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LÜTFEN DİKKAT! 

HİDROFORLARIMIZDAN, AZAMİ VERİMİ ALABİLMENİZ İÇİN 
BU KILAVUZDAKİ BİLGİLERİ DİKKA TLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ. 
BU KILAVUZ, HİDROFORLA İLGİLİ BÜTÜN SORUNLARINIZDA SİZE 

YARDIMCI OLABİLECEK GÜVENLİ BİR KAYNAKTIR. 

 

 
Bu kullanma klavuzu Hidroforun taşnmas, montaj, işletmeye alnmas ve  

bakm işlemlerini kapsar. Bu işlemleri gerçekleştirecek kişiler, bu klavuzdaki  
bilgiler doğrultusunda hareket etmelidirler. Kullanma klavuzu Hidrofora  

yakn,  görülebilecek ve kolay ulaşlacak yerde olmaldr. 
 

LÜTFEN MUHAFAZA EDİNİZ. 
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1. Önsöz 
 
DOMAK Pompa tüm teknolojik gelişmeleri uzun yllarn tecrübesiyle birleştirerek, her alanda 
kullanlabilecek pompalar üretmektedir. 
 
Kaliteyi tüm ayrntlarda yakalayabilmek amacyla,  döküm dâhil olmak üzere bütün parçalar DOMAK 
Pompa fabrikas bünyesinde üretilmektedir. 
 
Üretimin bütün aşamalarnda,  pompa parçalarnn tamamnn kalite kontrolleri titizlikle yaplmaktadr. 
 
Bütün pompalar montaj aşamasndan sonra çalştrlmak suretiyle her türlü Kalite ve Performans 
Testi uygulandktan sonra satşa sunulmaktadr. 
 
DOMAK Pompa kuruluşundan bu yana kalitenin her türlüsüne önem vermiş ürünlerinin yan sra tüm 
ilişkilerinde bu anlayş yaşatmaktadr. DOMAK Pompa bu kalite anlayş ve uzun yllarn tecrübesiyle 
ülke çapnda kurduğu geniş bayilik teşkilat kanalyla ürünlerini tüketicilerine ulaştrmaktadr. 
 
DOMAK Pompa ISO 9001, TS EN ISO 9905,  Hidrofor TSEK, CE deklarasyonu ve TS 12599 
belgeleri ile tüm gerekliliklerini hassasiyetle yerine getirmektedir. 
 
Kalite politikas; 
 
Çalşanlarn mutluluğunu sağlayarak, verimli çalşarak ve katma değer yaratarak, eğitim ile becerileri 
ve kalite bilincini artrarak,  sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek, ulusal ve uluslararas kalite 
sistemi ile ürün standartlarna uygun ürünler üretmek, sonuç olarak en üst düzeyde müşteri 
memnuniyetini hedeflemektir. 
 
Bu kullanma klavuzu, Hidrofor sistemlerinin taşnmas,  kurulmas,  işletilmesi ve bakm ile ilgilenen 
personele yol göstericidir. 
 
Sayglarmzla 
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2. Talimatlar 
2.1. Genel talimatlar   
Bu kullanma klavuzunun amac kullanclara; 

 Hidroforun montaj, bakm ve muhtemel arzalar ile ilgili bilgi vermek, 
 Taşma, depolama ve garanti şartlarn açklamaktr. 

Hidroforun yanlş kullanmn önlemek için, bu klavuzda verilen talimatlar dikkatli bir şekilde 
incelenmelidir. 
Çalştrma ve bakm, yetkili ve nitelikli elemanlar tarafndan yaplmaldr. 
Domak pompa, yetkili olmayan kişiler tarafndan yaplan tamir veya değişiklikler için hiçbir garanti 
kabul etmez. 
 
2.2. Güvenlik Talimatlar 
Bu bölümdeki genel güvenlik talimatlarnn dşnda diğer bölümlerdeki özel güvenlik talimatlar da 
dikkate alnmaldr. 
2.2.1. Bu kullanm klavuzunun içindeki güvenlik işaretlerinin açklamas 

 
Güvenlik sembolü (Genel kişisel tehlike) 

 
Güvenlik sembolü (Elektrik voltaj tehlikesi) 

 
El skşma tehlikesi 

  ! 
 

Hidroforlarn çalşmasn etkileyen, hidroforlarn üzerinde işaretlenmiş güvenlik 
talimatlar 
Örneğin; Pompa veya motorlarn üzerindeki talimatlar- dönüş yönünü gösteren 
işaretler… 

2.2.2. Güvenlik talimatlarnda belirtilen uyarlarla ilişkili olan riskler 
Güvenlik uyarlarna uymamak, çevre ve ortama olduğu kadar hem kullancy hem de Hidrofor 
Sistemini güvenlik riski altnda brakr. 
*Güvenlik uyarlarna uymamak, garanti koşullarn geçersiz klacaktr. 
Servis ve Bakm prosedürlerindeki direktiflerin veya güvenlik uyarlarnn belirttiği riskler 
aşağdakilerden olabilir. 
● Hidroforun veya Hidrofor kurulumunun önemli fonksiyonlarn etkileyen hatalar. 
● Elektriksel, mekanik veya kimyasal nedenlerden oluşan tehlikeler. 
 

 

Pompa bünyesinde, gerek kullanm gerekse tamir bakm esnasnda çevreye ve 
insan sağlğna zarar teşkil edebilecek herhangi bir kimyasal kullanlmamştr. 

Çalşma ortamna ilave edilecek güvenlik önlemleri büyük önem taşmaktadr. 
 Hareketli parçalar için koruma kapaklar. (Hidrofor sistemi çalşrken bu parçalar 

çkarlamaz gibi) 
 Elektrik enerjisinden doğan tehlikeler ortadan kaldrlmaldr. 
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2.2.3. İnsan için tehlikeli, insan veya çevre sağlğna zararl olabilecek durumlara ilişkin 
uyarlar 
Montaj, devreye alma ve bakm işlemleri yetkili personel tarafndan gerçekleştirildiği sürece, 
hidrofor herhangi bir güvenlik riski teşkil etmemektedir. 
 

 
*Şoklara, yanmalara veya ölüme sebep olabilir. 
*Pompa, motor ve tanklarda yaplacak çalşmalardan önce elektrik bağlantlarn
veya şalterlerini kapatnz, topraklama bağlantlarn kontrol ediniz. 

 

*Bakm ve servis işlemleri srasnda Hidrofor Sistemi asla basnç altnda 
olmamaldr. 
*Boru ve flanş bağlantlarnda oluşan gevşemeler; basnçl su fşkrmas sonucu 
elektrik kaçaklarna ve yaralanmalara neden olabilir. 

 
*Hidroforu çalştrma ve durdurma yöntemi klavuzda tarif edilmiştir. 
Montaj ve bakm çalşmalar tamamlandktan sonra hidroforun kullanma hazr olmas için bütün 
güvenlik donanmlar yerine taklmaldr. 
 

 

Güvenlik Donanmlarnn çalşma annda yerinde olmamas durumunda 
insanlar yaralanabilir.  

Hidroforu tekrar işletmeye alma srasnda,  üzerinde işlem yaplan bölümler,    parçalar 
izlenmelidir. 
 
2.2.4. Kabul edilemez eylemler 
   Hidrofor sistemi üzerinde uygun olmayan elektrik panosu kullanlmas, tasarm 
değişiklikleri/değişimleri sadece üretici firma izniyle yaplmaldr.  Pompalarda Domak Pompa 
bünyesinde üretilen orijinal yedek parçalarn kullanlmasn önemle tavsiye ediyoruz. Eğer başka 
parçalar kullanlrsa, üretici firma değişimlerin sonuçlarndan sorumlu tutulamaz. 

 
2.2.5. Hidrofor Sistemi üzerindeki özel güvenlik donanmlar ve öneriler 
Yüksek devirde dönen kaplinin insana zarar vermesini engellemek amacyla ara-                 
parçann etrafnda koruma kapağ bulunmaktadr. (şekil1) 

 

 

Olas kaplin ayarlamalarnda, tamir veya bakm esnasnda 
sistemin elektrik bağlantlar kesilerek kapağn cvatalar 
çkartlmal ve devreye almadan önce mutlaka yerine 
yerleştirilmelidir. 

 

Enerjiyi kesmeden asla koruma kapaklarn 
çkartmaynz. Aksi halde dönen mil insana 
zarar verebilir.  

Şekil1   
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 Elektrik panolarmzda gerilim veya akm değişikliklerinin sisteme zarar vermesini 
engelleyebilme özelliği bulunmaktadr. 

 Basnç şalterleri ile otomatik olarak çalştrma/durdurma ile aşr basnca karş koruma 
özelliği bulunmaktadr. 

 Pompann maksimum basnç değerinin tankn beyan edilen basnç değerini aşmas 
durumunda basnç tankn koruyabilmek için hidrofor sisteminde emniyet ventili 
kullanlmaldr. 
 

 

Sistem basnc herhangi bir nedenle tank dayanm basncnn üzerine 
çkmas halinde tanknn patlamasna ve dolays ile türlü yaralanma ve 
hasarlara neden olabilir. 

 
Hidrofor sisteminin çkş kollektörü üzerinde “  Pompann maksimum bascna uygun 
emniyet ventili kullanlmaldr.”  yazl metal etiket iliştirilmiştir. 
 

 Kurulacak hidrofor sisteminde, pompann susuz çalşmamas için Rezerv  
Tank kullanlmasn ve rezerv tank su seviyesinin elektronik olarak kontrol edilmesini 
öneririz. 
 

3. Enerji tasarrufu açsndan verimli kullanmna ait bilgiler 
  Elektrik motorlar enerji tüketen makinelerdir. Elektrik motorlarnn tahrik ettiği tüm makineler bu 

beyan içerisinde değerlendirilmelidir. Doğru kullanm; kişisel nedenler ve milli ekonomi açsndan 
son derece önemlidir. 
 Verimi yüksek,  iyi tip pompalar seçilmeli;  böylelikle ayn su için daha az elektrik tüketilmiş 

olur. 
 Montaj işlemleri, montaj talimatlarna mutlak uyularak, ehli kişilerce yaplmaldr; Pompann 

ve sistemin verimliliği açsndan gereklidir. 
 Kaliteli enerji kablolar ve şalt malzemeleri seçilmelidir; En az hata ile çalşarak işin 

sürekliliği sağlanmş olur. 
 Tüm elektriksel ve mekanik bağlantlarn muntazam yaplmas sağlanmaldr; kaçak ve 

kayplarn oluşmamas için gereklidir. 
 Klape ve çek valflerin kaçrmamas sağlanmaldr; su kayb önlenmiş olur. 
 Çalşma zamanlar için Elektrik dağtm görevlilerinin uyarlar dikkate alnmaldr; Gereksiz 

enerji harcamamak için; 
 Sisteme akuple edilecek parça ve/veya ekipman seçiminde klavuzda yer alan önerilere 

uygun seçim yaplmas enerji verimliliğini pozitif yönde etkiler. 
 Kullanma klavuzunda belirtilen periyodik bakmlarn zamannda yaplmas sistemin enerji 

verimliliğini pozitif yönde etikler. 
   Bütün bu hususlar en iyi şekilde uyar ve önerilerimize uyularak yaplabilir. Bu konularda ehil 
olmayan kişilerin tavsiyelerine itibar edilmemelidir. 
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4. Genel Bilgiler 
* Buradaki bilgiler rezerv depolu Hidrofor Sistemlerine göredir. 
*Suyun, pompa seviyesinin daha altndaki bir yerden alnmak istenmesi halinde, sistem yeniden 
planlanmaldr. 
 
4.1. Hidrofor nedir? 

Suyu; su pompas ile bir tanka sevk ederek, öngörülen basnç aralklarnda kullanma hazr 
vaziyette depolayabilen, su tüketilmeye başlandğnda otomatik olarak çalşp, su tüketimi 
bittiğinde kendiliğinden durabilen bir sistemdir. 

 
4.2. Rezerv tank hakknda 
 

Hidrofor sistemlerinin, tam otomatik ve en az hata ile çalşabilmeleri için rezerv tank 
kullanlmaldr. Hacimleri, asgari olarak hidroforun su talebini karşlayabilecek boyutta olmaldr. 
Bunun üzerindeki büyüklük ise, tamamen yedeklemeye yönelik olacaktr. Rezerv tanklar, türlü 
geometrik şekillerde ve türlü malzemelerden yaplabilirler. 
Rezerv tanklar, hidrofor sistemlerinin en az hatayla çalşmasn sağlayan önemli bölümlerinden 
birisidir. Bunun yan sra, hidrofor sistemlerinde rezerv tank kullanmak zorunlu da değildir. 
Zorunluluk, çalşma öncesinde ve devamnda hidrofor pompasna gerekli olan suyun sürekli olarak 
sağlanabilmesindedir. 
 

 

Her çalşma öncesinde hidrofor pompasnn su ile dolu olmas 
sağlanmal ve asla susuz çalştrlmamaldr. Aksi taktirde pompa 
içerisinde hasarl arzalara neden olabilir. 

 
Pompa(larn) susuz çalşmasn engellemenin en pratik yolu rezerv tank kullanmaktr. Pompann 
susuz çalşmas (Elektriksel yöntemlerle otomatik olarak)mutlaka önlenmelidir. 
 
4.2.1. Rezerv tankna su girişi: 
 

Su; ister şehir şebekesinden, ister bir başka pompadan gelsin, tanka girmeden önce mutlaka en 
ince partiküllerin bile geçemeyeceği şekilde filtre edilmelidir. Bu filtreleme işlemi, sistemin hatasz 
çalşabilmesi için şarttr. Küçücük bir kat parçann bile çek valflerin görev yapmasn 
engelleyebileceği unutulmamaldr. Tanklardaki su seviyesi; şehir şebekesinden gelecek su girişe 
konulacak mekanik flatörle, bir başka pompadan gelecek su ise Flatörlü şalter veya sv seviye rölesi 
ile kontrol edilmelidir. 

Rezerv tank beslemelerinde; besleme pompasnn veya şehir şebeke giriş tesisatlarnn 
(Özellikle Mekanik Flatörün) Hidrofor pompalarn besleyebilecek kapasitede olmalar gereklidir. 
Ayrca, tank yaps veya suyun giriş şekli, tankn içinde dalgalanmaya sebebiyet verememelidir. Su, 
dalgalanmalar, pompalarn amaç dşnda, yani kontrolsüz olarak devreye girip çkmalarna ve 
dolays ile sistemin arza yapmalarna neden olabilirler. 
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4.2.2. Rezerv tank su alt seviyesinin önemi: 
Pompann, dolaysyla içerisindeki mekanik salmastra bölümünün çalşma öncesinde su ile dolu 

olmasnn gerekliliği açsndan rezerv tankndaki suyun en az halinde bile pompay dolu tutabilecek 
seviyede olmas gerekir. Rezerv tanknn çkş, giriş kollektörü çapnda ve çkş kollektörü 
seviyesinde olmal, bünyesinde vana ve pislik tutucu bulunmaldr. 
 
4.2.3. Su seviyesi kontrolü 
      Rezerv tanknn içindeki su seviyesi,  pompann susuz çalşmasna neden olacak seviyeye 
düştüğünde sistemin durmas, su seviyesi yeterli hale geldiğinde ise sistemin çalşmas için flatör 
veya sv seviye elektrotlar kullanlmaktadr. 
 
Flatör Kullanm 
 

 
                              Şekil 2                                                                   Şekil 3 
                    Hidrofor çalşmyor.                                             Hidrofor çalşyor 
 
Sv seviyesi rölesi ve elektrotlar 

 

Sv seviye rölesi hidroforu, su üst seviye 
elektrotuna ulaştğnda çalştrr ve alt seviye 
elektrotunun su ile temas kesildiğinde 
durdurur. Taban elektrotu, taban seviyesini 
hassasiyetle belirleyebilmek için tankn 
gövdesine bağlanmaldr. Eğer tank iletken 
olmayan bir malzeme ile yaplmşsa taban 
elektrot kullanmak gerekir. 

                       Şekil 4  
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4.3. Hidroforlarn su şebekesi olmayan yerlere bağlanmas:  
Bir hidrofor sistemini çalştrabilmek için, o mahalde su şebekesi bulunmas şart değildir. Şart 

olan; hidrofor pompasnn her an su ile dolu olmasnn sağlanmas ve susuz çalşmasnn teknik 
olarak önlenmesidir. Firmamz şebeke olsun olmasn rezerv tankl sistemleri önermektedir. 
Şebekesiz yerlerde su tedariki için başka bir pompa tesis edilmek suretiyle, rezerv tanknn su ile 
doldurulmas sağlanmaldr. 

 
Emiş problemleri olabileceği düşüncesiyle ! 
    Özellikle çok pompal ve dönüşümlü olarak çalşan sistemlerin Rezerv tanksz çalştrlmalarn 
önermiyoruz. Rezerv tanklarna su basacak pompalarn, suyu alacaklar kaynaklara göre teknik 
Teçhizata kavuşturulmalar gerekir. Burada görev yapacak pompalar, açk (keson) kuyulardan veya 
sondajlardan su alabilirler.  

Her iki halde de bu pompalarn emme problemlerinin olmamas, her an alc borular ve kendi 
bünyelerinin su ile dolu olmas, rezerv tankn doldurduklarnda stop etmeleri, su emme 
problemleriyle karşlaştklarnda yine stop etmelerinin (elektriksel yöntemlerle) otomatik olarak 
sağlanmas gereklidir. 
 
4.4. Basnç tank nedir? Ön gaz basnc ayar. 
    Basnç tanklar çoğunlukla membranl olarak,  birkaç litreden başlayp birkaç tona kadar ulaşabilen 
boyutlarda üretilmektedir. Tankn içinde bulunan membran (balon),  içine su girdiğinde şişmek 
suretiyle yaklaşk tank hacmi kadar büyüyebilen, malzemesi itibar ile koku yapmayan ve insan 
sağlğna zarar vermeyen kauçuktan imal edilmiş balonlardr. Membranl tanklarda su, tankn çelik 
ksmna değmeden balonun içine girip çkarak kullanma hazrlanr (Şekil 11) Sistemin çalşabilmesi 
için gerekli olan elastikiyet (genleşme), balon ile tankn arasna doldurulan kuru hava veya azot gaz 
yardmyla sağlanmaktadr.  
 
Ön gaz basncn ayarlaynz ! 
Suyu basldğ tanktan (Hidrofor basnç tankndan) o andaki basnç şiddetinde tekrar geri alabilmek 
için tank içinde bir karş basnç oluşturulmaldr. Bu karş basnc sağlayabilmek için skştrldğnda 
elastiki özelliğe kavuşan hava veya azot gaz seçilmiştir. Hidrofor tanklar satşa arz edilmeden önce 
üreticileri tarafndan içerisine yeteri kadar azot veya hava baslmaktadr.                              
Kullanclar bu azot veya havann fazla ksmn boşaltarak gereken kadarn braktktan sonra ön gaz 
basnç ayarn yapabilir. Ön gaz basnç ayar yaplrken tankta su bulunmamaldr. Tankta 
oluşturulmas düşünülen alt basncn, %10 noksan kadar hava veya azot gaznn, bulundurulmas 
zorunluluğu vardr.(Örnek Tank alt basnc 4 Bar olacaksa, ön gaz basnc 3,6 Bar olmas 
gibi).Çalşma şartlar, tanklardaki ön gaz basncn farkl ölçülerde etkileyebilir. Bu nedenle önceleri 
sk aralklarla ön gaz basnc kontrol edilmeli, kontrol esnasndaki gözlemler dikkate alnarak kontrol 
aralklar tespit edilmelidir. 
 
4.5. Hidrofor pompalar ile tank arasndaki mesafe 
    Hidrofor sistemlerinin boyutlar veya montaj edileceği sahalarn fiziksel yaplar gereği pompa 
bölümü, basnç tank ve elektrik panosu ayr yerlere monte edilebilir. Boru bağlantlarnda pompa 
giriş çkş kollektörlerinin iç çaplarndan daha dar boru kullanlmamaldr. Mümkün olabiliyorsa pompa 
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giriş çkş bağlantlarnda (Gürültü ve titreşimleri emmesi ve işçilik kolaylğ açsndan) basnç 
dayanm uygun elastiki borular (Hortumlar) kullannz. 

 
Hidroforlarmzda basnç şalteri ve manometre hortumu çkş kolektörünün tapasna 

yerleştirilmektedir. (Bknz. Montaj ve Bağlantlar bölümü; Sayfa:12-13-14) 
 
Basnç şalterinin kollektör üzerine bağlanmalar baz durumlarda hasarl arzalara neden 
olabilir.  
     Çünkü; Pompa ile basnç tank arasnda kullanlan vanalarn yar açk veya kapal oluşlar, diğer 
fittings parçalarn veya boru çaplarnn düşüklüğünden dolay oluşan sürtünme kayplar, kollektörde 
tank girişinden daha önce yüksek basnç oluşumuna sebep olacaktr. Böyle olunca da kollektöre 
bağl olan basnç şalteri sistemi durduracaktr. Sistem durur durmaz pompa çkş ile tank arasndaki 
basnç eşitlenecektir. Bu eşitlik şalter stop basncnn altnda olabileceğinden sistem tekrar çalşmaya 
devam edebilir. Hatta bu böyle sürüp gidebilir ve hasar kaçnlmaz olur. 
Manometre ve basnç şalter kablosunun tanka en yakn yere bağlanmasn öneririz. 
 
4.6. Emniyet ventili nedir? Ayarlanmas 
 
Emniyet Ventili; Basnçl tank sistemlerinde kullanlan, belirlenen limit basnca gelindiğinde oluşan 
fazla basnc otomatik olarak tank dşna salveren mekanizmadr. 
 
Ayarlanmas: 
● Emniyet ventili sonuna kadar sknz. 
● Tank çkşndaki vana kapatlarak hidrofor çalştrnz. 
● Pompa gerekli basnc sağlayp durduğunda Emniyet Ventili ayar cvatas su aktncaya kadar 
küçük hareketlerle gevşetiniz. 
● Su akar akmaz ayar cvatas yine küçük bir hareketle sknz. 
    Bu işlemle, emniyet ventili ayarl basnç dayanm sistem basncnn bir miktar üzerinde demek 
olur, bu da ayar için yeterlidir. Gerekli kontroller yaplarak ayar işlemi bitirilir. 
 
5. Taşma-Kaldrma/Depolama-Montaj 
5.1. Taşma ve kaldrma 
   Hidroforlarmz tür ve büyüklükleri veya profesyonel taşmaclarn araç tip ve doluluklarna göre, 
ahşap kasal, kasasz, dik(düşey) veya yatk şekilde sevk edilebilmektedirler. 
● Kazalara yol açmamak için işyerindeki kurallara kesinlikle uyunuz. 
● Taşma çalşmalar srasnda eldiven ve sert uçlu ayakkab giyiniz. Kaldrlan hidroforun altnda 
veya yaknnda durmaynz. 
 
Kullanma klavuzunda Hidroforlarn boyut ve ağrlklar (P-  Hidrofor sistemleri kapasite, ebat ve 
ağrlk ölçüleri) bölümünde tablo halinde belirtilmiştir.  Bu bilgiler doğrultusunda uygun taşma arac 
kullanarak taşma yaplmaldr. 
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Hidrofor sistemi bir şase üzerine monte edilmiştir. Hidrofor sisteminin üst ksmnda kaldrma kancas 
bulunmaktadr. Çelik zincir veya halatla (Şekil 5)  bu noktadan kaldrlr. Taşma işleminde ise 
hidroforun ahşap kasalarn altndan (Şekil 6), uygun taşma arac ile taşnmas uygundur. 
 
Düşey milli paket hidroforlar ise ağr yükler için tasarlanmş tribleks karton kutular ile sevk 
edilmektedir. Kaldrma işlemi 2 kişi tarafndan (şekil 7) de görüldüğü gibi gerçekleştirilir.  
 

   
               Şekil 5                                     Şekil 6                                            Şekil 7  

 

Hidrofor sisteminin kaldrlmas, taşnmas ve montaj srasnda ezilme 
ve darbeye karş dikkatli olun, taşma esnasnda uzun süre askda 
tutmayn! 
 

Kaldrma kanca ve halkalar maksimum pompa ağrlğnn iki kat kadar yük taşyabilir. 
 
Nakliye srasnda hidrofor sistemi hasar görmeyecek şekilde bağlanmal ve kötü hava 
koşullarndan etkilenmeyecek şekilde önlemler alnmaldr. 
● Teslim alnan hidrofor sisteminin sipariş edilen modele uygun olup olmadğ, 
● Nakliye esnasnda herhangi bir hasar olup olmadğ kontrol edilmelidir. 
Eğer Hidroforda bir hasar veya eksiklik bulunmuşsa nakliye firmasna tutanakla hasar tespiti 
yaptrlarak, DOMAK Pompa ve Makine San. Tic. A.Ş. ‘ne yazl bilgi verilmelidir. 
 
5.2. Depolama:  
Hidrofor hemen yerine monte edilmeyecek ise;  temiz ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. 
 
5.3. Montaj ve bağlantlar: 
   Hidroforlarmzda basnç şalteri ve manometre hortumu (Şekil 8), çkş kolektörünün tapas veya 
flanşna yerleştirilmelidir. Sevkiyat esnasnda kablonun zarar görmemesi için açlan klavuz 
yuvasna kör tapa yerleştirilerek sevk edilmektedir. 

 Tapa veya flanş üzerindeki cvatay uygun anahtar ile çkartnz. (Şekil 9) 
 Tapa yuvasnda hortum bağlantsn yapnz. (Şekil 10) 

 
DİKKAT !     Eğer basnç şalteri başka yerde kullanlacaksa buradaki cvata yerinde takl olmaldr. 
(Bknz. 4.5. Hidrofor pompalar ile tank arasndaki mesafe syf.10-11) 
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Şekil 8 Şekil 9 Şekil 10 

 
Şekil 11 

       Su Deposu (Rezerv Tank)             Hidrofor Sistemi                 Basnç Tank 
 

1. Rezerv Tank 6. Çek valf 11. Rekor 
2. Vana                      7. Pompa 12. Flexible Boru 
3. Pislik Tutucu           8. Kontrol Panosu 13. İstavroz 
4. Giriş Kollektörü 9. Basnç Şalteri 14. Basnç Tank 
5. Çkş Kollektörü 10. Manometre   

 
Hidrofor sistemi montajn ve elektrik bağlantlarn yetkili servislere veya 
ehliyetli Tesisatç ve Elektrikçilere yaptrnz. 

 

 
Hidroforu asla boru tesisat için bir destek noktas veya taşyc gibi 
kullanmaynz.  Boru sistemi, hidroforun herhangi bir bölümüne tesisat 
yükü binmeyecek şekilde desteklenmelidir. Boru sistemindeki titreşim / 
kaslmalarn ve sistem ağrlğnn hidroforu etkilememesi sağlanmaldr. 

 Hidrofor sistemini rezerv tankna yakn ve düz bir zemine oturtunuz.   
 Rezerv tank çkş borusu alt seviyesinin, Pompa çkş kollektörünün üzerinde olmasn 

sağlaynz. 
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 Giriş-çkş kollektörleri ölçülerinde boru veya hortum ile Rezerv tank ve basnç tankna 
bağlaynz. Burada oluşacak basnca dayankl elastiki hortumlar kullanlmasn öneririz. 

 Pompa ile rezerv tank arasna vana ve pislik tutucu filtre monte ediniz. 
 Pompa ile basnç tank arasna vana monte ediniz.  
 Oluşabilecek fark basnçlarnn insana ve sisteme zararn önlemek açsndan uygun 

kapasitede Emniyet ventili kullannz.(BknzD6 – Emniyet ventili nedir? Ayarlanmas syf.11 ) 
 Rezerv tankndaki su seviyesini kontrol amacyla, (C1.2.3 Su seviyesi kontrolü bknz. Syf. 9)  

gösterildiği şekilde seviye elektrotlarn monte ediniz  (Şekil 5). Su seviyesini kontrol için 
flatörlü şalter de kullanabilirsiniz.(Şekil 3-4) 

Elektrik bağlantlar: 
     Hidrofor sistemi etiketinde belirtilen güç, gerilim değerleri göz önüne alnarak, hidroforun elektrik 
ve topraklama bağlantsn EN 60204-1 Standardna göre ehliyetli elektrikçilere yaptrlmasn 
öneririz. 
Elektrik panosuna yaplacak olan kablo bağlantlar için pano içindeki kullanma klavuzuna baknz. 
 
6. Hidrofor sisteminin devreye alnmas 
6.1. Çalştrmadan önce yaplacak kontroller 
 Boru ya da flanş bağlantlarnda su szntsna neden olabilecek durumlar olmamasn kontrol 

ediniz. 
 Her çalşma öncesinde hidrofor pompasnn su ile dolu olmasna, çkş vanalarnn açk 

pozisyonda olmasna ve asla susuz çalştrlmamasna dikkat ediniz. 
 Kablolarda yrtk, delik vs. olmadğn kontrol ediniz. 
 Çek valflerde tkanklk olmadğn, su kaçrmadğn kontrol ediniz.  
 Flatörün çalşmasn engelleyecek durumlar kontrol ediniz. 
 Topraklama hattn kontrol ediniz. 
 Elektrik panosuna ait kullanma klavuzunda belirtilmiş olan kontrolleri uygulaynz.  

 

Aşr snma tehlikesi! 
Hidrofor sistemlerinde baslacak sv scaklğ +1⁰C ile 50⁰C arasnda olmaldr. 

 

 

Aşr snma tehlikesi! 
Hidrofor sistemi veya bağl olduğu tesisattaki; mekanik, elektrik veya 
elektronik devre elemanlarnn (su geçişini engelleyecek şekilde) arzalanmas 
halinde, hidrofor pompas içerisinde oluşabilecek aşr s pompa parçalarnda 
hasar meydana getirebilir. 

6.2. Çalştrma 
    Hidrofor sistemlerinin çalştrlmas elektrik panosu ile sağlanmaktadr. Elektrik panosuna ait kullanma 
klavuzu pano içindedir. 
Panoya ait kullanma klavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda sistem için gerekli ayarlar ve 
kontroller yaplarak sisteme enerji verilir. 
 
7. Periyodik Bakmlar 
   Tüm bakmlar yetkili ve ehliyetli personel tarafndan aşağda belirtilen periyotlarda düzgün şekilde 
yaplmaldr. Devreye girme sklğ her bakmda mutlaka gözlenmeli ve gerekli tedbirler alnmaldr. 
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Bakm ve arza giderme işlemlerine başlamadan önce, enerjinin kapal 
olduğunu ve tekrar istenmeyen açlşlara karş tedbir alndğn kontrol 
ediniz. 

7.1. Aylk bakm  
 Rezerv tank girişinde mekanik flatör bulunmas halinde; tank dolduğunda suyu kapatp 

boşaldğnda açtğn kontrol ediniz. 
 Pompa giriş filtrelerini kontrol ediniz ve temizleyiniz. 
 Vana ve diğer bağlant parçalarndan su kaçağ olmadğn kontrol ediniz ve varsa 

kaçaklar tamir ediniz. 

 

Boru ve Flanş bağlantlarnda oluşan gevşemeler basnçl su 
fşkrmasna ve conta parçalarnn frlamasna yol açabilir ve ciddi 
yaralanmalara sebep verebilir. 

 Pompa ve motorun vuruntulu, balansl, titreşimli çalşmadğn kontrol ediniz. 
 Mekanik salmastradan sznt olmadğn kontrol ediniz. 
 Çekvalflerin geri kaçrmadğn kontrol ediniz. 

7.2. Yllk bakm: 
 Rezerv tank iç temizliğini yapnz. Tanka şk girmesi halinde yosun oluşabilir. Tank 

temizliği, yosundan arndrmak ve sağlkl su elde edilmesi için önemlidir. 
 Rezerv tank seviye elektrotlarnn seviyelerini muhafaza ettiklerini ve oksitlenmediklerini 

kontrol ediniz. Gerekirse değiştiriniz. 
 Basnç şalterinin çalşma aralğn ve bağlantlarn kontrol ediniz, gerekirse basnç şalteri 

ayarlarn tekrar yapnz. 
 Emniyet Ventili ayarlar kontrol edilmelidir. 
 Elektrik panosu ve topraklama hatlarnn sağlkl olduğunu, kablo bağlantlarnda 

gevşeme ve snmayla ilgili renk değişimi olmadğn kontrol ediniz. 
Yedek parçalar:Hidrofor sisteminizin uzun süreli durmamasn sağlamak için yedek parça 
bulundurmanz öneririz. 
Parça ad: Mekanik salmastra  / Çekvalf / Fan / Difüzör / Basnç Şalteri 
8. Kullanm ömrü: 
“ HİDROFORLAR için Gümrük ve Ticaret Bakanlğ tarafndan belirlenen kullanm ömrü 10 (On) 
yldr.“ 
9. İmalatç Firma bilgileri: 
DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. 
ORG.SAN. BÖL. ADNAN KAHVECİ BUL. NO:46 KUTLUKENT / SAMSUN Tel: 0 (362) 266 80 50 
Faks: 0 (362) 266 80 53 e-mail :  info@domak.com.tr 
10. Yetkili servis: 
 DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. 
 ŞABANOĞLU MAH. O.S.B.ADNAN KAHVECİ BUL. NO:46 KUTLUKENT TEKKEKÖY / SAMSUN 
 Tel        :  0 (362) 266 80 50 Faks: 0 (362) 266 80 53 ,   
 E.posta :  info@domak.com.tr 
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11. Hidrofor sistemi parçalar 
11.1. Hidrofor Sistemleri Parçalar ( Tanksz)    
 

 

  
1- Manometre 
2- Basnç Şalteri 
3- Motor 
4- Çek valf 
5- Çkş Kollektörü 
6- Giriş Kollektörü 
7- Pompa 
8- Elektrik Panosu 
9- Vana 

10- Şase  

 

 
11.2. Paket Hidrofor Sistemleri Parçalar  
 

  
   1- Basnç tank 
   2- Motor 
   3- Elektrik Panosu 
   4- Manometre 
   5- Basnç Şalteri 
   6- Flex Boru 
   7- Çekvalf 
   8- Flatör 

  
   9- Pompa 
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11.3. JET1150 1,5HP-JET300-2 3HP Paket Hidrofor Sistem Parçalar  
 
 

 

1- Basnç tank 
2- Pompa 
3- Motor 
4- Manometre 
5- Basnç Şalteri 
6- Flex Boru 
7- Çekvalf 

  

 
 
 
 
11.4. 1205-7 1,5HP Paket Hidrofor Sistem Parçalar 
 

 

1- Basnç tank 
2- Motor 
3- Pompa 
4- Manometre 
5- Basnç Şalteri 
6- Flex Boru 
7- Çekvalf 
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12. Pompa kesit resimleri 
12.1. Hidrofor sistemlerine ait çelik gövdeli pompalarn kesit resmi 
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12.2. 1205-7 1,5hp paket hidroforun pompa kesit resmi 
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12.3. Hidrofor sistemlerine ait Pik Döküm gövdeli pompalarn kesit resmi 
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12.4. JET1150 1,5HP paket hidrofor pompasnn kesit resmi 
 

 
 
12.5. JET300-2K 3HP paket hidrofor pompasnn kesit resmi 
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13.  Etiket tanmlar 
13.1. Hidrofor etiket tanm 

 
 

AÇIKLAMALAR 
Hidrofor Tipi      : Hidroforun Ad 
Hm (m)                     : Basma Yüksekliği 
Ağrlk : Hidroforun Toplam Ağrlğ 
Q (m³/h) : Debi 
Seri No : Hidroforun Seri Numaras 
Üretim Yl : Hidroforun Üretildiği Yl 
Su scaklğ : Suyun En Yüksek Scaklk Derecesi 
Motor Gücü (HP) : Motorun Beygir Gücü 
Tank Dayanm Basnc (bar) : Önerilen Minimum Tank Basnç Değeri 

 
13.2. Pompa etiket tanm: 

 
AÇIKLAMALAR 
TİP   : Pompann Kod Numaras 
N : Motor Gücü 
η : Pompann Verimi 
Hm(m)                  : Pompann Basma Yüksekliği 
Q(m³/h) : Debi 
Üretim Yl : Pompann üretildiği yl 
Seri No : Pompann Seri Numaras 
Ağrlk : Pompann Toplam Ağrlğ 
n : Motorun Devri 
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14. Hidrofor sistemleri kapasite, ebat ve ağrlk ölçüleri  
14.1. Tanksz Hidrofor sistemi kapasite, ebat ve ağrlk ölçüleri tablosu 
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14.2. 1205‐7 1,5HP ve JET1150 1,5HP Paket Hidrofor Sistemleri kapasite, ağırlık ve boyut  
tablosu (Yatay Tanklı)  
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14.3. Paket Hidrofor Sistemleri kapasite, ağırlık ve boyut tablosu (Dik Tanklı) 
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15. Basnç tank seçim önerileri 
      Pompann maksimum basnc, tankn beyan edilen basncn aşmas durumunda  
emniyet ventili kullanlmas gereklidir. 

 

Sistem basncnn herhangi bir nedenle tank dayanm basncnn üzerine çkmas 
halinde tanknn patlamasna ve dolays ile türlü hasarlara neden olabilir. 
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16. Hidroforlarda kullanlmas gereken basnç şalterleri ve keçeler 
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17. Arzalar (Muhtemel hidrofor arzalar) 
Arzalar Muhtemel sebepler  

Hidrofor pompalar çok sk 
çalşyor. 

Hidrofor sistemindeki çek valfler kaçryor. Çek valfleri kontrol edin, gerekirse 
değiştiriniz. 

Basnç şalterleri arzalanmş veya ayarlar bozulmuştur. 

Ehliyetli personele danşnz. 
Basnç tank içindeki membran delinmiştir. 

Ön gaz basnc azalmştr. 

Arza lambas yanyor Elektrik motorunun aşr akm çekmesi sonucu termik 
atmştr. 

Pompa çalşmyor 

Elektrik yoktur. Elektriği kontrol ediniz. 

Sigorta veya termik atmştr. 

Ehliyetli personele danşnz. Basnç şalter ayar gevşemiş veya bozuktur. 

Elektrik motoru yanmştr. 
Rezerv tanknda su yoktur veya su seviye elektrotlar 
bozuktur-bağlantlar kopuktur. Gözleyiniz/Bağlantlar kontrol ediniz. 

Su yok lambas yanyor. 
Rezerv tanknda su yoktur. Rezerv tankn doldurunuz. 
Sv seviye rölesi bozuktur, bağlantlar gevşek veya 
kopuktur. Ehliyetli personele danşnz. 

MKR lambas yanmyor. 
Fazlar yer değiştirmiştir 

RST fazlar kopuk veya yer değiştirmiştir. 
Elektrik bağlantlarn kontrol ettiriniz. 

Elektrik hatlarnda bakm sonras yer değişimi olabilir. 

Pompa çalşyor su basyor 
ancak stop etmiyor. 

Su tüketimi çoktur.   Su tüketimi tespit edilmelidir 

Basnç şalteri bozuktur veya ayar değişmiştir. 
Ehliyetli personele danşnz. 

Pompa fan kanatlar aşnmş ve kapasitesi düşmüştür. 

Şebekede su kaçağ vardr Şebekeyi kontrol edin ve kaçaklar 
önleyiniz 

Pompalar sra değiştirerek 
çalşmyor. Hidrofor sralama rölesi (HSR)arzal Ehliyetli personele danşnz. 

Pompa çalşyor (Basnç 
yükselmiyor.) 

Vanalar kapaldr. Vanalar kontrol ediniz. 

Rezerv tank su seviye ikaz bozuktur. 

Ehliyetli personele danşnz. 
Çek valf bozuktur. 

 Pompa fanlar tkanmştr. 

Pompa ters dönüyordur. 

Rezerv tank ile basnçl tank arasnda tkanklk vardr. Hatt kontrol ediniz ve temizleyiniz. 

Filtreler tkanmştr. Filtreleri temizleyiniz veya değiştiriniz. 

Pompa vuruntulu – Titreşimli 
veya gürültülü çalşyor. 
 
 

Pompa fanlarnda ksmi tkanklk vardr. 

Ehliyetli personele danşnz. 

Pompa fan ve diğer parçalar aşnmştr. 

Pompa veya Motor rulmanlar bozulmuştur. 

Pompa – motor bağlant elemanlar gevşemiştir. 

Pompa çalşyor ancak basnç 
çabuk yükseliyor.(Pompa sk 
çalşyor) 

 Basnç tank ön gaz basnc düşüktür.  

Basnç tank membran deliktir. 
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18. Garanti 
      Bu kullanm klavuzunda belirtilen esaslara, uyarlara ve standartlara uyulmak koşuluyla 
Hidroforlar malzeme ve imalat hatalarna karş 2 (iki) yl “ DOMAK POMPA “ garantisindedir. 
 
18.1. Garanti dş kalan durumlar 
 Garanti şartlar sadece faturada yazl ürün/ürünleri kapsar.  
 Üzerinde plaketi bulunmayan veya ürünlerimiz üzerine başka marka plaket taklmş veya 

plaket içeriği okunmayan ürünler.  
 Çplak olarak tedarik edilen pompann herhangi bir güç kaynağ ile tahrik edilmesi, 
 Pompalarn tasarmnda, yapsnda ve mekanik aksamlarnda üreticinin dşndaki kişi ve 

kuruluşlar tarafndan yaplan değişikliklerden doğabilecek arzalar ve hasarlar. 
 Pompalara kasten zarar verilmesi halinde, 
 Amaç dş kullanmdan meydana gelen hasar ve arzalar, 
 Hatal montaj, yanlş ve eksik yaplmş tesisattan kaynaklanan hasar ve arzalar, 
 Nakliye, sarsnt, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarndan 

kaynaklanan hasar ve arzalar, 
 Yangn, yldrm düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer doğal afetlerden kaynaklanan hasar 

ve arzalar, 
 Hatal akşkan seçimi ve akşkann kimyasal özelliklerinden dolay meydana gelen hasar ve 

arzalar, 
 Akşkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arzalar, 
 220 ve 380 Volt olmas gereken şebeke voltajnn düşmesi, yükselmesi, faz kesilmesi ve 

fazlar arasndaki dengesizliklerden kaynaklanan hasar ve arzalar, 
 Elektrik tesisatnda kullanlan elektrik panolar ve kablolarn uygunsuzluğu veya 

yetersizliğinden kaynaklanan hasar, arza ve şikâyetler, 
 Elektrik motorlarnn içine su girmesi veya aşr nemden ortaya çkan motor yanma ve 

hasarlar, 
 Pompalarda ksa süre de olsa susuz çalşmaktan kaynaklanan hasar ve arzalar, 
 Orijinal yedek parça ve donanmlar güvenliğin sağlanmas için üretici firma tarafndan yetki 

altna alnmştr. Orijinal parça kullanlmamas üretici firmay hasar durumunda sorumlu 
brakmaz. 
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