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Kuruluşu 1962 yılına dayanan şirketler grubunun bir kolu olarak Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında 
su pompası üreten Domak Pompa; Dünya pompacılığındaki  gelişmeleri, yeni teknoloji ve imalat sistemlerini, 
kendisine özgü kalite anlayışı ile birleştirerek üretimlerini yapmaktadır.
 
Üretimler, döküm işlemi dahil olmak üzere bütün safhalarıyla tek çatı altında yapılmaktadır. Burada amaç, üretimi 
bütün aşamalarında izleyerek kaliteyi önce parça bazında yakalamaktır.Domak Pompa’da bu gün 500 çeşit ‘in 
üzerinde pompa ve hidrofor üretililip satışa arz edilmektedir. Bu ürünler; monoblok veya kaplin bağlantılı,kademeli 
kademesiz,dikey ve yatay pompalar,temiz ve atık su dalgıç pompaları ,hidrofor sistemlerinden oluşmaktadır.
 
Müşterilerin sipariş talepleri maddi boyutuna bakılmaksızın son noktasına kadar takip edilerek en hızlı bir şekilde 
sevk edilir.Domak; ürünlerinin garanti süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında, ürünün yaşına bakılmaksızın, 
yedek parça sevkiyatı, servis ve onarım işlemleri de yine çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.Domak Pompa 
sektördeki yerini, kaliteli ürünleri, uygun fiyatları, tutarlı satış politikaları ve bütün bunların sonucunda ulaştığı 
büyük Domak markası gerçeğine borçludur.
  
Bundan sonra da; su pompalarıyla yapılacak işlerde, günün ihtiyacı ne olacaksa, Domak Pompa da her zamanki gibi, 
bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere, sektördeki yerinde ,talepleri karşılamak üzere hazır bekliyor olacaktır.

HAKKIMIZDA

Domak Pompa which is a branch of a group of companies, established in 1962, manufactures water pumps in Turkey 
Samsun Organized Industrial Zone.                                                                                                                                                                                                     

Domak Pompa combines its own understanding of quality with new technologies and manufacturing systems of  water pump 
producing world. Production is made under the same roof with its all stages, including casting stage. It is purposed to control 
all stages and have quality even in a small piece of products. 

Today,Domak Pompa manufactures and trades more than 500 kinds of water pumps and booster systems. These Products 
are, close coupled or couplined, multi staged- single staged, vertical-horizontal, clean water-waste water submersible pumps 
and booster systems. Order requests of customers are being shipped in a fastest way with following to the last possible point. 

Domak Pompa gives technical service, maintenance and spare parts services in or out of warranty period of products, without 
looking to the produce date of the product, Domak Pompa keeps its place in this sector with qualified products, acceptible 
prices, consistent sales policies and being a big Domak brand.

ABOUT US
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ATIK VE TEMİZ SU DALGIÇ POMPALAR GENEL BİLGİLER

Atık su pompalarımız, kullanım alanları dikkate alınarak, genel kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklerde 
üretilmektedirler.

Bu özelliklerin temelinde;
•Kullanım esnasında çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda ürün mümkün olduğunca kendi 
güvenliğini sağlayabilmektedir. 
•Kullanım alanında oluşabilecek şartlara uygundur. 
•Kullanım ömürleri uzundur. 
•Kullanım alanında maximum verimle çalışarak, asgari enerji tüketirler. 
•TS EN 12599 (Pompalar-Dalgıç-Pis su için) standardının belirlemiş olduğu şartlara uygun  belgeye sahiptir.

Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünler, üretimin tüm aşamalarında bu temel özellikler dikkate alınarak  gerçekleştirilmektedir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
After-Sales Service Qualification Certificate

Hizmet Yeterlilik Belgesi
Service Qualification Certificate

TS EN ISO 9001:2008 Belgesi
TS EN ISO 9001:2008 Certificate

Belge Kapsamı
Scope of the Certificate

TSEK Belgesi
TSEK Certificate

Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi
Quality Management Systems Certificate

Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi - Ek 1
Quality Management systems Certificate
 - Additional 1

WASTE AND CLEAN WATER PUMP GENERAL INFORMATION

Our waste water pumps are manufactured in such a way that they can meet the needs of general use, taking into account the areas of use.

On the basis of these features;
• The product is able to provide as much safety as possible during adverse conditions that may arise due to various reasons during use.
• It is suitable for the conditions that can ocur in the usage area.
• Their service life is long.
• They work at maximum efficiency in usage area and consume minimum energy.
• Our Pumps have certificates according to TS EN 12599 (Pumps - Submersible - Dirty water) standard.

The products we produce are realized by considering these basic characteristics at all stages of production
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ÖZELLİKLER

Dalgıç pompaların giriş ağzı ölçü alınarak, atık su ile birlikte taşıyabilecekleri katı parçaların boyutu belirlenmektedir. Diğer 
bir deyimle pompa içerisine girebilen katı parçanın, pompa parçalarına zarar vermeden pompa içerisinden çıkabileceği, yani 
taşınabileceği varsayılmıştır.
Taşınabilecek katı parça deyimi ile; pompa içerisinde parçalanabilen, parçalanmaması halinde ise, çalışan hareketli aksamlarına 
zarar veremeyen cisimler anlatılmak istenmektedir. Bıçaklı pompalarla; elimizdeki bıçakla kesilebilecek yapıdaki maddeleri atık 
suyla birlikte bulundukları ortamlarda keserek taşınabileceği anlatılmak istenmektedir.
Monafaze pompalarda “Fişli Devre Kesici” , Trifaze pompalarda ise “Elektronik Pano” ile motorların korunması sağlanır.

FAN TİPİ

K TİPİ FAN (Kanatları Kapalı)

Katı parça boyutlarının küçük olduğu, 
atık suları taşımakta tercih edilirler. 
Emsallerine göre debileri en yüksek 
pompalardır. Bu pompalar; süs ve 
yüzme havuzlarındaki suları taşıma 
ve hareketlendirmede, yağmur ve 
katı parça boyutu küçük atık sularının 
taşınmasında kullanılabilirler.
Katı Parça Geçirgenliği : 20-80 mm

V TİPİ FAN (Kanatları Açık)

Katı parça boyutlarının daha büyük 
olduğu, atık suları taşımakta  tercih 
edilirler. Debileri daha düşük olan bu 
pompalar foseptik ve benzeri atık 
suların taşınmasında kullanılabilirler.
Katı Parça Geçirgenliği : 30-100 mm

B TİPİ FAN (Kanatları Açık)

Kesilebilecek yapıdaki katı parçaları 
bıçaklarıyla keserek,  küçük 
boyutlarda su ile birlikte taşınmasında 
kullanılırlar. Hareketli ve sabit bıçak 
yardımıyla parçalama işlemini 
gerçekleştirir. Vortex fan yapısına 
benzeyen “Açık Fan” kullanılır.
Katı Parça Geçirgenliği : 5 mm

Pompa Tipi & Trifaze/Monofaze Motor Gücü (HP)

Pompa Özel Kodu

AST 535 K2 25 HP

Fan Tipi / Kanat Sayısı

IMPELLER TYPE

K Type Impeller (Kanatları Kapalı)

This type of Impeller are preferred for 
transporting smaller size solid parts 
in the Waste water. According to 
their counterparts, this pump has the 
highest flowrate. These pumps are 
used for; Ornamental and swimming 
pools, transporting small wastes of 
rain and solid part size.
Solid Part Transmittance: 20-80 mm

V Type Impeller (Kanatları Açık)

This type of Impeller are preferred for 
transporting larger size solid parts in 
the Waste water. These pumps, which 
have a lower flowrate, can be used 
for transporting waste water such as 
sewage.
Solid Part Transmittance: 30-100 mm

B Type Impeller (Kanatları Açık)

This type of Impeller are used to cut 
solid parts of the structure by cutting 
them with their knives, and to carry 
them in small sizes. Performs disinte-
gration process with moving and fixed 
blade. “Open Impeller” is used which 
resembles a vortex Impeller structure.
Solid Part Transmittance: 5 mm

Pump Type & Three Phase / Single Phase Pump Engine Power (HP)

Pump Custom Code/ Single-Phase

AST 535 K2 25 HP

Impeller Type / Number of Blades

FEATURES

By taking the dimensions of the inlet ports of the submersible pumps, the size of the solid parts they can carry with the waste 
water is determined. In other words, it is assumed that the solid part which goes into the pump can move out of the pump 
without damaging the parts of the pump.
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ASM-AST ATIKSU DALGIÇ POMPALAR

AS pompalarımız “ASM ve AST” kısaltmaları ile sınıflandırılmıştır. ASM; monofaze pompaları, AST ise; trifaze pompaları ifade 
etmektedir. ASM ve AST  Pompalar, kendi aralarında fan yapıları göz önüne alınarak 3 tipte imal edilmektedirler. ASM  ve AST 
deyimlerine eklenen  (K) harfi ile kapalı kanat ,(V) harfi ile Vortex ve (B) harfi ile Bıçaklı pompa grubunda oldukları ifade edilmektedir.

ASGM-ASG-ASGÇ GÖMLEKLİ ATIKSU DALGIÇ POMPALAR 

Pompalarımız “ASGM,ASG ve ASGÇ” kısaltmaları ile sınıflandırılmıştır. ASGM; monofaze pompaları, ASG ise; trifaze pompaları 
ifade etmektedir. ASGM ve ASG  Pompalar, gömlekli yapıları itibari ile bastıkları suyu iç haznelerinden geçirerek motor gövdesinin 
soğumasını sağlarlar. Bu yüzden  ASG pompaların tamamının suyun içinde kalmasına gerek yoktur. Bu özelliği sayesinde su 
seviyesini en asgari düzeye indirebilen çeşitlerimizdir. ASGÇ pompalar darbe ile parçalanabilecek yapıda malzeme ve atık suları su 
içerisinde parçalayarak taşıması amacıyla üretilmiştir.Parçalama işlemi pompa alt kısmında bulunan karıştırıcı ile yapılmaktadır.
Karıştırıcı, kendisine yaklaşan bu malzeme ve atıkları parçalayarak iter parçalanan malzemeler pompa yan süzgeçten elenerek 
su ile birlikte taşınmış olur.

TSM-TST-TSD TEMİZ SU DALGIÇ POMPALAR

Pompalarımız “TSM, TST ve TSD” kısaltmaları ile sınıflandırılmıştır. TSM; monofaze pompaları, TST ile TSD ise; trifaze pompaları 
ifade etmektedir. TS Pompalar, temiz sularda kullanım için tasarlanmış olup, girişlerinde bulunan süzgeç sayesinde fanı tıkayacak 
büyüklükte olan katı parçaların girişi engellenmektedir. 

ASM-AST WASTE WATER DIVING PUMPS

Our AS pumps are classified with the abbreviations “ASM and AST”. ASM; single-phase pumps, the AST represent three-phase 
pumps. ASM and AST Pumps are manufactured in 3 types considering the Impeller structure among themselves. It is stated 
that they are splitted  in 3 groups of pump with the letter (K) added to the ASM and AST expressions and the Impeller is closed, 
(V) letter, Vortex and (B) letters means with knife.

ASGM-ASG-ASGÇ Cylinder Liner 

Our pumps are classified with the abbreviations “ASGM, ASG and ASGÇ”  ASGM ; single-phase pumps, the ASG represent 
three-phase pumps. ASGM and ASG Pumps allow the bodyshells to cool down the engine body by passing the water through 
the inner housing. Therefore, it is not necessary that the entire ASG pumps remain in the water. With this feature we are able to 
reduce the water level to the minimum.

ASGC Pumps are designed for carrying waste water and particles that can be broken with impact, by shattering in water. The 
shredding process is carried out by the mixer located at the bottom of the pump.

The Mixer shatters this material and waste. The disintegrated material is squeezed from the pump side filter and transported 
with water.

TSM-TST-TSD DIVING CLEAN WATER PUMPS

Our pumps are classified with the abbreviations “TSM, TST and TSD”. TSM; single-phase pumps, the TSD TST represent 
three-phase pumps. TS Pumps are designed for use in clean waters and the entrance of the strainer prevents entry of solid parts 
which are large enough to clog the Impeller.
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PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ATIKSU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR KAPALI KANAT FANLI
STAINLESS STEEL CASING SUBMERSIBLE WASTE WATER ELECTROPUMPS WITH CLOSED VANE IMPELLERS

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

K FAN TİPİ / K IMPELLER TYPE 

Kapasite / Capasity

Basma Yüksekliği / Head

Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temp Of  Liquid

Devir Sayısı / Rotation

Sızdırmazlık / Sealing Seal

: 5 - 190 m3/h

: 4 - 34 mSS - mwc

: 1°C - 40°C

: 1450-2900 d/d - rpm

: Mekanik Salmastra 

   
Mechanical Seal

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TATİL KÖYLERİ
VILLAGE RESORTS

OTELLER
HOTELS

APARTMANLAR
APARTMENTS

HASTANELER
HOSPITALS

KANALİZASYON
SEWAGE DISPOSAL

EVSEL ATIKLAR
DOMESTIC WASTE WATER

ENDUSTRİYEL ATIKLAR
INDUSTRIAL WASTE WATER

DRENAJ İŞLERİ
DEWATERING

YAĞMUR SULARI
RAIN WATERS

LİFLİ AKIŞKANLAR
FIBROUS FLUIDS

ARITMA TESİSLERİ
SEWAGE TREATMENT PLANTS

SOSYAL TESİSLER
PUBLIC BUILDINGS

K Tipi Fan
K Impeller Type
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AST1330 K2 5,5HP (2900 d/d - rpm) AST1430 K2 7,5HP (2900 d/d - rpm) AS470 K2 10HP (1450 d/d - rpm) AS470 K2 15HP (1450 d/d - rpm)

AST1330 K2 4HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h)

Q(m3/h)Q(m3/h)Q(m3/h)Q(m3/h)

ASM/AST1330 K2 3HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h)

ASM/AST221 K2 1,5HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h)

AST1430 K2 10HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h) Q(m3/h)

AST1430 K2 15HP (2900 d/d - rpm)
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PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ATIK SU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR VORTEX FANLI
STAINLESS STEEL CASING SUBMERSIBLE WASTE WATER ELECTROPUMPS WITH VORTEX IMPELLERS

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

 V FAN TİPİ / V IMPELLER TYPE 

Kapasite / Capasity

Basma Yüksekliği / Head

Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temp Of  Liquid

Devir Sayısı / Rotation

Sızdırmazlık / Sealing Seal

: 8 - 140 m3/h

: 4 - 26 mSS - mwc

: 1°C - 40°C

: 2900 d/d - rpm

: Mekanik Salmastra 

   
Mechanical Seal

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TATİL KÖYLERİ
VILLAGE RESORTS

OTELLER
HOTELS

APARTMANLAR
APARTMENTS

HASTANELER
HOSPITALS

KANALİZASYON
SEWAGE DISPOSAL

EVSEL ATIKLAR
DOMESTIC WASTE WATER

ENDUSTRİYEL ATIKLAR
INDUSTRIAL WASTE WATER

DRENAJ İŞLERİ
DEWATERING

YAĞMUR SULARI
RAIN WATERS

LİFLİ AKIŞKANLAR
FIBROUS FLUIDS

ARITMA TESİSLERİ
SEWAGE TREATMENT PLANTS

SOSYAL TESİSLER
PUBLIC BUILDINGS

V Fan Tipi
V Impeller Type
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ASM/AST231 V4 1,5HP (2900 d/d - rpm) ASM/AST1350 V5 3HP (2900 d/d - rpm)

AST1350 V5 7,5HP (2900 d/d - rpm)

AST1350 V5 4HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h)Q(m3/h)Q(m3/h)

AST1350 V5 5,5HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h) Q(m3/h)

AST1450 V6 10HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h) Q(m3/h)

AST1450 V6 15HP (2900 d/d - rpm)



SU POMPALARI & HİDROFORLAR / WATER PUMPS & BOOSTERS 

K-Q
TSE-ISO-EN

9000

www.domak.com.tr

10

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ATIK SU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR BIÇAKLI
STAINLESS STEEL CASING SUBMERSIBLE WASTE WATER ELECTROPUMPS WITH CUTTER IMPELLERS

B FAN TİPİ VE BIÇAKLAR / B IMPELLER TYPE AND KNIVES 

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

Kapasite / Capasity

Basma Yüksekliği / Head

Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temp Of  Liquid

Devir Sayısı / Rotation

Sızdırmazlık / Sealing Seal

: 5 - 30 m3/h

: 3 - 27 mSS - mwc

: 1°C - 40°C

: 2900 d/d - rpm

: Mekanik Salmastra 

   
Mechanical Seal

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TATİL KÖYLERİ
VILLAGE RESORTS

OTELLER
HOTELS

APARTMANLAR
APARTMENTS

HASTANELER
HOSPITALS

KANALİZASYON
SEWAGE DISPOSAL

EVSEL ATIKLAR
DOMESTIC WASTE WATER

ENDUSTRİYEL ATIKLAR
INDUSTRIAL WASTE WATER

DRENAJ İŞLERİ
DEWATERING

YAĞMUR SULARI
RAIN WATERS

LİFLİ AKIŞKANLAR
FIBROUS FLUIDS

ARITMA TESİSLERİ
SEWAGE TREATMENT PLANTS

SOSYAL TESİSLER
PUBLIC BUILDINGS

Sabit Bıçak
Fixed Cutter

Hareketli Bıçak
Rotating Cutter

B Fan Tipi
B Impeller Type
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ASM/AST1025 B5 3HP (2900 d/d - rpm)

AST1025 B5 5,5HP (2900 d/d - rpm)

ASM/AST26 B4 1,5HP (2900 d/d - rpm)

AST 1025 B5 7,5HP (2900 d/d - rpm)

AST1025 B5 4HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h)Q(m3/h)

Q(m3/h)Q(m3/h)

Q(m3/h)
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PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ATIK SU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR GÖMLEKLİ
STAINLESS STEEL CASING SUBMERSIBLE WASTE WATER ELECTROPUMPS WITH CYLINDER LINER

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

Kapasite / Capasity

Basma Yüksekliği / Head

Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temp Of  Liquid

Devir Sayısı / Rotation

Sızdırmazlık / Sealing Seal

: 10 - 100 m3/h

: 6 - 23 mSS - mwc

: 1°C - 40°C

: 2900 d/d - rpm

: Mekanik Salmastra 

   
Mechanical Seal

V FAN TİPİ VE KARIŞTIRICI / V IMPELLER TYPE AND MIXER 

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TATİL KÖYLERİ
VILLAGE RESORTS

OTELLER
HOTELS

APARTMANLAR
APARTMENTS

HASTANELER
HOSPITALS

KANALİZASYON
SEWAGE DISPOSAL

EVSEL ATIKLAR
DOMESTIC WASTE WATER

ENDUSTRİYEL ATIKLAR
INDUSTRIAL WASTE WATER

DRENAJ İŞLERİ
DEWATERING

YAĞMUR SULARI
RAIN WATERS

LİFLİ AKIŞKANLAR
FIBROUS FLUIDS

ARITMA TESİSLERİ
SEWAGE TREATMENT PLANTS

SOSYAL TESİSLER
PUBLIC BUILDINGS

V Tipi Fan
V Impeller Type

Karıştırıcı
Mixer
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ASG257 3HP (2900 d/d - rpm)

ASG407 5,5HP (2900 d/d - rpm)

ASGM257 3HP (2900 d/d - rpm)

ASG407 7,5HP (2900 d/d - rpm)

ASG257 4HP (2900 d/d - rpm)

ASGÇ407 5,5HP (2900 d/d - rpm) ASGÇ407 7,5HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h)

Q(m3/h) Q(m3/h)

Q(m3/h)

Q(m3/h)

Q(m3/h)

Q(m3/h)
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PİK DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR VORTEX FANLI
CAST IRON CASING SUBMERSIBLE WASTE WATER ELECTROPUMPS WITH VORTEX IMPELLERS

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

Kapasite / Capasity

Basma Yüksekliği / Head

Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temp Of  Liquid

Devir Sayısı / Rotation

Sızdırmazlık / Sealing Seal

: 20 - 250 m3/h

: 10 - 27 mSS - mwc

: 1°C - 40°C

: 1450 - 2900 d/d - rpm

: Mekanik Salmastra 

   
Mechanical Seal

V FAN TİPİ / V IMPELLER TYPE 

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TATİL KÖYLERİ
VILLAGE RESORTS

OTELLER
HOTELS

APARTMANLAR
APARTMENTS

HASTANELER
HOSPITALS

KANALİZASYON
SEWAGE DISPOSAL

EVSEL ATIKLAR
DOMESTIC WASTE WATER

ENDUSTRİYEL ATIKLAR
INDUSTRIAL WASTE WATER

DRENAJ İŞLERİ
DEWATERING

YAĞMUR SULARI
RAIN WATERS

LİFLİ AKIŞKANLAR
FIBROUS FLUIDS

ARITMA TESİSLERİ
SEWAGE TREATMENT PLANTS

SOSYAL TESİSLER
PUBLIC BUILDINGS

V Tipi Fan
V Impeller Type
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AST350 V5 10HP (2900 d/d - rpm)

AST570 V6 25HP (2900 d/d - rpm)

AST460 V9 15HP (2900 d/d - rpm)

AST5100 V6 40HP (1450 d/d - rpm)

Q(m3/h)

Q(m3/h)

Q(m3/h)

Q(m3/h)
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PİK DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR KAPALI KANAT FANLI
CAST IRON CASING SUBMERSIBLE WASTE WATER ELECTROPUMPS WITH CLOSED VANE IMPELLERS

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

Kapasite / Capasity

Basma Yüksekliği / Head

Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temp Of  Liquid

Devir Sayısı / Rotation

Sızdırmazlık / Sealing Seal

: 30 - 600 m3/h

: 9 - 34 mSS - mwc

: 1°C - 40°C

: 1450 - 2900 d/d - rpm

: Mekanik Salmastra 

   
Mechanical Seal

K FAN TİPİ / K IMPELLER TYPE 

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TATİL KÖYLERİ
VILLAGE RESORTS

OTELLER
HOTELS

APARTMANLAR
APARTMENTS

HASTANELER
HOSPITALS

KANALİZASYON
SEWAGE DISPOSAL

EVSEL ATIKLAR
DOMESTIC WASTE WATER

ENDUSTRİYEL ATIKLAR
INDUSTRIAL WASTE WATER

DRENAJ İŞLERİ
DEWATERING

YAĞMUR SULARI
RAIN WATERS

LİFLİ AKIŞKANLAR
FIBROUS FLUIDS

ARITMA TESİSLERİ
SEWAGE TREATMENT PLANTS

SOSYAL TESİSLER
PUBLIC BUILDINGS

K Tipi Fan
K Impeller Type
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AST430 K2 10HP (2900 d/d - rpm)

AST680 K2 40HP (1450 d/d - rpm)

AST430 K2 15HP (2900 d/d - rpm)

AST680 K2 60HP (1450 d/d- rpm)

AST535 K2 25HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h)Q(m3/h)Q(m3/h)

Q(m3/h) Q(m3/h)
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PİK DÖKÜM VE PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR KAPALI KANAT FANLI
CAST IRON AND STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE CLEAN WATER ELECTROPUMPS WITH CLOSED VANE IMPELLERS

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ TEMİZ SU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR
STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE CLEAN WATER ELECTROPUMPS

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA

Kapasite / Capasity

Basma Yüksekliği / Head

Basılacak Sıvı Sıcaklığı / Temp Of  Liquid

Devir Sayısı / Rotation

Sızdırmazlık / Sealing Seal

: 10 - 550 m3/h

: 10 - 27 mSS - mwc

: 1°C - 40°C

: 1450 - 2900 d/d - rpm

: Mekanik Salmastra 

   
Mechanical Seal

K FAN TİPİ / K IMPELLER TYPE 

UYGULAMALAR / APPLICATIONS

TATİL KÖYLERİ
VILLAGE RESORTS

OTELLER
HOTELS

APARTMANLAR
APARTMENTS

HASTANELER
HOSPITALS

KANALİZASYON
SEWAGE DISPOSAL

EVSEL ATIKLAR
DOMESTIC WASTE WATER

ENDUSTRİYEL ATIKLAR
INDUSTRIAL WASTE WATER

DRENAJ İŞLERİ
DEWATERING

YAĞMUR SULARI
RAIN WATERS

LİFLİ AKIŞKANLAR
FIBROUS FLUIDS

ARITMA TESİSLERİ
SEWAGE TREATMENT PLANTS

SOSYAL TESİSLER
PUBLIC BUILDINGS

K Tipi Fan
K Impeller Type
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TSD620 40HP (1450 d/d - rpm)TSM/TST2 3HP (2900 d/d - rpm)

Q(m3/h) Q(m3/h)

PİK GÖVDELİ TEMİZ SU DALGIÇ ELEKTROPOMPLAR
CAST IRON SUBMERSIBLE CLEAN WATER ELECTROPUMPS
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Pompa Üzerinde Aşırı Akıma Karşı Alınan Önlemler:

Fişli Devre Kesici  ve termistörler motor sargılarının yanmasını geciktirmekte kullanılabilen yardımcı elemanlardır.
1. Fişli Devre Kesici Sigortanın Görevi
Pompa motorunun bloke olması durumunda, yani darbe akımı oluştuğunda devre kesici kontaklarını  açarak motor enerjisini 
keser. Fişli devre kesici sigorta,  ASM pompaların tümünde kullanılmaktadır.
2. Termistörlerin görevi ( 3 Fazlı Motorlarda )
AST ve ASG pompaların  tamamında Termistör kullanılmaktadır. Motor sargıları içerisinde bulunan termistörler 
sargılarındaki ısının 130ºC ye çıkması halinde, kendi devresi üzerindeki direncini artırarak  elektrik panosuna ikazda 
bulunur. Bu ikazlar, pano içerisinde bulunan PTC’ li Motor koruma rölesi yardımıyla değerlendirilerek motoru durdurur 
ve sargılarının yanması büyük ölçüde önlenmiş olur. Termistör kullanılan pompaların, motorla pompa bölümü arasında 
yapılandırılan ve yağla dolu hücreye yerleştirilen bir elektrot yardımı ile su kaçağına karşı  motorun durdurulması da ayrıca  
sağlanabilmektedir.

DALGIÇ POMPA MONTAJ ŞEKLİ
AS Pompalar, kuyu veya çukurun zeminie göre askıya alınarak veya zemine oturtularak monte edilebilirler.
• Pompa askıya alınarak çalıştırılacaksa askı için, pompanın ağırlığını karşılayabilecek yapıda ve paslanmaya karşı dayanıklı 
malzeme kullanılmasını öneriririz.
• Pompa kuyu veya çukur zemine oturtularak çalıştırılacaksa; zemin pompanın ağırlığını kaldırabilecek sertlik ve 
mukavemette olmalıdır.
• Pompa monte edilirken, pompa motorunun çevresinde ki atık su ile soğuyacağı unutulmamalıdır. (ASGM ASG ve ASGÇ serisi 
için geçerli değildir.) Bu nedenle pompa çevresindeki atık suyun, pompa üst kapak seviyesinde kalması sağlanmalıdır.
• Pompaların kuyuya indirilmeleri; pompa ağırlıklarına uygun araç kullanılarak çelik zincir veya halatlarla, pompaların 
kancalarından ya da taşıma kulplarından faydalanarak yapılmalıdır.
• Pompa çıkışına bağlanacak hortum veya boruların çapları, pompa çıkış ağız çapında olmalıdır. Daha ufak çaplı boru veya 
hortumların kullanılması tıkanıklığa ve performans düşüklüğüne sebep olabilir.
• Pompa durduğunda; basılmakta olan atık suyun geri gelmesiyle, pompa çukurunda ki suyun seviyesi artarak tekrar 
çalışmasına neden olacaksa, pompa çıkışında çek valf  kullanılmalıdır.

Acceptance Measures against Excessive Flux on Pump:

The plug-in circuit breaker and the thermistors are auxiliary elements that can be used to delay the burning of the motor windings.

1. The Task of the Fuse Circuit Breaker Insurance
When the pump motor is blocked, that is, when an impulse current is generated, the circuit breaker switches on and cuts off 
motor power. The plug-in circuit breaker fuse is used throughout ASM pumps.

2. The task of the thermistors (in 3-phase motors)
Thermostats are used in the entire AST and ASG pumps. If the temperature of the windings increases to 130ºC, the 
thermistors in the motor windings will warn the electric panel by increasing the resistance on its own circuit. These 
warnings are evaluated with the help of the PTC ‘s Motor Protection Relay in the cabinet, which stops the motor and 
prevents the burning of the windings to a large extent. It is also possible to stop the motor against water escape with the 
aid of an electrode which is installed between the motor and the pump section and the oil filled cell.
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NO
1
2
3
4
5

NO
6
7
8
9

PARÇA İSMİ
Pompa / Pump

Boru veya Hortum / Pipe or Hose

Flatörlü Şalter / Water Level Switch

F. Şalter Ağırlığı / F. Switch Weight

Elektrik Panosu / Electric Panel

PARÇA İSMİ
Çek Valf / Check Valve

Vana / Valve 

Zincir
Minimum Su Seviyesi
Mininimum Water Level

AS Pumps can be installed by hanging or siting on the well or pit slope.

• If the pump is to be operated with a suspension, we recommend that the suspension be constructed in a construction       
  that can meet the weight of the pump and that is resistant to rust.
• If the pump is to be operated with a well or pit docked;
  The floor must be of hardness and strength that can lift the weight of the pump.
• When the pump is being installed, it must be remembered that the pump will cool down with the waste water around           
  the motor. (This does not apply to the ASG Series.) For this reason, the waste water in the vicinity of the pump must be     
  maintained at the level of the pump top cover.
• Pumping down the pumps; By means of steel chains or ropes, by means of the hooks of the pumps or by means of     
  conveying handles.
• The diameter of the hoses or pipes to be connected to the pump outlet must be at the pump outlet opening diameter.
  The use of smaller diameter pipes or hoses can lead to clogging and poor performance.
• When the pump stops; The check valve must be used at the pump outlet if the level of the water in the pump pit is to     
  increase and return to operation by returning the currently discharged waste water.
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ELEKTRİK PANOLARI ÖZELLİKLERİ

Görevleri gereği gözden uzak, kirli ve zor ortamlarda çalışan dalgıç pompalarımız gerekli donanımlara sahip elektrik panolarıyla 
birlikte satılmaktadır.
Bu panolarla pompanızı, atık suyun seviye hareketlerine bağlı olarak, otomatik çalışıp durdurabilirsiniz. Yağ hücresine veya motor 
bölümüne su kaçağı oluştuğunda, fazlar arası dengesizlik ve faz kopukluklarında, elektriksel nedenlere bağlı olarak sargılarda 
oluşan aşırı akıma karşı motorun durmasını sağlayabilirsiniz.

DMK 1 L LCD Panoların Kullanıldığı Ürünler ve Özellikleri
Bu panolarımız Paslanmaz Çelik Gövdeli Trifaze AS pompalarımızda (1,5-3-4HP) kullanılmaktadır.
• Gerilim akım okuyabilme
• Aşırı ve düşük akım
• Gerilim ayarları
• Çalışma zaman sayacı
• Genel arıza çıkış
• Sesli ikaz
• Flatörlü veya flatörsüz ayar seçeneği

ELECTRICAL PANEL FEATURES

Our submersible pumps, which are operated in the off-shore, dirty and difficult environments due to their duty, are sold with 
electric panels with necessary equipment.
With these panels you can automatically start and stop your pump, depending on the level movements of the waste water. 
You may be able to provide motor protection against overcurrent caused by windings due to electrical reasons, imbalance 
between phases and phase breaks when water leakage occurs to the oil cell or engine compartment.

Products used and Features of DMK 1 L LCD Panels

These panels are used in our three-phase  AS pumps (1,5-3-4HP) with Stainless Steel Body.
• Voltage current readability
• Excessive and low current
• Voltage adjustments
• Working time counter
• General fault output
• Audible warning
• Flotation (Water level switch) or no flotation (Water level switch)  setting option

LCD AS Panolarının Kullanıldığı Ürünler Ve Özellikleri
Bu panolarımız AS pompalarımızın tüm tiplerinde kullanılmaktadır.
• Faz-Faz arası gerilim okuma, Faz-Nötr arası gerilim okuma ve ekranda gösterme
• Pompa akımlarını 3 faz olarak izleme, çoklu pompalarda toplam akımı görebilme
• 0,25 kW dan 5,5 kW ya kadar aynı panoyu kullanabilme imkanı
• Moment kontrol ile susuz çalışmaya karşı FLATÖR ev SSR  kullanmadan koruma
• Pompaların 1 saat içinde devreye girme (şalt) sayılarını sınırlayabilme.
• Arıza durumlarında kendini otomatik resetleme ve reset sayısını set edebilme.
• Otomatik resetlemede reset zamanı belirleyebilme.
• Otomatik-Manuel çalışma seçimi. Manuel çalışmada TEST butonuna bastıkça çalışma.
• Gerilim koruma, alt ve üst gerilimi ayarlarını ekrandan girebilme.
• Akım ayarlarının ekrandan bağımsız girilebilmesi
• Her pompanın çalışma zamanını saat olarak görebilme. (9999 saat)
• Aynı anda pompaların devreye girmesini öneme ve aralık zamanı set edebilme
• Tek flatör şalteri ile zamana bağlı olarak diğer pompaları devreye alabilme.
• Yapılan tüm ayarları fabrika ayarı olarak kaydetme ve fabrika ayarlarına tek tuş ile geri dönebilme
• Son 20 arıza bilgisine arıza kodları ile ulaşabilme.
• Taşkın flatör bağlantısı ve taşkın durumlarını role kontağı ile bildirme
• Genel arıza durumlarını sesli (buzzer) ve role kontağı ile bildirme.
• Su kaçağı durumlarını led lamba ile bildirme.
• Sıcaklık hata (PTC) durumlarını led lamba ile bildirme
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DMK ASMK Klasik Mekanik Elektrik Panolarının kullanıldığı ürünler ve özellikleri

Bu panolarımız AS pompalarımızın 3 Hp ve üzeri güçlerdeki tiplerinde kullanılmaktadır.
• Faz sıra hatası koruması
• Faz eksikliği ve gerilim dengesizliği koruması
• Kısa devre koruması
• Aşırı akım koruması
• Susuz çalıştırmaya karşı koruma
• Motor sargı (aşırı) sıcaklığı koruması
• Otomatik veya manuel çalıştırma
• Çok pompalı sistemlerde eş yaşlandırma
• Tüm arıza ve çalıştırma durumlarını sinyal lambaları ile izleme
• Her pompa için açma kapama anahtarı

Products used and Features of LCD AS Panels

These panels are used in all types of AS pumps.
• Phase-to-phase voltage reading, Phase-to-neutral voltage reading and display
• Monitoring the pump currents in 3 phases, seeing the total current in multiple pumps
• Possibility to use the same panel from 0.25 kW to 5.5 kW
• Protection against thirsty work with Torque control without using FLASH house SSR
• Limit the number of switching (switching) of pumps within 1 hour.
• Self-resetting in case of faults and setting of reset number.
• Can set the reset time in automatic reset.
• Automatic -Manual operation selection. Manual operation of the TEST button.
• Voltage protection, lower and upper voltage settings can be entered on the screen.
• Independent entry of current settings on the screen
• The operating time of each pump can be displayed in hours (9999 hours)
• At the same time, it is possible to set the pump timing and interval time
• The ability to switch other pumps depending on time with one switch shoe.
• Save all settings as factory settings and return to factory settings with one click
• Access to the last 20 fault codes with fault codes.
• Notification of overflow floater connection and flood situations with role reference
• Notifying general fault conditions by sound (buzzer) and relay contact.
• Reporting of water leakages by LED lamp.
• Indicating temperature error (PTC) conditions with LED lamp

Products used and properties of DMK ASMK Classic Mechanical Electrical Panels

These panels are used in our AS pumps’ 3 Hp and over power types.
• Phase line fault protection
• Phase failure and voltage imbalance protection
• Short circuit protection
• Overcurrent protection
• Protection against waterless operation
• Motor winding (extreme) temperature protection
• Automatic or manual operation
• Co-aging in multi-pumped systems
• Monitoring all faults and operating conditions with indicator lights
• On / Off switch for each pump
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GÜÇLÜ
POWERFUL

SAGLAM
STURDY

QUALITY Quality at Your Service
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SUBMERSIBLE ELECTROPUMPS


