YAĞLI VAKUM POMPALARI KULLANMA TALİMATLARI
1.
Pompanızı devreye almadan kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
2.
Pompanızın yağını koymadan kesinlikle çalıştırmayınız.
3.
Pompa enerji beslemesi 3 faz 380 volt olmalıdır. Fazlar dogru yönde bağlanmalı ve
pompa ok yönünde çalıştırılmalıdır
4.
Pompada tavsiye edilen yağların dışında yağ kullanılmamalıdır..
5.
Pompanızı verimli kullanmak ve ömrünü uzatmak için bakım kitleri mutlaka
kullanılmalıdır.
6.
Parça temini yan sanayi kullanılmaması önerilmektedir.
7.
Bakım kitlerinin değişimi oldukça kolaydır. Bakım kitleri ile beraber pompaların
patlamış teknik resimleri verilir. Bakım Kitleri için, pompayı temin ettiğiniz şirket ile
temasa geçebilirsiniz.
POMPA TİPİ

Yağlı Vakum Pompaları

SAAT
24

50

KULLANILACAK YAĞLAR
SHELL = TELLUS 100
MOBİL = DTE 27
MOBİL = RARUS 427

500
1000
1000
2000
10000

BAKIM ŞEKLİ
Yağı kontrol ediniz.
Emiş Hattı Filtrelerinin iç elementlerini temizleyiniz
(Su Tutucu Filtre veya Hava Tutucu Filtre İç Elementi)
Filtre temizlik sonrası yerine takılırken contaları kesinlikle
unutmayınız.
Yağı değiştiriniz.
Emiş Hattı Filtrelerinin iç elementlerini değiştiriniz.
(Su Tutucu Filtre veya Hava Tutucu Filtre İç Elementi)
Filtre yerine takılırken contaları kesinlikle unutmayınız.
Normal çalışma koşulları için geçerlidir. Ortamda nem-su
vs var ise bu süre kısalabilir. Haftada veya 15 günde bir
değişim gerektiren durumlar oluşabilir.
Pompayı ve motor fanını temizleyiniz.
Yağ filtresini değiştiriniz. (Yedek parça)
Egzoz filtrelerini değiştiriniz. (Minör Bakım Kiti)
Kanatları değiştiriniz. (Majör Bakım Kiti)

*Yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde, bakım yapılmadığı
sürece pompa firmamız GARANTİ kapsamı dışına çıkacaktır.
*Pompa bakımları yapıldığı sürece 2 yıl garanti kapsamındadır.
NOT:
*HAVA FİLTRESİ İÇ KARTUŞ TEMİZLİĞİNDE ALT VE ÜST CONTALARI
TAKMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ DURUMDA EMİLEN HAVA İÇİNDEKİ
TOZLAR POMPA İÇİNE KAÇAR.
*Yağ yenilemede eski yağ tamamen boşatılır. İlave yapılmaz. Yeni koyulan yağ göstergesinin
ortasından 2 mm yukarıya kadar tamamlanır. Fazla yağ asla konmamalıdır. Pompa çalışırken
yağ seviyesi değişimi normaldir. Yağ göstergesinde yağın köpürmesi normaldir. Yağ değişim
sürelerini uzatmak için vakum hattına filtreleri sürekli temizlenmelidir. Gerekir ise birden çok
sıralı su tutucu filtreler takılabilir.

