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IP03 PLASTİK POMPA / DP03 PLASTIC PUMP

PERFORMANS EĞRİSİ / PERFORMANCE CURVES

Giriş / Çıkış 1/4”-3/8’’

Max. Kapasite 16 lt/dk

Max. Katı parça geçirgenliği (1 mm)

Max. Çalışma basıncı 7 bar

Ağırlık 1,46 kg (PBT)

Suction / Discharge
1/4”-3/8’’

Max. Capacity 16 lpm

Max. Solid particle (1 mm)

Max. Operation pressure 7 bar

Weight 1,46 kg (PB/T)

Çalışma basıncı 0 - 7 bar arasındadır. The operation pressure is 0 to 7 bars.
Çalışma sıcaklığı 0 ˚C - 82 ˚C arasındadır. Operation temperature is between 0 ˚C and 82 ˚C
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ÖLÇÜLENDİRME [ mm ] / DIMENSIONS [ mm ]
Ölçü toleransı ± 3 mm / Dimensional tolerances ± 3 mm

6

PAKETLEME [ mm ] / PACKAGING [ mm ]

7

PLASTİK POMPANIN YEDEK PARÇA RESMİ / PLASTIC PUMP SPARE PARTS DRAWING

8

PLASTİK POMPANIN PARÇA LISTESİ / PLASTIC PUMP SPARE PARTS LIST

1
2
3
4
5

6

6-A
7

8
9

180-03-03B
180-03-05
190-03-03B
190-03-05
120-02-03B
230-03-03B
230-03-05
250-02-55
250-02-56
250-02-57
250-02-58
250-02-59
250-02-60
250-02-65
270-02-03
270-02-05
270-02-56
270-02-60
275-02-56
275-02-60
350-02-55
350-02-56
350-02-57
350-02-58
350-02-59
350-02-60
350-02-65
750-02-03
764-02-00

Giriş Hattı / Suction Line
Giriş Hattı / Suction Line
Çıkış Hattı / Discharge Line
Çıkış Hattı / Discharge Line
Ana Gövde / Main Body
Dış Kapak / Outer Chamber
Dış Kapak / Outer Chamber
Top / Ball
Top / Ball
Top / Ball
Top / Ball
Top / Ball
Top / Ball
Top / Ball
Top Yuvası / Ball Seat
Top Yuvası / Ball Seat
Top Yuvası / Ball Seat
Top Yuvası / Ball Seat
Top Yuvası Contası / Ball Seat Gasket
Top Yuvası Contası / Ball Seat Gasket
Diyafram / Diaphragm
Diyafram / Diaphragm
Diyafram / Diaphragm
Diyafram / Diaphragm
Diyafram / Diaphragm
Diyafram / Diaphragm
Diyafram / Diaphragm
Hava Valfi Tamir Kiti / Air Valve Repair Kit
Gömlek, Pilot Valf / Sleeve, Pilot Valve

1
1
1
1
1
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
2
2
2
2
2
2
2
1
1

9-A
10
10-A
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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765-02-57
767-02-02
768-02-57
769-02-90
590-02-06
110-02-03B
225-02-57
235-02-57
530-02-90
540-02-03B
540-02-05
610-02-02
720-02-57
630-02-03
635-02-57
400-05-03
500-02-02
505-02-02
835-03-03B
836-03-56
845-03-03B
846-03-56
SM6-P
CM6X120-P
PM6-P
CM6X35-FP
SM6-FP
CM6X30-IP

O-ring, Gömlek / O-ring, Sleeve
Piston, Pilot Valf / Spool, Pilot Valve
Oring, Piston / O-ring, Spool
Segman / Snap ring
Burç / Bushing
Kapak, Hava Girişi / Cap, Air Inlet
Conta, Hava Valfi Ön / Gasket, Air Valve, Front
Conta, Hava Valfi Arka / Gasket, Air Valve, Rear
İç Diyafram Tutucu / Inner Diaphragm Holder
Dış Diyafram Tutucu / Outer Diaphragm Holder
Dış Diyafram Tutucu / Outer Diaphragm Holder
Mil / Diaphragm Rod
Yağ Keçesi / Seal
Kapak, Hava Çıkışı / Cap, Air Exhaust
Conta, Hava Çıkışı / Gasket, Air Exhaust
Susturucu / Muffler
Kelepçe, Üst / Clamp, V-Band Up
Kelepçe, Alt / Clamp, V-Band Down
¼” Kör Tapa / ¼” Stopper
Conta, ¼” Kör Tapa / Seal, ¼” Stopper
3/8” Kör Tapa / 3/8’’ Stopper
Conta, 3/8” Kör Tapa / Seal, 3/8" Stopper
Somun M6 / Nut M6
Cıvata M6 X 120 / Capscrew M6 X 120
Pul M6 / Washer M6
Cıvata Flanşlı M6X35 / Capscr Flange M6X35
Somun Flanşlı M6 / Nut Flanged M6
Cıvata M6 x 30 / Capscrew M6 X 30

6
1
6
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2

8
4
8
8
8
4

MATERYAL KODLARI / MATERIAL CODES
00

Aluminyum / Aluminum

55

Neoprene / Neoprene

01

Dökme Demir / Cast Iron

56

Santoprene / Santoprene

02

Paslanmaz Çelik / 316 Stainless Steel

57

Buna-N / Buna-N

03

Polyproplene / Polyproplene

58

EPDM / EPDM

03B

Polyproplene Cam Elyaflı / PP with Fiberglass

59

Silikon / Silicon

05

PVDF / PVDF

60

Teflon / PTFE

06

Polietilen / Polyethylene

65

Viton / FKM

07

PVC / PVC

70

Dia Special Material

08

Bronz / Bronze

80

Pirinç / Brass Metal

09

Saç Paslanmaz 316 L / 316L Stainless Steel

90

Çelik / Steel
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DİYAFRAM MALZEMELERİ VE ÇALIŞMA SICAKLIKLARI / DIAPHRAGM MATERIALS AND OPERATION TEMPERATURES
Maximum

Minimum

Neoprene
Bitkisel yağlara dayanımı çok iyidir. Aşınma dayanımı yüksektir. Asitler, esterler, ketonlar malzeme yapısına zarar verdikleriiçin
tercih edilmeyen transfer sıvılarıdır.
It is resistant to the vegetable oils. Its abrasion resistant is very good. The fluids like acids, esters, ketones can cause damages
to the material of construction and therefore they are not recommended.

90 ˚C

-22 ˚C

Buna-N
Genellikle yağlarda kullanılır. Su, hidrolik yağı transferlerinde kullanım dayanımı yüksektir.
It is generally used for oils. It is very durable to the transfer of water and hydraulic oil.

87 ˚C

-22 ˚C

EPDM
Kimyasallara karşı dayanımı iyidir. Yağ ve solventler karşısında çok fazla direnç gösteremez. Alkollerde ve ketonlarda
dayanma direnci orta düzeydedir.
It is durable to chemicals. It is not durable to oil and solvents. It has moderate resistance to the alcohols and ketones.

138 ˚C

-40 ˚C

Teflon / PTFE
Genellikle ağır kimyasal ve asitlerde kullanılır. Dayanımı çok iyidir. Yüksek sıcaklıklarda sıvı transferi için çok uygundur.
It is generally used for heavy chemicals and acids. It features good resistance. It is suitable for heat transfer at elevated
temperatures.

100 ˚C

-35 ˚C

Viton / FKM
Asitlere, yağlara ve solventlere karşı dayanımı çok iyidir.
It has very good resistance to acids, oils and solvents.

175 ˚C

-40 ˚C

Santoprene
Orta ve zayıf asitlere karşı dayanımı iyidir. Aşınma direnci yüksektir.
It is resistant to weak and medium acids. It features good abrasion resistance.

135 ˚C

-40 ˚C

Polyproplene
Asitlere karşı dayanımı iyidir. Gıda, kimya ve kozmetik ürünlerinde tercih edilir.
It is resistant to chemicals. It is usually preferred for food, chemicals and cosmetic products.

82 ˚C

0 ˚C
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DİYAFRAMLI POMPA ÇALIŞMA PRENSİBİ / PRINCIPLE OF PUMP OPERATION
Bir diyaframlı pompada iki adet diyafram odası ve iki adet diyafram
bulunur. Diyaframlar birbirlerine ortak bir mil ile bağlıdırlar ve aynı anda
birbirlerine paralel olarak hareket ederler. Diyaframlardan biri basınçlı hava
yardımıyla itilerek hareket ederken, ona mil ile bağlı diğer diyafram
önündeki artık havayı dışarıya atar. Strok tamamlanınca, hava valfi
otomatik olarak basınçlı havanın yönünü değiştirir ve aynı hareketler diğer
yönde tekrarlanır. Sürekli tekrarlanan karşılıklı hareket sıra ile her odadaki
akışkana emme ve boşaltma hareketi sağlar. Sürekli tekrarlanan ileri geri
hareket akışkanın sıra ile her odaya girip diğerinden çıkarak
pompalanmasına sebep olur. Akışkanın odalara girişinden çıkışına kadar olan
akışını, emme ve boşaltma valfleri düzenler.

The diaphragm pump is consisted of two diaphragm chambers and
two diaphragms. The diaphragms are connected to each other with a
diaphragm rod and move in a reciprocating action. As one diaphragm
performs the discharge stroke, the other diaphragm which is connected
with the rod is pulled to perform the suction. At the end of the stroke, an air
distribution valve automatically shifts, reversing the entire sequence, filling
and pumping from alternate chambers. Mutual movements that repeated
continuously ensure suction and discharge movements onto the fluids in
each chamber. Continuously repeated reciprocal motions pump the liquid
during entering to and exiting from the chambers. The flow of the fluid from
one chamber to another is regulated by the suction and discharge valves.

Top ve Klape valfler akışkanın odalara giriş çıkışındaki akışını
otomatik olarak kontrol ederler. Klape valfler değişik viskozitedeki
akışkanların pompalanması esnasında boru çapına yakın katı parçaların
geçişini sağlar. Top valfler ise küçük boydaki katı parçaların geçişini sağlar.

The ball and butterfly valves automatically controls the fluid suction
and discharge of the fluid. The butterfly valves allow passage of the solid
particles with a size up to diameter of the pipe. The ball valves regulate
passage of the small-size particles.
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MONTAJ VE DEVREYE ALMA / INSTALLATION & START-UP
Diyaframlı pompanın bağlantı şekli basittir. Akışkan alt manifolttan emilir veüst
manifolttan basılır. Diyaframlı pompalarda türbülanslı akış vardır. Bunu
önlemek için giriş ve çıkış hattının önüne flexible hortum takılır.

The interconnections of the diaphragm pump are straightforward. The fluid
is taken from the bottom manifold and discharged at the upper manifold.
Diaphragm pumps are characterized by turbulence flow. To prevent
turbulence flow, the flexible hoses are installed upstream the suction and
the discharge port.

Pompanın giriş ve çıkışında oluşabilecek basınç değerlerini belirlemek ve debi
ayarı yapabilmek için giriş ve çıkış hattına manometre ve vana takılır.
Vanalardan biri ya da her ikisi birden kapalı olduğunda pompa duracaktır.
Vanalar açıldığında pompa çalışmasına devam eder.

In order to observe the pressures at the suction and discharge parts of the
pump and adjust the flow rate, the manometers and valves are attached at
the suction and discharge ports. When one or both valves are closed down,
the pump will be stopped. When they are opened, the operation will be
resumed.

Pompanın çalışması için basınçlı havaya ihtiyaç vardır. Pompanın tam
kapasitede çalışması için hava giriş hortumunun, hava giriş hattıyla aynı
çapta olması gerekir. Hava giriş hattının önüne şartlandırıcı takılmalıdır.
Şartlandırıcı basınç ayarını kontrol etmeyi ve hava yönlendirme valfini
yağlamayı sağlar. Hava giriş hattının önüne koyulacak vana ile hava debisi
açılarak veya kısılarak akışkan debisi ayarlanır.

For the pump operation, the pressurized air is required. The pump is
operated at the full capacity, if the suction and discharge hoses are the
same size. A conditioner should be installed at the suction port. The
conditioner will allow the pressure adjustment and lubricating the air
direction valve. The valve installed downstream the air inlet line the air flow
is regulated by the valve operation.

Diyaframlı pompanın montajı esnasında bazı özel durumlar vardır. Bu
durumlara dikkat edildiği zaman çalışma verimi maksimumda
olacaktır.

Special precautions should be observed in the operation of
diaphragm pump. These precautions will provide the maximum
efficiency to the the pump.

*Pompa montajı, transferi yapılacak olan sıvıya mümkün olduğu kadar en
yakın mesafede yapılmalıdır.
*Emiş hattı uzunluğu ve fittings sayısı asgari miktarda olmalıdır.

 The pump should be located as close to the product being pumped as
possible.
 The suction line length and number of fittings should be kept in a
minimum.
 The size of the suction pipe should not less than the size of the suction
port of the pump.
 For installations of rigid piping, short sections of flexible hose should be
installed between the pump and the piping.
 The flexible hose reduces vibration and strain to the pumping system.
 The buffer tank should be provided at the discharge port of the pump if
discharge pipe assembly is long. The buffer tank will reduce transfer of the
vibration in the pipe assembly onto the pump.

*Pompanın montajı esnasında emiş hattı çapı satın alınan pompanın boru
çapından daha düşük bir ölçüye indirilmemelidir.
*Sert boru montajlarında, pompa ve boru arasında kısa mesafelerle esnek
hortum kullanılmalıdır.
*Esnek hortum titreşimi ve pompaya yük gelmesini azaltmaktadır.
*Uzun basma hatlarında pompanın önüne firmanın tavsiye ettiği
sönümleme tankı kullanılmalıdır. Sönümleme tankı uzun boru hattındaki
titreşimi ve gürültüyü minimuma indirecektir.
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HAVA BAĞLANTISI / AIR CONNECTION
Hava basıncı 7 bar değerini geçmemelidir. Pompanın hava girişini istenen verimi sağlayabilecek kapasite ve basınçta olan hava tedarik bağlantısına
bağlayınız. Hava hattı sert borudan yapılmış ise, pompa ve boru hattı arasında ½” çapından küçük olmayacak kısa flexibıl hortum boru hattına bağlanarak
yük gelmemesi sağlanır. Hava tedarik boru hatlarının, regülatör ve filtrelerin ağırlıkları hava girişi yerine başka bir şekilde taşınması için desteklenmelidir. Boru
hatları için taşıyıcı destek kullanılmaması pompaya zarar verebilir. Hava giriş basıncının tavsiye edilen değerler üzerinde olmaması için bir basınç
regülatörü hava hattına monte edilmelidir.
The air pressure should not be in excess 7 bars. The pump should be provided with the air supply at such pressure and flow to achieve desired
performance. When the air supply line is solid piping, use a short length of flexible hose not less than ½" in diameter betwe en the pump and the piping to
reduce strain to the piping. The weight of the air supply line, regulators and filters must be supported by some means other than the air inlet cap. Otherwise,
unsupportive weight may result in damage to the pump. A pressure regulating valve should be installed to insure air supply pressure does not exceed
recommended limits.

UYARI: Hava bağlantısı pompa giriş hattından küçük
bağlanırsa, pompa ihtiyacı olan havayı gerektiği kadar
alamayacağı için performansı düşecek ve istenilen
değerleri sağlamayacaktır.

WARNING: If the size of air connection is smaller than
the pump supply port, the pump will not be able to provide
the air required so, it will not perform properly.

HAVA VALFİNİN YAĞLANMASI / AIR VALVE LUBRICATION
Hava dağıtım valfi ve pilot valfi yağlama gereksinimi olmadan kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tercih edilen kullanım tarzıdır. Bazı durumlarda
kişisel tercih olarak veya hava tedariğinin iyi olmayan kalitesinden ötürü basınçlı havanın yağlanması gerekebilir. Pompanın hava sistemi uygun şekilde
yağlanmış basınçlı hava tedariği ile çalışabilmektedir. Uygun şekilde yağlama için, pompanın çalışma noktasında tükettiği her 10 litre/saniye hava için bir damla
SAE 10 yağ verebilecek şekilde ayarlanmış hava hattı yağlayıcısına gereksinim bulunmaktadır. Bunun tespit edilebilmesi için pompanın yayımlanmış bulunan
performans eğrilerine bakınız.
The air distribution valve and the pilot valve are designed to operate without lubrication. This is the preferred mode of operation. In regard to anticipated
practice or inferior air quality, it is likely include lubrication oil into the compressed air. The pump air system will operate with properly lubricated compressed
air supply. Proper lubrication requires the use of an airline lubricator system to deliver one drop of SAE 10 oil for every 10 liters/sec. of air consumed by the
pump at the operation point. For better determination of the mixing ratios, see the performance curves provided for the pump.
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HAVA HATTINDAKİ NEM / AIR LINE MOISTURE
Basınçlı hava hattı içinde bulunan su buzlanma veya çıkış havasının donması gibi problemlere yol açabilir ve pompanın dengesiz olarak çalışmasına
veya tamamen durmasına neden olabilir. Kompresörden gelen hava içindeki su kullanıcının hava kurutma ünitesine ilave olarak kullanılabilinecek su tutucu
regülatör ile kullanılarak azaltılabilinir. Bu alet basınçlı hava temini içindeki suyu yok eder ve buzlanma veya donma gibi problemlerin giderilmesini sağlar.
Water in the compressed air supply might give rise to problem like freezing of the water or icing in the discharge line that cause the pump to cycle
erratically or stop operating. These problems might be removed by using a point-of-use air dryer to supplement the user’s air drying equipment. The air drying
equipment will removes the water and alleviates problems like, freezing or icing.

HAVA GİRİŞİ VE ALIŞTIRMA / AIR INLET AND PRIMING
Pompayı çalıştırmak için hava valfini yaklaşık olarak 3-6 bar arasında açınız. Pompa çalışmaya alıştıktan sonra hava valfi istenilen hava akışı kadar
açılabilir. Eğer valfin açılması değişim sıklığını artırıyor fakat akış hızını artırmıyor ise, bu durumda kavitasyon oluşmuştur. Bu durumda valf az miktarda kapatılıp
pompa akışının en etkili şekilde elde edilmesi için hava akışının ayarlanması gerekir.
Before operating the pump, turn the air supply valve at about 3-6 bar of a turn. After the pump primes, the air valve can be opened to increase air flow
as desired. . If opening of the valve increases of the reciprocating frequency without increase in air flow, then it means that the pump operates under cavitation.
In such cases, the valve should be closed slightly to obtain the most efficient air flow to pump flow ratio

KULLANIM ARALIKLARI / FREQUENCY OF USE
Pompa zaman içinde dibe çöken malzemeler için veya hareket halinde olmadığı zamanlarda sertleşen malzemeler için kullanıldığında, pompayı
hasardan korumak için her kullanımdan sonra pompa yıkanmalıdır. (Kullanım aralarında kalan malzeme kuruyabilir veya dibe çökme yapabilir. Bu durum
diyaframlarda ve çek valflerde tekrar çalışma zamanlarında problem çıkartabilir.) Donma olabilecek sıcaklıklarda her zaman kullanım safhaları arasında
pompa tamamen boşaltılmalıdır.
The pump should be flushed after each application to prevent its damage if the pump is used for the transfer of the fluid that contains suspended
particles that settle and harden in the course of time when it is kept stand still. (Otherwise, product remaining in the pump between uses could dry out or
settle out. This could cause problems with the diaphragms and check valves at restart.) The pump should be completely drained after every use in particular
under freezing temperatures
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POMPADA OLUŞABİLECEK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ / PUMP PROBLEMS AND SOLUTIONS
-SORUN: Pompa hava geldiği halde çalışmıyorsa. Giren hava egzos filtresinden direk dışarı çıkıyorsa.
-PROBLEM: The pump fails to operate even the air is supplied. The supplied air is directly exit through the exhaust filter.
ÇÖZÜM: Pompanın hava valfine bakılır. Hava valfi içerisindeki gömlek piston mekanizmasının pistonu sıkışmış olabilir. Hava valfi sökülerek içerisinde
bulunan gömlek piston mekanizmasının pistonu çıkarılarak temizlenir ve yağlanır. Gömlek temizlenir ve yağlanır. Piston yerine alıştırılarak takılır. Hava valfi
yerine takıldıktan sonra pompa çalıştırılır.
SOLUTION: Check the air valve of the pump. The piston of the liner-piston assembly of the air valve may be jammed. Disassembly the air valve then remove,
clean and lubricate the piston of the liner-piston assembly. Wipe off and lubricate the liner. Install the piston in the liner and break in a while. Install the air
valve back and start the pump.
-SORUN: Pompa çalışıyor fakat akışkanı transfer etmiyorsa.
-PROBLEM: The pump operates but no flow is transferred.
ÇÖZÜM: Bu durumda pompanın çek valflerine bakılır. Valflerin arasına partikül girerek hareket etmesini engeller. Böylece pompa çalıştığı halde akışkan
transfer edilmez.
SOLUTION: Check the balls and seats of the pump. The valve plunger may be jammed by the foreign matters. In such case, no transfer of the fluid is
possible.
-SORUN: Pompa çalıştığı halde akışkan kapasitesi düşük ise.
-PROBLEM: The pump is in operation, but the capacity of the fluid is insufficient.
ÇÖZÜM: Bu durumun birkaç nedeni olabilir.
* Pompanın hava bağlantısının olması gerekenden küçük olması. Böylece pompanın çalışması için gereken hava debisi yetersiz olacaktır.
* Pompaya gelen hava debisinin istenilen değerin altında olması. Kompresörün pompanın ihtiyacı olan havayı karşılayamaması.
* Pompanın emiş ve çıkışında kesit daralmasının olması. Pompanın emiş ve çıkış hattındaki daralma pompanın gerçek kapasitesinin altında çalışmasını
sağlar.
SOLUTION: There might be several reasons:
* The pump suction and discharge port sizes are not proper. In such case, the air flow for the pump operation will be insufficient.
* The air flow is less than the required volumetric rate. It is likely that the compressor falls short in supplying required air.
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* The cross sectional area of the pump at the suction and discharge ports might be contracted. Any contraction of the pump’s suction and discharge ports
might cause a drop in the real pump’s capacity.
-SORUN: Pompa akışkanı transfer ediyor fakat dengesiz bir akış varsa.
-PROBLEM: The pump transfers the fluid, but the flow is fluctuating.
ÇÖZÜM: Bu durumda bakılacak yer pompanın pilot valfi ve hava valfidir.
*Pilot valfin içindeki pistonun üzerinde hareket ettiği o-ringler aşınmış olabilir. Bu durumda pilot valf değiştirilmelidir.
*Hava valfi içindeki piston aşınmış olabilir. Hava valfi içindeki gömlek piston mekanizması içindeki piston çıkarılarak yağlanır ve yerine takılır. Eğer sorun
devam edecek olursa mekanizmanın değiştirlmesi gerekmektedir.
SOLUTION: Check the pilot valve and air valve of the pump.
*O-rings of the piston of the pilot valve may be worn out. If this is so, replace the pilot valve.
*The piston in the air valve might be worn out. Disassemble the piston and liner assembly of the air valve and lubricate before reassembling. If the problem
still persists, than replace the assembly completely.
-SORUN: Pompada akışkan transferi esnasında aşırı titreşim oluşuyorsa.
-PROBLEM: There is excessive vibration in the pump during the fluid transfer.
ÇÖZÜM: Burada birkaç sebep olabilir.
* Pompa çıkış basıncının yüksek olması ve pompanın ayak bağlantılarında lastik takoz kullanılmaması.
* Çıkış hattındaki boru hattının uzun olması ve belirli aralıklarla kompansatör kullanılmaması titreşim yapabilir.
* Pompanın giriş ve çıkış hattında esnek bağlantı elemanlarının kullanılmaması.
SOLUTION: There might be several reasons and solutions for that.
* High exit pressure of the pump and lack of rubber mountings on the pump’s pedestals.
* Long discharge pipe and lack of compensators on the pipe installed at specific intervals to prevent vibration.
* Use of flexible adaptors at the suction and discharge ports of the pump
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ÖNEMLİ / IMPORTANT
Pompaların montajı ve devreye alınmasından önce el kitabındaki emniyet uyarılarını ve kullanım kılavuzunu tümü ile okumanız gerekmektedir. El
kitabının saklanması satın alanın sorumluluğundadır. El kitabında belirtilen tavsiyelere uygun davranmamak pompaya zarar verebilir ve fabrika garantisinin
geçersiz olmasına neden olabilir.
Read these safety warnings and instructions in this manual completely, before installation and start-up of the pump. It is the user’s responsibility to
retain this manual. Any operation performed that is not in according to the information provided under the manual may render the pump’s warranty invalid.

UYARILAR / WARNINGS
UYARI: Pompayı çalıştırmadan önce tüm contalanmış bağlantılar
meydana gelebilecek gevşeklik için kontrol edilmelidir. Sızıntıları
önlemek için gevşek bağlantıların kontrolü yapılmalıdır.

UYARI: İlk kullanım sırasında bütün cıvata ve somunlar kontrol
edilmelidir.

WARNING: Check all the connections with gaskets for any
looseness before operating the pump. Any loose connection must
be tightened to prevent any leakage

WARNING: Check all capscrews and ring nuts for tightness
before operating the pump for the first time.

UYARI: Pompa, hava giriş hattının önüne şartlandırıcı monte
edildikten sonra çalıştırılmalıdır.

UYARI:
Pompa
sürekli
olarak
şartlandırıcı
yardımıyla
yağlanmalıdır. Hava hattından gelen suyu engellemek için
şartlandırıcı kullanmanın yanı sıra kompresör tankı içerisinde
birikebilecek suyunda belirli periyotlarla temizlenmesi gerekir.

WARNING. Operate the pump with a conditioner installed at in
front of the pump.

WARNING: Lubricate the pump continuously with the conditioner.
In order to prevent effluent water from the air line, in addition to
usage of the conditioner, discharge the water accumulated in the
compressor tank.

UYARI: Montaj ve demontaj esnasında civatalar
sıkılmamalıdır, aksi halde pompa gövdesi zarar görebilir.

UYARI: Pompa
kullanılmalıdır.

fazla

WARNING: Be sure not to tighten excessively to the capscrews
during the assembly and disassembly; otherwise the pump’s main
body may be damaged.

çalışması

sırasında

susturucu

kesinlikle

WARNING: The silencer must be used while operating the pump.
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UYARI: Bağlantı elemanları, pompada transfer edilen sıvının
sistemden dışarı çıkmayacağı şekilde monte edilmelidir.

UYARI: Pompanın taşınması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
WARNING: Please be careful at the pump transfer.

WARNING: The fittings should be installed to eliminate any
possible leakage of the transferred liquid.

UYARI: Pompanın montajı lastik takozlar üzerinde yapılmalıdır.

UYARI: Uzun boru hatlarında pompanın basma kısmında meydana
gelebilecek vuruntuyu engellemek için pompanın çıkış ağzına
flexsible hortum bağlanmalıdır.

WARNING: The pump should be installed onto the rubber
mountings.

WARNING: In order to prevent the knock at the discharge, the
pump should be complete with the flexible hose adaptor at the
discharge port where the pipe assembly is long.

UYARI: Yanıcı ve patlayıcı akışkan transferlerinde pompada
oluşabilecek statik elektriği önlemek için topraklama yapılmalıdır.

UYARI: Pompaya ait yedek parça değişimi yapılırken eldiven ve
çalışma gözlüğü kullanılmalıdır.

WARNING: Take action to prevent static sparking. Fire or
explosion can result, especially when handling flammable liquids.
The pump, piping, valves, containers or other miscellaneous
equipment must be grounded.

WARNING: Be sure using the gloves and goggles in the pump
repair and maintenance works.

UYARI: Bakım veya tamir öncesinde basınçlı hava hattı
kapatılmalıdır. Basınç boşaltılmalı ve hava hattı pompadan
çıkarılmalıdır. Çıkartılan hava hattı basınçlı olabilir ve içindeki
basınç boşaltılmalıdır.

UYARI: Pompa tamir edilmeden önce su ile temizlenmeli ve
içerisinde zararlı akışkan kalmadığından emin olunmalıdır.
WARNING: When used for toxic or aggressive fluids, the pump
should always be flushed with water before the repairment.

WARNING: The air supply should be switched off before any
repair or maintenance of the pump. Then pump pressure should
be released and air connection be removed. Be careful
compressed air line.
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UYARI: Diyafram yarılması durumunda, pompalanan malzeme pompanın hava
tarafına girebilir ve atmosfere yayılabilir. Tehlikeli veya zehirli olan bir malzeme
pompalanıyorsa, hava çıkışının emniyetli bir alana yapılabilmesi için uygun bir
şekilde boru ile bağlantı yapılması gerekmektedir.
WARNING: If the diaphragm is split then, the transferred fluid may pass to the
air side of the pump and diffuse to the atmosphere. If pumping a product which
is hazardous or toxic, the air exhaust must be piped to an appropriate area for
safe disposition.

NOT: Garanti kapsamında olan pompaların arızası halinde firmamızla temasa geçilmelidir. Firmamızdan habersiz olarak pompanın demontajı yapılırsa 2
yıllık garanti sona erecektir.
NOTE: Contact to our company in case of any failure of the pump provided under the warranty. 2-year warranty will be terminated if the pump is dismantled
without notifying to our company

TEHLİKELİ SIVI TRANSFERİ / PUMPING HAZARDOUS LIQUIDS
Diyafram arıza yaptığında pompalanan sıvı veya buhar pompanın hava kısmına giriş yapmaktadır. Buhar çevreye yayılabilmektedir. Tehlikeli ve zehirli
malzemeler pompalamak için kullanıldığında, çıkış havası emniyetli bir şekilde atım için boru hattından geçirilmelidir.
Eğer pompanın imal edildiği malzemeler pompalanan sıvı ile kullanılabilecek durumda ise, pompa sıvı içine daldırılabilir. Hava çıkışı sıvı seviyesi üzerinde
olacak şekilde boru hattı ile uzatılmalıdır. Hava çıkışı için kullanılacak boru hattı çapı 1” den düşük olmamalıdır. Boru çapındaki azalma hava debisini azaltıp,
pompanın verimini düşürebilir. Pompalanacak ürün kaynağı pompa seviyesinden daha yukarıda ise (taşmalı emiş durumu), çıkış havası boru hattını
sifonlamayı önlemek için ürün kaynağından daha yukarıda olmalıdır
When a diaphragm fails, the pumped liquid or fumes enter the air end of the pump. Fumes may dissipate in the ambient air. When pumping hazardous
or toxic materials, the exhaust air must be piped to an appropriate area for safe disposal.
If the material of construction of the pump is compatible to the liquid being pumped, the pump can be submerged into the fluid. In such case, the air exhaust
must be piped above the liquid level. The size of the pipe for air discharge should be at least 1” diameter. Reducing the pipe size will reduce air flow and
pump performance. If the liquid to be transferred is at higher lever than the pump (flooded suction condition), the discharge port should be kept at a higher
level then the liquid surface to prevent siphoning spills
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HAVA VALFİ TAMİR KİTİ / AIR VALVE ASSEMBLY (750-02-03)
Sıra No

Parça No

Parça Adı

Adet

Item No

Part No

Name Of Part

Qty

8A

753-02-03

Hava Valfi Gövdesi / Air Valve Body

1

8B

320-02-80

Gömlek Piston Takımı / Sleeve and Spool Set

1

8C

210-05-57

O-ring / O-ring

8

8D

115-05-03

Kapak / Cap

2

8E

680-05-90

Segman / Snap ring

2
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HAVA VALFİ TAMİR KİTİ BAKIMI / AIR VALVE MAINTENANCE
Hava valfi bakımı için ilk olarak basınçlı havayı kapatınız, pompadan basıncı boşaltınız ve pompaya gelen hava temin hattını çıkartınız.
To begin with the servicing of the air valve first shut off the compressed air, bleed pressure from the pump, and disconnect the air supply line from the pump.
*İlk olarak parça şemasına bakınız. Anahtar ile dört adet cıvatayı sökünüz. Hava valf grubunu pompadan çıkartınız. Contayı yerinden çıkartıp çatlama veya hasar
açısından kontrol ediniz. Gerektiğinde contayı yenileyiniz.
*First: inspect the exploded view of the air valve. Remove four hex capscrews by using wrench or socket. Remove the air valve assembly from the pump. Remove
the gasket and check to see any cracking or damage. Replace the gasket if it is necessary,
*İkinci olarak valfin iç parçalarına ulaşmak için hava valfinin altında ve üstünde bulunan iki adet tapanın segmanlarını segman pensesi yardımıyla yerinden çıkarınız.
Daha sonra, iki adet tapayı yerinden çıkartınız. O-ringleri aşınma ve kesikler için kontrol ediniz. Gerektiğinde O-ringleri yenileyiniz. Pistonu gömlekten çıkartınız.
Pistonun dış yüzeyini çizmemeye ve hasar vermemeye dikkat gösteriniz. Yumuşak bir bez ile pistonu siliniz ve çizik veya hasar açısından kontrol ediniz. Gömleğin iç
yüzeyini kir, çizik veya diğer maddeler açısından kontrol ediniz. Gerektiğinde gömleği yerinden çıkarınız ve yeni bir gömlek-piston takımı ile değiştiriniz.
*Second: Disassembly of the air valve. Remove the snap rings of two plugs beneath the air valve with pliers in order to have access to the internal parts of the air
valve. Then remove two caps. Check O-rings to see any abrasion or cuts. Replace O-rings as needed. Take the spool out of the sleeve. Be sure not to scratch or
damage the surface of the spool’s mating surface. Wipe the spool with soft piece of cloth and check to see any scratch or damage. Check inner surface of the sleeve
to see any dirt, scratches or other contaminants. Remove the sleeve and replace with a new sleeve and spool assembly, as necessary.
*Üçüncü olarak hava valfının yerine takılması. Bir adet tapayı O-ring ile beraber hava valf grubunun bir tarafına takınız. Yeni gömlek-piston takımını veya temizlemiş
olduğunuz eski gömlek piston takımının O-ringlerini kontrol ediniz. Dikkatli bir şekilde gömleği pistondan çıkartınız. Altı adet O-ringi gömlekteki altı adet yuvaya
yerleştiriniz.
Daha sonra gömleği valf ana gövdesine yerleştiriniz. Gömleği valf gövdesine yerleştirmeden önce O-ringlerin üzerine az miktarda gres yağı sürünüz. Gömleğin daha
önceden takmış olduğunuz tapaya kadar yaslanmış olasına dikkat ediniz. Bu işlemi yaptıktan sonra pistona da gres sürüp gömleğin içine yerleştiriniz. Montaj
esnasında pistonun çizilmemesi ve hasar görmemesi için dikkat ediniz. Geri kalan tapayı da O-ring ile beraber takınız. Segmanını da takınız. Valf tamiri
tamamlanmıştır. Hava valfini ve contayı pompaya monte ederken deliklerinin pompadaki delikleri karşıladığını kontrol ediniz. Basınçlı hava hattını pompaya bağlayın.
Pompa kullanıma hazırdır.
*Third: reassembly of the air valve. To do this, install one bumper together with its O-ring on the one side of the air valve assembly. Check O-rings of the existing or
new or sleeve and spool set replaced as necessary. Carefully take the spool out from the sleeve. Install six O-rings into the six grooves on the sleeve.
Then install the liner onto the main housing of the air valve. Be sure to apply a light coating of grease to the O-rings before installing the sleeve into the valve body;
align the slots in the sleeve with the slots in the valve body. Insert the spool into the sleeve. Be careful not to scratch or damage the spool during installation. Install
other bumper together with its O-ring. Install the snap ring. The repair of the valve is completed. During installing the complete with and gasket onto the pu mp, be
sure to have the holes of the valve in line with the holes on the pump. Connect the compressed air line onto the pump. The pump is now ready to Operation.
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DİYAFRAM BAKIMI / DIAPHRAGM MAINTENANCE
Diyaframların bakımını yapmak için ilk olarak pompa emiş hattını, daha sonrada pompa çıkış hattını kapatınız. Basınçlı havayı kapatınız, pompadan
basıncı boşaltınız ve pompayı hava giriş hattından çıkartınız. Pompa içinde kalmış bulunan sıvıyı boşaltınız. Pompa montaj resimlerine ve diyafram bakımı
şemalarına bakınız. Manifoldları sökünüz. Top ve top yuvalarını yerinden çıkartınız. Daha sonra pompanın dış kapaklarını sökünüz.
For maintenance of diaphragms, first remove the suction line of the pump and then block the pump discharge line. Cut off the compressed air supply
bleed the pressure from the pump and disconnect the air supply line from the pump. Drain any remaining liquid from the pump. Inspect the pump assembly
drawings and maintenance diagrams. Remove the manifolds. Remove the pump ball and ball seats. Then remove the outer covers of the pump.
Diyafram grublarının sökülmesi / Removal of diaphragm assemblies
Diyafram grubunu diyafram milinden sökmek için anahtar kullanarak dış diyafram tutucuyu saat yönünün tersine çevirerek çıkartınız. Bu işlemden
sonra diyaframlardan biri iç ve dış diyafram tutucu ile birlikte diğeri ise mile bağlı şekilde sökülecektir. Öncelikle iç ve dış diyafram tutucu arasındaki diyaframı
sökmek için, iç diyafram tutucuyu mengeneye bağlayarak sıkınız ve anahtar yardımıyla saat yönünün tersine çevirerek sökünüz.
Diğer diyaframa bağlı olan mili gevşek bir şekilde mengeneye bağlayınız ve anahtar kullanarak yerinden sökünüz. Diğer diyaframın sökme işini aynı şekilde
yapınız. Diyaframı kesik, patlak, aşınma ve kimyasal etkilenme yönünden kontrol ediniz. Gerektiğinde diyaframları yenisi ile değiştiriniz.
Use M16 wrench or socket to unscrew the outer diaphragm holder by turning counterclockwise direction and remove the diaphragm assembly from
the diaphragm rod. Then take one diaphragm together with outer and inner diaphragm holders and the other diaphragm with its d iaphragm rod out. In order
to disassembly first diaphragm with its holder, hold the diaphragm assembly with a vice by clamping the inner holder and remove the outer holder by turning
it counterclockwise with M16 spanner.
Hold the diaphragm rod of other diaphragm assembly with a vice and dismantle diaphragm with a spanner. Perform dismantling the other diaphragm
in the same manner. Check the diaphragm for cuts, bursting, abrasion and chemical corrosion. Replace the diaphragms as necessary.
Diyaframların yerine takılması / Installing diaphragms
Dış diyafram tutucuyu diyaframın merkez deliğinden içeri itiniz. İç diyafram tutucuya civatayı takarak saat yönünde mile sıkınız. Gevşek toplanmış
grubu mengeneye geri takınız. Diyafram grubunu beraberce anahtarla sıkınız.
Insert M16 capscrews onto the outer diaphragm holder and push the diaphragm into the center hole. Install the capscrews onto inner diaphragm
holder and screw it onto the rod by turning clockwise. Hold loose assembly with a vice. Screw M16 wrench with a spanner.
Diyafram grubunun pompaya takılması / Installing diaphragm assembly onto pump
Dayamanın diyafram mili üzerine takılmış olduğundan emin olunuz. Bir diyafram grubunun milini saat yönünde diyafram mili ucundaki dişli deliğe iç
diyafram plakasının mil ucu ile aynı hizaya gelene kadar sıkınız. Mili pompaya takınız. Diyaframdaki civata deliklerini iç ha zne civata delikleri ile aynı hizaya
getiriniz. Dış hazneyi civata ve somun kullanarak pompaya bağlayınız.
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Pompanın diğer tarafından diyaframın milini gelebildiği kadar çekiniz. Dayamanın diyafram mili üzerinde takılı olduğuna emin olunuz. Diyafram
grubunun açıkta kalan milini saat yönünde diyafram miline mümkün olduğu kadar sıkınız ve diyaframdaki civata deliklerinin iç hazne civata deliklerine denk
gelmesi için ayarlama yapacak kadar boşluk bırakınız.
Geri kalan dış hazneyi civata, somun ve pul kullanarak pompaya bağlayınız. Manifoldları, civata, somun ve pul kullanarak pompaya bağlayınız. Pompa
tekrar takılıp, bağlanıp ve kullanılmak üzere hazırdır.
Make sure the bumper is installed over the diaphragm rod. Screw the rod of the diaphragm assembly by turning clockwise into threaded hole until it
is in the same direction with the end of the inner diaphragm plate. Insert rod into pump. Bring the capscrew holes on the diaphragm in line with inner chamber
capscrew holes. Install outer chamber onto the pump by capscrews and ring nuts.
On the opposite side of the pump, pull the diaphragm rod out as far as possible. Make sure the second bumper is installed ove r the diaphragm rod.
Screw the exposed part of the diaphragm assembly shaft in clockwise direction onto the diaphragm rod as much as possible and leave the gap sufficient
enough to adjust the capscrew holes on the diaphragm in line with inner casing capscrew holes.
Install the part of outer casing onto the pump with capscrews, nuts and washers. Install the manifolds onto the pump with capscrews, nuts and
washers. Perform the necessary connections onto the pump. Now the pump is ready for the operation.

Sıra No.

Parça No.

Parça Adı

Adet

Item No.

Part No.

Name of Part

Qty

3

120-02-03

Ana Gövde / Main Body

1

19

720-02-57

Yağ Keçesi / Seal

2

10

590-02-06

Burç / Bushing

2

16

610-02-02

Mil / Diaphragm Rod

1

14

530-02-90

İç Diyafram Tutucu

2

Inner Diaphragm Holder
7

15

350-02-56

Diyafram / Diaphragm

2

350-02-60

Diyafram / Diaphragm

2

540-02-03

Dış Diyafram Tutucu

2

Outer Diaphragm Holder
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TOP & TOP YUVASI BAKIMI / CHECK VALVE (BALL & SEAT) MAINTENANCE
Çekvalf bakımını yapmadan önce pompanın emiş hattını ve sonrasında çıkış hattını kapatınız. Sonrasında basınçlı hava girişini kapatınız ve
pompadan hava basıncını boşaltıp pompa hava girişini çıkartınız. Pompa içinde kalan sıvıyı boşaltınız. Pompa şimdi bakım için sökülebilir.
Shut off the suction line and discharge line of the pump before starting the maintenance work. Then shut the compressed air supply, discharge the
pressure in the pipe and remove the compressed air connection. Discharge the fluid in the pump. Now the pump can be disassembled for the maintenance.
Çekvalflere ulaşmak için, manifoldu yerinden çıkartınız.
Remove the manifold to have access to the check valves.
Çekvalf kürelerini küresel yüzeyi üzerindeki aşınma, eskime veya kesikler için kontrol ediniz. Çek valf yatakları kesik ve aşınma açısından veya hem iç
hemde dış hazne yüzeylerinde olası yapışmış malzemeler açısından kontrol edilmelidir. Çekvalf kürelerinin yüzeyleri çekvalf yataklarının yüzeylerinde
pompanın en iyi randımanda çalışabilmesi için tam olarak oturmalıdır.
Inspect the check balls for any abrasion, cuts or corrosion marks. Perform the same checks on the check valve seats to see any cuts, abrasion and
any foreign materials embedded onto the surface of both the external and internal chambers. The spherical surface of the check balls must seat flush to the
surface of the check valve seats for the pump to operate to peak efficiency.
Gerektiğinde aşınan veya hasarlı parçaları değiştiriniz. Çekvalf parçalarını tekrar gruplayınız. Yatak, dış haznenin karşı deliğine oturmalıdır. Pompa şimdi
toplanıp, tekrar bağlantısı yapılıp kullanıma sunulabilir.
The damaged or worn out parts should be replaced as necessary. Re-assemble the parts of the check valves. The seat should fit into the counter
bore of the outer chamber. Assemble the pump and make necessary connections. The pump is ready for Operation.

UYARI: Aşındırıcı akışkan transferlerinde top valflerin değişimi sırasında dış kapak ve çıkış manifoldlarındaki federlerin kontrol
edilmesi gerekir. Akışkan federleri aşındırarak topların parçalanmasını sağlayabilir.
WARNING: The air supply should be switched off before any repair or maintenance of the pump. Then pump pressure should
be released and air connection be removed. Be careful compressed air line.
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Sıra No.

Parça No.

Parça Adı

Adet

Item No.

Part No.

Name of Part

Qty

2

190-02-03B

Çıkış Hattı / Manifold, Discharge

2

5

250-02-60

Top / Check Ball

4

6A

275-02-60

Top Yuvası Contası / Seal, Check Ball Seat

8

6

270-02-03

Top Yuvası / Check Ball Seat

4

4

230-03-03B

Dış Kapak / Outer Chamber

2

1

180-03-03B

Giriş Hattı / Manifold, Suction

2
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28

