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Ünitenin Elektrik Özellikleri

• Çalýþtýrma Voltajý: 115/230 V~ + / - % 10 (fabrika ayarý), maks. 2 AMP.
• Koruyucu Sigorta: 250V~, 2A hýzlý çalýþan tip (littelfuse P/N: 218 002)
• Kablo: 8' uzunlukta 16AWG 3 telli Dahili Kullaným Tipi 115 ya da 230V~ elektrik
kablosu seti (fabrika ayarý)

Kademeli Giriþ

• Kuru Kontak ya da Açýk Toplayýcý (Hall Etkisi)
• 5 iletkenli 22 AWG PVC kontrol kablosu, Birleþtirilmiþ E226774 ya da eþdeðeri
Durdurma Giriþi

• Kuru Kontak ya da Açýk Toplayýcý (Hall Etkisi)
• 5 iletkenli 22 AWG PVC kontrol kablosu, Birleþtirilmiþ E226774 ya da eþdeðeri
Kullanýcý Arabirimi

• Ekran:
• TuþTakýmý:

16 Karakterli LCD
Zarlý tip, 4 Tuþlu: Gir, Yukarý, Aþaðý, Baþlat/Durdur

Kasa

• IP Oraný:
• NEMA Oraný:

IP54 (Toz ve su sýçramasýna karþý korumalý)
3R tipi (toz, yaðmur, karla karýþýk yaðmur ve buza karþý korumalý
havalandýrmalý kasa)

Ortam
Maksimum Ortam Sýcaklýðý: 104oF (40oC)
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8.3 ÝADE

1.0

GÜVENLÝK TALÝMATLARI

Müþteri Hizmetleri Departmaný tüm iade iþlemleri için bir Ýade Yetkilendirme (RA)
numarasý verecektir. Aþaðýda belirtilen bilgiler istenecektir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fatura ve teslimat adresi.
Model ve seri numarasý.
Kiþinin adý ve telefon numarasý.
Ýade nedeni.
Satýn alma emri (varsa).
Kutunun dýþýnda bulunan RA numarasý.

Tüm materyaller gönderi ücreti ödenmiþ þekilde iade edilmelidir. Tüm ürünler
uygun þekilde paketlenmelidir ve paslanmaya yol açan, toksik ya da baþka tehlikeli
kimyasallar içermemelidir. Ýade edilen ürünlerde Ýade Yetkilendirme numarasý
bulunmalýdýr.

8.4

Kimyasal besleme pompalarýný kullanýrken yangýn,
elektrik çarpmasý ve yaralanma riskini azaltmak için
temel güvenlik önlemleri daima uygulanmalýdýr. Bu
talimatlarýn uygulanmamasý durumunda ölüm ya da
ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
TÜM TALÝMATLARI OKUYUN

1.1 GENEL GÜVENLÝK UYARILARI

•

Kimyasal ölçüm pompalarýyla veya pompalarýn yakýnýnda çalýþýrken daima
eldiven ve koruyucu gözlük gibi koruyucu malzemeler kullanýn.

•

Kimyasal solüsyon doldururken boruyu kýrýlma ya da bozulmaya karþý kontrol
edin ve gerekirse deðiþtirin. (Boruyu kontrol ederken daima koruyucu giysi
giyin ve koruyucu gözlük takýn.)

•

Pompa doðrudan gün ýþýðýna maruz kaldýðýnda morötesi ýþýða dayanýklý
boru kullanýn.

•

Kimyasal madde üreticisinin kimyasal maddelerle ilgili talimatlarýný ve uyarýlarýný
uygulayýn. Kimyasal maddenin kimyasal besleme pompasý için uygun olup
olmadýðýnýn belirlenmesi kullanýcýnýn sorumluluðundadýr.

•

Kimyasal maddeler ve ölçüm pompalarýný çocuklarýn eriþemeyeceði bir yerde
saklayýn.

•

Kimyasal ölçüm pompasý voltaj deðerinin pompanýn kullanýlacaðý yerin voltaj
deðerine uygun olduðundan emin olun.

•

Elektrik kablosunun topraklama baðlantýsýný kesmeyin. Gerektiði þekilde monte
etmek için yetkili bir elektrikçiye baþvurun.

•

Pompa yanýcý sývýlarla birlikte KULLANILAMAZ.

ÖDEMELER
Hiçbir ekipman, fabrikadan gönderilme tarihinden itibaren altý aylýk bir sürenin
geçmesi halinde kabul edilmeyecektir. Yalnýzca kullanýlmamýþ ve hasar görmemiþ
ekipmanýn depoya iade edilmesi kabul edilecektir. Ödeme iadeleri, materyallerin
denetim personelimiz tarafýndan yeni ve kullanýlmamýþ olarak kabul edilmesi
durumunda yapýlacaktýr. Bu durumda bir depolama ücreti alýnacaktýr. Ödeme
iadesi için geri gönderilen tüm ekipmanlarda bir RA numarasý bulunmalýdýr ve
ekipmanlar gönderi ücreti ödenmiþ þekilde iade edilmelidir.

1.2

GÜVENLÝ KULLANIM PROSEDÜRLERÝ

Her Elektronik Ölçüm Pompasýnýn belirtilen teknik özelliklere ve güvenlik standartlarýna
uygunluðu test edilmiþtir.
Ürünü tutarken, montaj ve kullaným sýrasýnda dikkatli olmak montaj iþleminin
sorunsuz yapýlmasýna yardýmcý olur.
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Lütfen ölçüm pompanýzý monte etmeden ve çalýþtýrmadan önce bu uyarý notlarýnýn
tamamýnýokuyun.
Önemli:

Pompa verilen karþý basýnç/enjeksiyon valfi ile birlikte monte edilmeli ve
kullanýlmalýdýr.Aksihaldeaþýrýpompayüküoluþabilir.

•

Pompayý tutarken dikkatli olun. Pompanýn düþürülmesi ya da þiddetli darbeye
maruz kalmasý yalnýzca pompanýn dýþarýdan hasar görmesini saðlamaz, ayný
zamanda pompanýn içindeki elektrikli parçalarýn da zarar görmesine yol açar.

•

Pompayý ortam sýcaklýðýnýn 104°F (40°C) deðerini aþmadýðý bir yere yerleþtirin.
Pompanýn yapýsý suya ve toza karþý dayanýklýdýr ve açýk havada kullanýlabilir;
ancak pompayý suya batýrýlmýþ þekilde çalýþtýrmayýn. Pompa içinde yüksek
sýcaklýk oluþmasýný önlemek için pompayý doðrudan güneþ ýþýðý altýnda
çalýþtýrmayýn.
Solenoid muhafazasý, kafa ve pompa muhafazasý dokunulmayacak
kadar sýcak olabilir 160oF (70oC).

•

Pompayý gelecekte bakým ve kontrol iþlemlerinin kolayca yapýlabileceði uygun bir
yere monte edin ve titreþimi önleyecek þekilde sabitleyin.

•

Boruyu valf gruplarýnýn üstüne monte etmeden önce koruyucu baþlýklar
çýkarýlmalýdýr. Belirtilen boyutta boru kullanýn. Boruyu emme tarafýna dýþarýdan
hava girmesini önleyecek þekilde baðlayýn. Tahliye tarafýnda sývý sýzýntýsý
olmadýðýndan emin olun.

•

Montaj voltajýnýn pompa veri etiketinde belirtilen voltaj deðerine uygun olduðunu
kontrol ettiðinizden emin olun. Pompa modellerinin çoðunda üç uçlu fiþ
bulunmaktadýr. Daima pompa topraklamasýnýn yapýldýðýndan emin olun. Baðlantýyý
kesmek için kabloyu çekmeyin; fiþi parmaklarýnýzla tutarak çekin. Yüksek voltaj
oluþturan aðýr elektrikli ekipmanlarla ayný prizi kullanmayýn. Bu, pompanýn içinde
bulunan elektronik devrenin arýzalanmasýna neden olabilir.

•

Elektrikli cihazlarýn kurcalanmasý tehlikeli olabilir. Kimyasal maddeleri ve pompa
montaj kuyusunu daima çocuklarýn eriþemeyeceði bir yere yerleþtirin.

•

Ölçüm pompasýný asla cihaz çalýþýrken onarmayýn veya hareket ettirmeyin. Elektrik
baðlantýsýnýdaimakesin. Güvenlik nedeniyle, kimyasal ölçüm pompalarýyla veya,
pompalarýn yakýnýnda çalýþýrken daima koruyucu giysi, eldiven ve koruyucu
gözlük kullanýn.

•

Modellerin çoðunda boru baðlantýsýna sahip bir hava akýþ valfi bulunur. Hava
tahliyeiþlemleriçalýþtýrmasýrasýndapompabölmesindesývýolmadýðýndayapýlmalýdýr.
Güvenlik önlemi olarak dönüþ borusunu hava akýþ valfine baðlayýn ve sývýyý
depolama tankýna veya uygun bir kanala alýn.

•

Çýkýþ hacminin doðru olmasý için pompa tipik çalýþtýrma koþullarýna ayarlanmalýdýr.
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8.0 TALÝMATLAR VE PROSEDÜRLER
8.1 ÜRETÝCÝNÝN ÜRÜN GARANTÝSÝ
Üretici ürettiði ekipmanýn satýn alým tarihinden itibaren on sekiz (18) ay ya da
montaj tarihinden itibaren bir (1) yýl (hangisi önce dolarsa) süreyle söz konusu
politika kapsamýndaki Yükümlülüðe istinaden malzeme veya iþçilik açýsýndan
hatasýz olduðunu garanti etmektedir. Üreticinin yükümlülüðü, inceleme yapýldýktan
sonra arýzalý olduðu onaylanan ve fabrikaya ödemesi yapýlmýþ olarak iade edilen
herhangi bir cihazýn veya parçanýn onarýmý ya da deðiþtirilmesiyle sýnýrlýdýr. Bu
garanti montaj veya onarým giderlerini kapsamamaktadýr ve üreticinin yükümlülüðü
hiçbir þekilde söz konusu parçanýn satýþ fiyatýný aþmayacaktýr.
Üretici ürünlerinin kasten veya baþka þekilde yanlýþ montajý, yanlýþ bakýmý, söz
konusu ürünlerin kapasitelerinin üzerinde çalýþtýrýlmasý ya da izinsiz þekilde
onarýmý sonucu zarar görmesi durumunda tüm yükümlülüðü reddetmektedir.
Deðiþtirilebilen elastomer parçalar atýlabilir ve söz konusu parçalar belirtilen veya
ima edilen herhangi bir garantinin kapsamýnda deðildir. Üretici ürettiði ürünlerin
kullanýmý sonucu meydana gelen hasarlar veya diðer hasarlar, yaralanmalar ya da
bunlarýn sonucunda doðan masraflardan sorumlu deðildir.
Yukarýdaki garanti belirtilen veya ima edilen herhangi bir baþka garantinin yerine
geçmektedir. Üretici uygunluk veya satýlabilirlikle ilgili herhangi bir garanti
vermemektedir. Hiçbir temsilcimiz yukarýda belirtilen dýþýnda herhangi bir garanti
vermeye yetkili deðildir.
Avrupa Birliði sýnýrlarý içinde garanti ve servisle ilgili konularda satýcýya ya da
aþaðýdaki adrese baþvurun:
Pulsafeeder Europe
Marssteden 68
7547 AD Enschede
Hollanda

8.2 AVRUPA TEKNÝK DOSYASININ KONUMU
P.O. Box 91
Washington
NE371YH
Ýngiltere
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7.0 ARIZA GÝDERME devam.
SORUN

OLASI NEDEN
Kirli kontrol valfi.

1.

Çıkarın ve değiştirin veya
ölçeği ya da tortuyu temizleyin.

2.

Bilye kontrolleri doğru
oturmuyor veya sızdırıyor.

2.

Yatak ve bilye kontrollerinde
çentik olup olmadığını kontrol
edin, hafifçe temizleyin.
Deformasyon veya bozulma
varsa parçayı uygun materyalle
değiştirin. Kalan kristaller kontrol
valflerinin açık kalmasına neden
olabilir; bu nedenle valflerin
sökülmesi ve temizlenmesi gerekir.

POMPADA
PERFORMANS
KAYBI

4.

1.

2.

Solüsyon kabı kuru çalıştırılmış.

Kimyasal Gaz Salınımı.

Tahliye sırasında fazla basınç.

3.

4.

1.

Kontrol valflerinde izolasyon yok. 2.

POMPA HAZIRLANMIYOR
3.

Kullanýlan kimyasal maddeler tehlikeli olabilir; dikkatli bir þekilde ve etiket üzerinde
bulunan uyarýlara uygun þekilde kullanýlmalýdýr. Her tür kimyasal maddeyle ilgili
verilen talimatlarý uygulayýn. Kimyasal maddeleri benzer görünmeleri nedeniyle
ayný olarak deðerlendirmeyin. Kimyasal maddeleri daima çocuklar ve diðer
kiþilerden uzak güvenli bir yerde saklayýn. Pompaya konulan kimyasal maddelerin
hatalý kullanýlmasý konusunda sorumlu tutulamayýz. Pompalanan herhangi bir
sývýyla ilgili olarak daima malzeme güvenliði veri sayfasýna (MSDS) baþvurun.

•

Tüm pompalar gönderilmeden önce suyla yapýlan bir ön testten geçirilmiþtir.
Suyla reaksiyona giren bir materyali (örn. sülfürik asit, polimerler) pompalarken
baþlýðý çýkarýp iyice kurulayýn. Valf yataklarý, bilye kontrolleri, contalar ve diyafram
da kurutulmalýdýr. Pompayý kullanmaya baþlamadan önce bu prosedürün
uygulanmasý son derece önemlidir.

•

Valf kartuþlarý sývý akýþ yönünü gösterecek þekilde yapýþtýrýlmýþtýr. Daima iþaretler
yukarýdan aþaðýya olacak ve ok akýþ yönünü gösterecek þekilde takýn.

•

Tehlikeli malzemeleri ölçerken plastik boru KULLANMAYIN; uygun bir sert boru
tipi kullanýn. Özel adaptörler veya valf gruplarý için tedarikçiye baþvurun.

•

Pompa yanýcý sývýlar veya malzemeleri ölçmek için KULLANILAMAZ.

•

Standart beyaz tahliye borusunun doðrudan güneþ ýþýðý altýnda yapýlan montaj
iþlemlerinde kullanýlmasý önerilmemektedir. Özel siyah boru için tedarikçiye
baþvurun.

•

Pompanýn hatalý monte edilmesi veya tesis edilmesinden fabrika sorumlu tutulamaz.
Baðlantý ve montaj iþleminden önce tüm uyarýlarýn iyice okunmasý gerekmektedir.
Montaj iþlemi için profesyonel bir su tesisatçýsýna danýþýlmalýdýr. Daima yerel
tesisat kurallarý ve yönetmeliklerini uygulayýn.

•

Pompa basýnçlý sistemlerle birlikte kullanýldýðýnda, sistem basýncýnýn pompa veri
etiketinde bulunan maksimum basýnç deðerini aþmadýðýndan emin olun. Bir ölçüm
pompasýna baðlarken ya da baðlantýyý keserken sistem basýncýný aldýðýnýzdan
emin olun.

•

Elektronik güç modüllerinde otomatik termal aþýrý yük sýfýrlama donanýmý vardýr ve
modüller beklenmedik þekilde sýfýrlanabilir.

ÇÖZÜM

1.

3.

•

Çalışma hızı maksimuma
ayarlanmamış.

3.

Tanka yeniden solüsyon doldurun
ve hazırlayın. Bkz 5.0 (Çalıştırma
ve Kullanım Bölümü).
Gazı giderin, sıvı taşmalı emme
yöntemini kullanın ve gaz salınımını
en aza indirmek için kimyasal maddeyi
oda sıcaklığında (yaklaşık 20°F) tutun.
Tüm basınç valflerini kapatın, sistem
basıncını alın ve tahliye noktasındaki
çıkış borusu bağlantısını gevşetin.
Tahliye valfi kartuşunu çıkarın. Bilye
kontrolü ve valf yataklarını birkaç
damla solüsyonla ıslatın. Pompayı
maksimum çalışma hızına ayarlayın.
Pompa hazırlandığında tüm boru
konektörlerini yeniden takın.
Sökün, temizleyin ve deformasyon,
hasar veya şişme olup olmadığını
kontrol edin. Tekrar birleştirin, valf
grubunu ıslatın ve sonra hazırlayın.
Bkz. 5.0 (Çalıştırma veKullanım
Bölümü).
Pompayı daima çalışma hızı
maksimum nominal kapasitede

olacak şekilde ayarlayın.
4.

5.

Emme kaldırma yüksekliği çok
fazla Maksimum 5 ft (1,5 m)

4.

Pompada yaylı yüksek viskozite

5.

valfleri var.

Emme kaldırma değerini düşürün veya

pompa hazırlanana kadar pompa
tahliyesine vakum uygulayın.
Hazırlamaya yardımcı olmak
için tahliye valfini gevşetin,

sıçramaya karşı gerekli güvenlik
önlemlerini alın veya pompa
tahliyesine vakum uygulayın.

24

5

7.0 ARIZA GÝDERME devam.

2.0 POMPA AMBALAJININ AÇILMASI
Tüm ekipmanýn tam olduðunu ve ekipmanda nakliye hasarý bulunmadýðýný kontrol edin.
Eksik parça veya hasarlar derhal nakliye firmasýna ve ekipman satýcýsýna bildirilmelidir.
Kutu Ýçeriðinde Bulunmasý Gereken Öðeler:
-Ölçüm Pompasý
-Þeffaf Esnek Emme Borusu*
-Sert Beyaz Tahliye Borusu*
-Ayak valfi/Süzgeç Grubu
-Geri Basýnç Enjeksiyonu
Valf Grubu
-10 ft. önceden döþemiþ kademeli/
durdurma kablosu
-Kýlavuz
-Akýþ Valfi Grubu*
-SüzgeçAðýrlýðý*

SORUN

OLASI NEDEN

ÇÖZÜM

1.

Pompa ayarı çok düşük.

1.

Pompaların çalışma hızını
artırın.

2.

Ölçek enjeksiyon
noktasında.

2.

Enjeksiyon parçalarını
%8 hidroklorik asit veya
sulandırılmamış sirkeyle
temizleyin. (Ayrıca, Bakım
Bölümüne göz atın).

3.

Solüsyon kabı kuru
çalıştırılmış

3.

Tanka yeniden solüsyon
doldurun ve hazırlayın.
(Çalıştırma ve Kullanım
Bölümüne bakın).

1.

Pompa ayarı çok yüksek.

1.

Pompanın çalışma hızını
azaltın.

2.

Solüsyon tankındaki
2.
kimyasal madde çok zengin

Kimyasal solüsyonu sulandırın.
NOT: Suyla reaksiyona giren
kimyasallar için doğrudan
kimyasal madde tedarikçisinden
daha fazla sulandırılmış kimyasal
madde satın alınması gerekebilir.

3.

Kimyasal maddenin kuyu
3.
ya da ana hatta boşaltılması.

Enjeksiyon noktasında emme
veya vakum testi yapın.
Emme varsa, bir boşaltma
önleyici valf takın.

1.

Aşınmış boru uçları.

1.

Borunun ucunu kesin
(yaklaşık 1 inç/2,5 cm) ve
yeniden önceki gibi takın.

2.

Kimyasal aşınma.

2.

Alternatif materyal için
satıcınıza başvurun.

1.

Gevşek bağlantılar.

1.

Elle sıkın. Elle sıkma
sızıntıyı durdurmazsa contayı
değiştirin.

2.

Çatlamış veya bükülmüş
conta

2.

Contaları kontrol edin
ve çatlamış ya da hasar
görmüşse değiştirin.

3.

Kimyasal aşınma.

3.

Alternatif materyal için pompa
tedarikçinize başvurun.

KİMYASAL
KALINTI KAYBI

ÞEKÝL 1

*Öðeler modele baðlý olarak kutuya dahil edilmiþ veya edilmemiþ olabilir.
Kutuyu atmadan önce tüm öðelerin nakliye kutusundan çýkarýldýðýndan emin olun.

3.0 GÝRÝÞ
Bu montaj, kullaným ve bakým talimatlarý elektronik ölçüm pompanýzla ilgilidir. Elinizdeki
cihazýn modelini tespit etmek için pompa veri etiketine bakýn.

3.1

ÇALIÞTIRMA PRENSÝBÝ
Diyafram ölçüm pompalarý kimyasal maddeler ya da sývýlarý daðýtmak için kullanýlýr.
Bu, diyaframa baðlý bir elektromanyetik tahrik mekanizmasý (solenoid) tarafýndan
gerçekleþtirilir. Solenoid kontrol devresinden sinyal aldýðýnda kontrol valflerini
kullanýlarak diyaframýn yerini deðiþtirir ve sývýyý basýnç altýnda tahliye eder.
Solenoid devreden çýktýðýnda diyaframa geri döner, pompa kafasýnýn içine daha
fazla sývý çeker ve döngü tekrarlanýr.

3.2

ÇOK FAZLA
KİMYASAL
MADDE

BORU
BAĞLANTILARINDA
SIZINTI

YAPI MATERYALLERÝ
Islak yapý materyalleri (pompalanan solüsyonla temas eden parçalar) þunlardýr:
FPP (cam dolgulu polipropilen), PVC, SAN, Hypalon, Viton, PTFE, 316 Paslanmaz
Çelik, PVDF, Seramik ve C Alaþýmý. Bu materyaller kimyasal maddelerin çoðuna
çok dayanýklýdýr. Bununla birlikte diyafram valf yataklarý ve baþlýk gibi bazý
elastomer ve plastik parçalarýn bozulmasýna neden olan güçlü asitler ya da
solventler gibi bazý kimyasal maddeler vardýr.

6

BAĞLANTI
PARÇASINDA
SIZINTI
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3.2 YAPI MATERYALLERÝ

7.0 ARIZA GÝDERME
SORUN

OLASI NEDEN

Kimyasal madde uyumluluðuyla ilgili bilgi edinmek için Kimyasal Direnç Kýlavuzuna
ya da Tedarikçiye baþvurun.

1.

Pompanın emme tarafında
sızıntı.

1.

Emme borusunu inceleyin.
Uç kısmında aşınma varsa,
yaklaşık bir inç (2,5 cm)
kesin ve yeniden bağlayın.

2.

Valf yatakları sızdırıyor.

2.

Kirlenmişse valf yataklarını
temizleyin veya bozulma
varsa materyali değiştirin.

3.

Pompa düşük ayarda.

3.

Basınçla pompalama sırasında
besleme oranının güvenilir
olması için pompa kapasitenin
%20 üstüne ayarlanmalıdır.

materyallerin üzerindeki etkisini artýrýr. Artýþ kullanýlan materyal ve kimyasal
maddeye göre deðiþiklik gösterir. Oda sýcaklýðýnda tamamen kararlý olan bir
materyal daha yüksek sýcaklýklarda zarar görebilir.

4.

Düşük emme seviyesi.

4.

Solüsyon ayak valf
süzgecinin üstünde olmalıdır.

• Materyal seçimi: Ayný özelliklere sahip materyaller belirli kimyasal maddelere

5.

POMPALAMA
ARIZASI

ÇÖZÜM

devam.

6.

Diyafram yırtılmış.

Pompa kafası çatlamış ya
da kırılmış.

5.

6.

Diyaframı 6.0 “Bakım Bölümü”
kısmında gösterildiği gibi değiştirin.
Enjeksiyon noktasındaki basıncın
maksimum değerin üzerinde olduğunu
kontrol edin. NOT: Diyafram
materyalinin kimyasal açıdan uyumsuz
olması diyaframın yırtılmasına ve
pompa kafasının etrafına sızıntı
yapmasına neden olabilir.
Pompa kafasını 6.0 “Bakım
Bölümü” kısmında gösterildiği gibi
değiştirin. Bağlantı parçalarının
elle sıkıldığından emin olun.
Pense ve anahtar kullanmak
pompa kafasının çatlamasına
neden olabilir. Ayrıca, kimyasal
madde uyumsuzluğu çatlamaya ve
ardından sızıntıya yol açabilir.

7.

Pompa kafasında hava ya
da klor gazı var.

7.

Pompa kafasının havasını
alın. 5.0 “Çalıştırma ve
Kullanım” bölümüne bakın.

8.

Kabloda bozulma ya da
kesilme.

8.

Kabloları doğru şekilde
bağlayın. Sigortayı kontrol edin.

9.

Voltaj düşmesi.

9.

Arıza nedenini araştırdıktan
sonra ölçüm yapın.

10. Elektronik kumanda
panelinde arıza.

10. Tedarikçiye başvurun. Elektronik
kumanda panelinin bakımı
kullanıcı tarafından yapılmamalıdır.

3.

3.

Kimyasal aşınma.
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Çeþitli plastik, elastomer ve pompa ekipmaný üreticileri piyasada bulunan kimyasal
maddeler ve kimyasal bileþiklerin pompalamasý için ýslak materyal seçiminde
yardýmcý olan yönergeler yayýnlamaktadýr. Kimyasal madde pompalamak için bir
elastomer veya plastik parça kullanýldýðýnda iki faktör daima dikkate alýnmalýdýr. Bu
faktörler þunlardýr:

• Çalýþtýrma sýcaklýðý: Sýcaklýðýn yüksek olmasý kimyasal maddelerin ýslak

maruz kaldýðýnda performans açýsýndan çok fazla deðiþiklik gösterebilir.

4.0 MONTAJ
Ölçüm pompasý, hem kimyasal depolama tanký hem de enjeksiyon noktasýna kolayca
baðlanabileceði bir alana yerleþtirilmelidir. Pompanýn yapýsý suya ve toza karþý
dayanýklýdýr ve açýk havada kullanýlabilir; ancak suyabatýrýlmýþþekildeçalýþtýrmayýn.
104°F (40°C)’den yüksek sýcaklýklardan kaçýnýn. Aksi halde pompa zarar görebilir.
NOT: Ünite fiþin eriþilebilir durumda olacaðý bir þekilde yerleþtirilmelidir.

4.1 MONTE ETME
Tipik montaj düzenlemeleri Þekil 3, 4 ve 5’te gösterilmektedir.
Önemli:

•

Enjeksiyon noktasýnda daima uygun arka basýnç yoksa, enjeksiyon
noktasý yerçekimi beslemesini engellemek için solüsyon besleme
tankýnýn üst kýsmýndan daha yüksekte olmalýdýr. Boþaltmayý
önleyici bir valfin takýlmasý yerçekimi beslemesini engeller.

Duvara veya rafa montaj için Þekil 3’e bakýn. Emme borusunu kimyasal
pompasýnýn emme valfine baðlayýn. Emme valfi daha aþaðýda bulunan valftir.
Boru, ayak valfi/süzgeç grubunun kimyasal tankýnýn alt kýsmýnýn üstünde
yaklaþýk 1 - 2 inç (2 - 5 cm) asýlý duracak kadar uzun olmalýdýr. Kimyasal
maddenin kirlenmesini önlemek için tankta kapak olmalýdýr.

Alternatif materyal için pompa
tedarikçinize başvurun.

7

•

Sývý taþmalý emme montajý (pompanýn kimyasal depolama tankýnýn tabanýna
monte edilmesi, Þekil 4) en sorunsuz montaj yöntemidir ve çok düþük çýkýþ
gerektiðinde önerilir. Emme borusuna kimyasal madde doldurulduðundan,
hazýrlýk iþlemi hýzlý þekilde tamamlanýr ve astar kaybý olasýlýðý azalýr.

6.3 DÝYAFRAMIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ devam.

• Saptýrma plakasýnýn temas ettiði diyafram bölgelerine gres sürün.
• Diyafram saptýrma plakasýný yarýçap tarafý diyaframa dönük olacak þekilde

Pompayý monte etmek için boyut resminde (Þekil 2) görüldüðü gibi rafa .25” (6 mm)
çapýnda dört delik delin. Dört adet #10 (M5) cývata ve somun kullanarak pompayý
sýkýcatakýn.

•

•

Pompa Þekil 5’te gösterildiði gibi
solüsyon tankýnýn üstüne monte
edilebilir. Kimyasal pompasýný
kapaðýn üstüne takýn. Emme
borusunu merkez delikten takýn
ve boruyu valf/süzgeç tankýn alt
kýsmýnýn üstüne yaklaþýk 1 veya
2 inç (2 - 5 cm) sarkacak þekilde
kesin. Dört .25” (6 mm) delik
delerek ve dört #10 (M5) cývata
ve somun kullanarak kimyasal
pompasýný monte edin.

diyafram saplamasýnýn arkasýna kaydýrýn. Sonra, iki pulu diyaframýn diþli
saplamasýnýn üstüne kaydýrýn ve diyaframý EPM ünitesinin içine vidalayýn.
Þekil 13’e bakýn. Saptýrma plakasý ve pullar solenoid þaftýna doðru sabitleninceye
ve diyafram dönmeyi býrakýncaya kadar diyaframý saat yönünde döndürün.
Adaptör ve diyafram arasýnda bir boþluk varsa, diyafram adaptöre temas
edinceye ya da yavaþça girinti yapýncaya kadar bir pulu çýkararak prosedürü
tekrarlayýn.

• Pompa kafasýný valf akýþ oklarý yukarýyý gösterecek þekilde adaptörün üzerine
yerleþtirin ve pompa kafasý cývatalarýný sýkýn. Pompa kafasý adaptöre
sabitleninceye kadar cývatalarý sýkýn.

6.4 VALFÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

• Pompa kafasýnda kalan kimyasal maddeleri temizlemek için pompayý yýkayýn.
ÞEKÝL 2

• Pompanýn fiþini çýkarýn, sistem basýncýný boþlatýn ve boru veya hortumlarýn

Tahliye hattýndaki sývý basýncý atmosferik basýncýn altýndaysa TAHLÝYE
HATTINDABOÞALTMAYIÖNLEYÝCÝBÝRVALFKULLANIN. Budurum
enjeksiyon noktasý su pompasýnýn emme tarafýndaysa ya da kuyuya doðru
besleme yapýldýðýnda nokta “negatif ” kafaya karþý olduðunda görülür.

baðlantýsýný kesin.

• Valf kartuþlarýnýn cývatalarýný çýkarýn ve atýn. Ayrýca pompa kafasýnýn iç
kýsmýndaki o-ringleri çýkarýn.

• Yeni valf kartuþlarýný basýlý harfler yukarýdan aþaðýya gelecek ve ok akýþ
yönünü gösterecek þekilde takýn. Yalnýzca elle sýkýn; anahtar veya pense
kullanmayýn. Bu özellikle pompa kafasý SAN malzemesinden yapýlmýþsa
önemlidir.

• Boru veya hortumu tekrar baðlayýn ve pompayý yeniden takýn.
• Yeni takýlan baðlantý parçalarýnýn etrafýnda sýzýntý kontrolü yapýn.
ÞEK. 3

ÞEK. 4

ÞEK. 5

8
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6.2

SÖKME VE TAKMA
DÝYAFRAMIN ÇIKARILMASI

4.2 BORU BAÐLANTISI

• Baðlantý için verilen belirli boyuttaki boruyu kullanýn. Kimyasal sýzýntýsýný ve

Pompayý su veya uygun baþka bir nötrleþtirici solüsyonla çalýþtýrarak pompa
kafasýný ve valf gruplarýný yýkayýn. Pompanýn üzerine kimyasal madde sýçradýysa
pompanýndýþkýsmýnýyýkayýn.
Sistemin basýncýný alýn ve boru veya boru baðlantýsýný pompadan ayýrýn. Pompa
kafasýndaki dört adet vidayý sökün ve pompa kafasý grubunu çýkarýn.
Diyaframý, dýþ kenarýndan tutup elektronik güç modülünden (EPM) ayrýlana kadar
saat yönü tersinde döndürerek çýkarýn. Saptýrma plakasý veya diyaframýn gerisinde
bulunan diyafram pullarýný kaybetmeyin; bu parçalar tekrar takarken gerekecektir.
Pul miktarýnýn 0 ila 2 arasýnda deðiþebileceðini unutmayýn.

hava giriþini önlemek için boruyu saðlam þekilde baðlayýn. Baðlantý parçalarýnda
plastik somunlar kullanýldýðýndan, bu somunlarýn çok fazla sýkýlmamasý gerekir
(örn. yalnýzca elle sýkýn). NPT emme ve tahliye valflerinin aþýrý derecede
SIKILMAMASI gerekir. Boru baðlantýsý ve baðlantý parçalarýný takarken
baðlantýyý yerinde tutun. NPT emme ve tahliye valflerinin yalnýzca 25 - 35 in.
lbs. (4,5 - 6,3 kg/cm) deðerinde sýkýlmalýdýr.

• Hava akýþ valfi grubu kullanýlýrsa, bir geri dönüþ hattýnýn (boru) saðlam þekilde
baðlanmasý ve depolama tankýna geri yönlendirilmesi gerekir. Kimyasallarýn
neden olabileceði olasý yaralanmalarý önlemek için bir geri dönüþ hattý
takmadan hava akýþ valfi kullanarak çalýþtýrmaktan kaçýnýn.

• Pompa rafa veya tankýn üst kýsmýna monte edilirse, emme borusunun mümkün
olduðunca kýsa olmasý gerekir.

Diyaframý inceleyin; diyafram tekrar kullanýlacaksa Teflon yüzeyde aþýrý gerilim
izleri olup olmadýðýný (belirli bölgedeki beyaz alanlar) veya diyaframýn arka
kýsmýndaki elastomerin aþýnýp aþýnmadýðýný kontrol edin. Her iki durumunda aþýrý
derecede belirgin olmasý durumunda diyaframýn deðiþtirilmesi gerekir.

verilen standart beyaz yarý saydam boru yerine siyah boru kullanýlmalýdýr. Satýn
almak için tedarikçiyle iletiþim kurun.

Diyaframýn deðiþtirilmesi sýrasýnda,
valf kartuþlarý ve diðer aþýnmýþ
parçalarýn deðiþtirilmesi yararlý
olacaktýr. Tedarikçinizde, pompanýn
ýslak tarafýnýn tamamen yeniden
oluþturulmasý için gerekli olan tüm
parçalarý içeren bir kit bulunmaktadýr.
Tedarikçinizin bu kiti vermek için
pompanýzýn veri etiketinde yer alan
“KOPkit Parça Numarasý”ný bilmesi
gerekir.

• Týkanma veya kontrol valfi arýzasýný önlemek için emme borusunun ucuna daima
bir süzgeç grubu takýn (Þekil 5). Bu ayak valfi/süzgeç grubunun, daima kimyasal
tankýnýn tabanýndan 1 - 2 inç (2 - 5 cm) yukarýya takýlmasý gerekir. Bu, tankýn
tabanýna yerleþebilecek katý maddelerin süzgeci týkamasýný önleyecektir. Sürekli
ve sorunsuz çalýþmasýný saðlamak için kimyasal madde tanký ve ayak valfi/
süzgecin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Pompalanan kimyasal madde
düzenli olarak solüsyon içinde çökelti yaparsa ya da kolay þekilde veya tamamen
çözülmezse (örn. kalsiyum hidroksit), kimyasal madde tankýnda bir karýþtýrýcý
kullanýlmasý gerekir. Karýþtýrýcýlar birçok motor konfigürasyonu ve grubunda
bulunmaktadýr. Satýn almak için tedarikçiyle iletiþim kurun.
ÞEKÝL 13

•

Orijinal diyaframýn pullarýný
sakladýysanýz veya orijinal pul miktarýný
biliyorsanýz, diyafram pullarýnýn
takýlmasýyla ilgili bir sonraki adýmý
atlayabilirsiniz.

Standart enjeksiyon valfindeki yay, tipik olarak hat basýncýna 17 - 20 PSI (1,17 - 1,38
BAR) basýnç ekler. Enjeksiyon valfi tahliye hattýna takýlmalýdýr. En iyi uygulama
þekli, enjeksiyon valfini kimyasal enjeksiyon noktasýna takmaktýr.

• Tahliye borusu doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalacaksa, pompayla birlikte

6.3 DÝYAFRAMIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

•

• Ölçüm performansýný korumak için bir geri basýnç/enjeksiyon valfi bulunmaktadýr.

• Sodyum hipoklorit (NaOCl), hidrojen peroksit (H2O2)

gibi hava kabarcýklarý oluþturan solüsyonlarý
pompalarken bir sývý taþmalý emme (depodaki sývý seviyesi
daima pompadan daha yüksektir) kullanýlmasý önerilir.
Sývý sýcaklýðýnýn düþük tutulmasý da bu sorunun
giderilmesine yardýmcý olur.

• Enjeksiyon noktasýndaki dilüsyon hýzlý þekilde
gerçekleþmezse boruda korozyon meydana gelebilir. Bu
sorun, aþaðýdaki basit yöntem uygulanarak kolayca
önlenebilir: enjeksiyon baðlantýsýný, ucu iþleme tabi
tutulacak hattýn sývý akýþýnýn merkezinde olacak þekilde
takýn. Enjektörün ucunu gereken þekilde kesin. Bkz.
Þekil 6. Not: Büyük su hatlarý için uzatýlmýþ enjeksiyon
gruplarý bulunmaktadýr. Ayrýntýlý bilgi için tedarikçinizle
iletiþim kurun.
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ÞEKÝL 6

4.3 KABLO BAÐLANTISI

6.0 BAKIM

•

—Elektrik çarpma tehlikesi. Bu pompa, üç uçlu
topraklamalý güç fiþiyle birlikte verilir. Elektrik çarpma riskini azaltmak
için fiþi yalnýzca topraklamasý uygun þekilde yapýlmýþ bir prize takýn.

Kimyasal ölçüm pompalarýyla ilgili herhangi bir bakým veya
onarým iþlemi yapmadan önce tüm elektrik baðlantýlarýnýn
kesildiðinden, tüm basýnç valflerinin kapatýldýðýndan ve pompa
ile hatlardaki basýncýn giderildiðinden emin olun.

•

Ölçüm pompasýnýn, pompa veri etiketinde yer alan verilerle uyumlu bir elektrik
kaynaðýna baðlanmasý gerekir. Pompa için belirtilenden yüksek voltaj
uygulanmasý iç devreye zarar verir.

Kimyasal ölçüm pompalarýnda herhangi bir bakým veya onarým
iþlemi yaparken daima koruyucu kýyafet, eldiven ve gözlük
takýn.

•

Kontrol biriminin elektronik devresindeki voltaj dalgalanma ölçümleri, dalgalanma
emici elemanlar ve yüksek voltajlý yarý iletken malzemelerle yapýlýr. Bununla
birlikte, aþýrý derecede yükselen voltaj bazý alanlarda arýzaya neden olabilir. Bu
nedenle, pompanýn elektrik baðlantýsýnýn, yüksek voltaj üreten aðýr elektrikli
ekipmanlarla bir arada kullanýlmamasý gerekir. Bu durum kaçýnýlmazsa, (a)
pompanýngüçkaynaðýbaðlantýsýnabirdalgalanmaemicieleman(min.dalgalanma
direnci 2000A olan bir varistör) takýlarak veya (b) bir parazit giderme
dönüþtürücüsü takýlarak ölçüm yapýlmalýdýr.

•

Harici sinyal giriþ terminallerine ([HARÝCÝ], [DURDUR]) gelen sinyal giriþi röle
kantaklarýndan gelen voltaj içermeyen bir sinyal olmalýdýr; diðer sinyallerin giriþi
engellenir. (Röle kontaklarýnda, AÇIK olduðunda 100 ohm veya altýnda ve
KAPALI olduðunda 1-meg ohm veya üstündedir). Kuru kontak çalýþma modunda,
giriþ sinyalinin süresi 10 mili saniye veya daha fazla olmalý ve giriþ sinyali frekansý
dakikada 125 kerenin üstüne çýkmamalýdýr.

4.4 KUYU POMPA SÝSTEMÝNÝN MONTAJI
Ölçüm pompasý voltajýnýn kuyu pompasý voltajýyla
uyumlu olduðundan emin olun. Tipik kuyu
pompasý elektrik devreleri Þekil 8’de
gösterilmektedir. Tüm elektrik kablolarý, sertifikalý
bir teknisyen tarafýndan yerel kanunlara uygun
þekilde takýlmalýdýr.
Geri basýnç/enjeksiyonu (Þekil 7) ölçüm
pompasýnýn tahliye tarafýna, basýnç tankýna giden
su hattýna takýlmýþ olan t biçimindeki direðe takýn.

6.1 RUTÝN BAKIM

•

Pompanýn fiziksel çalýþma durumunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi
bir anormal ses, aþýrý titreþim, düþük akýþ veya basýnç çýkýþý veya yüksek
sýcaklýk [sürekli olarak maksimum strokta çalýþýrken, pompa muhafazasý
sýcaklýðý en fazla 160°F (70°C) olabilir] olup olmadýðýný kontrol edin.

•

En uygun performans için kartuþ valflerinin her 6 - 12 ayda bir deðiþtirilmesi
gerekir. Uygulamaya baðlý olarak, daha sýk deðiþtirilmesi gerekebilir. Bu
durum için belirleyici en uygun etken gerçek çalýþma durumudur.

•

Valf yataklarýnda ve bilyelerinde tekrarlanan kýsa süreli bozulmalar genellikle
uygulama için seçilen ýslak materyallerin uygunluðunun gözden geçirilmesi
gerektiðini gösterir. Yardým almak için tedarikçiyle iletiþim kurun.

•

Baðlantý parçalarýnýn etrafýnda veya deforme olan bir boru nedeniyle sýzýntý
olup olmadýðýný kontrol edin (örn. standart beyaz yarý saydam tahliye
borusunun doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmasý). Sýzýntýyý gidermek için
baðlantýlarý sýkarak veya parçalarý deðiþtirerek gerekli önlemi alýn.

•

Ýzolasyona neden olduðundan ve aþýrý pompa sýcaklýklarýna yol
açabileceðinden pompadaki kirleri ve kalýntýlarý temizleyin.

•

Pompa bir ay veya daha uzun süre kullanýlmadýysa, pompa kafasýný ve valf
gruplarýný 30 dakika süreyle temiz su pompalayarak temizleyin. Pompa
“temizleme çalýþtýrmasýnýn” ardýndan normal þekilde çalýþmazsa, kartuþ valfi
gruplarýný deðiþtirin.
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“ETL Sanitation” (NSF Standart 50’ye göre test edilmiþtir) iþaretini taþýyan pompalar
havuzlar, spalar ve küvetler için kullanýlýr ve uygun malzemeler seçildiðinde aþaðýdakiler
dahil olmak üzere ancak bunlarla sýnýrlandýrýlmaksýzýn çeþitli kimyasal solüsyonlarý iþleme
özelliðine sahiptirler:
% 12 ALÜMÝNYUM SÜLFAT,
% 2 KALSÝYUM HÝPOKLORÝT,
% 12,5 SODYUM HÝPOKLORÝT,

% 5 SODYUM KARBONAT,
% 10 SODYUM HÝDROKSÝT,
% 10 HÝDROKLORÝT ASÝT

10
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5.4.2.4 Akýþ Ölçümü
KADEMELÝ çalýþtýrma giriþi için yapýlandýrýlan pompalar, sensörden geçen
yaklaþýk galon veya litre miktarýný da görüntüler. Bu deðer, normal çalýþma
sýrasýnda PACE WAIT (KADEMELÝ BEKLEME) veya PACE RUN
(KADEMELÝ ÇALIÞMA) ekranlarýndan görüntülenebilir. AKIÞ deðerini
görüntülemek için YUKARI tuþuna basýn.

AKIÞ deðeri, 99.999.999’a kadar GALON veya LÝTRE miktarýný sayar ve
sonra tekrar sýfýra döner. Akýþ deðeri, FLOW (AKIÞ) ekranýndayken ENTER
tuþu birkaç saniye süreyle basýlý tutularak operatör tarafýndan da sýfýrlanabilir.
KADEMELÝ BEKLEME veya KADEMELÝ ÇALIÞMA ekranýna geri dönmek
için YUKARI tuþuna tekrar basýn.
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5.0 ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM
5.1 KUMANDA PANELÝ
Pompanýn çalýþmasýný kontrol etmek için 4 tuþlu bir dokunmatik ped ve 16
karakterlik bir ekran kullanýlýr.

5.4.3 Cihazýn Durdurulmasý
Durdurma giriþi, akýþ þalteri gibi harici bir cihazýn
pompa hareketini durdurmasýný saðlar. Bu özellik için
kablo baðlantýsý gerekir. Ayrýntýlý bilgi için Kademeli
Çalýþtýrma Kablosu bölümüne (Þekil 11) bakýn.
Þalter açýldýðýnda, pompa çalýþmasý durur ve aþaðýdaki
ekran görüntülenir:

ÞEKÝL 12

Þalter kapatýldýðýnda, pompa önceki çalýþma moduna döner (örn. Sabit veya
Kademeli).
Pompa, normal olarak kablolar, J6 konektörünün STOP (BRN) ve GND (GRN)
konumlarýna takýlmýþ olarak verilir. Bu kabloya, normal çalýþma için harici
bir þalter (örn. Akýþ Þalteri) kullanýlmadan kýsa devre yaptýrýlmasý gerekir.

(Ýsteðe baðlý DIN
Konektörü)
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5.2 GÜÇ
Tüm ölçüm pompalarý, tek fazlý olarak 50/60 Hertz’de 115 ve 230 volt deðerinde
mevcuttur. Çalýþtýrmadan önce, pompa voltajý/frekansý/fazýný güç kaynaðýyla
uyumlu olduðundan emin olmak için daima kontrol edin.
Pompa bir PVC pompa kafasýyla takýlýrsa (model numarasýnýn 7nci
konumu “V” veya “W”. Not: PVC siyah deðil, gridir), kullanmadan
önce dört adet pompa kafasý vidasýný 18 - 22 in. lbs. (3,2 - 3,9 kg/cm)
deðerinde eþit þekilde elinizle sýkýn. Montaj sonrasýnda düzenli
aralýklarlasýkýn.

18
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• Sonra, su ölçüm cihazý/Hall etkisi cihazý tarafýndan akýtýlacak GALON

5.2.1 Çalýþtýrma
Çalýþtýrma sýrasýndaki normal ekran sýrasý aþaðýdaki gibidir:

Sonra birim en son çalýþma modunda çalýþmaya devam eder (Bekleme, Sabit,
Kademeli veya Hazýrlama).

(veya LÝTRE) miktarýný ayarlayýn. Bu deðer, K faktörüyle ayný þekilde
ayarlanýr. Ýmleci ilk hane üzerinde etkinleþtirmek için BAÞLAT/
DURDUR düðmesini kullanýn. Ýmleç tarafýndan vurgulanan deðeri
deðiþtirmek için YUKARI veya AÞAÐI ok tuþunu kullanýn. Bir
sonraki haneye gitmek için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn.
Ýstenen deðeri kaydetmek için ENTER tuþuna basýn.

Pompa bekleme modundayken, tuþa basýldýðýnda tepki verir ancak sývýyý
boþaltmaz. Pompa bu moddayken ekranda STANDBY (BEKLEME) sözcüðü
görüntülenir.

• Son olarak, pompanýn ÇALIÞMA SÜRESÝNÝ ayarlayýn. Çalýþma
BEKLEME moduna girmek/çýkmak için BAÞLAT/DURDUR
düðmesine basýn.

5.3 HAZIRLAMA

süresi deðeri 00:00 ile 59:59 arasýnda ayarlanabilir ve DD:SS biçiminde
saklanýr. Ýmleci belirtilen sürenin ilk hanesine getirmek için BAÞLAT/
DURDUR düðmesini kullanýn. Ýmleç tarafýndan vurgulanan deðeri
deðiþtirmek için YUKARI veya AÞAÐI ok tuþunu kullanýn. Bir
sonraki haneye gitmek için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn.
Ýstenen çalýþma süresini kaydetmek için ENTER tuþuna basýn.

Pompa basýnca karþý çalýþmaya baþlamadan önce havanýn pompa kafasýndan
tahliye edilmesi gerekir. Hazýrlama iþlemi havanýn giderilmesini saðlar. Bu
iþlem,pompailkkeztakýldýðýndavesývýbeslemesideðiþtirildiðindeyapýlmalýdýr.
Bir kimyasal ölçüm aletinin çevresinde veya montaj iþleminde
çalýþýrken daima koruyucu kýyafet ve eldiven giyilmeli,
koruyucu gözlük takýlmalýdýr.
Tüm pompalar suyla test edilir. Pompalanan kimyasal suyla
karýþtýrýldýðýnda reaksiyon gösterirse (örn. sülfürik asit,
polimer), pompa kafasýnýn diyafram ve valf yataklarýyla birlikte
çýkarýlmasý ve tamamen kurutulmasý gerekir.
Hazýrlama modu, durdurma modunu etkisiz kýlar. Kullanýcý
için tehlikeli bir durum oluþturmasý söz konusu olduðunda
hazýrlama iþlemini kullanmayýn.

Her iki Kademeli Çalýþtýrma yapýlandýrmasýnda da sistem sýfýrlanýr ve
Kuru Kontak (veya Hall Etkisi) yapýlandýrmasýyla baþlatýlýr. Kuru Kontak
ayarlarý için ekranda hýzlý bir þekilde aþaðýdakiler görüntülenir:

Hall Etkisi ayarlarý için ekranda hýzlý bir þekilde aþaðýdakiler görüntülenir:

“V:1.00.XX” dizisi, pompaya yüklenen geçerli yazýlým sürümünü belirtir.
Ayarlar görüntülendikten sonra pompa baþlatma iþlemini sonlandýrýr.
Ýþlem tamamlandýktan sonra, pompa BEKLEME modunda olacak þekilde
ayarlanmadýysa, aþaðýdaki ekran görüntülenir:

Pompayý hazýrlamak için aþaðýdaki iþlemi uygulayýn:

•

•

Tahliye hattý doðrudan basýnçlý bir sisteme baðlanmýþsa, pompanýn
hazýrlanmasý iþlemi sýrasýnda geçici olarak baypas edilmesi gerekir.
Pompayla birlikte verilen hava akýþ valfi, tahliye sývýsýnýn kolay þekilde
baypas edilmesine olanak tanýyarak bu iþlemi kolaylaþtýracaktýr (bir
sonraki sayfanýn üst kýsmýnda bulunan Þekil 10’a bakýn). Hava akýþ
hattý, besleme tankýna doðru geri yönlendirilmelidir.
Gücü açýn. Ekranda aþaðýdaki ibare görüntülenene kadar
BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn:
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5.4.2.3 Kademeli Çalýþtýrma
Pompa, kademeli giriþten yeterli sinyali aldýðýnda, yapýlandýrma sýrasýnda
kullanýcý tarafýndan belirtilen süre boyunca çalýþmak üzere açýlýr. Geçen
çalýþma süresi aþaðýdaki biçimde gösterilir:

Pompa çalýþma süresini tamamladýðýnda, PACE WAIT (KADEMELÝ
BEKLEME) ekraný görüntülenir.
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• Sonra, su ölçüm cihazý/Hall etkisi cihazý tarafýndan akýtýlacak GALON
(veya LÝTRE) miktarýný ayarlayýn. Bu deðer, K faktörüyle ayný þekilde
ayarlanýr. Ýmleci ilk hane üzerinde etkinleþtirmek için BAÞLAT/
DURDUR düðmesini kullanýn. Ýmleç tarafýndan vurgulanan deðeri
deðiþtirmek için YUKARI veya AÞAÐI ok tuþunu kullanýn. Bir
sonraki haneye gitmek için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn.
Ýstenen deðeri kaydetmek için ENTER tuþuna basýn.

•

BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn ve 5 saniye süreyle basýlý tutun.

•

BAÞLAT/DURDUR düðmesini býrakýn. Pompa
5 dakika süreyle maksimum hýzda çalýþýr.
Ekranda þu ibare görüntülenir:

•

Pompa çalýþýrken, hava akýþ valfi ayar
düðmesini saat yönü tersine çevirerek açýn.

•

Hava akýþ borusundan hava kabarcýklarý
içermeyen aralýksýz sývý akýþý gerçekleþene
kadar hava akýþ valfi açýk þekilde çalýþtýrýn.
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Kimyasal maddenin, birkaç dakikalýk çalýþma
sonunda pompanýn kafasýna ulaþmasý gerekir. Aksi takdirde, bu
kýlavuzun sonunda yer alan SORUN GÝDERME - “Pompa
hazýrlanmýyor” bölümüne bakýn.

•

Ayar düðmesini saat yönünde çevirerek hava akýþ valfini kapatýn.
Pompanýn uygun þekilde tahliye ettiðini onaylayýn.

•

BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn. Pompa, artýk çalýþmak için hazýrdýr.

• Son olarak, pompanýn ÇALIÞMA SÜRESÝNÝ ayarlayýn. Çalýþma
süresi deðeri 00:00 ile 59:59 arasýnda ayarlanabilir ve DD:SS biçiminde
saklanýr. Ýmleci belirtilen sürenin ilk hanesine getirmek için BAÞLAT/
DURDUR düðmesini kullanýn. Ýmleç tarafýndan vurgulanan deðeri
deðiþtirmek için YUKARI veya AÞAÐI ok tuþunu kullanýn. Bir
sonraki haneye gitmek için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn.
Ýstenen çalýþma süresini kaydetmek için ENTER tuþuna basýn.

Hall Etkisi yapýlandýrmasý için:

5.4 KAPASÝTE KONTROLÜ

• Bir sonraki ekrandan ölçüm birimi seçilir. Deðeri deðiþtirmek için
YUKARI veya AÞAÐI ok tuþunu kullanýn ve GALLONS (GALON)
veya (LITERS) LÝTRE seçeneðini seçin. Kaydetmek için ENTER
tuþuna basýn.

Kapasite, sabit bir strok hýzý ayarlanarak veya harici bir cihazýn (örn. ana su ölçüm
cihazýyla temas eden) pompayý kademeli çalýþtýrmasýna izin verilerek kontrol
edilebilir.
5.4.1 Sabit Çalýþtýrma
Sabit modda, pompa sývýyý sabit bir hýzda boþaltýr. Strok
frekansý % 1 ila % 100 arasýnda kontrol edilebilir (dakikada
1, 2 ila 125 strok) ve YUKARI veya AÞAÐI ok tuþlarý
kullanýlarak ayarlanabilir.

• Sonraki ekrandan K FAKTÖRÜ deðeri ayarlanýr. Bu deðer 0,001 ile
9999,999 aralýðýnda olabilir. Ayarlamak için BAÞLAT/DURDUR
düðmesine bir kez basýn. Düðmeye basýlmasý, K faktörünün ilk hanesi
üzerinde bir imleci etkinleþtirir. Bu hanelerin deðerini deðiþtirmek için
YUKARI veya AÞAÐI ok tuþlarýný kullanýn. Bir sonraki haneye
gitmek için BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýn. Uygun K faktörü
deðeri ayarlandýðýnda, deðeri kaydetmek için ENTER tuþuna basýn.
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Sabit modda çalýþýrken, ekranda FIXED (SABÝT) sözcüðü ve yüzde cinsinden
geçerli hýz ayarý görüntülenir.

Ekranýn en sol kenarýnda bulunan yýldýz iþareti, her pompa strokunda
görüntülenir.
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Strok Frekansýnýn Hesaplanmasý
Belirli bir pompa çýkýþý için strok frekansýný belirlemek için aþaðýdaki örneði
kullanýn.
Çýkýþ Kapasitesi

=

günde 22 galon (GPD)*

Ýstenen Akýþ

=

15 GPD

Gereken Strok Frekansý

=

15 x 100 = % 68(yaklaþýk)
22

* Bu deðeri ölçümle kontrol edin. Çýkýþ kapasitesi, nominal
basýncýn altýnda besleme yapýldýðýnda daha yüksektir.

5.4.2.2 Kademeli Çalýþtýrma Yapýlandýrmasý
Kademeli giriþ kullanmak için, pompa yapýlandýrmasýnýn varsayýlan
ayardan (SABÝT) deðiþtirilmesi gerekir.
Pompa yapýlandýrmasýný deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemi uygulayýn:
• Pompanýn elektrik gücünü kesin.
• BAÞLAT/DURDUR düðmesini basýlý tutun.
• BAÞLAT/DURDUR düðmesini basýlý tutarken pompaya elektrik
gitmesini saðlayýn.
• Ön yükleme iþlem dizisinden sonra pompa yapýlandýrmasý bellekten
yüklenir. Yapýlandýrma geçerliyse, aþaðýdaki ekran görüntülenir:

5.4.2 Kademeli Çalýþtýrma

Yukarýdakiekranýnardýndanpompayapýlandýrmasýgerçekleþir. Pompa
SABÝT çalýþtýrmaya ayarlanýrsa, ekranda aþaðýdaki ifade görüntülenir:

Pompanýn strok hareketi, kademeli giriþle doðrudan kontrol edilebilir. Pompa,
giriþ sinyallerini izler, önceden ayarlanan parametrelere ulaþana kadar biriktirir
ve ardýndan önceden ayarlanan süre boyunca çalýþýr.
5.4.2.1 Kademeli Çalýþtýrma Kablosu
Kademeli çalýþtýrma özelliðini kullanmak için sývý geçirmez parça (birlikte
verilir) ve kablonun (10 ft., birlikte verilir) seçilen çalýþtýrma modu için
aþaðýda gösterildiði þekilde baðlanmasý gerekir. A 5 iletken 22AWG
izolasyonlu kablo (örn, Birleþtirilmiþ E226774). Aþaðýdaki Þekil 11’e bakýn.

• KurukontakiþlemiiçinDRY CONTACT (KURU KONTAK), Hall etkisi
•

için HALL EFFECT seçeneðini seçmek veya SABÝT MODA geri
dönmek için YUKARI veya AÞAÐI ok tuþuna basýn.
Seçiminizi yaptýktan sonra ENTER TUÞUNA basýn.

Kuru Kontak yapýlandýrmasý için:

Kumanda paneli grubu kablolarýný baðlamadan önce gücü kapatýn.

• Bir sonraki ekrandan ölçüm birimi seçilir. Birimi deðiþtirmek için

J6

RED
WHITE
BROWN
GREEN
BLACK

+ 5 VOLTS
PACE (S)
STOP
GROUND
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RED (+5 VOLT)
WHITE (S)
BLACK (GND)

WHITE
BLACK

HALL EFFECT

+5V

(S)

(-)

YUKARI veya AÞAÐI ok tuþunu kullanýn ve GALLONS (GALON)
veya (LITERS) LÝTRE seçeneðini seçin. Kaydetmek için ENTER
tuþuna basýn.

DRY CONTACT
(S)
(-)

BROWN
GREEN

FLOW

CABLE FROM PUMP

14

• Sonraki ekran birim akýþý miktarýný GALON/SÝNYAL (veya LÝTRE/
SÝNYAL)olarakayarlamakiçinkullanýlýr. Budeðer1ila9999aralýðýnda
ayarlanabilir. Ayarlamak için BAÞLAT/DURDUR düðmesine bir kez
basýn. Düðmeye basýlmasý, deðerin ilk hanesi üzerinde bir imleci
etkinleþtirir. Bu hanelerin deðerini deðiþtirmek için YUKARI veya
AÞAÐI ok tuþlarýný kullanýn. Bir sonraki haneye gitmek için BAÞLAT/
DURDUR düðmesine basýn. Uygun deðer ayarlandýðýnda, deðeri
kaydetmek için ENTER tuþuna basýn.
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