sebebiyet 
verebilir. 

UYARI 
Elektrik Çarpması Riski. 
Servis öncesinde ana şalteri kapatın ve 
kilitleyin. Bu talimatların takip edilmemesi, 
ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir. 

UYARI 
Pompanın demontajı/montajı sırasında, 
kaldırma aygıtlarının yeterince sağlam 
olduğundan ve pompa ünitesi ve parçalarının 
devrilmeyi önleyecek şekilde sabitlendiğinden 
emin olun. Bu talimatların takip edilmemesi, 
ciddi yaralanmaya ve parça hasarına sebebiyet 
verebilir. 

DİKKAT 
Pompayı demonte etmeden önce orijinal AC-
Fire Pump parçalarının bulunduğundan emin 
olun. 

10.1 Gerekli takımlar 

Pompayı monte etmek ve sökmek için aşağıdaki takımlar 
gereklidir: 

 Altıgen anahtarlar
 Açık uçlu anahtarlar
 Düz anahtar
 Lokmalı tork anahtarı
 Sentiller
 Çeşitli boyda tornavidalar
 Yumuşak tokmak
 Rulman çektirmeleri
 Rulman indüksiyonlu ısıtıcısı
 Alyan anahtarlar
 Komparatörler
 Kaldırma halatı

10.2 Sökme

Dağıtılmış çizimler ve parça listeleri için bölüm 12, Yedek 
Parçalar kısmına bakın. Bu prosedürde listelenen parça 

numaraları 8100 serisi pompalar ile ilgilidir; 8150, 8200 ve 
9100 için ilgili parça numaraları parçalar listesindeki 
açıklamaya göre tanımlanabilir. 

10.2.1 Döner Eleman 

1. Yerel yönetmeliklerle ve gelen güç kaynağı uyumlu
şekilde makina kapatın.

2. Emme ve deşarj valflerini kapatın.
3. Kaplin korumalarını çıkarın ve pompayı tahrik sisteminden

ayırmak için kaplini sökün.
4. Tahliye tapasını [0-910-0] açıp emme ve deşarj

nozüllerindeki tahliye tapalarını [0-910-0] sökerek
pompayı boşaltın.

5. Varsa, tahliye hatlarını [0-952-0] sökün.
6. 8150, 8200 ve 9100 serisi: Salmastra cıvataları,

rondelalar ve kayıcı salmastrayı alt gövdeden sökün.
7. Tüm gövde ana bağlantı kapak vidalarını [2-904-1] ve

merkezleme pimlerini [2-916-1] sökün.
8. Gövde ana bağlantısındaki yuva ile gövde yarımlarını bir

levye ile ayırın. Üst yarım gövdeyi [2-001-0] döküm 
kulaklardan kaldırın. 

NOT: Bazı gövdelerde kaldırma vidaları vardır. 

9. Sadece 8100 serisi: Salmastra kutusu ile alt gövde
arasındaki keçeyi kırmak için salmastra kutularına
[3-073-9] bir tokmak ile vurun [2-001-0].

10. 8150, 8200 ve 9100 serisi: Conta ve keçe kafesini her
bir salmastra kutusundan çıkarın. 

11. 8150, 8200 ve 9100 serisi: Rulman yuvalarını alt gövdeye
sabitleyen kapak vidalarını çıkarın.

12. Döner eleman şimdi çıkarılabilir. Dikkatle iki destek blok
üzerinde tam dönme elemanı ve yer kaldırın hasardan şaft
kovanı [3-009-9] conta yüzeyini korur.

10.2.2 Rulman Muhafazası  

1. Dört kapak vidasını [3-904-9] her bir rulman yuvasından
[3-025-3, 3-025-4] çıkarın ve rulman yuvalarını da milden
[3-007-0] çıkarın.

2. Kilit rondelası tırnağını bükün ve kontra somunu [3-516-4]
ve kilit rondelasını [3-517-4] milin dış ucundan çıkarın ve
bir rulman çektirici ile rulmanı [3-026-4] milden sökün. İç
uç rulmanını [3-026-3] benzer şekilde sökün.

NOT: Kontra somun ve kilit rondelası iç uç rulmanlarında 
kullanılmaz. 

3. 8200 ve 9100 serisi: Rulman kapaklarını [5-018-0] rulman
yuvalarından çıkarın. Deflektörleri [3-136-9] milden ayırın.
Salmastra kutusu burçlarını [6-008-0] milden çıkarın.

4. 8150 serisi: Dört kapak vidasını [3-904-9] her bir rulman
yuvasından [3-025-3, 3-025-4] çıkarın ve rulman
yuvalarını da rulman braketlerini [3-025-5] çıkarın.
Segmanı [3-177-3] (dıştan sadece), rulmanı [3-026-2] ve
segman desteği [0-915-0] çıkarın. Rulman braketlerini
milden sökün çıkarın.

10.2.3 Mil keçesi – salmastra contası 

1. 8100 serisi: Her iki salmastra kutusunu [3-073-9] ve
çalışan deflektör halkalarını da [3-136-9] milden aynı
anda çıkarın.

2. Dudak keçelerini [3-177-9] salmastra kutusundan çıkarın.
3. Salmastra cıvatalarını [1-904-9], salmastra yarımlarını

[1-014-9], contayı [1-924-9] ve varsa keçe kafesini
[1-013-9] her bir salmastra kutusundan çıkarın.
O-ring'leri [3-914-1] salmastra kutularından çıkarın.
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10.2.4 Mil manşonu 

1. Mil somunlarındaki [3-015-9] ayar vidalarını [3-902-3]
gevşetin ve ardından pim anahtarı ile mil somunlarını
sökün. O-ring'leri [3-914-9] mil manşonundaki havşa
deliğinden çıkarın. Mil manşonu [3-009-2] milden çıkarın.

10.2.5 Çark ve gövde aşınma halkaları

1. Çark ve gövde halkaları gerekirse şimdi çıkarılabilir.
2. Döner elemanı çıkarırken, gövde aşınma halkaları

[3-003-9] çarka [4-002-0] kilitleme pimleri [3-943-9] gövde
halkasına takılarak ve alt yarım gövdedeki oluklara
geçirilerek monte edilir.

3. Çark halkaları da [0-004-0] takılırsa, bunlar çarka
gömülürler ve bir keski ile kesilerek çıkarılabilirler.

10.3 Parçaların incelenmesi 

DİKKAT 
Pompanın düzgün çalışması için montaj öncesi 
kullanılmış parçalar kontrol edilmelidir. 

10.3.1 Gövde ve çark 

Aşırı aşınma, çukurlaşma, korozyon, erozyon veya hasar ile 
herhangi bir yalıtım yüzeyi bozukluğunu inceleyin. Gerekirse 
değiştirin. 

10.3.2  Mil ve manşon 

Oluklu, çukurlu veya aşınmış ise değiştirin. 

10.3.3  Contalar ve O-ring'ler 

Demontajın ardından, bertaraf edin ve değiştirin. 

10.3.4  Rulmanlar 

DİKKAT 
Rulmanları yeniden kullanmayın. 

Rulmanların milden çıkarıldıktan sonra yeniden kullanılmaması 
önerilir. 

10.3.5  Rulman izolatörleri ve dudak keçeleri 

1. Yağlayıcı, rulmanlar ve rulman yuvası keçeleri kirlenme
ve hasar açısından kontrol edilmelidir. Hasarlı parçalar
değiştirilmelidir.

2. Rulman hasarı normal çalışma kaynaklı değilse ve
yağlayıcı yanlış kirleticiler içeriyorsa, pompa hizmete
alınmadan önce bu durum giderilmelidir.

3. Rulman izolatörlerinde (kullanılırsa) hasar kontrolü
yapılmalı ve normal olarak aşınmamış parçalar yeniden
kullanılabilmelidir.

10.4 Montaj 

Dağıtılmış çizimler ve parça listeleri için bölüm 12, Yedek 
Parçalar kısmına bakın. Bu prosedürde listelenen parça 
numaraları 8100 serisi pompalar ile ilgilidir; 8150, 8200 ve 
9100 için ilgili parça numaraları parçalar listesindeki 
açıklamaya göre tanımlanabilir. 

10.4.1 Aşınma Halkaları 

1. Çark halkaları [0-004-0] (varsa) yaklaşık 300°F - 400°F
[150°C - 200°C] değerine ısıtılmalı ve çarka takılmalıdır.
Eldivenler ile halkaları çark omzuna doğru soğuyana dek
sabit tutun.

2. Halkalardaki kilit pimleri gövdedeki oluklara girecek
şekilde döner elemanı alt gövdeye takmadan önce gövde
halkalarını [3-003-9] çark göbekleri üzerine kaydırın.

3. Tablo 8'deki uygun pompa boyutuna göre aşınma halkası
boşluğunu kontrol edin.

Pompa 
Boyutu 

Seri/Tip 

Aşınma 
Halkası 
Boşluğu 

[mm] 

3X2X11F-S 

8100 

0.015 - 0.017
[0.38 – 0.43] 

6X4X9F 

6X4X10F-M 

6X4X11F 

6X4X12F 

6X6X9F 

8X6X9F 

8X6X10F 

8X6X12F 

8X6X12F-M 

8X6X13F 

8X6X18F 

8X8X12F 

8X8X17F 

10X8X17F 

10X8X20F 

12X10X18F 

8x6x14F-S 

8200 8X6X14F-L 

8x6x18F 

12X8X21F 

9100 

12X8X22F-M 

14X10X20F 

16X12X23F 

14X10X20F-L 

16X10X22F 8150 
0.019 - 0.021 
[0.48 – 0.53] 

Tablo 8 Aşınma halkası boşluğu 
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10.4.2 Çark 

10.4.2.1 8100, 8150 ve 9100 serisi 

1. Çark kamasını [3-911-1] mile [3-007-0] takın.
2. Doğru çark dönüşünü belirlemek için çarkı [4-002-0] ve

gövdeyi kontrol edin ve Şekil 20 ve 21 ile Tablo 9 ve 10'a
göre çarkı mile takın.

3. Dış uçtan başlayarak, 6,4mm'lik [1/4 inç] RTV silikon
yalıtkanı (Dow Corning veya eşdeğeri) kama yolunu
dolduracak şekilde çark göbek yüzeyine uygulayın.

4. Silikon yalıtkanı düzgün dağıtmak için manşonu çevirerek
mile [3-009-9] takın.  

NOT: Her bir mil manşonundaki pim çark kaması 
yuvasına oturmalıdır. (8150 Serisi kullanılmaz) 

5. Manşon O-ring'ini [3-914-9] mile ve manşon havşa
deliğine yerleştirin. Mil manşonu somununu takın
[3-015-9]

6. İç mil manşonu, O-ring ve somun için (3)-(5) adımlarını
tekrar edin. Fazla RTV silikon yalıtkanı silin. 

Şekil 20 8100 Serisi Çark konumu 

Pompa 
Boyutu 

A Conta Boyutu 

3X2X11F-S 8.755 
0.375 

6X4X9F 9.312 

6X4X10F-M 10.625 0.500 

6X4X11F 10.750 

0.375 
6X4X12F 9.755 

6X6X9F 9.312 

8X6X9F 9.755 

8X6X10F 10.625 0.500 

8X6X12F 9.755 0.375 

8X6X12F-M 

10.625 

0.500 

8X6X13F 

8X6X18F 

8X8X12F 

8X8X17F 
11.495 

10X8X17F 

10X8X20F 11.620 

12X10X18F 11.495 

Tablo 9 8100 Serisi Çark Konumu 

Şekil 21 9100 Serisi Çark konumu 
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Pompa Boyutu A Conta Boyutu 

12X8X21F 
13,50 

0,625 

12X8X22F-M 

14X10X20F 
15,81 

16X12X23F 

14X10X20F-L 16,60 

Tablo 10 9100 Serisi Çark Konumu 

10.4.2.2 8200 serisi 

1. Çark kamasını [3-911-1] mile [3-007-0] takın.
2. Konulan etikete göre birinci ve ikinci aşama çarkları

[4-002-0] bulun ve ikinci aşama çarkını Şekil 22 ve
Tablo 11'e bakarak mile takın.

3. Şu şekilde ara burcunu [3-034-1] ve diyaframı [3-231-0]
takın:
i. O-ring'leri [3-914-7, 3-914-8] ara burcun üç oluğuna

takın.
ii. Diyaframdaki pim üzerinde burçtaki deliği bularak

burcu hafifçe diyaframa bastırın. Segmanı [3-915-0]
takarak grubu sabitleyin.

4. Ara burç grubunu mile kaydırın ve çarkın arka göbeği
üzerine yerleştirin.

5. Diğer çarkı mile takın ve zaten takılı olan çarka temas
edene dek ara burç üzerinden kaydırın.

6. Manşonun her bir çark ucunda yaklaşık 1/2 inç [12,8mm]
alanı kaplayacak şekilde mil manşonu deliği boyunca
üniform şekilde 1/4 inç [6,4mm] boyutunda RTV silikon
yalıtkanı (Dow Corning veya eşdeğeri) uygulayın.
Yalıtkanı çark yüzeyine de uygulayın.

7. Yalıtkanı düzgün dağıtmak için mil manşonlarını mile
kaydırın. Manşondaki pim çarklarını kama yoluna girecek
şekilde çevirin ve manşon yüzeyle aynı konumda olacak
şekilde manşonları çark yüzeyine doğru itin. Fazla RTV
silikon yalıtkanı silin.

8. Manşon O-ring'ini [3-914-9] mile ve manşon havşa
deliğine yerleştirin. Mil manşonu somununu takın
[3-015-9].

Pompa Boyutu A Conta Boyutu 

8x6x14F-S 

12,06 0,5008X6X14F-L 

8x6x18F 

Tablo 11 8200 Serisi Çark Konumu 

10.4.3 Rulmanlar ve rulman yuvaları 

10.4.3.1 8100 serisi 

1. Yeni bir dudak keçesini [3-177-9] her bir salmastra
kutusuna [3-073-9] presle geçirin. Keçeyi takmadan önce
hafif yağ ile yağlayın.

NOT: Dudak keçeleri braketin işlenmiş omzuna
oturmalıdır.

NOT: Keçe dudağı ya da keçenin baskı tarafı rulmanların
dışına bakmalıdır [3-026-3, 3-026-4].

2. Yağlayın ve O-ring'i [3-914-1] her bir salmastra kutusunun
oluğuna takın.

3. Mil ucu conta alanından çıkacak fakat dudak keçesine
girmeyecek şekilde dış salmastra kutusunu mile kaydırın.
Bu durum, deflektör [3-136-9] montajına imkan verecektir.

4. Deflektörü mile kaydırın ve mili dikkatlice dudak keçesi
içinden itip salmastra kutusunu tam olarak mile kaydırın.

5. Kurutucu makine ya da %10-15 oranında çözünür yağ ve
su çözeltisi kullanarak rulmanı [3-026-4] ısıtın.

NOT: 275°F [135°C] değerini aşmayın.

6. Eldivenler ile ısıtılmış rulmanı mil omzuna doğru iterek
mile geçirin.

7. Kilit rondelasını [3-517-4] ve kontra somununu [3-516-4]
milin dış ucuna takın. Kontra somunun sabitlendiğinden
emin olun ve kilit rondelasındaki tırnaklara takın.

NOT: Bir kilit rondelası ve kontra somun milin iç ucuna
takılmaz.

Şekil 22 8200 Serisi Çark konumu 

2. AŞAMA ÇARKI 1. AŞAMA ÇARKI
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8. Rulmanın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Açıktaki
kenarlara 2 ila 3 oz. [55 ila 85 g] kadar önerilen gresten
sürün.

9. Rulman yuvasının [3-025-4] içini gres ile kaplayın ve
rulman üzerinden yerine geçirin. Dört kapak vidası
[3-909-9] ile rulman yuvasını salmastra kutusuna takın.

10. İç uç için de adımları tekrar edin.

10.4.3.2 Series 8150 

1. Milin üzerine atıcı [3-136-9]  yüklemek.
2. Yeni bir dudak keçesini [3-177-2] her bir rulman

braketlerini  [3-025-5] presle geçirin.

NOT: Keçe dudak ya da baskı tarafı rulman dışına
bakmalıdır.

3. Milin rulman braketlerini yerleştirin. milin oluklar destek
halkaları [0-915-0] yerleştirin.

4. Kurutucu makine ya da %10-15 oranında çözünür yağ ve
su çözeltisi kullanarak rulmanları [3-026-2] ısıtın.

NOT: 275°F [135°C] değerini aşmayın.

5. Eldivenler ile ısıtılmış rulmanı [3-026-2] iç uçtaki segmana
doğru mile geçirin. Rulmanın kalkanlı tarafı ilk gider.

6. Milin oluğuna eğimli segmanını [3-177-3] yerleştirin,
dıştan sadece.

7. Rulman yuvalarını [3-025-3, 3-025-4] rulmanlar üzerine
geçirin.

10.4.3.3 8200 serisi 

1. Yeni bir dudak keçesini [3-177-9] her bir rulman kapağına
[5-018-0] presle geçirin.

NOT: Dudak keçesi ya da keçenin baskı tarafı dudak
keçesinin takıldığı mil ucundan dışa bakmalıdır.

2. İki O-ring'i [6-914-9] her bir salmastra kutusu burcuna
[6-008-0] koyun ve ardından konik uç çarka bakacak
şekilde mil manşonuna geçirin.

3. Deflektörler [3-136-9] ve burç kapaklarını mile geçirin.
Segmanı [5-915-3] milin iç tarafına takın. Ayrık halka
[5-050-4] ve burcu [5-421-4] milin dış tarafına takın.

4. Kurutucu makine ya da %10-15 oranında çözünür yağ ve
su çözeltisi kullanarak rulmanları [3-026-3-026-4] ısıtın.

NOT: 275°F [135°C] değerini aşmayın.

5. Eldivenler ile ısıtılmış rulmanı [3-026-3] segmana doğru
milin iç ucuna geçirin.

6. Eldivenler ile iki ısıtılmış rulmanı [3-026-4] milin dış ucuna
geçirin. Bu rulmanlar arka arkaya takılmalıdır. İlk rulmanı
mile takın; ikinci rulmanı takarken iki rulmanın iç bilezikleri
ile birinci rulman iç bileziği ve tutucu burç arasındaki tüm
boşluğu gidermek için iç bileziğe doğru itin.

7. Kilit rondelasını [3-517-4] ve kontra somununu [3-516-4]
milin dış ucuna takın. Kontra somunun sabitlendiğinden
emin olun ve kilit rondelasındaki tırnaklara takın.

8. Rulmanların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Açıktaki
kenarlara 2 ila 3 oz. [55 ila 85 g] kadar önerilen gresten
sürün.

9. Rulman yuvalarını [3-025-3, 3-025-4] rulman üzerindeki
yere geçirin. Rulman kapaklarını dört kapak vidası
[5-904-9] ile rulman yuvasına takın.

10.4.3.4 9100 serisi 

1. Rulman izolatörlerini [1-333-1] her rulman kapağına
[3-018-3, 3-018-4] presle geçirin. Contaları [3-409-9] her
bir rulman kapağına takın.

NOT: İç rulman kapağı [3-018-3], 1/4 inç [6,4mm] kadar 
dıştakinden daha dardır [3-018-4]. 

2. Rulman kapaklarını mile geçirin. Segmanları takın
[3-915-9]. Baskı rondelasını dış uca takın.

3. Kurutucu makine ya da %10-15 oranında çözünür yağ ve
su çözeltisi kullanarak rulmanları [3-026-2] ısıtın.

NOT: 275°F [135°C] değerini aşmayın.

4. Eldivenler ile ısıtılmış rulmanı [3-026-2] iç uçtaki segmana
doğru mile ve baskı rondelasını da dış uca geçirin.

5. Kilit rondelasını [3-517-4] ve kontra somununu [3-516-4]
milin dış ucuna takın. Kontra somunun sabitlendiğinden
emin olun ve kilit rondelasındaki tırnaklara takın.

6. Rulmanların oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Açıktaki
kenarlara 2 ila 3 oz. [55 ila 85g] kadar önerilen gresten
sürün.

7. Bir rulman izolatörünü [1-333-1] iç rulman yuvasına ve
yağ keçesini de [3-177-4] dış rulman yuvasına presle
geçirin.

8. Rulman yuvalarını [3-025-2] rulmanlar üzerine geçirin.
Rulman kapaklarını iki kapak vidası [3-904-9] ile rulman
yuvasına takın.

10.4.4 Döner eleman 

Önceki adımların tamamlanmasının ardından, mil grubunu alt 
yarım pompa gövdesine dikkatlice yerleştirin. 

10.4.4.1 8100 serisi 

1. Doğru döndüğünü kontrol ederek döner elemanı pompa
gövdesine [2-001-0] takın. Her iki salmastra kutusu dilini
ilgili gövde oluklarına takın.

2. Pimleri [3-943-9] salmastra kutusuna ve gövde aşınma
halkalarını da gövde orta hattındaki ilgili yuvalara takın.
O-ring yamulmalarını varsa düzeltin.

10.4.4.2 Series 8150 

1. Doğru döndüğünü kontrol ederek döner elemanı pompa
gövdesine [2-001-8] takın. Gövde halkası pimlerini gövde
ana yuvasına düzgün şekilde takın. (İç rulman yuvasının
hafifçe kapline kaydırılması montajı kolaylaştıracaktır).

2. Dış rulman yuvasını yerine cıvatalayın. Her iki yuvanın da
alt yarım gövdeye düzgün oturduğundan emin olun.

3. İç rulman yuvasını yerine cıvatalayın. Döner eleman şimdi
rahatça dönmelidir.

4. Gövde, su geçişi merkezli çark almak için mil kovan
somunlarını ayarlayın.

5. Mil manşonu somununu ayar vidalarını sıkın.

10.4.4.3 8200 serisi  

1. Doğru döndüğünü kontrol ederek döner elemanı pompa
gövdesine [2-001-8] takın. Gövde halkası pimlerini,
salmastra kutusu burç pimlerini ve ara diyafram pimlerini
gövde ana bağlantı yuvalarına düzgün şekilde takın.
(İç rulman yuvasının hafifçe kapline kaydırılması montajı
kolaylaştıracaktır).

2. Dış rulman yuvasını yerine cıvatalayın. Her iki yuvanın da
alt yarım gövdeye düzgün oturduğundan emin olun.

3. İç rulman yuvasını yerine cıvatalayın. Döner eleman şimdi
rahatça dönmelidir.

10.4.4.4 9100 serisi 

1. Doğru döndüğünü kontrol ederek döner elemanı pompa
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gövdesine [2-001-8] takın. Gövde halkası pimlerini gövde 
ana yuvasına düzgün şekilde takın. (İç rulman yuvasının 
hafifçe kapline kaydırılması montajı kolaylaştıracaktır). 

2. Dış rulman yuvasını yerine cıvatalayın. Her iki yuvanın da
alt yarım gövdeye düzgün oturduğundan emin olun.

3. İç rulman yuvasını yerine cıvatalayın. Döner eleman şimdi
rahatça dönmelidir.

10.4.5 Gövde Contaları 

1. Ana gövde bağlantı contası, bir şablon olarak üst ve alt
yarım kullanılarak yapılabilir. Conta malzemesini gövde
bağlantısı üzerine serin ve gövde kenarlarına bastırarak
bunu işaretleyin. Gövdenin iç kenarları ile uyumlu olması
için bir tokmak ile hafifçe vurarak contayı kesin.

2. Önceden kesilmiş gövde contaları [2-123-5, 2-123-6]
kesim miktarını azaltmak için sipariş edilebilir.

3. Gövdenin conta yüzeylerini temizleyin. Gövdenin alt
yarısına çok amaçlı bir sprey yapışkan (3M Super 77
veya eşdeğeri) uygulayın.

4. Bir dakikalık püskürtmeden sonra kesilmemiş contaları
[2-123-5, 2-123-6] alt yarım gövdeye takın, gövdedeki
delikleri hizalayın ve yapışkan ile kaplı alandaki alt yarım
gövde yüzeyine contaları sıkıca bastırın.

5. İşlenmiş gövde delikleri gövde orta çizgisinde keskin
halde kalmalıdır.

6. Salmastra kutusu çevresinde kaçağı önlemek amacıyla
O-ring'lerin temasını sağlamak için contalar delikle
uyumlu olmalıdır. (Sadece 8100 serisi)

7. Salmastra kutusu ve rulman yuvası düzgün hizalanmış
şekilde konik merkezleme pimleri [2-916-1] ile üst yarım
gövdeyi [2-001-0] yerine indirin.

8. Üst yarım gövde bağlantı cıvatalarını doğru tork ile sıkın.

10.4.6 Salmastra Kutusu Grubu – Conta 

Iki conta halkasını takın ve salmastra kutularına tam olarak 
sokun. Keçe kafesini [1-013-9] takın ve contaya bastırıldığında 
su giriş keçesi ile hizalandığından emin olun. Kalan halkalar 
takın. Salmastrayı [1-014-9], salmastra kutusuna dik şekilde 
gevşek olarak takın ve tahliye hatlarını bağlayın. 

10.5 Sıkma Torkları 

10.5.1 Gövde Cıvataları 

Yağlanmaz bir diş ile standart cıvata sınıfı SAE J429 veya 
üzeridir. Tablo 12'de listelenen tork değerleri pompa gövde 
cıvatalarına uygulanmalıdır. 

DİKKAT 
Conta sıkışması: Metal olmayan contalar 
sürünme boşalmasına neden olduklarından 
pompayı çalıştırmadan önce gövde 
cıvatalarının doğru tork ile sıkıldığından emin 
olun. 

BİLGİ 
Sıkma sırası: Ana bağlantıda hiçbir kaçağın 
olmaması amacıyla uygun conta sıkıştırmasını 
elde etmek için doğru cıvata sıkma şekli ile 
uyumlu olarak cıvataların doğru değerlere 
sıkılması gerekir. Gövde cıvatalarını sıkarken 
daima bir tork anahtarı kullanın. 

10.5.1.1 Sıkma sırası 

Gövde cıvatalarını, aşağıdaki cıvata sıkma şekli ile uyumlu 
olarak sıkın, bkz. Şek. 23: 

1. 1 - 4 ile işaretli dört köşe cıvatasını sıkın.
2. Karşılıklı köşelerdeki salmastra kutularına doğru mil

ekseni boyunca çalışarak 5 - 8 bölgelerindeki cıvataları
sıkın.

3. Flanşlar üzerinde dışa doğru karşılıklı köşelerde çalışarak
9 - 12 bölgelerindeki cıvataları sıkın.

4. 1 - 3 sırasını tekrar edin.

Gövde cıvatalarını beş adımda sıkın:

1. İlk olarak cıvataları sıkma şekline göre elle gevşek olarak
sıkın, ardından düzgün şekilde elle düzgün olarak sıkın.

2. Bir tork anahtarı ile ilk seferde cıvata sıkma şekline
uyarak tam torkun %30'u ile sıkın. Gövde flanşının contayı
düzgün şekilde sıkıştırdığını kontrol edin.

3. Cıvata sıkma şekline göre tam torkun azami %60'ı ile
sıkın.

4. Cıvata sıkma şekline göre tam torka sıkın.
5. Komşu cıvatalarda saat yönünde tam tork ile sıkma yapın.

Şekil 23 Cıvata sıkma şekli 
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Cıvata 
Boyutu  

Sınıf 
SAE 

Kafa Tanımı 
Tork Min. 

Değeri ft-lb 
[N.m] 

5/8-11 G5 140 [190] 

5/8-11 B8 75 [100] 

3/4-10 

G8 

350 [475] 

7/8-9 600 [810]

1-8 900 [1220]

Tablo 12 Gövde cıvataları için tork gereksinimleri 

10.5.2 Diğer cıvata konumları 

Cıvata 
Boyutu  

Sınıf 
SAE 

Kafa Tanımı 
Tork Maks. 
Değeri ft-lb 

[N.m] 

5/16-18 

G2 

11 [15] 

3/8-16 20 [27]

7/16-14 32 [43]

1/2-13 49 [66]

5/8-11 97 [132]

3/4-10 172 [230]

1-8 250 [340]

3/8-16 

G5 

31 [42] 

1/2-13 75 [101]

5/8-11 150 [203]

5/16-18 
B8 

11 [15] 

1/2-13 45 [61]

Tablo 13 Diğer cıvatalar için tork gereksinimleri 

10.6 Yedek Parçalar

10.6.1 Yedek Parçaların Sipariş Edilmesi 

Parçaları sipariş ederken daima aşağıdaki bilgileri bölgenizdeki 
A-C Fire Pump distribütörüne verin:

1) Pompa Seri Numarası
2) Pompa Boyutu ve Tipi
3) Parça Açıklaması
4) Parça numarası
5) Gerekli miktar
6) Faturalama ve Sevkiyat talimatları
7) Gerekli tarih

Pompa boyutu ve seri numarası pompa ad plakasında 
gösterilir; bölüm 6, Açıklama'ya bakın. 

Parça numaraları ve açıklamaları, pompa için önerilen yedek 
parçaların da bir listesini içeren bölüm 12, Yedek Parçalar'da 
gösterilir. 

10.6.2 Yedek parçaların depolanması 

Yedek parçalar temiz ve kuru bir alanda depolanmalıdır. Altı 
(6) aylık aralıklarla bir korozyon önleyici ile (gerekirse) metal 
yüzeylerin kontrolü ve temizlenmesi önerilir. 
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11 Arıza giderme  

Düzenli bakım kontrolleri arasında tahrik sistemi veya pompa arıza bulgularına dikkat edin. Mevcut belirtiler 
aşağıda listelenmiştir. Arızaları hemen çözün ve maliyetli onarım ve kapatmalardan kaçının. 

UYARI 
Bir arızayı belirlemeden önce ana şalteri 
kapatın ve kilitleyin. Bu talimatların takip 
edilmemesi, ciddi yaralanmaya sebebiyet 
verebilir. 
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12 Yedek Parçalar 

12.1 8100 Serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası 

Şekil 23 8100 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompasının dağıtılmış görünümü 
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Tablo 15 8100 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası bileşenlerinin listesi 

Kat. No. Açıklama Miktar Kat. No. Açıklama Miktar 

0-910-0 Boru Tapası (Gövde) 5 3-025-3 Muhafaza, İç Rulman 1 

0-912-0 Boru Fitingi 3 3-025-4 Muhafaza, Dış Rulman 1 

0-944-0 Spiral Pim (Mil Manşonu) 2 3-026-3 Rulman, İç 1

0-950-0 Boru Nipeli 2 3-026-4 Rulman, Dış 1

0-952-0 Borular & Konnektörler 2 3-073-9 Salmastra Kutusu 2 

1-013-9 Keçe Kafesi 2 3-136-9 Deflektör 2 

1-014-9 Salmastra, Conta 2 3-177-9 Dudak Keçesi 2 

1-904-9 Kapak Vidası (Salmastra) 4 3-516-4 Kontra somun, rulman 1 

1-909-9 Rondela (Salmastra) 4 3-517-4 Kilit rondelası, rulman 1 

1-924-9 Conta 12 3-902-3 Mil Somunu Ayar Vidası 2

2-001-0 Gövde, Alt Yarım 1 3-904-9 Kapak Vidası (Rulman Muhafazası) 8 

2-001-0 Gövde, Üst Yarım 1 3-910-9 Boru Tapası (Rulman Muhafazası) 4

2-123-5 Conta, Gövde (Emiş) 1 3-911-1 Çark Kaması 1

2-123-6 Conta, Gövde (Deşarj) 1 3-911-2 Kaplin Kaması 1

2-904-1 Kapak Vidası (Gövde) DEĞİŞİR 3-914-1 O-Ring (Salmastra Kutusu) 2 

2-916-1 Gövde Konik Pimi 2 3-914-2 O-Ring (Gövde Halkası) 2

3-003-9 Gövde Halkası Grubu 2 3-914-9 O-Ring (Mil Manşonu) 2

3-007-0 Mil 1 3-943-9 Spiral Pim 4 

3-009-9 Mil Manşonu 2 4-002-0 Çark 1 

3-015-9 Somun, Mil Manşonu 2

Kalın Yazılan: Önerilen yedek parçalar. 
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12.2 8150 Serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası 

Şekil 24  8150 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompasının dağıtılmış görünümü 
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Tablo 16 8150 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası bileşenlerinin listesi 

Cat. No. Description Qty Cat. No. Description Qty 

0-905-0 Gres uydurma 2 3-009-2 Mil Manşonu 2

0-909-0 Rondela 4 3-015-9 Mil Manşonu Somunu 2 

0-910-7 Boru Tapası 1/4 NPT Sstl 8 3-025-3 Iç rulman yuvasını 1

0-910-8 Boru Tapası 1 NPT Sstl 2 3-025-5 Rulman braketler 2 

0-910-9 Boru Tapası 1/2 NPT Br 2 3-025-4 Dış rulman yuvasını 1

0-915-0 Segman desteği 2 3-902-3 Ayar Vidası 4

0-952-1 Burç 1/2 NPT x 1/4 NPT 1 3-136-9 Atıcı 2

0-952-2 Nipeli 1/4 NPT x 1-1/2 1 3-177-2 Dudak Keçesi 2 

0-952-3 Tee 1/4 NPT 1 3-026-2 Rulman 2 

0-952-4 Igne vana 1/4 NPT 2 3-177-3 Segman eğimli 1 

0-952-5 Borular 4 3-904-8 Kapak Vidası 1/2-13 UNC 8 

0-952-6 Konektörü 1/4 OD X 1/4 NPT 2 3-904-9 Kapak Vidası 3/8-16 UNC 8 

2-001-0 Gövde, Alt Yarım 1 3-911-1 Kama (Çark) 1

2-001-0 Gövde, Üst Yarım 1 3-911-2 Kama (Kaplin) 1

2-123-5 Conta, Gövde (Emiş) 1 4-002-0 Çark Bronz bir/O-Rings 1 

2-123-6 Conta, Gövde (Deşarj) 1 3-914-9 O-Ring (Mil Manşonu) 2 

2-904-1 Kapak Vidası (Gövde) 1-8 UNC 42 3-943-9 Pim, Aşınma Halkası 2

2-904-2 Kapak Vidası (Gövde) 1-8 UNC 4 6-924-0 Salmastra Halkası 10

2-916-1 Gövde Konik Pim 2 6-013-2 Keçe Kafesi 2 

3-003-2 Gövde Aşınma Halkası Bronz 2 6-014-0 Salmastra 4 

3-007-0 Mil 1 6-902-2 Kapak Vidası 1/2-13 UNC SS 4 

Kalın Yazılan: Önerilen yedek parçalar. 
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12.3 8200 Serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası 

Şekil 25 8200 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompasının dağıtılmış görünümü 
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Tablo 17 8200 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası bileşenlerinin listesi 

Kat. No. Açıklama Miktar Kat. No. Açıklama Miktar 

1-952-0 Hava Alma Hattı 1 3-026-4 Rulman, Dış 2

1-952-0 Tahliye Hattı 1 5-050-4 Ayrık Halka 1 

0-910-9 Boru Tapası 14 5-421-4 Tutucu Burç 1

1-013-9 Keçe Kafesi 2 3-169-9 Deflektör 2 

1-014-9 Salmastra 2 3-177-9 Dudak Keçesi 2 

1-901-9 Salmastra Cıvatası 4 3-516-4 Kontra somun 1 

1-909-9 Rondela, Salmastra Cıvatası 4 3-514-4 Kilit rondelası 1

1-924-9 Salmastra Halkası 10 3-902-9 Ayar Vidası 2

2-001-7 Gövde, Üst Yarım 1 5-904-9 Rulman Kapak Cıvatası 8

2-001-8 Gövde, Alt Yarım 1 3-911-1 Kama (Çark) 1

2-123-5 Conta, Gövde (Emiş) 1 3-911-2 Kama (Kaplin) 1 

2-123-6 Conta, Gövde (Deşarj) 1 3-914-9 O-Ring (Mil Manşonu) 2

2-904-1 Kapak Vidası (Gövde) DEĞİŞİR 3-914-9 O-Ring (Alet Kutusu Burcu) 4 

1-439-0 Merk. Pimi 2 6-008-0 Alet kutusu Burcu 2 

3-003-9 Gövde Halkası Grubu 2 3-034-0 Ara Burç 1 

3-007-0 Mil 1 3-231-0 Ara Diyafram 1 

3-009-9 Mil Manşonu 2 3-914-7 O-Ring (Ara Burç) 3 

3-015-9 Mil Manşonu Somunu 2 5-915-0 Segman (Rulman) 1 

5-018-0 Rulman Muhafazası Kapağı 2 3-915-0 Segman (Ara Burç) 1 

3-025-3 Rulman Muhafazası 1 4-002-0 Çark 2

3-026-3 Rulman, İç 1

Kalın Yazılan: Önerilen yedek parçalar 
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12.4 9100 Serisi Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası 

Şekil 26 9100 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompasının dağıtılmış görünümü 
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Tablo 18 9100 Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası bileşenlerinin listesi 

Kat. No. Açıklama Miktar Kat. No. Açıklama Miktar 

0-901-0 Valf 2 3-015-9 Mil Manşonu Somunu 2 

0-910-0 Boru Tapası 20 3-018-3 Rulman Muhafazası Kapağı (İç) 1

0-950-0 Boru Nipeli 2 3-018-4 Rulman Kapağı (Dış) 1

0-952-0 Borular 2 3-025-2 Rulman Muhafazası 2

1-013-2 Keçe Kafesi 2 3-026-2 Rulman 2 

1-014-2 Salmastra 2 3-078-9 Baskı Rondelası (Dış) 1

1-333-1 Rulman İzolatörü 3 3-177-4 Dudak Keçesi (Dış Rulman) 1 

1-904-9 Salmastra ve Muhafaza Cıvatası 12 3-409-9 Conta (Rulman Muhafazası Kapağı) 2 

1-909-9 Rondela, Salmastra Cıvatası 4 3-516-4 Kontra somun 1 

1-924-9 Salmastra Halkası 12 3-517-4 Kilit rondelası 1

2-001-7 Gövde, Üst Yarım 1 3-902-9 Ayar Vidası (Mil Manşonu Somunu) 2 

2-001-8 Gövde, Alt Yarım 1 3-904-9 Salmastra ve Kapak Cıvatası 4

2-123-5 Conta, Gövde (Emiş) 1 3-911-1 Kama (Çark) 1 

2-123-6 Conta, Gövde (Deşarj) 1 3-911-2 Kama (Kaplin) 1 

2-904-1 Kapak Vidası (Gövde) DEĞİŞİR 3-911-3 Kama (Mil Manşonu) 2

2-916-9 Konik Pim 2 3-914-9 O-Ring (Mil Manşonu) 2

3-003-9 Gövde Aşınma Halkası 2 3-915-9 Segman 2 

3-007-0 Mil 1 3-943-9 Spiral Halka 2 

3-009-9 Mil Manşonu 2 4-002-0 Çark 1 

Kalın Yazılan: Önerilen yedek parçalar 
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A. Ek
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A1 Kaplin Korumasını Çıkarma ve Takma (CE olmayan sürüm) 

NOT: Koruma çıkarma ve takma sırasında iç ve dış korumaları gerektiğinden fazla açmayın. Korumaların aşırı açılması 
montaj konumu ve görünümlerini değiştirebilir. 

A1.1 Sökme 

1. Dış kaplin korumasını tutan iki (2) kapak vidasını çıkarın (parça 1); destek braketlerine (parça 3) ve (parça 6).
2. Dış korumayı açın ve iç korumadan ayırın, (parça 2).
3. İç korumayı destek braketine sabitleyen kapak vidasını çıkarın, (parça 3).
4. İç korumayı açın ve kaplinden ayırın.

A1.2 Kurulum 

1. Destek Braketlerini (parça 3 ve 4 önceden takılı); rulman muhafazasına takın, (yeni kurulumsa). İç korumayı
açın (parça 2) ve kapline takın.

2. İç koruma destek braketini tutarken (parça 3); delikten (veya yuva) destek braketine ve pompaya en yakın
korumaya bir kapak vidası takın. Kapak vidasını sıkmayın.

3. Dış korumayı açın (parça 1) ve iç korumaya takın.
4. İlgili pompanız ile alakalı aşağıda belirtilen adımı takip ederek dış koruma kapak vidalarını takın:

4.1 Bir motor sırtı destek braketli pompalar için, (parça 5): Dış korumanın destek kolunu tuttuğundan emin olun
(parça 6); ve kalan iki kapak vidasını takın fakat sıkmayın.
Destek kolunu (parça 6) dış koruma uçlar arasına koyun, destek kolunu dış korumadaki delikler ve motor 
sırtı destek braketindeki delikler ile hizalayın, (parça 5).

4.2 Bir motor sırtı destek braketi olmayan pompalar için: Burç rondelasını dış korumadaki motora en yakın 
delikler arasına takın, (parça 7) ve kalan iki kapak vidasını takın, fakat sıkmayın.

5. Mile ortalanacak ve açıktaki motor miline 1/4 inç (6,35mm) mesafede olacak şekilde dış korumayı takın. Yuvalı
bir destek braketi kullanan korumalarda, iç korumanın pompa milinin sadece 1/4 inç (6,35mm) kadarı açıkta
olacak şekilde konumlanması gerekir.

6. Korumayı bu konumda tutarken, üç (3) kapak vidasını sıkın.

ŞEKİL A1 Tipik Motor Tahrikli HSC Yangın pompasının Kaplin Koruması Dağıtılmış Görünümü 
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A2 Pompa Dönüşünün Değiştirilmesi 

Pompanın kaplin ucundan bakıldığında, her bir Yatay Ayrılabilir Gövdeli Santrifüj Yangın Pompası serisi saat yönünde ya 
da tersi yönde çalıştırılabilir. Emiş ve deşarj nozüllerini ters çevirmek isterseniz, bu durum şu şekilde aynı pompa ile elde 
edilebilir: 

NOT: Uygun demontaj ve montaj teknikleri için bu kılavuzdaki bölüm 10 demontaj ve montaj prosedürlerine bakın. 

A2.1 Prosedür 

1. Çarkı milden çıkarın, 180° çevirin ve mile takın. (Bu kılavuzdaki demontaj prosedürlerini takip edin.) 
2. Döner eleman gövde dışındayken, gövdeyi taban plakasından çıkarın ve 180° çevirin.
3. Döner elemanı gövdeye geri takın ve pompayı monte edin.

NOT:Çark ve gövde eskisiyle benzer ilişkidedir. Mil ve motor da birbiriyle eskisiyle benzer ilişkidedir.

4. Pompayı takın ve bölüm 7'deki hizalama talimatlarına göre kaplini yeniden hizalayın.
5. Motor dönüş yönü motor kabloları değiştirilerek değiştirilmelidir. 

NOT: Motor dönüşü tersine çevrilmedikçe çark geri hareket eder. 

ŞEKİL A2 HSC Yangın pompası çark ve gövdesinin doğru ilişkisi 
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