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GÝRÝÞ

Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

Bu kýlavuzda ALARKO Hidroforlarý APH Serisi ile ilgili kullaným ve bakým bilgilerini
bulacaksýnýz.

Hidroforunuzu yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli
kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz. Kýlavuzda kullaným ve bakým
bilgilerinin yaný sýra hidrofora iliþkin tanýtýcý ve teknik verilere, montaj, iþletmeye alma
ile ilgili özet bilgilere de yer verilmiþtir.

Hidroforunuza iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde
ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz.

Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulundurunuz.

Yetkili satýcý ve servislerimiz, hidroforu iþletmeye aldýktan sonra, size, hidroforun
kullanýmý ve bakýmý ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý
tekrar tekrar sorabilirsiniz.

Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr.
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GENEL UYARILAR

Bu kýlavuzda belirtilen iþlemler dýþýnda, çalýþtýrmak, ayarlamak veya bakýmýný
yapmak gibi nedenlerle cihazýnýzýn hiç bir parçasýna veya ayarlarýna dokunmayýnýz.

Temizlik, onarým, bakým gibi nedenlerle cihaza müdahele edilmeden önce tesisatýn
elektrik baðlantýsý kesilmelidir.



GARANTÝ ve SERVÝS

Bu kýlavuz APH serisi hidroforlarýn bütün tipleri için geçerlidir.
Bu kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak
koþuluyla Alarko Hidroforlarý, malzeme ve imalat hatalarýna karþý 2 (iki) yýl
ALARKO CARRIER garantisindedir.
Garanti koþullarý, ilgili yasa hükümlerine uygun olarak hidroforla birlikte verilen
Garanti Belgesi üzerinde açýklanmýþtýr. Lütfen bu bilgileri dikkatle inceleyiniz.
Ürün Garanti Belgesi, hidroforu satýn aldýðýnýz ALARKO CARRIER yetkili satýcýsý
tarafýndan doldurulup, kaþelenecek ve size imzalattýrýlacaktýr. Daha sonra bir parçasý
size verilecek, öteki parçasý ise ALARKO CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüðüne
gönderilecektir. Sizdeki Garanti Belgesi’ni, servis iþlemleri sýrasýnda garanti
iþlemlerinin yapýlabilmesi için yetkili servis elemanýna göstermek için korumalý ve el
altýnda bulundurmalýsýnýz.
Hidroforunuzu iþletmeye almak, bakýmýný ve onarýmýný yapmak üzere eðitilmiþ ve
yetkilendirilmiþ olan ALARKO CARRIER servisini bu kýlavuzun eki olarak verilen
“ALARKO CARRIER Yetkili Servisleri Adres Listesi” kitapçýðýnda bulabilirsiniz.
Garanti iþlemleri, ancak ALARKO CARRIER yetkili servislerinin yapacaðý iþlemler
için geçerlidir. Standart dýþý, uygun olmayan montaj ve tamiratlardan, elektrik
beslemesindeki düzensizliklerden, pompanýn susuz çalýþtýrýlmasý sonucunda
meydana gelmiþ mekanik salmastra, fan, motor vs.’nin hasarlarýndan, don tutma
nedeniyle ortaya çýkabilecek hasarlardan dolayý oluþabilecek arýzalar garanti
kapsamý dýþýndadýr. Uzman olmayan, yetkisiz kiþilerin ürüne yapacaklarý
müdahaleden üretici ve satýcý þirketler sorumlu deðildir. Bu nedenle, lütfen
ürününüzle ilgili en ufak sorununuzda ALARKO CARRIER yetkili servisini arayýnýz.
Yetkili servislerimiz her an hizmetinizdedir.
Alarko Hidroforlarý, size uzun yýllar sorunsuz hizmet edebilecek  üstün teknolojiye ve
kaliteli malzemeye sahiptir. Hidroforlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan
belirlenen minimum kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Ýlgili yasa gereði üretici ve satýcý
firmalar bu süre içinde hidrofora servis yapýlmasýný ve yedek parça saðlanmasýný
taahüt ederler.
ALARKO CARRIER Yetkili Servislerinin ücret tarifesi ve yedek parça fiatlarý listeler
halinde belirlenmiþtir. Servis iþlemleri sýrasýnda listeler inceleyebilirsiniz. Sorun
çýkmasý halinde bu kýlavuzun arka kapaðýnda adres ve telefonlarý verilen ALARKO
CARRIER Müþteri Hizmetleri Müdürlüklerine baþ vurabilirsiniz.
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GENEL ÖZELLÝKLER

Bir hidroforun ana amacý, basýnçlý suyu tesisatta kullanýma her an hazýr
bulundurmaktýr.

Bir hidroforda baþlýca 3 ana kýsým vardýr.
- Motor ve Pompa (Motopomp)
- Otomatik Kontrol Ekipmanlarý
- Basýnç Dengeleme Tanký

Motopomp: Suyu basýnçlandýrýr.

Otomatik Kontrol Ekipmanlarý: Tesisattaki basýnç deðiþikliklerine ve besi
suyunun bulunup bulunmamasýna göre hidroforun otomatik olarak çalýþmasýný
saðlayan ekipmanlardýr.

Basýnç Dengeleme Tanký: Ana amacý, su tesisatýndaki basýnç deðiþikliklerini
dengelemek ve pompanýn devreye giriþ, çýkýþ sayýsýný (þalt sayýsý) en uygun sayýda
tutmaktýr.
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P arça Ýsimle ri
1. Motor
2. Pom pa
3. Presos tat (B as ýnç  Þ alteri)
4. Manom etre
5. Su Em iþ i
6. Su Ç ýkýþ ý

Þekil 1: APH Hidrofor Þemasý
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MONTAJDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Yer Seçimi:
Hidroforun çalýþacaðý yer, yaðmur, don gibi dýþ etkenlerden korunacak þekilde kapalý
olmalýdýr. Çevresinde bulunabilecek brülör, kazan gibi ýsý kaynaklarýndan etkilenmeyecek
þekilde yerleþtirilmelidir. Hidroforun çevresinde bakým ve onarým amacý ile rahatça
dolaþýlabilecek boþluklar býrakýlmalýdýr.

Pompaya Su Giriþi Ýçin Yapýlacak Su Tesisatý:

Tavsiye edilen montaj þemasý kitabýn sonunda verilmiþtir. (Þekil 2)

Pompaya su giriþi için yapýlacak su tesisatýnda aþaðýdaki kurallara uyulmalýdýr;

1- Hidrofor su deposundan beslenmelidir. Doðrudan þehir þebekesine baðlantý
yapýlmamalýdýr.
2- Tesisatta basýnca dayanýklý galvaniz, polietilen, polipropilen vs.. gibi bir boru
kullanýlmalýdýr. Baðlantýlar su sýzdýrmaz olmalýdýr.
3- Pompaya su giriþinin olabildiðince rahat olmasý gerekir. Plastik borularýn et kalýnlýklarý
fazladýr. Dolayýsýyla iç çaplarý galvaniz boruya göre daha dardýr. Plastik boru kullanýlacaksa,
emiþ hattý 1 inç deðil, 1 1/2 inç olarak çekilmelidir.
4- Pompa susuz çalýþtýrýlmamalýdýr. HÝdroforun susuz çalýþmasýný önlemek amacýyla
su deposu içine "Su Seviye Flatörü" konulmalýdýr. Pompa susuz çalýþýrsa, içindeki
fanlar ve mekanik salmastra sürtünmeden dolayý ýsýnýp, bir süre sonra kavrulacak ve
yanacaktýr. Bu durumda garanti geçersizdir.
5- Su giriþ hattýna pislik tutucu takýlarak, iri tanelerin pompa içine girip hasar vermesi
önlenmelidir. Pislik tutucu periyodik olarak kontrol edilmeli ve süzgeç kýsmý temiz
tutulmalýdýr.
6- Pompa suyu ayný seviyedeki depodan alacaksa, depo ile pompa arasýndaki mesafe
en fazla 10 metre olmalýdýr. Bu mesafe ne kadar kýsa olursa o kadar iyidir.
7- Özel önlemler alýnarak hidroforun emiþ koþullarýnda çalýþtýrýlmasý mümkündür. Ancak
bu durum sipariþ sýrasýnda bildirilmeli ve ALARKO CARRIER’dan yazýlý onay alýnmalýdýr.
Alt seviyedeki depodan emiþ yaptýrmak için aþaðýdaki koþullara uyulmasý gerekir:

Alt Seviyedeki Depodan Emiþ Yaptýrýlarak Çalýþma Durumunda Su Tesisatýnda
Uyulmasý Gereken Ýlave Koþullar:

Ýmkan varsa, hidroforun ayný seviyedeki depodan suyu almasý tercih edilmelidir. Böylece
hidroforun su giriþ aðzýnda daima su bulunmasý garanti edilmiþ olur ve pompanýn hava
yaparak susuz çalýþma tehlikesi azaltýlmýþ olur. Bununla birlikte APH serisi hidroforlar
alt seviyedeki depolardan su emiþi yaptýrmak için kullanýlabilir. Alttaki depodan emiþ
yaptýrýlmasý durumunda pompanýn performansýnda, kendi seviyesindeki depodan suyu
almasý durumuna göre debi ve basýnç olarak yaklaþýk %10 - 20 civarýnda düþüþ olur.



Diðer Tesisat Koþullarý:
Hidrofor çýkýþýna þiber vana takýlmalýdýr. Böylece bakým ve onarým için hidroforun
tesisattan ayrýlmasý mümkün olacaktýr.

Hidroforun tesisata esnek hortumla baðlanmasý tercih edilmelidir. Böylece tesisattaki
yükler hidrofora yansýmayacak ve ayrýca hidroforun titreþimi ve sesi tesisata
geçmeyecektir.

Hidroforun zemine civatalarla sabitlenmesi gerekir. Bu sayede titreþimden doðacak
ses çok büyük oranda engellenir.

Su Özellikleri:
Hidroforda kullanýlacak su temiz, katý partikülsüz ve sýcaklýðý 0-35 ºC arasýnda olmalýdýr.
Ortam sýcaklýðý maksimum 40 ºC olmalýdýr. Hidroforun içerisindeki suyun donmasýna
izin verilmemelidir. Aksi takdirde pompa gövdesi çatlayabilir.

Tavsiye edilen montaj þekli, Þekil 2’de gösterilmiþtir.
Mekanik Salmastra Ömrünü Uzatmak Ýçin Alýnmasý Gereken Önlemler:
Mekanik salmastra hidrofordaki en hassas parçalardan biridir. Montaj ve çalýþtýrma
þartlarýndaki yanlýþlýklar veya yetersizlikler, salmastranýn hýzla bozulmasýna neden
olur.Mekanik salmastranýn normal ömrü, temiz, soðuk (20°C), katý partikülsüz, (içinde
sodyum karbonat, kalsiyum karbonat bulunmayan) su þartlarýnda 8.000 saattir.
Mekanik salmastra, karbon ile seramik veya paslanmaz yüzey arasýnda su film
tabakasý oluþmasý ilkesine göre çalýþýr. Çalýþma sýrasýnda oluþan bu su filmi tabakasý,
yüzeylerin birbiri üzerinde sürtünmeden kaymasýný saðlar. Su ayný zamanda soðutma
görevi de görür. Su filminin oluþmamasý ve salmastra yüzeylerinin, aralarýnda su
tabakasý olmadan kuru kuruya birbirleri ile sürtünerek çalýþmalarý 3-5 dakika içerisinde
yanarak bozulmalarýna neden olur.
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Bu þekilde çalýþma yaptýrýlmasý durumunda dikkat edilecek ilave koþullar aþaðýda
belirtilmiþtir;
1- Emiþ hattý depoya olabildiðince düþey inmeli, bükülmelerden kaçýnýlmalý,
mümkünse bir tek dirsek kullanýlarak pompaya giriþ yapýlmalýdýr.
2- Depo su seviyesi ile pompa emiþ noktasý arasýndaki yükseklik en fazla 3 metre,
yataydaki mesafe ise en fazla 2 metre olmalýdýr.
3- Hidroforla birlikte verilen çek valfin emiþ borusunun en alt - uç noktasýna
takýlmasý unutulmamalýdýr.
4- Emiþ hattý ve pompanýn içi baþlangýçta su ile doldurulmalýdýr. Pompa susuz
durumda kendisi emiþi baþlatamaz.



HÝDROFORUN ÇALIÞTIRILMASI

1- Su ve elektrik tesisatýnýn uygunluðunu kontrol ediniz.

2- Su deposunda yeterli miktarda su olduðunu kontrol ediniz.

3- Susuz çalýþmaya karþý korumanýn uygun olarak kurulu olduðunu kontrol ediniz.

4-Hidrofor pompasýnýn hava atma tapasýný hafifçe gevþetiniz. Depodaki su seviyesi,
bu noktadan daha yüksekteyse, bu tapadan bir süre sonra su sýzacaktýr. Eðer
hidrofor emiþ yaparak çalýþacaksa bu kýsýmdan su doldurunuz. Daha sonra tapayý
sýkýca kapatýnýz. Ayný þekilde emiþ tesisatýnýn içine de su doldurunuz.

5- Pompayý kontrollü olarak kýsa süreli çalýþtýrýnýz. Ýlk çalýþtýrmada veya pompa
uzun süreli çalýþmamýþsa enerji vermeden önce, motor fanýndaki civata baþýndan
pompa milini tornavida ile döndürerek olasý sýkýþmayý gideriniz.

6- Pompanýn istenen basýnç aralýklarýnda çalýþtýðýný kontrol ediniz.

7- Hidroforun devreye alýnma iþlemi bitmiþtir.
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Elektrik tesisatý:
Hidrofor panosu içinde verilen elektrik þemasýna göre, ehliyetli bir elektrikçi
tarafýndan tesisat çekilmelidir.

•

•

Mekanik salmastra aþaðýdaki yanlýþ veya yetersiz çalýþma koþullarýnda risk altýndadýr;
    Pompa emiþ hattý iç çapý olmasý gereken deðerden küçükse: Hidroforlarýn olmasý
gereken emiþ çaplarý tablolarda belirtilmektedir. Plastik boru kullanýlacaksa, boru iç
çapýna dikkat edilmelidir. Plastik borularýn iç çaplarý, galvanize göre küçüktür. Galvaniz
iç çapýný saðlayan borular kullanýlmalýdýr.
   Suyun içinde kum varsa: Kumlu su film tabakasý içine de girecek ve yüzeyleri
aþýndýrarak sýzdýrmazlýðýn bozulmasýna neden olacaktýr.
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MEMBRANLI TANKIN ÖN GAZ BASINÇ AYARI
Hidroforun çalýþma basýncý deðiþtirilirse, membranlý tankýn hava basýncý da,
kullaným þartlarýna göre yeniden ayarlanmalýdýr.
Tank Basýncý = Hidrofor Çalýþma Basýncý - 0.5 (bar)
Örnek :
Hidrofor 2 - 3 bar arasýnda çalýþtýrýlýyorsa, tankýn hava basýncý 1,5 bar olmalýdýr.

Hava basma iþlemi yapýlýrken hidroforun tesisattaki su ile baðlantýsý kesilmeli ve
varsa hidrofordaki su boþaltýlmalýdýr. Aksi takdirde, binanýn statik su basýncý tank
içinde ilave basýnca sebep olacak ve doðru ayarlama yapýlamayacaktýr. Hava
basmak için kompresör veya pedallý hava pompasý kullanýlabilir.

Dikkat:
Membranlý tankýn içindeki havanýn basýncý periyodik olarak (her ay vs..) kontrol
edilmelidir. Hava, MT içindeki lastik membrandan difüzyonla sürekli suya geçerek
veya flanþ ve sibop baðlantýlarýnda sýzarak azalýr. Tank içinde hava basýncý düþerse,
hidroforun þalt sayýsý artar. Dolayýsýyla ses ve sudaki dalgalanma artar.
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Koruma yoktur. Su seviye flatörü ile koruma yapýlmalýdýr.

Su Seviye Flatörünün Depoya Yerleþtirilmesi

SUSUZ ÇALIÞMAYA KARÞI KORUMA

Depo boþ. Hidrofor çalýþmaz. Depo dolu. Hidrofor çalýþýr.
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MONTAJ ÞEMASI



15

ARIZA BULMA KILAVUZU

Hidrofor Çalýþmýyor Ýse:
a) Elektrik: Elektriðin olup olmadýðýný kontrol ediniz.
b) Depo (Susuz çalýþma korumasý için flatör kullanýlýyorsa): Depoda yeterli su
olup olmadýðýný kontrol ediniz. Depoda su yoksa, susuz çalýþmaya karþý koruma
devreye girmiþ ve elektriði kesmiþtir. Depo dolduðunda hidrofor tekrar çalýþacaktýr.
Hidrofor Çalýþýyor Fakat Musluklardan Su Akmýyor ya da Basýnçsýz Ýse:
a) Vana: Hidrofor vanalarýnýn kapalý olup olmadýðýný kontrol ediniz.
b) Pompanýn Hava Yapmasý: Hava alma tapasýný açýp su doldurunuz ve tapayý
tekrar sýkýþtýrýnýz. Ayný þekilde emiþ hattýný da su ile doldurunuz.
c) Hava Sýzýntýsý: Emiþ hattýnda hava sýzýntýsý olabilir. Kontrol ediniz. Varsa
engelleyiniz.
d) Depo : Su bitmiþ olabilir. Derhal cihazý durdurunuz.

Hidrofor Çok Sýk Devreye Girip Çýkýyor Ýse:
a) Delik Membran: Tank üzerindeki vidalý plastik sibop kapaðýný çýkarýnýz. Kalem
gibi bir cisimle sibopa bastýrýnýz. Su geliyorsa membran yarýlmýþ ve görevini
yapamýyor demektir. Membran deðiþtirilmeli ve sayfa 12’de anlatýldýðý þekilde
basýnçlandýrýlmalýdýr.
b) Az Basýnçlý Tank: Membranlý tankýn içindeki gaz veya hava basýncý eksik
olabilir. Servise baþvurunuz veya sayfa 12’de anlatýldýðý þekilde tanka hava basýnýz.
c) Aþýrý Basýnçlý Tank: Membranlý tankýn içindeki gaz veya hava basýncý fazla
olabilir. Servise baþvurunuz.

Tankdaki gazýn basýncý pompalarýn çalýþma basýncýndan 0,5 bar civarýnda
düþük olmalýdýr.

d) Presostat ayarý yanlýþ olabilir.
e) Çek valf: Çek valf su kaçýrýyor olabilir. Sýzdýrmazlýk saðlayan contalar arasýna
pislik gelmiþ olabilir veya hasar görmüþ olabilir. Temizleyiniz veya deðiþtiriniz.
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POMPA ÖZELLÝKLERÝ
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APH SERÝSÝ POMPA EÐRÝLERÝ
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BOYUTLAR
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: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad.  41480 Gebze-KOCAELÝ
  Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
  Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
: Þehit Fethibey Cad. No : 55, Kat.13, 35210 Pasaport - ÝZMÝR
  Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaþa Bulvarý Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Metin Kasapoðlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok No: 1 D. 4, ANTALYA
  Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66

ÝSTANBUL

ANKARA

ÝZMÝR

ADANA

ANTALYA

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr


