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Hidrofor belirlenirken çal›flma aral›¤› pompa verim e¤risinin

en üst noktas›na gelecek flekilde seçim yap›lmal›d›r.

Tek pompal› hidrofor yerine iki veya üç pompal› hidrofor

kullan›labilir. Bu durumda büyük bir pompan›n devreye

girip ç›kmas›n›n yarataca¤› ses ve bas›nç dalgalanmas›

olmaz, demeraj ak›m› azal›r. Örne¤in 15 m3/saat debili tek

bir hidrofor yerine, her pompas› 7,5 m3/saat olan iki

pompal› veya her pompas› 5 m3/saat olan üç pompal›

hidrofor seçilebilir.

Çok pompal› hidroforlar, koflullar uygunsa, yedek hidrofor

gibi çal›flabilir. Bunun için bir pompa devreden ç›ksa bile

di¤er pompa veya pompalar gereken debiyi verebilmelidir.

Örne¤in; debi ihtiyac› 10 m3/saat ise, her pompas› 10

m3/saat debili iki pompal› veya her pompas› 5 m3/saat

debili üç pompal› hidrofor seçilebilir.

* Seçimde bahsedilen hidrofor klasik, aç-kapa çal›flan jokey

pompas›z bir modeldir.

SEÇ‹M KR‹TERLER‹*

Kritik Nokta: ‹htiyaca Uygun Hidroforu Seçmek

F - Efl Zamanl› Kullan›m Faktörü kullan›c›lar›n ayn› anda en

yüksek su kullanma olas›l›¤›n› gösterir. Tablo 2'den seçilir.

Seçim Yöntemi

Hidrofor seçimi için gerekli bas›nç (Hm) ve gerekli debi (Q)

de¤erlerinin bilinmesi gerekir. Hm ve Q’nun bulunmas›:

Gerekli Bas›nç = Hmin (mSS) = h + ∆h + 15

h - Hidroforun bulundu¤u yer ile en üst kullan›m kat› aras›ndaki

yükseklik (metre)

∆h - Tesisattaki armatür, su saati, kireçlenmifl boru gibi etkenlerden

oluflan bas›nç kayb›. ∆h, yüksekli¤in (h) %20'si olarak kabul edilir.

∆h = 0.2h
15 - En üst kullan›m yüksekli¤inde olmas›

gereken bas›nçtan hareketle bulunan de¤er.

Örne¤in; 1.5 bar bas›nç için 15 metre.

‹stenen bas›nç de¤iflirse bu de¤er de de¤iflir.

Gerekli Debi = Q (m3/saat) = Su Kullanan Kifli Say›s› x Kiflisel

                                                Günlük Tüketim x F/1000

Kiflisel Günlük Tüketim (litre/gün) de¤eri Tablo 1'den seçilir.

Su kullanan kifli say›s›:

- Apartmanlarda = daire say›s› x her dairedeki kifli say›s›

- Otel, k›flla ve hastanelerde = yatak say›s›

- Okul ve yuvalarda = ö¤renci say›s›

- ‹fl merkezlerinde = toplam çal›flan say›s›

●

●

●

Seçim Örne¤i:

7 katl› ve 21 daireli bir konut için hidrofor seçimi.

Gerekli bas›nc›n hesaplanmas›:

Gerekli Min. Bas›nç = 41,88 mSS= 4,1 bar.

Gerekli Debi

= 3,6 m
3
/saat

=  Q  = 21x5x100x0,35/1000

(Debi hesaplan›rken, her dairede 5 kifli yaflad›¤› varsay›lm›flt›r.)

= Hmin = 22,4 + 4,48 +15

Hidrofor Seçimi:

Üstteki hesaplamaya göre, bas›nç aral›¤› 40-60 metre veya 40-70

metre ve bu bas›nç aral›¤›nda ortalama 3,5m
3
/saat debi verebilen

APH 4/7-1 veya APH 2/7-2 modelleri seçilebilir.

h = (7 kat+1 kat bodrum) x 2,8 m (bir kat yüksekli¤i) = 22,4 m

∆h = 0,2 x h = 0,2 x 22,4 metre = 4,48 metre.

Daire Say›s› = 21

Kifli Bafl›na Günlük Tüketim = 100 litre/gün (Tablo 1'den seçildi).

F - Efl Zamanl›l›k Faktörü =  0,35 (Tablo 2'den seçildi).

Yerleflim
Tipi

Kifli Bafl›na
Günlük Tüketim

(lt/kifli)
Lavabolu
Dufllu
Küvetli
Dufllu
Küvetli

60-80
80-115

120-200
100

150-200
200-500

5
80-100
100-150
60-80
10-20

1,5 lt/m2 bir seferde
100 lt/gün

Konut

Otel

Hastane
Okul
Çocuk Yuvas›
Krefl
K›flla
Lokanta
Bahçe Sulama
Araba Y›kama

Yerleflim Tipi Faktör
0,66
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,40

0,40-0,30
0,30-0,20
0,30-0,20
0,20-0,15
0,15-0,10

0,30
0,40

0,40-0,30
0,30

Konutlar

Oteller

Okullar
Çocuk Yuvalar›
K›fllalar
‹fl Merkezleri

1-5 daire
6-10 daire
11-20 daire
21-50 daire
51-100 daire

100 daire üstü
1-20 yatakl›

21-50 yatakl›
50 yatak üstü
50-500 yatakl›

501-1000 yatakl›
1001-2000 yatakl›

Hastaneler

Tablo 1: Örnek Mekanlar ‹çin
Kifli Bafl›na Su Tüketimi

Tablo 2: Kifli Bafl›na Su Tüketimi
‹çin Eflzamanl›l›k Faktörü


