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LÜTFEN DİKKAT! 
 POMPALARIMIZDAN AZAMİ VERİMİ ALABİLMENİZ İÇİN  

BU KILAVUZDAKİ BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMALISINIZ.  
BU KILAVUZ ATIK SU POMPALARIYLA İLGİLİ BÜTÜN SORUNLARINIZDA SİZE  

YARDIMCI OLABİLECEK GÜVENLİ BİR KAYNAKTIR. 

Bu kullanma pompalarn taşnmas, montaj, işletmeye alnmas ve 
bakm işlemlerini kapsar. Bu işlemleri gerçekleştirecek kişiler bu klavuzdaki 

bilgiler doğrultusunda hareket etmelidirler. Kullanma klavuzu pompalara 
yakn ve kolay ulaşlabilecek bir yerde olmaldr. 

LÜTFEN MUHAFAZA EDİNİZ. 



 
 

3 
 

       İÇİNDEKİLER 
 

1- ÖNSÖZ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2. TALİMATLAR----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-7 

3. GENEL BİLGİLER----------------------------------------------------------------------------------------------- 7-8 

4. TAŞIMA / DEPOLAMA / MONTAJ-------------------------------------------------------------------------- 8-12 

5. ÇALIŞTIRMA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-13 

6. BAKIM-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-15 

7.BULUNDURULMASI GEREKEN YEDEK PARÇALAR------------------------------------------------ 15 

8. ETİKET------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

9. KULLANIM ÖMRÜ----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

10. İMALATCI FİRMA --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

11. YETKİLİ SERVİS----------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

12. POMPALARIN AĞIRLIK VE EBAT TABLOLARI----------------------------------------------------- 16 

13. KAPASİTE TABLOLARI ------------------------------------------------------------------------------------ 17 

14. MONTAJ RESİMLERİ VE PARÇA LİSTELERİ-------------------------------------------------------- 18-30 

15. MUHTEMEL ARIZALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ---------------------------------------------------- 31 

16. GARANTİ DIŞI KALAN DURUMLAR--------------------------------------------------------------------- 31 

17. GARANTİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 

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 vermekte, 
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 ihtiyaç sahiplerine ulaştrmaktadr. 

DOMAK Pompa  ISO  9001:2008, TS EN ISO 9905,  Hidrofor (TSEK), TS 12599 ve 
CE Deklarasyonu belgeleri ile tüm gerekliliklerini hassasiyetle yerine getirmektedir. 

KALİTE POLİTİKASI 

-  Çevre, İş Sağlğ ve Güvenliği konusunda hassas hareket ederek, 
-  Eğitim ile becerimizi ve kalite bilincini artrarak, 
-  Kalite Yönetim Sistemi şartlarna uyarak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürerek, 
-  Ulusal ve Uluslararas Kalite Sistemi ile Ürün Standartlarna uygun, 
-  Gelişen teknolojiyi takip ederek, 
-  Zamannda, hedeflenen miktarda ve hedeflenen minimum hata oran ile 
-  Üretim ve Hizmetleri gerçekleştirerek,  
 
 En üst düzeyde Müşteri memnuniyetini sağlamak, Firmamzn kalite politikasdr. 
 
Bu kullanma klavuzu, Su pompalarnn taşnmas, kurulmas, işletilmesi ve bakm ile 
ilgilenenlerin yol göstericisidir.     

 

 Sayglarmzla… 

 

DOMAK POMPA 
VE MAKİNA SAN. A.Ş. 
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2. TALİMATLAR 

2.1. Genel Talimatlar   
Bu kullanma klavuzunun amac kullanclara; 
 Dişli Kutulu Şaftl Sehpal Pompalarn montaj, bakm ve muhtemel arzalar ile ilgili 
bilgi vermek, 
 Taşma, Depolama ve Garanti şartlarn açklamaktr. 
Pompalarn yanlş kullanmn önlemek için, bu klavuzda verilen talimatlar dikkatli bir 
şekilde incelenmelidir. 
 Çalştrma ve bakm, yetkili ve nitelikli elemanlar tarafndan yaplmaldr. 
Yetkili olmayan kişiler tarafndan yaplan tamir veya değişikliklerin garanti kapsamna 
girmeyecektir. 

2.2Güvenlik 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) 

 
El skşma tehlikesi 

 Yüksek ses seviyesi 

! Pompalarn çalşmasn etkileyen, pompa üzerinde işaretlenmiş güvenlik 
talimatlar 

DİKKAT Makinenin zarar görme tehlikesi 

 
2.2.2 - Güvenlik talimatlarnda belirtilen uyarlarla ilişkili olan riskler 
Güvenlik uyarlarna uymamak, çevre ve ortama olduğu kadar hem kullancy hem de 
pompay güvenlik riski altnda brakr. 
 
 DİKKAT  Güvenlik uyarlarna uymamak, garanti koşullarn geçersiz klacaktr. 
 
Servis ve Bakm prosedürlerindeki direktiflerin veya güvenlik uyarlarnn belirttiği riskler 
aşağdakilerden olabilir. 
 
● Pompann veya pompa kurulumunun önemli fonksiyonlarn etkileyen hatalar. 
●Mekanik veya Kimyasal nedenlerden oluşan tehlikeler. 
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  Pompa bünyesinde, gerek kullanm gerekse tamir bakm esnasnda   
 .   çevreye ve İnsan sağlğna zarar teşkil edebilecek herhangi bir   
   kimyasal kullanlmamştr. 

 
 
Çalşma ortamna ilave edilecek güvenlik önlemleri büyük önem taşmaktadr. 
Hareketli parçalar için koruma kapaklar. (“Pompa çalşrken koruma kapaklar 
çkartlmamaldr. “ gibi) 
 
 
2.2.3  İnsan için tehlikeli, insan veya çevre sağlğna zararl olabilecek durumlara 
ilişkin uyarlar 
 
Montaj, Devreye alma ve Bakm işlemleri kalifiye ve yetkili personel tarafndan 
gerçekleştirildiği sürece, pompanz herhangi bir güvenlik riski teşkil etmemektedir. 
 

 *Şoklara, Yanmalara veya Ölüme sebep olabilir.  

 
*Bakm ve Servis işlemleri srasnda pompa asla basnç altnda olmamaldr. 
*Boru ve Flanş bağlantlarnda oluşan gevşemeler; basnçl su fşkrmas sonucu 
yaralanmalara neden olabilir. 

 
 Pompay Çalştrma/Durdurma yöntemi klavuzda tarif edilmiştir. 
 Montaj ve Bakm çalşmalar tamamlandktan sonra pompann tüm güvenlik 

donanmlar yerine taklmaldr. 
 Pompann tekrar işletmeye alnmas srasnda üzerinde işlem yaplan 

bölümler(parçalar)  izlenmelidir. 
 Pompann çalşma esnasnda,  dönen ksmlarndan(şaft) uzak durulmaldr. 

Geniş paçal pantolonlar, kolu eteği sarkmş diğer giysilerin dönen şafta 
dolanarak hayati tehlike arz edebileceği unutulmamaldr. 

 Pompalar şaselere bağlayan cvatalarn gevşek olmas, kaplin ve şaftn 
sarsntl dönmelerine yol açar. Kaplin ve şaftlarn çabuk eskimelerine, 
krlmalarna ve çevreye zarar vermelerine sebep olabilir. 

 Dişli kutulu  pompalarn şaft eksen açlarnn“16°” geçmemesine dikkat 
edilmelidir. 

 
2.2.4  Kabul edilemez eylemler 
Tasarm değişiklikleri tarafmzdan onay alnmadan yaplmamaldr.   
Pompalarmz meydana getiren parçalarn DOMAK ürünü olmas gereklidir.  
Farkl marka parça kullanlmas halinde yaşanlacak olumsuzluklarn sonuçlarndan 
sorumlu tutulamayacağmz bilinmelidir. 
 
2.2.5 Pompann üzerindeki özel güvenlik donanmlar ve öneriler 
Her çalşma öncesinde pompann su ile dolu olmas sağlanmal ve asla susuz 
çalştrlmamaldr.  



 
 

7 
 

Pompa mili ve/veya Şaft kendi ekseni etrafnda 
dönerken çevreye ve/veya insanlara zarar 
vermesini engellemek amac ile koruma kapaklar 
ile kapatlmşlardr. 
Olas kaplin ayalar, tamir ve bakm 
çalşmalardan önce pompann şaft 
bağlantsnn kesildiğinden emin olduktan sonra 
koruma kapaklar çkartlmaldr (Şekil 1). 
Pompa devreye almadan önce koruma 
kapaklar yerine yerleştirilmelidir. 

 

 Şekil1 
2.2.6  Enerji Tasarrufu Açsndan Verimli Kullanmna Ait Bilgiler 
Doğru kullanm; kişisel nedenler ve milli ekonomi açsndan son derece önemlidir. 
 Verimi yüksek,  uygun tip pompalar seçilmeli;  böylelikle ayn su için daha az 

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

Pompann ve sistemin verimliliği açsndan gereklidir. 
 Tüm mekanik bağlantlarn muntazam yaplmas sağlanmaldr; kayplarn 

oluşmamas için gereklidir 
 Klape ve çek valflerin kaçrmamas sağlanmaldr; su kayb önlenmiş olur. 

“ Bütün bu hususlar kullanma klavuzundaki bilgilere sahip olmakla ve klavuzdaki 
uyar ve önerilerimize uyularak yaplabilir. Bu konularda ehil olmayan kişilerin 
tavsiyelerine itibar edilmemelidir. ” 

3. GENEL BİLGİLER 
3.1  Pompa seçimi 
Durağan veya yeterince basnc olmayan suyu bir yere taşmamz, hatta taşdğmz 
yerde belli bir basnçta olmas gerektiğini düşünelim. 
Öncelikle İhtiyaç duyulan suyun miktar ile bu miktardaki suyu hangi basnç altnda 
kullanlacağnn bilinmesi gerekmektedir. 
Bunun için kullanm alanna ulaşncaya kadar, suyun geometrik olarak kaç metre 
yükseleceği (Emme derinliğini de ilave ederek hesaplanr) kullanm alanndaki işletme 
basnc ve kullanm alanna ulaşncaya kadar ki sürtünme kayplar tespit edilir. 
Sonuçta; Geometrik Yükseklik+SürtünmeKayb+İşletme Basnc= Toplam Basnç 
(Basma Yüksekliği Hm(m)) bulunmuş olur. Bu toplam basma yüksekliğinde, gerekli 
olan suyu taşyacak pompa seçimi yaplr. 
3.2 Dişli Kutulu Şaftl Sehpal Pompa Çeşitleri 
 
Pompalarmz; pek çok kullanm alanndaki ihtiyaçlara cevap verebilecek çeşitlilik ve 
kapasitelerde üretilmiştir. 

DKPve DKPS pompalar, elektrik bulunmayan tarm arazilerinde kullanlmak 
amacyla üretilmektedirler.  Traktörlerin hidrolik kollaryla taşnan ve kuyruk milinden 
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şaftla hareket alarak çalştrlan bu pompalar bünyesinde bulunan “Dişli Kutusu” 
yardmyla pompa ile traktörün uyumlu çalşmas sağlanmaktadr. 
DKP ve DKPS pompalar her tip sulamada kullanlabilecek kapasitelerde bol çeşitte 
üretilmektedirler. 
 
4. TAŞIMA / DEPOLAMA / MONTAJ 
4.1  Taşma 
 
Dişli Kutulu Pompalarmz tip ve büyüklükleri veya profesyonel taşmaclarn araç tip ve 
doluluklar dikkate alnarak pompa sehpa ayaklar üzerinde dik konumda sevk 
edilmektedirler. 
 
4.1.1  Genel uyarlar 
 
● Kazalara yol açmamak için verilen talimatlara kesinlikle 
uyunuz. 
● Taşma çalşmalar srasnda eldiven ve sert uçlu ayakkab 
giyiniz. 
 
4.1.2  Kaldrma ve Sevkiyat 
 
Pompalarmzn boyut ve ağrlklar, Pompalarn ağrlk ve ebat  
Tablosu bölümündeki genel bilgiler ksmnda verilmiştir.  Bu bilgiler
doğrultusunda uygun taşma arac kullanarak taşma yaplmaldr. 
Şase üzerine yerleştirilmiş kancalardan  çelik zincir veya halatlarla 
Şekil 2 de görüldüğü gibi taşnmaldr. 
        Şekil 2 

 
Pompalarn kaldrlmas, taşnmas ve montaj srasnda ezilme ve darbeye 
karş dikkatli olun! 

Kaldrma kanca ve halkalar maksimum pompa ağrlğnn iki kat kadar yük taşyabilir. 
 
Nakliye srasnda pompa hasar görmeyecek şekilde bağlanmal ve kötü hava koşullarndan 
etkilenmeyecek şekilde önlemler alnmaldr. 
● Teslim alnan pompann sipariş edilen modele uygun olduğu, 
● Nakliye esnasnda herhangi bir hasar olmadğ kontrol edilmelidir. 
Eğer Pompada bir hasar veya eksiklik bulunmuşsa nakliye firmasna tutanakla hasar tespiti 
yaptrlarak, DOMAK Pompa ve Makine San. A.Ş.'ne yazl bilgi verilmelidir. 
4.2  Depolama 
Pompa hemen yerine monte edilmeyecekse, uygun bir yerde muhafaza edilmelidir. 
4.3 Montaj  
Montajla ilgili ayrntlara geçmeden önce pompa seçiminin doğru yapldğ varsaym ile 
hareket edeceğimizi belirtelim. 
 DİKKAT Pompalarn susuz çalşmas sonucu hasara uğrayabilecekleri 
unutulmamaldr. 
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4.3.1 Boru veya Hortum bağlantlar 
 
 Boru veya hortumun ağrlklar pompa üzerine bindirilmemelidir.(Emme-Basma hattnda) 
 Özellikle kaplinli pompalarn yerleştirileceği zemininin çok düzgün olmas gerekmektedir.  

Düzgün olmayan zemin bağlantlarnda, boru veya hortumun ağrlklar pompa üzerine 
binmesi sonucu şase eğilebilir ve kaplin ayar bozulabilir. 

 Pompa girişlerine bağlanlacak boru veya hortum; emmeye (Vakuma) dayankl, çap pompa 
giriş ölçüsünde olmal ve uzunluğu dikey olarak 6 metreyi aşmamaldr. Zira rakm dikkate 
alndğnda 6 metre veya daha derinden su almak mümkün olmayabilir.  

 Emiş borusu olabildiğince düz ve geniş açl bir kvrmla pompaya bağlanmaldr. 
 Dar çapl boru, hortum veya parça kullanmak pompa performansn olumsuz yönde 

etkileyebilir. 
 Hortum ucuna bağlanacak klapeli süzgecin, su geçiş yollarnn, pompa giriş çapndan daha 

dar olmamasna dikkat edilmelidir.  
 Suyun bulunduğu zeminde pompaya zarar verebilecek kat malzemeler bulunmamal 

veya etkisiz hale getirilmelidir. 
 Pompa emiş ksmna bağlanacak bütün parçalarn szdrmazlğ kalc bir şekilde 

sağlanmaldr. 
 Boru bağlantlarnda flanşlar kullanlmaldr. Flanş contalar suyun akşn 

engellemeyecek şekilde merkezlenmeli ve sznt olmayacak şekilde bağlantlar 
yaplmaldr. 

 Zorunluluk yoksa pompa giriş çkşlarnda gerekli basnca dayanabilecek elastiki 
hortumlar kullanlmaldr. Elastiki malzemeler bağlant işçiliklerinin daha kolay 
yaplmasn sağladğ gibi, kasnt, titreşim ve titreşime bağl muhtemel hasar ve 
gürültüleri de önleyecektir. 

 Pompann basma hattnda koç darbelerine karş çek valf kullanlmasn öneririz.  
 Boru hatlarnda szdrmazlğa ve hava cepleri oluşmamasna dikkat edilmelidir. 
 Usulsüz ve hatal bağlantlar hasarl sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle tüm bağlantlar 

ehliyetli kişilere yaptrlmaldr. Aksi halde garanti koşullar geçersiz olacaktr. 
 
  Dişli kutulu  pompalarn gövdesinde  dişli grubunun çalşmas esnasnda  50 C° ‘ lere 
snma görülebilir. Bu durum pompann çalşmas için herhangi bir engel teşkil 
etmemektedir. 

4.3.2 Sondaj Bağlantlar 

 Pompalarla sondajlardan su çekebilmek için, içine emme borusu sallandrlabilecek 
genişlikteki borularda açk sulardaki bağlant şekli uygulanlr. 

 Sondajn pompa emiş ölçüsünde veya daha küçük çapl olmas halinde pompann direk 
sondaj borusuna bağlanmas gerekir.  

 Pompa ile sondaj borusu arasnda bir ara klape kullanlmal, ara klapenin sondaj 
tarafndaki ksmna bir tulumba taklmaldr.  
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 Tulumba, suyu klapeye kadar çekmekte kullanlacaktr. Su doldurma tapasndan 
konulacak su klapeye kadar inecektir. Bu sayede pompa bünyesi ve alc borusu su ile 
doldurulmuş olacaktr. 

 Tulumba ile klape arasnda ise bir çek valf kullanlmaldr.  
 Ara klape ksa hortumla pompaya bağlanmaldr.  
 Bütün bağlantlar kendir ve yağl boya kullanlarak yaplmaldr. 

4.3.3  Şaft montaj 

 

 
Çalşr durumdaki şaft ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir. 

Aşağdaki koşullar sağlamadan şaft çalştrmaynz. 
 Şaft muhafazasz kullanmaynz. Hasarl muhafaza ile şaft çalştrmaynz. 
 Kilitleme pimlerinin ve muhafaza zincirlerinin pompaya ve traktöre takl olduğundan 

emin olunuz. 
 16º ‘ nin üstünde bir aç ile şaftnz çalştrmaynz. 
 İç-dş kayc borular çalşma durumunda en az üçte bir uzunluğunda iç içe geçmiş 

olmaldr. 

 
  

Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 
 
 !   Şaft muhafazasndaki traktör işaretinin bulunduğu taraf  traktör kuyruk miline, diğer taraf 
pompa tahrik miline taklmaldr(Şekil 3). Emniyet pimlerinin yerlerine oturduğu, şaftn 
kendiliğinden yerinden çkamayacağ kontrol edilmelidir. 
DKP 2200 Pompalarda şaft  tahrik miline üzerlerindeki delikler merkezlenerek yerleştirilir. 
Delik merkezlerinden M10 cvata yerleştirilerek somun sklr.(Şekil4)   
 
DİKKAT Şaftn iki ucu arasndaki eksen kaçklğ (çalşma açs) her mafsal için 16º 

den fazla olmamaldr. Aksi takdirde salnml çalşma ile şaft ve 
bağlantlarnda ağr tahribata neden olunabilir. 

Şaftlarn;dönen çelik aksamlar plastik muhafaza ile koruma altna alnmştr. 
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Muhafazasz şaft veya hasarl şaft kesinlikle kullanlmamaldr. Şaft 
muhafazalar dönen parçalarn tamamn örtecek kadar uzun olmaldr. 

 
!  Plastik muhafazann iki ucunda zincirler bulunmaktadr. Zincirler şaft muhafazasnn 
şaftla birlikte dönmesini önlemek ve kaza riskini azaltmak için braklmştr. Bu nedenle 
şaftn iki ucundaki zincirleri traktör ve pompann uygun yerlerine bağlanarak muhafazann 
dönmesi engellenmelidir. (Şekil 5) 
 
4.3.4  Hidrolik taşma kollarnn bağlants 
 
 

  
                     Şekil 6  Şekil 7 

 
DKP ve DKPS pompalar traktör hidrolik kollaryla çalşabilecek ve taşnabilecek şekilde 
üretilmiştir.  
 
Bu pompalarn çok kademeli tiplerinde taşmada kullanlacak bağlant yerleri, taşma 
kolaylğ açsndan iki ayr yerde yaplmştr. Taşma işlemi diğer tarm makinelerinde 
olduğu gibi üç noktadan bağlant yaplarak gerçekleştirilir.(Şekil 6-7 ) 
 

 

Hidrolik kollar ile pompalarn kaldrlmas esnasnda kaldrma 
yüksekliği şaftn hasara uğramasna neden olabilir. Dikkat 
edilmeli, gerekirse şaft sökülmelidir. 

 
Taşma esnasnda, şaft ve diğer tahrik organlarnn zarar 
görmemesi için gerekiyorsa şaft sökülmelidir. 

 

Traktörlerdeki gürültü düzeyi yüksektir. Bu nedenle kulaklk veya 
kulak tkac kullanlmaldr.  

 
Dişli kutulu pompa etiketinde belirtilen devirlere dikkat edilmeli, bu devirler aşlmamal ve 
aşr devirden kaçnlmaldr.  
 
 

 
Aksi halde çok güçlü traktörler, başta şaft olmak üzere pompann pek çok 
aksamn hasara uğratabilir. 
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4.3.5  Dişli Kutulu Kademeli Şaftl Sehpal Pompalarn Kaplin Ayar 

 
 

 Pompa düz bir zemine yerleştirilmelidir. 
 Dişli kutusu ve pompa mil eksenlerinde uyumsuzluk varsa, sase ile zemin 

arasnda veya dişli kutusu ve pompann şase ile arasndaki yükseklikler gözden 
geçirilmelidir. 

  
DİKKAT Pompa düzgün bir zemine yerleştirilmemişse, dişli kutusu  ve pompay 

şaseye bağlayan cvatalar gevşeyebilir. Gevşemenin etkisi ile kaplin  eksen 
ayarlar bozulabilir. Dolaysyla kaplinler eksende çalşmaz ve kaplin 
lastikleri aşnr. Daha sonrada kaplinlerin metal ksmlar birbirlerine sürter 
ve kaplinler de aşnr.Bu arada gerek pompa ve gerekse dişli kutusunun  
yataklar zarar görebilir. 

 

5. ÇALIŞTIRMA 
5.1 Kullanm için gerekli ön hazrlklar,ayarlar ve uyulmas gereken kurallar 

 Şaft kontrolü yaplmal, güvenlik önlemleri alnmal, bağlantlar uygun şekilde 
gerçekleştirilmelidir. 

 Pompann su ile dolu olmas sağlanmaldr. 
 Emiş borusunda sznt olmadğ kontrol edilmelidir. 
 Tesisatta, elle kumandal çek valf ve vanalarn çalşma öncesi konumlarnda olmalar 

sağlanmaldr. 
 Benzinli - Dizel motorlar ve traktörlerde akaryakt-yağ seviyesi vs… kontrolleri 

yaplmaldr. 
DİKAT Şaftn dönüş yönü kontrolü için koruma kapağ üzerinde ok işareti 

bulunmaktadr.( Okun yönünün Şaft tarafndan bakldğnda saat dönüş 
yönüne  ters olduğu görülecektir.) 
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5.2 Kullanm esnasnda dikkat edilmesi gereken hususlar 
 
DİKKAT Su ile beraber pompann içerisine girebilecek kum ve kat maddeler 

pompa iç parçalarnda zarar verebilir. Fan ve/veya difizörü tkayabilir. 
 

DİKKAT Suyun seviyesinin düşük olmas halinde kavitasyon olay meydana 
gelerek pompa parçalarnn hasar görmesine neden olabilir. 
 

DİKKAT Suyun buz haline dönüşmüş halinin tahliye edilmesi veya pompa içinde 
buz kalmas durumunda çalştrlmas halinde, pompann parçalarnda 
büyük oranda hasara neden olabilir. 
 

DİKKAT Pompa çalştrlp durdurulduktan sonra  hortum veya boru içerisinde 
kalan su, pompa tarafna doğru geri gelerek pompa parçalarnda büyük 
hasarlara neden olabilir.Pompa çkş hattnda (özellikle uzun mesafe ve 
engebeli arazilerde) koç darbesine karş tedbir alnmas gereklidir. 
 

6. BAKIM 
DİKKAT Bakm ve arza giderme işlemlerine başlamadan önce pompaya enerji 

veren bağlantlarn söküldüğüne ve tekrar istenmeyen çalşmalara karş 
tedbir alndğn kontrol ediniz. 

 Kaplinli pompalarn kaplin ayarlarnn bozulmadğ ve kaplin lastiklerinin aşnmadğ 
kontrol edilmelidir. 

 Dişli kutulu pompalarda her çalşma öncesi dişli kutusunda bulunan yağ seviyesi kontrol 
tapas açlarak yağ seviyesi kontrol edilmelidir. (Şekil 8) 

 Yağ seviyesi kontrol tapasndan yağ szmamas durumunda, yağ doldurma tapasndan 
90 numara şanzman yağ  ile tamamlanmaldr.(Şekil 9) 

 

  
Şekil 8 Şekil 9 

 Gresörlük bulunan rulman yataklarna 2000 iş saatinde bir gres yağ baslmaldr.(Şekil 10) 
 Dişli kutulu pompalarn şaft mafsallarna (Şekil 11)  belirtilen zamanlara göre gres yağ 

baslmaldr. (40s=40 çalşma saati) 
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Şekil 10 Şekil 11 

 

 

Yetersiz yağlama ! 
Muhtemel paslanma olay ve millerin dönmesini engelleyen diğer 
sebeplerin ortadan kaldrlmas durumunda;  güç aktarma organlar, 
pompa iç parçalar, dişli kutusu iç parçalar ve şaft zarar görebilir. 

 
 Salmastral pompalarn(yumuşak salmastra ) 

salmastra yataklarndan; pompa çalşyorken 
dakikada 15–20 damla su akmas sağlanmaldr. 
Su akmyorsa, salmastra skma somunlar 
karşlkl olarak eşit oranda bir miktar 
gevşetilmelidir.  

 Suyun daha fazla akmas halinde bu kez ayn 
somunlar karşlkl olarak eşit oranda bir miktar 
sklmaldr.  

 Su azalmyorsa, salmastra yenisi ile 
değiştirilmelidir. Salmastra değiştirirken, eskiyen 
salmastralar tamamen çkartlmaldr. Yeni 
salmastra mil çevresi uzunluğunda kesilmeli, 
ağzlar ters yöne bakacak şekilde mil çevresine 
sarlarak gres yağyla birlikte salmastra yatağna 
konulmaldr.  

 Bu salmastralar, somunlar karşlkl sklarak 
salmastra iticisi(glen) yardmyla salmastra 
yatağna itilmelidir. 

 

Şekil 12 

Şekil 13 

 Uzun deneylerden sonra pompalarmzda kullanmaya başladğmz yumuşak 
salmastralar, ithal, iyi marka ve RAMİ fiberinden örülmüş örgü srasndada özel bir 
teflon emprenye edilmiştir. Bu özelliklerinden dolay üst seviyede szdrmazlğ 
sağlarken en az seviyede mili aşndran flexible salmastradr. 5-7 mm kesitli olanlar 2 
kat diyagonal örgülü, 8 mm’den sonras 4 kat diyagonal örgülüdür. Salmastralarnz 
değiştirirken ayn kalitede salmastra kullanmalsnz.  Aksi halde sorun 
yaşayabileceğinizi unutmaynz 

 Pompalarn çalşma ortamlar ve hava şartlar bakm dönemlerinin daha sk olmalarn 
gerektirebilir.  
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 Şaft emniyet pim yaylarnn görevlerini yapmalarnda engelleri varsa ortadan 
kaldrlmaldr. 

 Şaft muhafazalarnn hasar görmediği, şaftn içerisinde rahat döndüğü kontrol 
edilmelidir. 

 Kş aylarnda pompalarn don olayndan etkilenmemeleri için gerekli tedbirler 
alnmaldr. 

 Vana ve diğer bağlant parçalarndan su kaçağ olmadğ kontrol edilmelidir. 
 Uzun süre çalşmamş olan pompalarn içindeki paslanma veya salmastrann mili 

skmas veya başka nedenlerle pompa milleri dönmeyebilir. Bu hallerde her hangi bir 
tahribata meydan vermemek için pompann dönmesini sağladktan sonra motora yol 
verilmelidir. 
( Pompa ilk hareketi Fan içerisine gelen Pinyon dişlinin ucundaki somun sklarak , 
kademeli pompalarda ise kaplin bağlantsnn olduğu yerden döndürülerek verilebilir) 

   Paslanma, basnç, titreşim olaylarnn oluşacağ ortam ve parçalar kontrol edilmelidir. 
 
7. BULUNDURULMASI GEREKEN YEDEK PARÇALAR  
 
Pompanzn uzun süreli durmamasn sağlamak için yedek parça bulundurmanz öneririz. 
Yumuşak Salmastra,Fan,Kama, Kaplin lastiği gibi. 
 
8. ETİKET 
 

 

 
AÇIKLAMALAR 

TİP   : Pompa Ad 
N : Motor Gücü 
Hm(m)           : Pompa Basma Yüksekliği 
Q(m³/h) : Debi (Su Miktar) 
Seri No : Pompa Seri Numaras 
Üretim Yl : Pompann Üretildiği Yl 
Ağrlk : Pompa Toplam Ağrlğ 
   

   

9. KULLANIM ÖMRÜ 
 Motorlu Su Pompalar için Gümrük ve Ticaret Bakanlğ tarafndan belirlenen kullanm ömrü 5 (beş) 
yldr. 

10. İMALATCI FİRMA 
DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. 
ORG. SAN. BÖL. ADNAN KAHVECİ BUL. NO:46 KUTLUKENT / SAMSUN 
Tel : 0 (362) 266 80 50 Fax : 0 (362) 266 80 53     e-mail :  info@domak.com.tr 
 
11. YETKİLİ SERVİS 
DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. 
ORG. SAN. BÖL. ADNAN KAHVECİ BUL. NO:46 KUTLUKENT / SAMSUN 
Tel : 0 (362) 266 80 50 Fax : 0 (362) 266 80 53e-mail :  info@domak.com.tr 
 
 
 



 
 

16 
 

12.  AĞIRLIK VE EBAT TABLOLARI 
12.1  Dişli Kutulu Şaftl Sehpal Pompalar 

 

12.2 Dişli Kutulu Kademeli Şaftl Sehpal Pompalar  
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13.  KAPASİTE TABLOLARI  
13.1 Dişli Kutulu Şaftl Sehpal Pompalar  

 
 

 
 
13.1.2 Dişli Kutulu Şaftl Sehpal Kademeli Pompalar  
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14. MONTAJ RESİMLERİ VE PARÇA LİSTELERİ 
 
DKP430 tip montaj resmi ve parça listesi 
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DKP430S tip montaj resmi ve parça listesi 
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DKP540S tip montaj resmi ve parça listesi 
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DKP606 tip  montaj resmi ve parça listesi 
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DKP650 tip  montaj resmi ve parça listesi 
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DKP860 tip  montaj resmi ve parça listesi 
 

 
DKP2200 tip  montaj resmi ve parça listesi 
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DKP5000 tip  montaj resmi ve parça listesi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 
 

DKP5400S tip  montaj resmi ve parça listesi 
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DKP5540 tip  montaj resmi ve parça listesi 
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DKP5544-2K  tip  montaj resmi ve parça listesi 
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DKP5550 tip  montaj resmi ve parça listesi 
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DKPS65 tip  montaj resmi ve parça listesi 
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DKPS80B  tip  montaj resmi ve parça listesi 
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15. MUHTEMEL ARIZALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
  

ARIZALAR MUHTEMEL SEBEPLER ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Pompa 
Çalşyor fakat  
su basmyor 
ya da az 
miktarda  su 
basyor 

Pompa tesisinde kullanlan boru veya 
hortumlar pompa ağz ölçülerinden küçüktür. 

Uygun ölçülerde olan Boru 
veya hortum kullannz. 

Pompa Su ile birlikte kum, çakl vs. taşyordur. 
Fan – difizör tkanmştr. 

Ehliyetli personele danşnz. 

Su kaynağ yetersizdir veya su seviyesi 
düşüktür. 

Su kaynağnn yeterli seviyede 
olmasn sağlaynz.. 

 
 
16. GARANTİ DIŞI 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.  
 Pompa etiketindeki kapasite devirlerinin dşnda çalştrlmasndan kaynakl hasarlar, 
 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, 
 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. 

 
17. GARANTİ 
Bu kullanm klavuzunda belirtilen esaslara, uyarlara ve standartlara uyulmak koşuluyla 
pompalar malzeme ve imalat hatalarna karş 2 (iki) yl “ DOMAK POMPA “ 
garantisindedir. 
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NOTLAR: 
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