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POMPA MONTAJI, 

İŞLETME, BAKIM   

ve  

ONARIM KILAVUZU 
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GENEL; 
 
   Bu kullanım kılavuzu VİMPİ pompalarına ait olup, dişli pompalar için gerekli 

bilgileri ihtiva eder ve kurulum, servis ve bakımdan önce dikkatlice okunmalıdır. 

Kılavuz, kullanıcının kolaylıkla erişebileceği şekilde muhafaza edilmelidir. 

    Pompalar, VİMPİ POMPA ’ya danışmadan tavsiye edilen ve belirlenen 

dışında diğer maksatlar için kullanılmamalıdır. Pompa için uygun olmayan sıvılar, 

şahsi (insan) yaralanmalara ve pompada tahribata neden olabilir. VİMPİ POMPA, 

kullanıcı veya başka yetkili olmayan kişiler tarafından tamir veya değişiklikler için 

hiçbir garanti vermez ve mesuliyet kabul etmez.   

 

DİŞLİ POMPALARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ 
      Dişli pompalar, her iki yönde de aynı verimle çalışabilirler. Pompa şaftının 

devir yönünün değiştirilmesiyle sıvının pompaj yönü değiştirilebilir ancak devrede 

by-pass sistemi var ise aynı şekilde by-pass’ın yönü de değiştirilmelidir.  

     Pozitif deplasmanlı olması sayesinde en düşük devirlerde dahi yüksek 

basınçlara ulaşılabilir ve düşük debilerde yüksek verim alınabilir. Debi ile yaklaşık 

olarak doğru orantılı olduğu için, devir değiştirilerek istenilen debi kolayca 

sağlanabilir. 38ssu ile 2.000.000ssu arası viskoziteye sahip bütün sıvılar 

problemsiz bir şekilde taşınabilir. 

 

KULLANILDIĞI YERLER 
     İmal ettiğimiz içten eksantrik dişli, düz & helis dişli  ve santrifüj 

pompalarımız, güvenilirlik ve verimliliklerini çeşitli sanayi dallarındaki kullanımları 

ile kendini ispatlamıştır. Pompalarımız; hafif, orta  ve ağır viskoz sıvılar için 

olduğu gibi katılar içinde kullanışlıdır. Bu pompalar sıvının buharlaşma noktasına 

bağlı olarak deniz seviyesinde 7 metre derinlikten emme kabiliyetine sahiptir. 

Pompalarımız asfalt, alkol, bira, boya, deterjan, fuel-oil, gıda, ilaç, kimya, katran, 

melas, meyve suyu, madeni yağ, petrol, plastik, sabun, süt ürünleri, LPG, çikolata, 

kızgın yağ, zeytinyağ vb… akışkanların pompajında kullanılabilir. 

 
 

KABUL; 
    

     Ürünü teslim aldıktan sonra bütün ambalaj malzemelerini çıkarın. Teslim 

aldığınız ürünün tahrip olup olmadığını kontrol ediniz. Tahribat veya eksik parça 

olması durumunda, bir rapor yazınız. Yazdığınız raporu nakliyeciye imzalatarak bir 

nüshasını nakliyeciye veriniz. Durumu VİMPİ POMPA ’ya bildiriniz. Üründe 

herhangi bir tahribat veya eksik parça yok ise, ürünün sipariş bilgileri ile etiketini 

kontrol ediniz ve eşleştiriniz.  
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İŞLEME ALMA ve DEPOLAMA; 
 

     Pompanın ağırlığını kontrol ediniz. 20 kg’ı aşan bütün parçaları kaldırma askısı, 

caraskal veya vinç gibi kaldırma ekipmanları kullanarak kaldırınız. Aşağıda ürünün 

kaldırma şekilleri gösterilmiştir. 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Daima kaldırma askısı kullanınız.         Şekil 2. Pompayı asla kayacak  

Bu askıların kaymayı önleyecek şekilde              şekilde eğri olarak bağlamayınız. 

yerleştirildiğinden ve pompanın düzgün             Yanlış kaldırma, insan yaralanma-  

bir şekilde asıldığından emin olunuz.                  larına veya ürünün tahrip olma- 

                                                                         sına sebep olabilir. 

     Eğer pompa hemen kullanılmayacaksa, kuru ve temiz bir yerde depolayınız. Her 

2 ayda bir pompa milini çeviriniz ve pompa gövdesi içinde koruyucu yağ olmasına 

dikkat ediniz. 

 

EMNİYET; 

 

 ÖNEMLİ ! ! ! 
     Pompa; VİMPİ POMPA ‘ ya danışmadan tavsiye edilen ve belirlenen maksatlar 

dışında diğer maksatlar için kesinlikle kullanılmamalıdır. 

     Bir pompa daima geçerli ulusal ve bölgesel sağlık ve emniyet kanun ve 

yönetmeliklerine uygun şekilde tesis edilmeli ve kullanılmalıdır. Bunun için pompa 

tesisatınıza bağlanmadan ve çalışmaya başlamadan ve başladıktan sonra aşağıdaki 

hususlar önemle dikkate alınmalıdır. 

 

 . Pompayı devreye alırken daima uygun emniyet giysisi giyiniz. 

 . İnsan yaralanmalarını veya pompanın tahribatını önlemek için, 

çalıştırmadan önce POMPAYI KESİNLİKLE SABİTLEYİNİZ. 
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 . Servis ve bakımdan önce, giriş ve çıkışları kapatabilmek için pompanın her 

iki hattına açma ve kapama vanası takınız. Pompanın herhangi bir canlıya zarar 

vermeden, çevreyi ve yakındaki ekipmanları tahrip etmeden yerinden tahliye 

edilebilir olmasını temin ediniz. 

 . Bütün ayrılabilir ve dönen parçaların personele zarar vermesini önlemek 

için uygun şekilde kapatıldığından emin olunuz.  

 . Bütün elektrik tesisat işi yetkili personel tarafından yapılmalıdır. 

Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için, kilitlenebilir devre kesici takınız. Motor ve 

diğer elektrikli cihazları uygun ekipmanlarla aşırı yükten koruyunuz. Elektrik 

motorlarına bol soğutma havası temin edilmesini sağlayınız. Patlama riskinin 

olduğu ortamlarda, ilave özel emniyet cihazları ile birlikte, patlamaya karşı 

emniyetli sınıftaki elektrik  motorları kullanınız. Uygun olmayan elektrik 

motorları ve elektrik tesisatları ölümcül neticelere sebep olabilir.  

 . Aşırı ısınma, kısa devre, korozyon ve yangına sebep olabilecek toz, sıvı ve 

gazlar motor ve diğer ekipmanlardan uzak tutulmalıdır. Eğer pompa, insana ve 

çevreye zararlı sıvıların transferinde kullanılıyorsa, sızan sıvının toplanabileceği 

uygun bir kap koyunuz.  

 . Sistemin veya sistem parçalarının sıcaklığının 60 °C yi aştığı alanları yanık 

tehlikesini önlemek için “SICAK YÜZEY” ikaz tabelası ile işaretleyiniz.  

 . Pompa, ön ısıtma veya ön soğutma yapmadan önce sıvıdaki hızlı ve ani 

sıcaklık değişikliklerine maruz bırakılmamalıdır. Sıcak bir pompa, kesinlikle soğuk 

bir sıvı veya madde ile temizlenmemelidir. Ani sıcaklık değişiklikleri pompada 

çatlak oluşumuna sebebiyet vererek insan ve çevre sağlığını tehdit eder. 

 . Pompa, kesinlikle belirtilen performansın üzerinde çalıştırılmamalıdır. 

 . Pompaya ve sisteme müdahale edilmeden önce, elektrik kapatılmalı ve 

çalıştırma düğmesi kilitlenmelidir.  

 . Pompa kuru olarak çalıştırılmamalıdır. Kuru çalışma ihtimalini bertaraf 

etmek için uygun bir koruma sistemi tesis edilmelidir. 

 . Eğer pompa istediğiniz kapasite ve basınç değerlerine ulaşamıyorsa 

VİMPİ POMPA ile temasa geçiniz. 
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ÇALIŞMA PRENSİBİ; 
HELİS & DÜZ DİŞLİ POMPA ÇALIŞMA PRENSİBİ; 
     Pompa mili, motordan 

aldığı hareketle dönmeye 

başlarken dişliler 

birbirinden ayrılarak vakum 

oluşur. Oluşan vakum 

sayesinde transfer sıvısı 

pompanın emme kanalına 

dolmaya başlar. (Şekil 1).  

   Emme kanalına dolan sıvı pompanın diş boşluklarında basma kanalına doğru taşınır. (Şekil 2) 

   Basma kanalında dişliler iç içe geçerek transfer sıvısını basma kanalından dışarıya doğru iterek 

transfer işlemi gerçekleşir. (Şekil 3) 

 

İÇTEN EKSANTRİK DİŞLİ POMPA ÇALIŞMA PRENSİBİ; 
  Pompa mili, motordan 

aldığı hareketle dönmeye 

başlarken çevre dişlisi 

(rotor) ile avare dişli 

birbirinden ayrılarak 

vakum oluşur. Oluşan 

vakum sayesinde 

transfer sıvısı pompanın 

emme kanalına dolmaya 

başlar. (Şekil 1). 

    Emme kanalına dolan sıvı pompanın diş boşluklarında ilerlerken yarım ay sayesinde sıvının kaçışı 

engellenir ve sıvı basma kanalına doğru taşınır.(Şekil 2) 

    Basma kanalında hilal ile birbirinden ayrılan dişliler tekrar iç içe geçmeye başlar ve sıvıyı 

dışarıya doğru iter. (Şekil 3) 

     Dışarıya doğru itilen sıvı, pompanın basma hattından basılarak transfer işlemi gerçekleşir. 

(Şekil 4) 

 

LOBE POMPA ÇALIŞMA PRENSİBİ;  
  Pompa mili, motordan 

aldığı hareketle dönmeye 

başlarken loblar birbirinden 

ayrılarak vakum oluşur. 

Oluşan vakum sayesinde 

transfer sıvısı pompanın 

emme kanalına dolmaya 

başlar. (Şekil 1).  

        Emme kanalına dolan sıvı pompanın lob boşluklarında basma kanalına doğru taşınır. (Şekil 2) 

        Basma kanalında loblar iç içe geçerek transfer sıvısını basma kanalından dışarıya doğru 

iterek transfer işlemi gerçekleşir. (Şekil 3) 

 

 

 

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3
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POMPA DÖNME YÖNÜ 
   İmalatımız olan pompalar, her iki yönde çalışma kabiliyetine sahiptir. Yalnız 

bazı tip mekanik keçeli ve by-pass’lı pompalar yalnızca fabrika çıkışında üzerinde 

gösterilen dönme yönüne göre çalıştırılmalıdır. Şayet bu tip pompaların dönme 

yönü değiştirilecekse VİMPİ POMPA ‘ya danışılmalıdır. Aşağıda pompalarımızın 

dönme yönlerine göre emme ve basma hatları gösterilmiştir.  

HELİS & DÜZ DİŞLİ POMPALAR 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAAT İBRESİ TERSİ YÖNÜNDE (Sola).

Pompa mili tarafından bakıldığında 
Pompa Dönüş Yönü: Pompa Dönüş Yönü: 

Pompa mili tarafından bakıldığında 

SAAT İBRESİ YÖNÜNDE (Sağa).

RELIEF VALVE

BY-PASS

Pompa Mili

Pump Shaft

OUTLET

ÇIKIŞ

INLET

GİRİŞ

INLET

GİRİŞ

OUTLET

ÇIKIŞ

Pump Shaft

Pompa Mili

RELIEF VALVE

BY-PASS

POMPA MİLİ ÜSTTE

POMPA MİLİ ALTTA

ÇIKIŞ

OUTLET

GİRİŞ

INLET

BY-PASS

RELIEF VALVE

Pump Shaft

Pompa Mili

Pompa Dönüş Yönü: 
Pompa mili tarafından bakıldığında 

SAAT İBRESİ TERSİ YÖNÜNDE (Sola).SAAT İBRESİ YÖNÜNDE (Sağa).

Pompa mili tarafından bakıldığında 
Pompa Dönüş Yönü: 

Pompa Mili

Pump Shaft

ÇIKIŞ

OUTLET

GİRİŞ

INLET

RELIEF VALVE

BY-PASS
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İÇTEN EKSANTRİK DİŞLİ POMPALAR 

 

LOBE POMPALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇIKIŞ

OUTLET

SAAT İBRESİ YÖNÜNDE

Pompa Dönüş Yönü: 

KAPAK TARAFINDAN BAKILDIĞINDA

BY-PASS

RELIEF VALVE
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INLET

SAAT İBRESİ TERSİ YÖNÜNDE

KAPAK TARAFINDAN BAKILDIĞINDA

Pompa Dönüş Yönü: 

RELIEF VALVE

BY-PASS

SAAT İBRESİ YÖNÜNDE (Sağa).

Pompa mili tarafından bakıldığında 
Pompa Dönüş Yönü: Pompa Dönüş Yönü: 

Pompa mili tarafından bakıldığında 

SAAT İBRESİ TERSİ YÖNÜNDE (Sola).

ÇIKIŞ

OUTLET

GİRİŞ

INLET

Pump Shaft

Pompa MiliPompa Mili

Pump Shaft

ÇIKIŞ

OUTLET

GİRİŞ

INLET
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POMPANIN TESİSATA BAĞLANMASI ve BAKIMI 

GENEL; 

 Pompa ünitesi yerine tamamen monte edilmelidir. 

 Pompa ünitesine kilitlenebilir elektrik devre kesicisi takılmalıdır. Elektrik 

Motoru şebekeye bağlanırken, aşırı akımlara karşı koruma sağlama özelliği 

olan bir termik manyetik şalter kullanılmalıdır. Şalterin akım ayarı, 

motorun nominal akımının 1,1 katı olmalıdır. 4 kW dan yukarı motorların 

bağlantısı yıldız üçgen şalterle yapılmalıdır. Bu hem pompayı hem de 

şebekiyi ani yüklerden korur. Elektrik bağlantıları ehil kişilerce 

yapılmalıdır. 

 Pompa veya sistemdeki herhangi bir bakımdan evvel elektriği kapatılmalı ve 

kazara çalıştırmayı önlemek için çalıştırma cihazı kilitlenmelidir. Pompa, 

boru hattından ve elektrik devresinden ayrılmalıdır. Eğer pompa, tahrip 

edici ve tehlikeli sıvılar için kullanılıyorsa, pompa ve sistemi boşaltılmalıdır. 

 Pompayı ve sistemi aşırı yüklenmeden korumak için uygun bir emniyet valfi 

veya diğer bir emniyet cihazı takılmalıdır. 

 

TESİSAT VE BORU HATTI; 

 Pompa şasesini düz bir zemin üzerine yerleştirin ve şaseyi yere sabitleyin. 

 Pompayı tesisata monte ettikten ve tüm civataları sıktıktan sonra; Pompa 

mili ile Elektrik motoru mili arasında bulunan kaplinin ayarını kontrol edin. 

Şayet kaplin parçaları arasında sapma var ise giderin. Kaplinin her iki 

parçası arasındaki boşluğun yaklaşık 2mm olmasına özen gösterin. 

 Boru ile pompa bağlantı ağızlarının doğru biçimde hizalandığından ve boru 

hatlarından pompaya yük ve kasıntı gelmediğinden emin olun. Boru ile pompa 

bağlantılarında mümkünse kompansatör kullanın. 

 Emme hattında mümkün olduğu kadar az fiting malzemesi kullanın. Pompaya 

yakın hava ceplerine mani olmak için, emme borusunu belirli bir eğimde 

ayarlayın. 

 Kapasitenin düşmemesi, güç kaybına uğranmaması için pompa giriş ve çıkış 

boru çapları ağız çapları ile aynı, hatta emiş ağzı bağlantı borusu daha 

büyük olmalıdır. 

 Boru ve fiting malzeme bağlantılarında sızdırmazlığı önlemek için teflon 

bant, klingirit conta kullanılması önerilir. Emiş hattındaki kaçak önemlidir, 

gürültüye ve kapasitenin düşmesine sebep olabilir. 

 Emme borusu ucuna en az aynı kesitte veya daha büyük klepe veya çekvalf 

takılması ve dolayısıyla pompa ve emme borusu içinde sıvının bulunması 

pompanın ilk çalıştırılmasını kolaylaştırır. 
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 Pompanın yabancı maddelerden zarar görmesini engellemek için emiş hattı 

borusuna viskozitesi 300 ssu’dan az olan akışkanlarda boru kesitinin en az 

3 katı, viskozitesi yüksek akışkanlarda (fuel oil, asfalt, deterjan vs.) ise 

boru kesit alanının 6 ila 8 katı kadar kesit alanında filtre kullanılmalıdır. 

Filtre sık sık temizlenmeli ve çevre sağlığı bakımından atıklar imha 

edilmelidir. 

 Pompa, motor ve hatta varsa redüktörün basınç hattında oluşacak 

tıkanmalardan zarar görmemesi için pompa üzerinde veya devrede by-pass 

sistemi geliştirilmiştir. Aşırı basınç motorun fazla akım çekmesine 

(dolayısıyla ısınarak yanmasına), pompanın veya redüktör dişlilerinin 

parçalanmasına neden olabilir. By-pass, devrenin gerektirdiği basıncının 

biraz üzerinde (örneğin 5 bar isteniyorsa 6 bar’a) ayar edilmelidir. 

 Emme devresine vakumetre, basma devresine manometre bağlanması 

devrelerdeki debi değişiklikleri bakımından tavsiye edilir. Vakumetre 

pompanın emme kabiliyetini, manometre basma hattındaki dirençlerin 

değerini ve tıkanıklıkları gösterir. 

 Yumuşak salmastralı pompalarda fabrika çıkışı salmastra çok az sıkılmış 

olup, pompa çalıştırılıp pompaj yapıldığı anda, salmastra baskısı iki taraftan 

dengeli olarak 10 dakikada 2 ila 3 damla sızıntıya izin verecek şekilde 

sıkılmalıdır. Sızıntı salmastranın yağlanmasını sağladığı gibi milin aşınmasını 

da önleyecektir. Aşırı sıkıldığında fazla güç kaybına ve milin ısınıp özelliğini 

kaybetmesine sebep olabilir. 

 Sıcak ortamda kullanılacak pompaların civataları, pompa çalışmaya 

başladıktan belli bir süre (30-60 dk) sonra kontrol edilmeli, malzemelerin 

genleşmesinden doğan boşluklar alınmalıdır. 

 Pompa akuplesi VİMPİ POMPA tarafından yapılmamış ise; Kayış-kasnaklı 

akuplede kasnaklar aynı düzlemde, salgısız, kayış normal gerginlikte ve 

kayış sayısı birden fazla ise kayışlar aynı toleransta olmalıdır. Bu koşullar 

sağlanmadığı takdirde, çevresel hız değişmeleri dişli vuruntusuna, debi 

değişimine, gürültüye sebep olarak pompanın ömrünü azaltır. Kayışlar ve 

kasnak uygun bir muhafaza ile kapatılmalıdır. 

 Pompa akuplesi VİMPİ POMPA tarafından yapılmamış ise; konsolsuz 

pompaların milini ektsta yatak ile sabitleyin. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra Yatak
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 Yanıcı madde ve parlayıcı maddelerin transferinde kullanılan pompaların 

elektrik motorları mutlaka ex-proof olarak kullanılmalı, tesisattaki tüm 

parçalar topraklanmalıdır. 
     

ÇALIŞTIRMA; 

 Boru sistemindeki bütün vanaları açın ve sistemde herhangi bir tıkanıklık 

olmadığından emin olun. 

 Pompa dönüş yönünün doğru olduğundan emin olun. Bunun için pompayı 

çalıştırıp kapatın ve dönüş yönünün doğruluğunu kontrol edin. 

 Pompayı transfer sıvısı ile doldurun. Pompayı kesinlikle kuru çalıştırmayın. 

 Pompayı çalıştırın. Emme ve basma devresinde sorun olup olmadığını kontrol 

edin. Sorun görüldüğünde çalışmayı durdurup hatayı arayın. 

 Çalıştırmadan 10 ila 15 dakika sonrasına kadar motor, pompa, vakumetre ve 

manometreyi kontrol altında tutun. Herhangi bir anormallik varsa araştırın 

ve giderin. Bunun için arıza giderme cetvelini kullanın. 

 Eğer pompa yumuşak salmastralı ise, salmastra baskısını her iki taraftan 

eşit sıkarak, devre basıncına göre 10 dakikada 2-3 damla sızıntı olacak 

şekilde ayarlayın. (Mekanik salmastralı pompalarda herhangi bir ayara 

gerek yoktur) 

RUTİN KONTROLLER; 

 Ses seviyesi, titreşim ve pompa sıcaklığının normal olup olmadığını düzenli 

olarak kontrol edin. 

 Pompada ve tesisatta sızıntı olup olmadığını kontrol edin. 

 Pompa çıkış basıncını ve akış miktarını düzenli olarak kontrol edin. 

BAKIM; 

  a- GÜNLÜK BAKIM  

 Pompa hatlarının bağlantılarının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Pompa milinin serbest dönüp dönmediğini elle kontrol ediniz. En az bir devir 

yaptırınız. 

 Gresörlüklere yağ basınız. 

 Kayış kasnak akupleli pompaların kayışlarını kontrol ediniz. Redüktör 

akupleli pompaların, redüktörlerinin yağ seviyesini kontrol ediniz. Eksik ise 

imalatçının önerdiği yağ ile eksiği tamamlayınız. 

 b- YILLIK BAKIM  

 Salmastraların kontrolünü yapınız. Gerekiyorsa değiştiriniz. 

 Emme hattındaki filitrenin kontrolünü yapınız. Filitreyi temizleyiniz ve 

hava almadığından emin olunuz. 
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 Uzun süre hizmet vermiş pompalarda dişlilerdeki aşınmalar, yataktaktaki 

boşluklar vuruntu yapabilir. Bunlar değiştirilmelidir. Değişme işleminin 

servislerde veya fabrikada yapılmasını sağlayınız. 

 BY-PASS ve GÖREVİ; 

     Pozitif deplasmanlı olan dişli pompalar çalışma esnasında basınç hattındaki 

kapanmadan dolayı aşırı yüklenmeye maruz kalır. Bunun sonucunda pompanın 

veya motorun bazı parçaları zarar görebilir. By-pass; pompayı, motoru ve 

tesisatı, basınç hattında herhangi bir sebeple meydana gelebilecek 

tıkanmalardan dolayı doğabilecek aşırı basınçtan korumaya yarar. 

10-Kapak / Cover

2-Klepe / Trap-door

3-Yay / Spring

4-Yay Baskısı / Spring compressor

6-By-Pass Kapağı / By-Pass cover

8- Civata / Bolt

1- By-Pass Gövdesi / By-pass body

9- Conta & O-ring / Gasket & O-ring

7- Somun / Nut

5- Conta & O-ring / Gasket & O-ring
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By-Pass ayarı aşağıdaki şekilde yapılır; 

1- "10" nolu kapak sökülerek alınmalıdır, 

2- "7 "nolu kontra somun gerekli miktarda gevşetilerek geri alınmalıdır, 

3- 3- "8" nolu ayar vidası tesiste istenilen çıkış basıncını karşılayacak miktarda sıkılmalı veya 

gevşetilmelidir. (Şayet basınç artırılmak isteniyorsa ayar vidası sıkılmalı,basınç 

düşürülmek isteniyorsa ayar vidası gevşetilmelidir), 

4- Tesisdeki istenilen basınç elde edildikten sonra "7" nolu kontra somun tekrar sıkılmalıdır, 

5- Bütün işlemler bittikten sonra "10" nolu kapak tekrar yerine takılmalıdır. 

ISITMA CEKETİ; 

     Pompalarımıza, donma özelliği olan sıvıların ısıtılması için ısıtma ceketleri 

uygulanabilmektedir. Bu ısıtma ceketleri, sıvının özelliğine göre; pompa kapağında, 

pompa gövdesinde, konsollu tip pompalarda pompa konsolunda olabilmektedir. Isıtma 

ceketli pompalar, sitemde bulunan kızgın yağ, buhar, sıcak su v.b gibi ısıtıcılarla 

ısıtılabilir. Aşağıda ısıtma ceketlerinin giriş & çıkışları gösterilmiştir. 

C
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Ceket Giriş & Çıkış

Kör Tapa

C
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 Ç
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ış

Ceket Giriş & Çıkış

Ceket Giriş & Çıkış

TAHLİYE

Ceket Giriş & Çıkış

Tahliye & Temizlik

Ceket Giriş & Çıkış
Ceket Giriş & Çıkış

Ceket Giriş & Çıkış

TAHLİYE

Ceket Giriş & Çıkış
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TAMBUR AYARI (Konsollu Tip İçten Eksantrik Dişli Pompalarda); 

        Konsollu pompalarda, maksimum debiyi belirli bir oranda azaltmak veya 

çoğaltmak için, çevre dişlisini pompa kapağından uzaklaştırmak (Kapak ile dişli 

arasındaki L boşluğunu artırmak) veya çevre dişlisini pompa kapağına 

yaklaştırmak (Kapak ile dişli arasındaki L boşluğunu azaltmak) gerekir. Bu 

işlem, konsoldaki bilya taşıyıcısından aşağıdaki işlem sırasına göre yapılır. 

 

Tambur Ayarı TİP-1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  A- 1A ve 1B numaralı setiskurları gevşet.

  C- 2 Numaralı ayar somununu tornavida ve çekiç kullanarak sık. Pompanın dönüşünü elinle kontrol et. 

  B- 3 Numaralı ayar somununu tornavida ve çekiç kullanarak gevşet.

 Pompa dönmeyene kadar 2 numaralı ayar somununu sıkmaya devam et.

  D- Pompanın dönmediğini tespit ettikten sonra, 2 numaralı ayar somununu azar azar gevşet.

  E- 3 numaralı ayar somununu azar azar sık ve pompanın dönüşünü kontrol et.
Pompanın döndüğü anda, 3 numaralı ayar sonunu sıkmayı bırak ve 1A numaralı setiskuru sık.

Pompanın dönüşünde problem yok ise,  1B numaralı setiskuru sık.
  F- 2 numaralı ayar somununu sonuna kadar sık ve pompanın dönüşünü kontrol et.

3 2

1A 1B

1A 1B

Çevre DişlisiKapak

L
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Tambur Ayarı TİP-2; 

C

B

  2-Ayar tesbit pimi "B" bastırılarak(Arkasında yay var)90°sağa veya sola çevirilir,

   a)Debiyi artırmak için bilya taşıyıcısı "C" saat yönünde çevirilir(Kapak ile çevre dişlisi arasındaki "L" boşluğu azaltılır)

   b)Debiyi azaltmak için bilya taşıyıcısı "C" saat yönünün tersine çevirilir.(Kapak ile çevre dişlisi arasındaki "L" boşlu-

  4-Debi ayarlama işlemi bitince ayar tesbit pimi "B" yerine çevirilir ve kilit civatası "A" iyice sıkılır.

NOT:İşlemler esnasında "D" kilit civatasına hiç dokunulmamalıdır.

  1-Kilit civatası"A"gevşetilir,

   ğu çoğaltılır)

Çevre DişlisiKapak

A
D

L
A

D

  3-Bilya taşıyıcısı "C"  özel anahtarla istenilen debiye göre sağa veya sola çevirilir;
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SALMASTRALAR; 

 a- YUMUŞAK SALMASTRA 

 Yumuşak salmastra değişimine başlamadan evvel; salmastra yuvasını, 

salmastra baskısını ve pompa milini iyice temizleyiniz. 

 Uygun ölçüdeki salmastradan yeterli sayıda ve uygun boyda parçaları 

çapraz olarak kesiniz. 

 Kesilen salmastrayı mil üzerine sararak uçların tam olarak kapandığından 

emin olunuz. 

 İlk halkayı ek yeri üste gelecek şekilde yerleştirip salmastra baskısı 

yardımı ile salmastra yuvasına sürünüz. 

 İkinci halkayı bu defa ek yeri alta gelecek şekilde yerleştiriniz. 

 Diğer halkaları da, ek yerleri bir öncekinin ek yerine denk gelmeyecek 

şekilde salmastra yuvasına yerleştiriniz. 

 Salmastra baskısını yerleştirip önce tamamen sıkınız. Salmastralar, 

salmastra yuvasının şeklini aldıktan sonra salmastra baskısını gevşetiniz. 

Mili döndürerek salmastra baskısını hafif hafif sıkınız. Milin frenlediğini 

hissettiğinizde sıkmayı durdurunuz. 

 Pompayı çalıştırdıktan sonra, salmastradan damla damla sıvı gelmesi 

gerekir. Salmastra baskısını 10 dakikada 2-3 damla sızıntı olacak şekilde 

ayarlayınız. 

 Salmastra baskısı ayarı yapıldıktan sonra iki saat süresince salmastra 

bölgesinin sıcaklığının artıp artmadığını kontrol ediniz. Salmastra bölgesi 

sıcaklığı, ortam sıcaklığındaki sıvının transferini gerçekleştiren pompada 

80 °C ‘ yi geçmemelidir. 

 

 

b- MEKANİK SALMASTRA 

 Düzgün çalışan bir mekanik salmastrada gözle görülen bir kaçak oluşmadığı 

sürece, mekanik salmastralara bakım gerekmez. 

 Mekanik salmastra kullanılan pompalarda, mekanik salmastra imalatçılarının 

talimatlarına uyunuz ve MEAKNİK SALMASTRALI POMPALARI ASLA 

KURU VEYA BELİRTİLEN DÖNÜŞ YÖNÜ AKSİNE ÇALIŞTIRMAYINIZ. 

 Mekanik salmastralı pompalarda, eğer donma özelliği olan bir sıvı transfer 

ediliyorsa, pompa milinin rahat bir şekilde döndüğünden emin olana kadar 

ısıtma yapmadan pompayı çalıştırmayınız. Gerekirse bunun için sisteme 

gerekli ekipmanları monte ediniz (ısı sensörü v.b). 

 

 

 



 15 

 



 16 
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ARIZA GİDERME CETVELİ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Muhtemel Sebep Çözüm 

Pompa Çalışırken Akış 

Yok (Basmıyor) 

Yanlış Dönme Yönü Dönme yönünü ters çevirin 

Emiş borusunda hava var 
Emiş borusunu doldurun. 

Bütün havayı boşaltın. 

Çek valf tıkalı Çek valfi temizleyin 

Emme Hattındaki filtre tıkalı Filtreyi Temizleyin 

Kapasite Yetersiz. 

Çek valf tıkalı Çek valfi temizleyin 

Pompa emiş hattından hava 

alıyor. 

Emiş hattı bağlantılarını 

kontrol edin. Hava alan yeri 

tespit edip Pompanın emme 

hattından hava almamasını 

sağlayın. 

NPSH çok düşük (emme 

mesafesi çok fazla) 
Emme mesafesini kısaltın. 

By- Pass çok erken devreye 

giriyor veya kapanmıyor. 

By – Pass açılma basıncını 

ayarlayın. By – pass 

mekanizmasını kontrol edin, 

pislik varsa temizleyin. 

Transfer sıvısı çok koyu. 
Sıvıyı gerekli sıcaklığa kadar 

ısıtın. 

Emme Hattındaki filtre tıkalı Filtreyi Temizleyin 

Pompa Gürültülü 

Çalışıyor. 

Kavitasyon var. Emme 

mesafesi çok fazla. 

Emme mesafesini kısaltın. 

Emme hattındaki filtreyi 

kontrol edin ve temizleyin. 

Pompa milinin yanlış 

hizalanması. Yanlış akuple. 

Pompa mili ile Elektrik 

motoru milini hizalayın. 

Kasıntıları şimler ile dizeltin. 

By-Pass dan titreşim sesi 

geliyor. 

Yay üzerindeki baskıyı 

artırın. Gerekirse yayı 

değiştirin. 
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POMPA GARANTİ BELGESİ  

1-Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  

2-Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.  
3-Ürünün garanti süresin içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün 

tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunu olmaması durumunda 

ürünün satıcısı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren 

başlar. 

4-Ürününü garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 

halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin 

tamiri yapılacaktır.  

5- Ürünün; 

-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla 

tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, üründe yararlanamamanın süreklilik 

kazanması.. 

-Tamir için gereken azami sürenin aşılması.. 
-Servis istasyonunu mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya 

imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi 

durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.  

6-Ürünün kullanma kavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 

dışındadır.  

 a-)Firmamızın bilgisi dışında gerçekleşen, taşınma veya nakil esnasında, pompa düşürülüp kırılır veya zarar 

görür ise garanti kapsamı dışında kalır. 

7-Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.  

 
 
SATICI FİRMANIN                                                                                          

ÜNVANI : 

 

 

ADRESİ : 

 

 

TELEFON : 

 

FAKS : 

 

FATURA TARİH VE NO :  

 
 
 
 
 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 08.01.2003 tarih 5851 no’lu bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 

4077 sayılı Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayılı Tebliğ uyarınca T.C 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.  

      ___________________________________________________________________________ 

 

VİMPİ VİSKOZ MAYİ POMPALARI İMALAT SAN. VE TİC.LTD ŞTİ. 
Sincan San.Sitesi, Ahi Evran Mah., 225.Cad.  231.Sokak  No : 11    Sincan,  ANKARA / TÜRKİYE  

TEL: (0312) 270 22 61-62 / FAKS: (0312) 270 19 58 

 
 
 

ÜRÜN TİPİ: 

 

 

SERİ NO: 

 

TESLİM TARİHİ VE YERİ: 

SATICI FİRMA: 

SATIŞ TARİHİ: 

tel:(0312)
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VİMPİ Viskoz Mayi Pompaları İmalatı 

San. ve Tic.Ltd Şti 

Sincan San.Sitesi, Ahi Evran Mah., 225.Cad.  231.Sokak 

No : 11    Sincan,  ANKARA / TÜRKİYE 

Tel : +90 312 270 2261 / 2262 / 2263 

Fax : +90 312 270 1958 

Mail : vimpi@vimpi.com.tr 

Web : http://www.vimpi.com.tr 
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