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1.0 GÜVENLĠK TALĠMATLARI 
 

 ! UYARI ! 
Kimyasal dozajlama pompasının kullanılması sırasında kiĢilerin 

yaralanması , elektrik akımıyla yaralanma ve yangın tehlikesinin 

azaltılması için daima temel güvenlik kurallarına uyulmalıdır. 

AĢağıdaki talimatlara uyulmaması ölüm veya kiĢilerin 

yaralanmasına yol açabilir. 
 

TÜM TALĠMATLARI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ 

 

1.1 GENEL GÜVENLĠK TALĠMATLARI 

 

 Kimyasal dozajlama pompasının yakınlarında çalıĢıyorsanız daima korunma 

elbisesi,gözlüğü ve eldiveni kullanınız. 

 

 Kimyasal sıvının doldurulması sırasında bağlantı hortumlarını,çatlakların olup 

olmadığını ve diğer arızaların olup olmadığını her seferinde düzenli olarak 

kontrol ediniz,eğer gerekliyse onları değiĢtiriniz. (pompanın kontrolunü 

yaptığınız her seferde korunma elbisesi giyiniz ve korunma gözlüğü 

takınız.) 
 

 Eğer pompa direk güneĢ ıĢınlarına karĢı korunmalı değilse UV – ıĢınlarına 

dayanıklı hortum kullanınız.. 

 

 Kimyasal üreticisinin verdiği talimatlarla birlikte diğer talimatlara ve uyarılara 

göre hareket ediniz.Kullanıcı kimyasal dozajlama pompasının kimyasalla 

uyumluluğundan kendisi sorumludur. 

 

 Dozajlama pompası ve kimyasalı çocuklar ve hayvanlar için ulaĢılmaz hale 

getirin. 

 

 Dozajlama pompası beslemesi için kullanılan elektrik geriliminin  instalasyon 

yerindeki elektrik gerilimine uygun olduğundan emin olunuz.  

 

 Elektrik prizini veya topraklamayı,elektrik giriĢi kablolarını demonte 

etmeyiniz. Elektroinstalasyon için uzmana baĢvurunuz. 

 

 Pompa  sıcak sıvıların dozajlaması için kullanılamaz. 

 

 

1.2   Ġġ AġAMALARI GÜVENLĠĞĠ 

 

Her elektronik dozajlama pompası önceden belirlenen güvenlik  normları ve teknik 

spesifikasyona uyacak Ģekilde denenmiĢtir . 
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Düzgün instalasyon ve kumanda sorunsuz instalasyonu ve   dozajlama pompasının 

doğru çalıĢmasını temin eder.  

 

Lütfen tüm bu uyaları dozajlama pompanızı  instale etmeden ve çalıĢtırmadan  

önce okuyunuz. 

 

Önemli: Pompa teslimatı yapılan basınca karĢı/Ģırınga ventiliyle birlikte 

instale edilmeli ve kullanılmalıdır. Bu Ģarta uyulmaması pompanın 

gücünün üzerinde çalıĢmasına sebebiyet verebilir. 

 

 Pompayla dikkatlice hareket ediniz. Yere düĢürülmesi veya ani darbeler 

pompanın hem dıĢ alanlarının hemde iç elektrik doananımının zarar görmesine 

sebep olabilir. 

 Pompayı çevre sıcaklığı  40°C yi geçmeyen yerlerde instale ediniz.. Pompa 

konstrüktif olarak su geçirmez ve toz geçirmezdir ve dıĢ alanlarda 

kullanılabilir,ancak pompayı suya batırmayınız. Pompanın aĢırı ısınma 

tehlikesinin önüne geçmek için onu direk güneĢ ıĢınlarına maaruz bırakmayınız. 

 

! Uyarı ! Solenoit muhafazası, pompa kafası ve kalkanı 

sıcaktır,dokunmada yakabilir  (70°C). 
 

 Kolay kontrol ve bakım için pompayı kolay girilebilecek yerlere instale ediniz 

ve olası sallantılara karĢı emniyeti sağlayınız. 

 Ventile hortumun montajından önce koruma kapağı çıkarılmalıdır.Belirtilen 

büyüklüklerde hortum kullanınız.Hortumu ventilin emme kısmına çevre 

sıcaklığıyla havalanmasına meydan vermeyecek Ģekilde bağlanmalıdır.Ġttirme 

kısmında hiç bir sıvının akmadığından emin olunuz. 

 Ġnstalasyon yerindeki elektrik geriliminin pompa etiketindeki elektrik 

gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin. Pompalar üçlü diĢli fıĢlerle 

donatılmıĢlardır.Pompanın topraklı olup olmadığından emin olunuz. Eletrik 

fıĢinden çekerken kablosundan çekerek çıkarmayınız,prizi parmaklarınızla 

sıkıca tutarak çekiniz. Bir prizi birden fazla güçlü elektrik teçhizatları için 

kullanmayınız,gerilim darbeleri oluĢabilir. Gerilim darbeleri pompanın içindeki 

elektrik devrelerinde arızalara sebebiyet verebilir. 

 Elektrik teçhizatlarına müdahale ciddi oranda tehlikeli olabilir.Pompa ve 

kimyasalı çocukların ulaĢamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.  

 Dozajlama pompasını  hiç bir zaman çalıĢırken tamir etmeyiniz veya yerini 

değiĢtirmeyiniz. Daima elektrik enerjisiyle bağlantısını kesiniz. Eğer direk 

pompayla veya kimyasal dozajlama pompası yakınlarında   çalıĢıyorsanız 

kendi güvenliğiniz için korunma elbisesi giyiniz (korunma gözlüğü ve 

gözlük).  

 Pompa modellerinin büyük bir çoğunluğu hava almalı boĢaltmalı ventil ve 

bağlantı hortumuyla donatılıdır. Hava alma pompanın startı sırasında pompa 

hiç bir sıvı içermezken yapılmalıdır. Güvenli çalıĢtırma için hortumlu hava 

almalı boĢaltmalı ventili kimyasalın besleme deposuna bağlayın veya hortumu 

uygun artığa yerleĢtirin.   

 Pompanın hacim gücünün net ayarı için pompa instalasyon yerindeki iĢletme 

Ģartlarına kalibre edilmelidir.  
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 Kullanılan kimyasal tehlikeli olabilir bu yüzden ürün etiketindeki uyarılara ve 

kılavuzdaki talimatlara göre hareket etmek gerekir. Her kimyasalın teslimatının 

bir parçası olan kılavuzlara uyunuz.Kimyasalları her nekadar birbirlerine 

benzeselerde değiĢtirmeyiniz.Kimyasalları çocukların ve diğer kiĢilerin 

ulaĢamayacağı güvenli yerlerde muhafaza ediniz.Pompayla dozajlaması 

yapılan kimyasalın yanlıĢ kullanımından biz sorumlu olamayız .Kimyasalın 

dozajlaması için olan güvenlik evraklarını daima el altında bulundurunuz. 

 Tüm pompalar müĢteriye teslim edilmeden önce su ile test edilmiĢtir. Suyla 

reaksiyona giren maddeler pompalayacaksınız kafayı çıkartarak onu özenle 

kurulayınız (örneğin sülfürik asit, polimerler). Aynı Ģekilde ventil 

yatağını,ventil bilyelerini,sızdırmazlığı ve membranı da kurulayınız. Pompayı 

iĢletmeye geçirmeden önce bu kılavuza göre hareket ediniz. 

 Ventillerin iĢaretlemesi dozajlanan sıvının akıĢ yönünü gösterir. Teçhizatı 

daima iĢaretlemeler yukarıdan aĢağıya okunacak ve oklar akıĢ yönünü 

gösterecek Ģekilde instale ediniz. 

 Tehlikeli meddelerin dozajlamasında plastik hortum  KULLANMAYINIZ, 

sadece sağlam kıvrılmaz olanı. Teslimatçınıza spesiyal adapter ve ventil 

konusunda baĢvurunuz.  

 Pompa sıcak nesneleri dozajlamamalıdır hatta onlarla kontağa bile 

geçmemelidir. 

 Standart beyaz ittirme hortumu direk güneĢ ıĢınlarında kullanım için 

değildir.Spesiyal siyah hortum için teslimatçınıza danıĢınız. 

 Teslimatçı doğru yapılmayan pompa veya boru instalasyonundan sorumlu 

değildir. Bundan önceki uyarıları okumak Ģarttır. Tüm instalasyon bir uzmana 

danıĢılarak yapılmalıdır.Daima yerel instalasyon kural ve talimatlarına 

uyunuz. 

 Eğer basınç karĢıtı dozajlama yapıyorsanız bu basın karĢıtlığının pompanın 

etiketinde belirtilen pompanın maksimum çalıĢma basıncını geçmediğinden 

emin olunuz. Dozajlama pompasının bağlanmasından veya bağlantısının 

kesilmesinden önce sistemin basınçsız olduğundan emin olunuz. 

 Elektronik modüller teçhizatın ısıl aĢırı yüklenmesinde devreye giren otomatik 

resetlerle donatılmıĢlardır ve bilinebilir bir Ģekilde reset edilebilirler.  
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2.0  POMPANIN AÇILMASI 
 

SipariĢe göre tüm donanımı ve gerekli yedek parçaları kontrol edin ve nakliye 

sırasında bir zarar görmenin olup olmadığını tespit edin.Eksiklikleri veya 

zararları hemen nakliyeciye ve teçhizat teslimatçısına bildirin. 

 

 

Karton Ģunları içermelidir: 

- dozajlama pompası 

- kıvrılabilir emme hortumu* 

- sağlam beyaz ittirme hortumu* 

- filtreli ayak  ventili takımı 

- anti basınç fıĢkırtma ventili 

- manual 

- hava alma ventili* 

- filtre balansı 

 

 

RESĠM 1. 

 

* Söz konusu parçanın olup olmaması pompa modeline bağlıdır. 

 

 

Kartonu atmadan önce ondan tüm nesnelerin çıkarılmıĢ olduğundan emin 

olunuz. 

 

 

 

 

3.0 GĠRĠġ 
 

3.1 ĠġLETME PRENSĠBĠ 

 

Membran dozajlama pompaları sıvı ve kimyasalların dozajlanması içindir. 

Dozajlama pompası PULSAtron elektronik olarak kumanda edilen linear membran 

pompalardır. Membran elektromanyetik devreyle bağlıdır,bu devrenin akım geçiĢine 

bağlı olarak dozajlanan kimyasalı geri dönüĢlü kapaklar üzerinden değiĢmeli olarak 

besleme deposundan emer ve ittirme borularına bastırır. 

 

Strokun yüksekliği ve bir turda dozajlama hacmi pompa kumanda panosundaki 

döner regülatörle ayarlanır (sadece çalıĢırken ,aksi takdirde zarar görme 

tehlikesi mevcuttur). Dozajlama frekansı, turun zaman gidiĢatına 

bağlıdır,seçilen iĢletme rejimine göre değiĢik giriĢ bilgileri temelinde elektronik 

devreyle kumanda edilir (ayarlanabilir konstant frekans, dıĢ açıp kapama 

impulslarıyla kumanda ). Bazı modeller strok frekans ayarına imkan vermez ve 

döner strok frekansı regulatorüne sahip değildir. 
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3.2 MATERYAL YAPIMI 

 

Islanan materyal (yani dozajlama yapılan sıvıyla kontağa geçen pompanın 

kısımları )  FPP (camla doldurulmuĢ  polipropilen – glass filled polypropylene), 

PVC, SAN (stirene-akrilonitril), Hipalon, Viton, Teflon, paslanmaz çelik 316, 

PVDF (poliviniliden florür), seramik ve Alloy C yapımlarında mevcuttur. 

Belirtilen materyaller bir çok kimyasala yüksek derecede rezistendir . Buna 

rağmen yoğun asitler veya organik eriticiler gibi kimyasallar plastik ve elastomer 

olan membran,ventil yatağı veya pompa kafası gibi kısımlara zarar verebilirler.  

Materyallerin kimyasal uyumluluklarıyla ilgili bilgileri  materyallerin kimyasal 

dayanıklılığı tablolarında bulabilirsiniz veya teslimatçıdan alabilirsiniz.  

 

DeğiĢik plastik,elastomer ve pompa donanımı üreticileri ticari amaçlı kullanılan 

ulaĢılması mümkün kimyasallar ve bileĢimleri hakkında ıslanan materyal seçimi 

sırasında yardımcı olacak tablolar yayınlarlar. Eğer kimyasalın taĢınmasında 

plastik ve elastomer kısımlar kullanılıyorsa aĢağıdaki iki faktörü göz önüne 

almamız gerekir: 

 

 ĠĢletme sıcaklığı. Yüksek sıcaklıklar kimyasalın ıslanan materyal üzerinde 

etkilemesini artırır . Bu yükselme kullanılan kimyasala ve kullanılan materyale 

göre değiĢir. Oda sıcaklığına dayanıklı materyal sıcaklığın artmasında daha az 

stabil olur. 

 

 Materyalin seçimi. Benyer karekterdeki materyaller iĢletme sırasında belli 

kimyasalların etkilemesiyle karĢılıklı olarak farklılaĢabilirler. 

 

 

 

 

4.0 ĠNSTALASYON 
 

Dozajlama pompası hem dozajlanan kimyasalın besleme deposuyla hemde 

fıĢkırtma noktası ile kolay bağlanmayı olanaklı kılan yerlere yerleĢtirilmelidir. 

Pompa suyun ve tozun etkilemesine karĢı dayanıklıdır ve dıĢ alanlarda da 

kullanılabilir,ancak batma sırasında açılmamalı ve kullanılmamalıdır. 40 °C 

üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre kullanımda pompa zarar görebilir. 

 

 

4.1 MONTAJ 

 

Tipik bağlantı örnekleri  resim 3, 4, a 5 te anlatılmıĢtır. 

 

Uyarı: Eğer fıĢkırtma noktasında yeterli karĢı basınç temin 

edilmemiĢse bu nokta  gravitasyon etkisiyle dozajlamanın 

önüne geçebilmek için dozajlaması yapılan kimyasalın besleme 

deposunun üst kenarından daha üst bir yere yerleĢtirilmelidir. 

Antisifon ventilinin instalasyonuyla  gravitasyon etkisiyle 

dozajlama önlenir . 
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 Pompanın duvara veya desteğe montajı (resim 3). 

Emme hortumunu emme ventiliyle dozajlama pompasına bağlayınız. Emme 

ventili daha alçak olan ventildir. Hortum filtreli ayak  ventili besleme deposu 

dibinden 2-5 cm yukarıya asılabilecek Ģekilde yeteri kadar uzun olmalıdır. 

Kimyasalın dozajlaması hiç bir Ģeyle kirlenmemelidir,besleme deposu kapalı 

olmalıdır. 

 

 Batmalı emme pompanın montajı, pompa besleme deposu dibinin seviyesinde 

instale edilmiĢtir. (resim 4). 

Bu en basit instalasyon Ģeklidir ve minimum kimyasal dozajlamasının yapıldığı 

durumlarda tavsiye edilir.Emme hortumu kimyasalla doludur,pompanın dolması 

hızla olur ve pompanın dolması sırasındaki kayıp azaltılmıĢtır. 

 

Pompanın desteğe bağlanmasında 0,25´´  (6 mm) çapında ebat Ģemasında gösterildiği 

gibi  (resim 2)  dört  delik oluĢturunuz .Pompayı bağlayınız ve onu dört # 10 (M5) 

vida ve somunla sabitleyiniz. 

 

 

 

 

 Pompanın besleme deposu kapağına montajı  (resim 5). 

Dozajlama pompası deponun kalkanına instale edilmiĢtir.Emme hortumunu 

kapak ortasındaki delik üzerinden uzatarak hortum uzunluğunu filtreli ayak  

ventili deponun tahmini 2 - 5 cm üzerinde yerleĢtirilecek Ģekilde düzenleyiniz. 

Pompayı sağlam bir Ģekilde 0,25“ (6mm) lik dört  deliğe  # 10 (M5) vida ve 

somun yardımıyla monte ediniz. 

 

 ANTĠ-SĠFON VENTĠLĠNĠN ĠTTĠRME BORULARINDA KULLANIMI  

BoĢaltma borularında sıvı basıncının atmosferik basınçtan az olduğu yerlerde 

kullanılabilir. ġu olabilir eğer fıĢkırtma noktası su pompasının emme tarafında 

veya  “negatif“ kafaya karĢı dozajlama kuyu istikametine doğru yapılırsa. 
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BESLEM
E  ANKI 

FIŞKIRTMA 
NOKTASI 

Resim 3 

DUVAR YADA 
DESTEĞE 
MONTAJ 
VEYA PODPĚRU 

MAX. 150 CM 

GERİ 
DÖNÜŞLÜ 
ÇIKIŞ 
HORTUM
U 

Resim 4 

GÖMME EMMEYLE 
MONTAJ  

BESLEM
E  
DEPOSU 

FIŞKIRTMA 
NOKTASI 

GERİ 
DÖNÜŞLÜ 
ÇIKIŞ 
HORTUM
U 

BESLEM
E 
DEPOSU 

FIŞKIRTMA 

NOKTASi 

GERİ 
DÖNÜŞLÜ 
ÇIKIŞ 
HORTUM
U 

FİLTRELİ 
AYAK  
VENTILİ 

Resim 5 

BESLEME DEPOSUNA 
MONTAJ 
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4.2 HORTUMUN BAĞLANMASI 

 

 

 Bağlantı için belirlenen boru ebatlarını kullanınız. Kimyasal ve hava giriĢinin 

önüne geçmek için boru bağlantıları özenle yapılmalıdır. Fitinkler için plastik 

somunlar kullanıldığından büyük bir güçle sıkılmamalıdır,sadece el ile 

sıkılmalıdır. NPT emme ve boĢaltma ventilleri haddinden fazla 

sıkılmamalıdır. 

 

 Eğer hava alma ventili kullanılıyorsa boĢaltma geri dönüĢ hortumu özenle 

bağlanmalıdır ve tekrar besleme deposuna gelmelidir. Kimyasal kaçağının 

önüne geçebilmek için hava alma ventilinde geri dönüĢ hortumu yoksa 

sistemin havasını almaya çalıĢmayın.  

 

 Eğer  pompa besleme deposu kapağında veya altlıkta hazırsa emme hortumu 

olası en fazla kısalıkta olmalıdır. 

 

 Dozajlama parametrelerinin muhafazası için  geri dönüĢlü basınç fıĢkırtma 

noktalı ventil verilir. Standart fıĢkırtma noktalı ventilde yay borularda  17 – 

20 PSI (1,17 – 1,38 bar) basınç verir. Bu  8 – 10 PSI (0,55 – 0,69 bar) basınç 

veren H8 modeli için geçerli değildir. FıĢkırtma noktalı ventil ittirme 

borularına instale edilmelidir. En iyisi bu ventili direk fıĢkırtma yerine instale 

etmektir. 

 

 Eğer ittirme hortumu direk güneĢ ıĢınlarına maaruz kalırsa her pompayla 

verilen standart beyaz,Ģeffaf hortum yerine koyu hortum 

kullanılmalıdır.Koyu hortumun temini için teslimatçınıza baĢ vurunuz. 

 

 Ayak ventilin kötü çalıĢmasının ve kirlenmesinin önüne geçmek için emme 

boruları ucunda daima filte kullanınız (resim 5). Bu  filtreli ayak  ventili  

daima besleme deposunun dibinin 2 - 5 cm üzerine yerleĢtirilmelidir. Bu 

deponun dibine çöken her türlü sert maddeyle ventilin tıkanmasını önler. 

Besleme deposu,filtreli  ayak  ventili kesintisiz arızasız çalıĢmanın temini 

için sürekli olarak temizlenmelidir. Eğer pompalanan kimyasal koyulaĢırsa 

veya tamamen yada kısmen akması durmuĢsa  (örneğin Ca(OH)2), besleme 

deposunda bir kaç motor ve montaj modifikasyonunda olan elektrikli mikser 

kullanılmalıdır.Mikserin temini için teslimatçınıza baĢ vurunuz. 

 

 Batmalı emme pompalar ( depodaki su seviyesi pompadan yüksek  resim 4), 

eğer NaOCl veya H2O2.pompalanıyorsa tavsiye edilir. Bu eriyikler stabil 

değildir ve hava kabarcıkları üretirler.Sıvının düĢük sıcaklığının 

muhafazasıda bu sürecin eliminasyonuna yardım eder. 

 

 Eğer dozajlanan kimyasal su akımıyla, yeteri kadar hızla püskürtme 

memelerinde  ve fıĢkırtma noktalı ventilde paslanmalara yol açar. Bu 

sorunun önüne fıĢkırtma noktalı ventili kimyasalın dozajlandığı borulardaki 

akımın ortasına ucu gelecek Ģekilde instale edilerek kolayca geçilebilir 
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(resim 6). Büyük borular için uzatılmıĢ fıĢkırtma noktalı ventiller de 

mevcuttur. Daha fazla bilgi için teslimatçınıza baĢvurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6  FıĢkırtma noktalı ventilin borulara bağlantısı 

 

 

 

 

 

4.3 ELEKTRĠK ĠNSTALASYONU 

 

 ! Uyarı ! Elektrik akımıyla yaralanma tehlikesi. Bu pompa 

topraklanmıĢ üç diĢli fiĢle donatılmıĢtır.Elektrik akımıyla kazaların 

önüne geçebilmek için pompanın toprak iletkenini elektrik fıĢine doğru 

bir Ģekilde bağlayınız.  
 

 Dozajlama pompası pompanın etiketinde belirtilen gerilime uygun elektrik 

gerilimi kaynağına bağlanmalıdır.Belirtilenden yüksek gerilime bağlanılması 

iç donanıma zarar verir. 

 

 Elektrik devresindeki  kumanda  üniteleri yüksek gerilim  yarı 

iletkenlerinden ve gerilim darbelerinin etkisini azaltan elemanlardan üretilen 

gerilim darbelerine maaruz kalan ölçücülerdir. Ancak buna rağmen 

haddinden fazla gerilim darbeleri elektronik devrenin bazı parçalarına zarar 

verebilir. Pompa yüksek gerilimi jenere eden elektrikli güç cihazlarıyla aynı 

prize takılmamalıdır. Eğer böylesi bir bağlantı kaçınılmazsa gerilim 

darbelerinin etkisini azaltan elemanın (a) pompa gerilim kaynağı bağlantı 

yerine instale edilmesi gerekir (2000 Ω dengeleme mukavemetli varistör) 

veya parazit gidericio transformatör (b) instale edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

GERILIM 

KAYNAĞ
I 

M 

GERILIM 

KAYNAĞ
I 

M 

AġIRI GERĠLĠM 

STABILIZATÖR PARAZĠT GĠDERĠCĠ  

TRANSFORMATÖR 
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 DıĢ puls sinyalleri giriĢi bağlantılarına bağlanan  giriĢ sinyali 

([EXTERNAL], [STOP]), gerilimsiz olmalıdır,örneğin röle,impuls su 

ölçeri,baĢka tip giriĢ sinyalleri yasaktır. (röle kontağı durumunda,mukavemet 

100 Ω veya kontağın açılıĢında daha az 1 MΩ veya kontağın açılmadığı 

durumlarda daha fazla).GiriĢ sinyalleri pulslarının devam süreleri 10 

milisekund olmalıdır veya daha fazla ve giriĢ sinyalleri frekansı bir dakikada 

125 impulsu geçmemelidir. Sinyal kablosu pompayla birlikte verilir. 

 

 

4.4 KUYU POMPASIYLA ĠNSTALASYON SĠSTEMĠ 

 

Dozajlama pompası geriliminin kuyu pompası 

gerilimiyle aynı olduğundan emin olunuz Kuyu 

pompasının tipik elektrik bağlantısı resim 8 

verilmiĢtir.. Tüm elektrik bağlantısı yerel 

talimatlara uygun olarak uzman çalıĢan tarafından 

yapılmalıdır. 

KarĢı basınç / Ģırınga (fıĢkırtma noktası) ventilini 

(Resim 7) dozajlama pompasının ittirme kısmına 

basınç kabı giriĢinden önce su borularına instale 

ediniz.  

 

         Resim 7 

 

"ETL Sanitation" etiketli pompalar (NSF Standard-50 normlarına göre test 

edilmiĢlerdir ) onlar yüzme havuzları,kaplıcalar,sıcak su havuzları,sıcak su banyoları 

için onaylanmıĢlardır ve manüpulasyona dayanıklı uygun materyallerden 

üretilmiĢlerdir ve aĢağıdaki kimyasal eriyiklerin dozajlanması içindirler : 

  12 % Aluminik sülfat    5 % Sodyum karbonat 

    2 % Hipoklorit kalsiyum  10 % Hidroksid sodyum 

  12,5 % Hipoklorit sodyum  10 % Klor asit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Resim 8 Kuyu pompasının tipik elektrik bağlantısı 

 

ANA 

BORULAR 

BAĞLANMIġ 

ĠĞNE VENTILĠ 

KAYNAĞI 

230V 

GÜVENLIK  

ġALTERĠ 

BASINÇ 

ġALTERĠ 

DOZAJLAMA 

POMPASI 230V 
TOPRAKLAM

AA 
ELEKTRIK BAĞLANTISI SISTEMI 230 V  
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5.0 ÇALIġTIRMA VE iġLETME 
 

5.1 ELEKTRĠK KAYNAĞI 

 

Tüm dozajlama pompaları  115 ve 230 V , 50/60 Hertz yapımında  tek fazlı olarak 

verilir. Belli modeler 12 V DC dir (aynı yönlü). Start tan önce daima pompanın 

gerilim,faz ve frekansının elektrik kaynağındaki parametrelere uygun olduğundan 

emin olunuz. 

 

! UYARI ! Eğer pompa PVC den kafayla dontılmıĢsa ("V" veya "W" no 

lu modellerin seri numarasının 7.pozisyonu. Not: PVC bej 

dir,siyah değil). Pompayı çalıĢtırmaya baĢlamadan önce 

pompa kafasındaki tüm dört vidayı el ile aynı güçte sıkn. 

Pompayı çalıĢtırmaya baĢladıktan sonra düzenli olarak sıkın. 

 

5.2 POMPAYA SU DOLDURMA  

 

 

! UYARI ! Eğer pompayla direk çalıĢıyorsanız veya kimyasal 

dozajlayan pompanın yakınında çalıĢıyorsanız daima korunma 

elbisesi ,eldiven ve  korunma gözlüğü kullanınız. 

 

Tüm pompalar su ile test edilmiĢtir .Suyla reaksiyona giren 

maddeler pompalayacaksınız kafayı çıkartarak onu özenle 

kurulayınız (örneğin sülfürik asit, polimerler). Aynı Ģekilde 

ventil yatağını ve membranı da kurulayınız. 

 

● Pompayı akıma bağlayınız.Pompanın her strokunda sönen yeĢil kontrol lambası 

yanar (tüm modellerde yoktur ). 

 

● Pompa strokunun frekans düğmesini döndürülmeyle 100 % a ayarlayın (daha fazla 

bilgi için bkz. 5.3). 

 

● Pompa strokunun uzunluğunu düğmenin döndürülmesiyle 100 % a ayarlayın (daha 

fazla bilgi için bkz. 5.3). 

 

● Eğer ittirme boruları sisteme direk basınç altında bağlanmıĢsa  pompayı doldurma 

sırasında geçici olarak akıĢ bağlanır. Buna boĢaltma ventilini kullanarak kolayca 

ulaĢabilirsiniz. Pompa basınca karĢı çalıĢtırılmadan önce pompa kafasının havasının 

alınması gerekir  (resim 9 a bakınız). 

 

Pompa kafasının havasını alma aĢamaları 

 Pompa çalıĢırken döner  düğmeyi saat yelkovanının aksi yönünde 

döndürünüz.  

 Pompayı boĢaltma hortumundan havasız  kesintisiz akım sıvı akana kadar 

hava alma boĢaltma ventili üzerinden dönüĢ akıĢıyla dozajlamaya bırakın. 

 Hava alma boĢaltma ventilini döner düğmeyi saat yelkovanı yönünde 

döndürerek kapatınız. 
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● Dozajlanan kimyasal pompanın kafasına bir kaç dakika içinde gelmelidir. Eğer 

böyle değilse ittirme fitingini çıkartın ve ventilin ittirme alanına (kontrol bilyesi ve 

ventil yatağı ) dozajlanan sıvıdan bir kaç damla dökün. Güvenliğiniz için daima 

korunma elbisesi ve eldiven kullanınız, korunma gözlüğü takınız, dozajlanan 

kimyasalı doğru depoda tutunuz. 

 

● Eğer pompayı hala doldurma mümkün olmadıysa olası sebebi kısım 7.0 Arızaların 

giderilmesi  ne bakarak gidermeye çalıĢın.  

 

● Eğer pompa dolu ve kimyasalı kafa üzerinden dozajlıyorsa elektrik enerjisi 

bağlantısını kesin ,ittirme hortumunu tekrar bağlayın  (eğer çıkartılmıĢsa) pompa ve 

kafayı kimyasalın artıklardan arındırın. 

 

● Pompayı tekrar açın ve  pompayı istenilen güce ayarlayın 

● ÇalıĢtırmadan sonra daima pompa kalibrasyonunu  kontrol ediniz. En uygun olanı 

sizin iĢletme Ģartlarınıza pompanın kalibrasyonudur. 

 

5.3 GÜÇ REGÜLASYONU 

 

Pompa gücü strokun uzunluğu döner düğmesi ve / veya strokun frekansı döner 

düğmesi yardımıyla regüle edilebilir. (C pompası serileri dıĢında ). Regülasyon 

düğmesi pompa gücünün brüt ayarını temin eder. Net kalibrasyon için kalibrasyon 

kolonunu kullanınız. Uygun kalibrasyon donanımı için teslimatçınıza baĢ vurunuz. 

 

5.3.1 Strokun frekans regülasyonu  

 Strokun frekansı elektronik devre 

yardımıyla 10 dan 100 % e ayarlanabilir 

(12 - 125 strok bir dakikada ). 

 

 Strokun frekansını döner düğme oran 

frekansı yardımıyla ayarlayın 

(STROKE RATE) bk. resim 10. Ayarı 

sadece pompa çalıĢırken yapabilirsiniz . 

 

5.3.2 Strokun uzunluğunun regülasyonu 

 

 Strokun uzunluğu  0 dan  100 % e kadar 

ayarlanabilir. Pratik kullanım için 20 – 

100%  geniĢliğine ayarlanır. 

 

 Strokun uzunluğunu döner düğme 

yardımıyla ayarlayın (STROKE 

LENGTH) bkz.resim 10. Ayarı sadece 

pompa çalıĢırken yapabilirsiniz. Pompa 

bağlantıları aktifken düğmeyi 

çevirmeyiniz. 

    

                                                                        Resim 10  Döner regülasyon düğmeleri 

STROKUN FREKANSI % (STROKE RATE %) 

STROKUN UZUNLUĞU % (STROKE LENGTH %) 
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5.3.3 Kontrol aĢaması 

 

Strokun uzunluğunun ve strokun frekansının doğru  ayarı dozajlama pompası ve 

dozajlanan sıvının karekteristiği analiz edildikten sonra belirlenmelidir. Pompanın 

gücünün ayarı için aĢağıdaki aĢamalar tasvsiye edilir. Not: Strokun uzunluğu ne 

kadar 100 % e yakın ayarlanırsa pompanın iĢletilmesi o kadar iyi olur.  

 

 Strokun uzunluğunu 100 %  a ayarlayın sonrada strokun frekansını kaba kapasite 

ayarına ayarlayın . 

 Pompanın gücünü ölçün. 

 Eğer ölçülen güç istenilen hacimden düĢükse,strokun     frekansını yükseltin ve 

tekrar gücü ölçün. 

 Gücün ince regülasyonu için strokun uzunluğunu düzenleyin. 

 Son olarak gücü ölçün ve istenilen hacime ulaĢtığınızdan emin olun. 

 

Örnek Seçilen model    = LPD4 

  Strokun uzunluğunu ayarlayın = 100 % 

  Strokun frekansını ayarlayın   = 100 % 

  ÇıkıĢ gücü    = 21 GPD = 79,5 l/gün* 

     (anılan basınç) 

  Ġstenilen akıĢ    = 15 GPD = 56,8 l/gün 

 Strokun frekansını  80% a ayarlayın 

  ÇıkıĢ gücü    = 0,80 x 21 = 16,8 GPD = 63,6 l/gün 

  Strokun uzunluğunun ayarı  = (15÷16,8) x 100 ≈ 90 % 

 

Ġstenilen akıĢa ulaĢılabilmesi için strok uzunluğu 90 % a strok frekansı  80 % a 

ayarlanacaktır, yani  çıkıĢ kapasitesi = 0,90 x 0,80 x 21 = 15,12 GPD = 57,2 l/gün*. 

 

*ÖNEMLI! 

 

Pompanın  gücünü ölçerek onaylayın. Eğer anılan basınçtan değilde düĢük 

basınca karĢı dozajlama yapılırsa çıkıĢ kapasitesi yüksek olacaktır. 

 

 

5.4 KUMANDA PANOSU SEMBOLLERI 
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5.5 DIġ GĠRĠġ SĠNYALĠ YARDIMIYLA KUMANDA (seçilebilir) 

 

Pompa üç giriĢ sinyali çeĢidiyle kumanda edilebilir. Hepsi değiĢken AC akımı giriĢi ve 

topraklamadan tamamen izoledir. GiriĢ sinyalleri bağlantısı için olan bağlantı yerleri 

kumanda panosunun alt kısmındadır , sinyal kablosu pompayla birlikte verilir. Sinyal 

deliğini kullanabilmek için kauçuk tıpayı çıkarınız. 

 

 

5.5.1 STOP FONKSĠYONU 

 

ĠĢletme pompa iĢletmesi dıĢ giriĢ sinyaliyle durdurulabilir. DıĢ sinyal kumanda 

panosunun alt kısmına yerleĢtirilen         iĢaretli bağlantı yerine getirildiğinde , kırmızı 

renkli diyot lambası yanar          ve pompa durur. Stop fonksiyonu hem manuel hemde dıĢ 

giriĢe etki eder. 

 

MANUEL KUMANDA (Sadece „LB“ ve „LD“ modelleri icindir) MANUEL KUMANDA (Sadece „LB“ ve „LD“ modelleri icindir 

AÇMA 

KĠLĠTLEME 

KAPATMA (POMPA ÇALIġMAYACAK)  

STROKUNYÜKSEKLĠK 
YÜZDES 

STROKUN FREKANS YÜZDESĠ  (SADECE MANUEL ÇALIġTIRMA ĠÇĠN) 

OTOMATĠK KUMANDA (DIġ GIRIġ) 

ÇALIġMAYI TUTMA (POMPA  125 STROKŮ BĠR DAKĠKADA YAPAR 

(SADECE  POMPA "LC" MODELLERĠNDE) 

4 mA dan 20 mA GIRIġ KUMANDA DEVRESĠ 

STROK 

STOP 

STOP / 4-20mA 

SINYAL 

STOP / DIġ 

SINYAL 
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!UYARI!        Birden fazla pompanın aynı kontak ucu ile iĢletilmesi  pompanın 

elektrik devresinin zarar görmesine yol açacaktır.Eğer böylesi bir 

iĢletme talep ediliyorsa pompa devreleri çok kontaklı kumanda 

rölesi veya benzeri bir teçhizat yardımıyla birbirlerinden 

karĢılılklı olarak izole edilmelidirler. 
 

 GiriĢ sinyali mekanik röle veya baĢka açıp kapama mekanik teçhizatı veya yarı 

iletken röle veya baĢka yarı iletken açıp kapama teçhizatı bitiminde olmalıdır. Gerilim 

sinyallerine müsade edilmez.Açıp kapama mukavemeti hem mekanik hemde yarı 

iletken teçhizatlar için 100 Ω olmalıdır veya daha az açma için  ("ON"), ve 1 MΩ 

veya daha fazla kapalı için ("OFF"). Eğer hangi tip olursa olsun yarı iletken teçhizat 

kullanılıyorsa doğru polaritede instale edilmelidir,doğru olmayan çalıĢtırma durumu  

KAPALI ("OFF") un önüne geçebilmek için bırakıcı akım 200 μA u geçmemelidir. 

 

STOP fonksiyonu deponun yüzer Ģalteri bağlantısıyla devamlı olarak kullanılır. Yüzer 

Ģalteri kontakları normal olarak açıktır ancak eğer depoda seviye belli bir noktayı geçtiği 

zaman ,kontaklar kapanır ve pompa durur. 

 

 

5.5.2 DIġ REGÜLASYON FONKSĠYONU 

 

Pompa strokunun sıklığı dıĢ giriĢ sinyali ile kontrol edilebilir. Eğer giriĢ sinyalleri 

bağlıysa ve Ģalter "EXTERNAL /OFF /MANUAL" (dıĢ / kapalı / manuel)  

"EXTERNAL" pozisyonundaysa  kontak sinyali           ile iĢaretlenen bağlantı yerlerine 

getirilir, daha sonra  pompa bir ittirme stroku yapar. 

 

!UYARI!        Birden fazla pompanın aynı kontak ucu ile iĢletilmesi  pompanın 

elektrik devresinin zarar görmesine yol açacaktır.Eğer böylesi bir 

iĢletme talep ediliyorsa pompa devreleri çok kontaklı kumanda 

rölesi veya benzeri bir teçhizat yardımıyla birbirlerinden 

karĢılılklı olarak izole edilmelidirler. 
 

 Puls sinyalleri "ON" un her giriĢinde , pompa bir strok yapar ve sıvı ittirilir. Pompa 

bir dakikada 125 stroka kadar frekansla "ON" ve "OFF" giriĢ sinyallerini tekrar 

ederek sürekli olarak çalıĢabilir.   

 

 GiriĢ sinyallerini aldıktan sonra pompa solenoiti faaliyete geçirmek için gerekli 

enerjiyi jenere eder. Eğer dıĢ sinyal sıklığı 125 strok/dakika geçerse , pompa 

strokunun sıklığı dıĢ sinyal sıklığına oranla yarımdır,hem aĢırı dozajlamanın önüne 

geçmek için hemde pompanın aĢırı ısınmasının önüne geçmek için. 

 

 GiriĢ sinyali mekanik röle veya baĢka açıp kapama mekanik teçhizatı veya yarı 

iletken röle veya baĢka yarı iletken açıp kapama teçhizatı bitiminde olmalıdır. Gerilim 

sinyallerine müsade edilmez.Açıp kapama mukavemeti hem mekanik hemde yarı 

iletken teçhizatlar için 100 Ω olmalıdır veya daha az açma için  ("ON"), ve 1 MΩ 

veya daha fazla kapalı için ("OFF"). Eğer hangi tip olursa olsun yarı iletken teçhizat 

kullanılıyorsa doğru polaritede instale edilmelidir,doğru olmayan çalıĢtırma durumu  

KAPALI ("OFF") un önüne geçebilmek için bırakıcı akım 200 μA u geçmemelidir. 
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 GiriĢ sinyali bir dakikada 125 impuls  frekansını geçmemelidir.. 

 

 Ġmpuls su ölçücüyle pompanın tipik bağlantısı resim 12 de anlatılmıĢtır. 

 

 Her  "ON" giriĢ sinyali için minimum kontak zamanı  10 milisekund gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RESĠM 12 

 

 

 

5.5.2 4-20mA DC GĠRĠġ FONKSĠYONU (sadece model E plus ta) 

 

Dozajlama pompası frekansı bağlantılara giden [4-20 mA] akım sinyali (değiĢken ) 4-20 

mA DC ile de kumanda edilebilir.  

 

 Pompanın  akım giriĢi 4–20 mA ile çalıĢmasında kumanda da Ģalter "AUTO /OFF 

/MANUAL" (atomatik çalıĢma / kapalı / manuel çalıĢma) AUTO pozisyonunda 

olmalıdır.. 

 

 GiriĢ sinyali 4-20 mA pompa çıkıĢını aĢağıdaki grafikte gösterildiği gibi etkiler  

(resim 13) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RESĠM 13 

POMPAYA  BAĞLANTI 

KONEKTÖRÜ  

IMPULS SU ÖLÇÜCÜ 

KUMANDA  SĠNYALĠ 4-20 mA 
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 Sinyal kablosunun polaritası aĢağıdaki gibidir : 

Siyah kablo = ortak 

Beyaz kablo = pozitif 

Doğru olmayan bağlantı aĢırı akıĢa sebep olabilir. 

 

 Impedans giriĢ sinyalleri  124 Ω dir. 

 

 4-20 mA olarak iĢaretlenmiĢ bağlantı yerlerinden kapağı çıkartınız,kumanda devresini                

pompayla bağlamak için pompayla birlikte verilen polarize kabloyu kullanın. 

Kabloyu pompa bağlantı yerlerinde 4-20 mA olarak iĢaretlenen yere bağlayınız. 

 

 

6.0 BAKIM 
 

! UYARI ! Dozajlama pompasında her türlü bakım veya tamirat iĢlerinden 

önce pompanın elektrik Ģebekesinden, çıkarılmıĢ olduğundan ve 

basınç ventillerinin açık olduğundan ve pompa ve borularının 

basıncının alınmıĢ olduğundan emin olunuz. 

 

Eğer dozajlama pompasında herhangi bir tamirat yada bakım 

yapacaksanız daima korunma elbisesi ,eldiven ve  korunma 

gözlüğü kullanınız. 

 

 Günlük olarak sistemin sızdırmazlığını,hava kabarcıklarının varlığını kontrol 

ediniz.Gerektiği takdirde bağlantıları düzeltin ve sistemin havasını alın. 

 

 Havasını alma: Makisimum frekans ve makimum strok yğksekliğinde pompa çıkıĢında 

üç yollu ventili gevĢetin ve geri dönüĢlü boĢaltma hortumu dozajlanan kimyasal 

kesintisiz akana kadar bekleyin. Daha sonra üç yollu ventili kapatın ve kesintisiz 

dozajlama püskürtmesine gelene kadar bekleyin. Daha sonra pompayı istenilen rejime 

getirin (hava almayla ilgili problemlerin önüne geçebilmek için emme, ittirme 

hortumunun devamlı yukarıya çıkması ve kimyasalın seviyesinin hiç bir zaman emme 

sepeti seviyesine inmemesi tavsiye edilir.Kuru olarak uzun süre çalıĢma pompaya zarar 

verebilir). 

 

 Pompanın faaliyetini,sesini,haddinden fazla vibrasyonu,akıĢı,sıcaklığı ve çıkıĢtaki 

basıncı düzenli olarak kontrol edin. Sıcaklık devamlı güçte maksimum 70 st.C olabilir.. 

 

 Pompanın optimum iĢletmesi için 6 – 12  ayda bir  ventil kartuĢlarını değiĢtirin. 

Aplikasyon tipine göre değiĢim daha sık olabilir.Ventilin bilyeleri ve sızdırmazlığı 

çeĢidine göre ortalama 6 ayda bir değiĢtirilmelidir.Eğer bu parçaların kullanım ömrü 

kısaysa düĢünülen kullanım için kullanılan materyalin uygunluğu kontrol edilmelidir. 

 

 Ventilin sızdırmazlığını kontrol edin, sızdırmazlık sorunu varsa fitinkleri sıkmak 

gerekir,gerektiğinde de değiĢtirilmelidir. 

 

 Pompayı temiz tutunuz,kirlilik sıcaklık düĢüĢüne sebep olur ve pompanın aĢırı 

ısınmasına sebebiyet verir. 
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 Pompanın bir aydan fazla veya daha uzun süre çalıĢma dıĢı bırakılmasında kafanın ve 

ventillerin temiz suyla ortalama 30 dakika boyunca pompalanarak temizlenmesi 

gerekir. Pompa doğru çalıĢmazsa bu temizlemeden sonra ventilin contalamalarının 

değiĢtirilmesi gerekir. 

 
DEĞĠġKEN KISIMLAR 

Agresif kimyasalla devamlı çalıĢma neticesinde zamanla pompanın pompalama 

kısmında ve bazı diğer kısımlarında aĢınma görülür,güvenli fonksiyon için onlar 

değiĢtirilmelidir. Bu amaçla üretici tarafından düzenli değiĢim için kop-kit takımı verilir. 

Zorunlu değiĢim frekansı değiĢkendir,iĢletme Ģartlarına bağlıdır. 

 

 

7.0 ARIZALARIN GĠDERĠLMESĠ  
 

PROBLEM SEBEP GiDERME 

 

 

 

SĠSTEMDE 

DOZAJLANAN 

KĠMYASALIN 

YETERSĠZ OLMASI 

1. Pompa gerekli olandan düĢük 

güce ayarlı. 

 

2. Ġğne ventilinde çökertiler 

 

3. Besleme deposunda dozajlanan 

kimyasalın yetersiz olması  

1. Pompayı daha yüksek güce 

ayarlayın 

 

2. Enjektör kısmını  8% asitle  

veya sirke ile temizleyin 

 

3. Kimyasal doldurun ve 

pompanın havasını alın 

(bkz.kısım5.0 çalıĢtırma iĢletme 

  

 

 

SĠSTEMDE 

DOZAJLANAN 

KĠMYASALIN FAZLA 

OLMASI  

 

1. Pompa gerekli olandan yüksek 

güce ayarlı. 

 

2. Dozajlanan kimyasalın 

konsentrasyonu aĢırı fazla 

 

 

3. Kimyasal suya sifon efektiyle 

giriyor 

 

1. Pompayı daha düĢük güce 

ayarlayın 

 

2. Kimyasalı sulandırın veya 

teslimatçıdan daha az konsantre 

sıvı isteyin . 

 

3. Enjektör kısmında emme veya 

vakum olanağını kontrol 

edin,gerekiyorsa použijte anti- 

 

4.  

 

5.  

6.  

7.  

8. sifónový ventil. 

 

 KĠMYASALIN  

HORTUM 

BAĞLANTILARI 

ÜZERĠNDEN 

BOġALTILMASI 

1. Hortum uçları aĢınmıĢ 

 

 

 

2. Kimyasalın agresif etkisi 

 

1. Hortumun ucunu tahmini 2,5 

cm kesin ve tekrar takın 

 

2. Satıcınıza daha uygun materyal 

tipi için danıĢın 

 

 


